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SPOJKY VÝZTUŽE HBS-05

Popis systému

Popis výrobku

Široký sortiment: pruty se závitem a pruty s objímkou jako standardní pruty 

vedené na skladu nebo ohýbané tvary podle přání zákazníka.

Průměr prutů 12–14–16–20–25–28–32 mm.

Rozsáhlý program příslušenství pro větší fl exibilitu: spojky v mnoha provedeních, 

koncové kotvy, upevnění na bednění.

Jednoduchá montáž bez použití utahovacího momentového klíče 

(výjimka: podélná poziční spojka → strana 8).

Povolení stavebním dozorem u Německého ústavu stavební techniky č. Z-1.5-189.

Metrický závit do Ø 20 i pro napojení ocelových konstrukcí.

Napojení ocelových konstrukcí možné i v provedení nerez nebo žárově zinkovaném.

Flexibilní: na vyžádání pruty s dlouhým závitem. 

•

•

•

•

•

•

•

•

prut se závitem

HBS-05-A

prut s objímkou, kovaný, s přírubou

pro upevnění hřebíky na bednění

HBS-05-B

prut se 6hrannou objímkou, 

šroubová spojka 

HBS-05-S

Bezpečná montáž spojená s optickou kontrolou zašroubování.

Stabilní příruba pro upevnění hřebíky na bednění.

Plastové šroubové zátky spolehlivě zamezují pronikání cizích těles a vlhkosti.

Barevné označení šroubových zátek a krytek závitů usnadní přiřazení 

průměrů.

Upevnění na bednění k dispozici i jako prvek do délky 1,25 m s již 

předmontovanými integrovanými pruty s objímkou: úspora času při montáži

na stavbě.

Možnost provedení ozubené spáry pro optimalizované přenášení smykových sil 

v jedné pracovní operaci s upevněním na bednění → viz strana 14.

•

•

•

•

•

•

U statického zatížení 100% únosnost jako u nestykovaných prutů.

Veškerá spojení je možno použít pro styk jak v tahu, tak i v tlaku.

Povoleno i pro dynamické zatížení (→ viz povolení Z-1.5-189).

Lze použít i v případě mimořádného zatížení, např. u zatížení při nárazu

a v atomových elektrárnách).

Metrický závit napojovacích prutů se závitem vybíhá kónicky proti konci prutu

a umožňuje snížení prokluzu ve spojení.

•

•

•

•

•

Vlastnosti výrobku HBS-05

Únosnost HBS-05

Řez spojkou výztuže HBS-05: 

kónicky vybíhající závit.
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Standardní délky

označení artiklu obj. č.    rozměry

Ø prutu ds / Ls    závit L1 LM SW E

[mm/mm] 0053.020- [mm] [mm] [mm] [mm]

HBS-05-S-12/  400 00001

HBS-05-S-12/  610 00002

HBS-05-S-12/  860 00003 M12 16,5 36 19 21,9

HBS-05-S-12/1180 00004

HBS-05-S-12/ . .

HBS-05-S-14/  400 00005

HBS-05-S-14/  700 00006

HBS-05-S-14/  990 00007 M14 19,5 42 22 25,4

HBS-05-S-14/1370 00008

HBS-05-S-14/ . .

HBS-05-S-16/  400  00009

HBS-05-S-16/1110 00010 M16 22,5 48 24 27,7

HBS-05-S-16/1570 00011

HBS-05-S-16/ . .

HBS-05-S-20/  400 00012

HBS-05-S-20/1380 00013 M20 28,5 60 30 34,6

HBS-05-S-20/1960 00014

HBS-05-S-20/ . .

HBS-05-S-25/  400 00015

HBS-05-S-25/1730 00016 M25 × 2,5 36,0 75 36 41,6

HBS-05-S-25/2460 00017 (zvláštní závit)

HBS-05-S-25/ . .

HBS-05-S-28/  400 00018

HBS-05-S-28/1930 00019 M28 × 2,5 40,5 84 41 47,3

HBS-05-S-28/2740 00020 (zvláštní závit)

HBS-05-S-28/ . .

HBS-05-S-32/  400 00021

HBS-05-S-32/2170 00022 M32 × 3 45,5 96 50 57,7

HBS-05-S-32/3100 00023

HBS-05-S-32/ . . (zvláštní závit)

Standardní délky

označení artiklu obj. č.    rozměry

Ø prutu ds / Ls    závit L1 L2 d D

[mm/mm] 0053.020- [mm] [mm] [mm] [mm]

HBS-05-B-12/  400 00001

HBS-05-B-12/  610 00002

HBS-05-B-12/  860 00003 M12 18 35 19 44

HBS-05-B-12/1180 00004

HBS-05-B-12/ . .

HBS-05-B-14/  400 00005

HBS-05-B-14/  700 00006

HBS-05-B-14/  990 00007 M14 21 39 22 46

HBS-05-B-14/1370 00008

HBS-05-B-14/ . .

HBS-05-B-16/  400 00009

HBS-05-B-16/1110 00010 M16 25,5 48 25 49

HBS-05-B-16/1570 00011

HBS-05-B-16/ . .

HBS-05-B-20/  400 00012

HBS-05-B-20/1380 00013 M20 30 60 31 57

HBS-05-B-20/1960 00014

HBS-05-B-20/ . .

HBS-05-B-25/  400 00015

HBS-05-B-25/1730 00016 M25 × 2,5 39 75 39 63

HBS-05-B-25/2460 00017 (zvláštní závit)

HBS-05-B-25/ . .

HBS-05-B-28/  400 00018

HBS-05-B-28/1930 00019 M28 × 2,5 44 84 44 69

HBS-05-B-28/2740 00020 (zvláštní závit)

HBS-05-B-28/ . .

SPOJKY VÝZTUŽE HBS-05

Pruty s objímkou

Pruty se 6hrannou objímkou se spojkou k našroubování Pruty s objímkou, kované, s přírubou pro upevnění hřebíky

 Závit DIN 13-1 u prutu o průměru 12 mm až 20 mm a zvláštní závit 

od průměru prutu 25 mm.

 Při objednávce HBS-05-S uveďte prosím rozměr Ls.

Při objednávce HBS-05-B a HBS-05-A uveďte prosím rozměr L.

Jiné délky prutů a ohýbané tvary dodáváme podle přání zákazníka.

 Pozor na sníženou únosnost v důsledku redukované délky kotvení.

Pro připojení ocelové konstrukce na stavbě pomocí běžných 6hranných 

šroubů podle DIN 13 se použijí zvláštní pruty s objímkou HBS-05-SB 

s metrickým pravidelným závitem ISO, viz → strana 13.

Minimální vzdálenosti prutů viz → strana 10.
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Standardní délky

označení artiklu obj. č.    rozměry

Ø prutu ds / Ls    závit L3

[mm/mm] 0053.030- [mm]

HBS-05-A-12/  400 00001

HBS-05-A-12/  610 00002

HBS-05-A-12/  860 00003 M12 16,5

HBS-05-A-12/1180 00004

HBS-05-A-12/ . .

HBS-05-A-14/  400 00005

HBS-05-A-14/  700 00006

HBS-05-A-14/  990 00007 M14 19,5

HBS-05-A-14/1370 00008

HBS-05-A-14/ . .

HBS-05-A-16/  400 00009

HBS-05-A-16/1110 00010 M16 22,5

HBS-05-A-16/1570 00011

HBS-05-A-16/ . .

HBS-05-A-20/  400 00012

HBS-05-A-20/1380 00013 M20 28,5

HBS-05-A-20/1960 00014

HBS-05-A-20/ . .

HBS-05-A-25/  400 00015

HBS-05-A-25/1730 00016 M25 × 2,5 36,0

HBS-05-A-25/2460 00017 (zvláštní závit)

HBS-05-A-25/ . .

HBS-05-A-28/  400 00018

HBS-05-A-28/1930 00019 M28 × 2,5 40,5

HBS-05-A-28/2740 00020 (zvláštní závit)

HBS-05-A-28/ . .

HBS-05-A-32/  400 00021

HBS-05-A-32/2170 00022 M32 × 3 45,5

HBS-05-A-32/3100 00023

HBS-05-A-32/ . . (zvláštní závit)

Standardní délky HBS-05- pruty s objímkou a připojovací pruty se závitem

označení artiklu oblast Fsd

Ø prutu ds / L použití - B - S - A

bzw. Ls [mm/mm] [kN] [kg/St.] [kg/St.] [kg/St.]

12/  400

49,2

0,440 0,402 0,356

12/  610 l s 0,613 0,589 0,543

12/  860 l s  ; 1,4 · l s 0,835 0,811 0,765

12/1180 1,4 · l s 1,120 1,096 1,050

14/  400

66,9

0,542 0,580 0,486

14/  700 l s 0,937 0,925 0,849

14/  990 l s  ; 1,4 · l s 1,288 1,275 1,199

14/1370 1,4 · l s 1,748 1,735 1,659

 

16/  400

87,4

0,758 0,759 0,634

16/1110 l s 1,856 1,857 1,755

16/1570 l s  ; 1,4 · l s 2,583 2,584 2,482

 

20/  400

136,6

1,210 1,240 0,991

20/1380 l s 3,580 3,615 3,411

20/1960 l s  ; 1,4 · l s 5,012 5,042 4,843

 

25/  400

213,4

1,929 1,978 1,550

25/1730 l s 6,983 7,032 6,681

25/2460 l s  ; 1,4 · l s 9,800 9,849 9,498

 

28/  400

267,7

2,395 2,557 1,954

28/1930 l s 9,703 9,865 9,349

28/2740 l s  ; 1,4 · l s 13,624 13,786 13,270

 

32/  400

349,7

— 3,545 2,542

32/2170 l s — 14,587 13,710

32/3100 l s  ; 1,4 · l s — 20,456 19,579

Barevné označení

zelená

červená

oranžová

světle
modrá

hnědá

černá

modrá

SPOJKY VÝZTUŽE HBS-05

Pruty se závitem – všeobecné údaje

Pruty se závitem HBS-05  šroubová napojení, všeobecné údaje

 Povol. Fsd = As ⋅ fyd (fyd = fyk/Ys) podle DIN 1045-1:2001, 12.6.2.

 Délka přesahu s rovným koncem prutu, beton C20/25, podíl styku > 30%, 

vzdálenost prutů s ≥ 10 ds, s0 ≥ 5 ds podle DIN 1045-1:2001, tab. 27.

 Délka přesahu s rovným koncem prutu, beton C20/25, podíl styku > 30%, 

vzdálenost prutů s < 10 ds, s0 ≥ 5 ds podle DIN 1045-1:2001, tab. 27.

Podmínky spojení dobré až středně dobré (fbd x ∼0,7).

Připojovací pruty s dlouhým závitem na vyžádání, viz → Technická 

informace HCC Botky sloupů Halfen, kotevní trny HAB S. 
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SPOJKY VÝZTUŽE HBS-05

Výrobní varianty (výběr)

Pruty s objímkou rovné/ohnuté Pruty se závitem rovné/ohnuté

→ strany 9, 12 → strany 4, 7, 12 → strany 4, 7 → strany 4, 7, 12 → strany 4, 7→ s. 10

Pruty s dvojitou spojkou rovné/ohnuté Dvojité pruty se závitem rovné/ohnutéUpozornění

Kombinované pruty, rovné/ohnuté

Při objednávce uveďte 

typové označení 

a relevantní rozměry, 

jako např. x, y, c, 

dBR, v, α atd. 

Příklad objednávky: 

Prut s objímkou BG,

1 × ohnutý 

(srov. strana 7)

HBS-05-BG-16/746

x = 250 mm,

y = 550 mm,

dBR = 10 ds

Další varianty provedení 

na vyžádání.

Konstrukční změny 

vyhrazeny.

Rektifi kační spojka

Napojení ocelových
konstrukcí Pruty s redukční objímkou; rovné/ohnuté

B nebo S B nebo S

2× ohnutý 2× zakřivený

pravé 
nebo levé

objímka 
s pravo-
levým
závitem

→ strana 10→ strany 4, 5 → strany 4, 5

→ strana 13 → strana 11

→ strana 8

*)

*) Při použití plastových 

montážních talířků 

odečtěte vždy 5 mm 

od délky prutu.

objímka 
s pravo-
levým
závitem

pravé 
nebo levé

pravé 
nebo levé

pravé 
nebo levé

pravé 
nebo levé

pravé 
nebo levé

pravé 
nebo levé

pravé nebo levé

pravé nebo levé
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Rozměry min. x a min. y u ohnutých prutů s objímkou s přírubou BG

označení artiklu u průměru ohnutí dBR :

4 ds resp. 7ds 10 ds 15 ds 20 ds

Ø prutu ds / L L2

Ø
 d

B
R min. x min. y min. x min. x min. x

[mm/mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

HBS-05-BG-12/. . 35

4
d

s

108 96 180 240 300

HBS-05-BG-14/. . 39 120 114 200 260 340

HBS-05-BG-16/. . 45 124 132 240 300 380

HBS-05-BG-20/. . 51

7
d

s

200 190 260 380 480

HBS-05-BG-25/. . 71 240 240 300 435 540

HBS-05-BG-28/. . 73 260 268 340 480 620

případ použití: pravoúhlý hák podle 
DIN 1045-1, ods. 
12.3 a tab. 23

ohnuté pruty podle DIN 
1045-1, ods. 12.3 a tab. 

23

Rozměry min. x a min. y u ohnutých prutů se 6hrannou spojkou -SG

označení artiklu u průměru ohnutí dBR :

4 ds resp. 7ds 10 ds 15 ds 20 ds

Ø prutu ds / L LM

Ø
 d

B
R min. x min. y min. x min. x min. x

[mm/mm] [mm] [mm]      [mm] [mm] [mm] [mm] 

HBS-05-SG-12/. . 36

4
d

s

102 96 138 158 198

HBS-05-SG-14/. . 42 118 114 160 195 230

HBS-05-SG-16/. . 48 134 132 182 225 262

HBS-05-SG-20/. . 60

7
d

s

196 190 226 276 326

HBS-05-SG-25/. . 75 245 240 283 345 408

HBS-05-SG-28/. . 84 274 268 316 386 456

HBS-05-SG-32/. . 96 312 304 360 440 520

případ použití: pravoúhlý hák podle 
DIN 1045-1, ods. 
12.3 a tab. 23

ohnuté pruty podle DIN 
1045-1, ods. 12.3 a tab. 

23

Odpočet délky prutu z [mm]

Ø ds
12 14 16 20 25 28 32

dBR

4 ds 25 29 33

7 ds 33 38 44 54 68 76 87

10 ds 40 47 54 67 84 94 108

15 ds 53 62 71 89 111 124 142

20 ds 66 77 88 110 138 154 176
L = x + y1 + y2 - 2z

Minimální délky pro dvojité připojení HBS-05-   [mm]

Ø ds
-AA, -AEA -SA, -ARZ, -SEA, 

-BEA, -SBEA 
-SD, -SRZ -BD

12 150 180 205 210

14 150 180 210 220

16 150 185 215 220

20 150 190 230 265

25 180 230 275 300

28 200 255 305 325

32 220 280 340 —

SPOJKY VÝZTUŽE HBS-05

Ohnuté pruty s objímkou

Ohnuté pruty s objímkou s přírubou pro upevnění hřebíky Ohnuté pruty se 6hrannou spojkou k našroubování

Typ HBS-05-BG, kovaná spojka, včetně zátek závitu Typ HBS-05-SG, šroubová 6hranná spojka, včetně šroubové zátky

vnější rozměr min. x

šroubová zátka

α = úhel ohybu 

α = úhel ohybu 

α = úhel ohybu 

α = úhel ohybu 

šroubová zátka

šroubová zátka
šroubová zátka

vnější rozměr. x

vnější rozměr min. x

vnější rozměr min. x

Vysvětlivky:

 Zkrácení délky prutu v důsledku zahnutí: viz tabulka dole.

 Pokud není uvedeno při objednávce, dodáváme s α = 90°.

 Podle DIN 1045-1, tab. 23.

Minimální vzdálenosti prutů → viz strana 10.

Hodnoty tabulky x, y platí analogicky i pro HBS-05-AG/ALG (→ str. 10).

Zkrácení „z“ délky prutu v důsledku zahnutí

Po ohnutí nebo vytvoření úhlu z délky prutu 

„L“ vyplynou vnější rozměry délek ramen

x, x1, y, y1, y2 uvedené ve výkresech.

Příslušné zkrácení délky prutu „z“ [mm]

uvádí tabulka. Při stanovení redukce délky 

prutu se přihlíží ke tvaru ohnutí podle

uvedené tabulky.

tvar ohnuto pod úhlem

ohnutí 1krát 2krát 3krát

odpočet 
délky prutu

z 2z 3z

příklad: HBS-05-BG

2krát ohnuto pod úhlem

Pruty s dvojitou spojkou a pruty se závitem

g = výška hlavy šroubové 
zátky viz → tabulka strana 6 
uprostřed vpravo.
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Standardní délky

označení artiklu obj. č.  rozměry

pro Ø prutu LG LMP LMP1 LMP2 SW E

[mm] 0725.050- [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

HBS-05-P - 12 -SET 00001 133 106 18 18 19 21,9

HBS-05-P - 14 -SET 00002 146 117 21 21 22 25,4

HBS-05-P - 16 -SET 00003 159 128 24 24 24 27,7

HBS-05-P - 20 -SET 00004 210 170 30 25 30 34,6

HBS-05-P - 25 -SET 00005 245 200 38 30 36 41,6

HBS-05-P - 28 -SET 00006 263 215 42 35 41 47,3

HBS-05-P - 32 -SET 00007 302 245 48 40 50 57,7

Montážní rozměry pro standardní délky rektifikačních spojek

vzdálenost konců prutů    kontrolní rozměr utahovací moment

A A min. A max. K max. pro závitovou tyč

[mm] [mm] [mm] [mm]  MA [Nm]

171 151 191 97 30

187 167 207 104 40

203 183 223 111 60

270 250 290 150 80

314 294 334 170 100

336 316 356 179 140

385 365 405 206 190

SPOJKY VÝZTUŽE HBS-05

Rektifikační spojka

Rektifi kační spojka s nastavením délky HBS-05-P

Rektifi kační spojku tvoří:

• závitová tyč s maticemi

matice fixovaná

kontramatice, volná

• podélná spojka

Výběr typů rektifi kační spojky

Možnost kombinace rektifi kační spojky

Materiály: 

Podélná spojka: 9 SMn 28 K podle DIN 1651:1988-04 nebo 11 SMn 30+C podle DIN EN 10277-3:1999-10 (W 1.0715); 

Závitová tyč: třída pevnosti 10.9 podle DIN 976-1.

•

•

Použití: Rektifi kační spojka HBS-05-P slouží ke spojování 

axiálně neposuvných a neotáčivých prutů výztuže, např.

před betonáží v polích mezi již vybetonovanými úseky, 

např. u otvorů jeřábu ve stropech,

při napojení mezi předem zhotovenými výztužnými koši,

ke spojení těžko manipulovatelných prutů.

Rozměrové tolerance lze bez problémů vyrovnat plynulým 

přizpůsobením montážní délky rektifi kační spojky.

Jednoduchá montáž: našroubujte podélnou spojku na prut 

se závitem, zašroubujte závitovou tyč přes zafi xovanou matici 

do spojky HBS-05 utahovacím momentem MA a zafi xujte 

volnou matici proti podélné spojce. Lze použít 

i pro dynamická zatížení a při zatížení nárazem.

–

–

–

Přizpůsobení montážní délky A

montážní 

délka A

nebo



9

Rozměry koncové ukotvení EA

označení artiklu    rozměry

Ø prutu  ds / x závit A D

    [mm] [mm] [mm]

HBS-05- . EA - 12 / M12 41 18

HBS-05- . EA - 14 / M14 46 20

HBS-05- . EA - 16 / M16 52 25

HBS-05- . EA - 20 / M20 64 30

HBS-05- . EA - 25 / M25 × 2,5 80 35

HBS-05- . EA - 28 / M28 × 2,5 90 40

HBS-05- . EA - 32 / M32 × 3,0 110 45

Vzdálenosti od okraje a osové vzdálenosti, přídavná výztuž

označení artiklu osová vzdále- přídavná výztuž

HBS-05-SEA/-BEA vzdále- nost od

Ø prutu ds nost A okraje R počet Ø a b c

[mm] [mm] [mm] n [mm] [mm] [mm] [mm]

12 85 65 3 6 60 20 28

14 85 65 3 6 60 20 28

16 100 70 3 6 70 20 30

20 130 85 4 6 100 20 32

25 145 90 4 6 120 15 41

28 170 100 3 8 140 10 41

32 190 110 3 8 155 20 50

HBS-05 -  E   - M20

HBS-05  -  SEA  -   20  / 740

HBS-05 - SEA

HBS-05 - BEA

HBS-05 - AEA

HBS-05 - EA

HBS-05 - SBEA

Příklady objednání:

HBS-05-E - M ..

SPOJKY VÝZTUŽE HBS-05

Pruty se spojkami s koncovým ukotvením

Pruty s koncovým ukotvením EA

Pro šroubované napojení nebo styk přesahů

zafixováno
prut s 6hrannou objímkou

 Požadovanou délku x uveďte při objednávání. Údaje o rozměrech x a y pro ohnuté provedení uvádějte analogicky podle strany 7.

 Zvláštní závit. Pro napojení pravidelného závitu ISO použijte prut pro připojení na ocelovou konstrukci → strana 13. 

Maximální přípustná síla prutu je uvedena v tabulce na straně 5.

Zatížení, která mohou být přenesena, se stanoví v závislosti na délce ukotvení, vzdálenostech od okraje a osových vzdálenostech a na pevnosti betonu 

podle DIN 1045-1.

Koncová kotva typ 

HBS-05-E je speciálně 

určena k napojení prutů 

HBS-05 na ocelové kon-

strukce. Dodávané velikosti 

podle typu HBS-05-SEA 

(viz tabulka).

uspořádání bez odsazení•
přídavná 

výztuž

ta
h

tl
a
k

uspořádání s odsazením•

svar v rámci 

stavební části

ocelová konstrukce

Koncová kotva volná, k použití jako spojka 

Typ HBS-05-E

prut s objímkou, kovaný

prut se závitem

prut výztuže

napojení ocelové konstrukce

Statické posouzení (svar) je nutno provést pro každý konkrétní 

případ použití.

– volná koncová kotva:

– koncové ukotvení:

typ

Ø závitu resp. Ø prutu

délka prutu x [mm]

zafixováno

zafixováno

zafixováno

zafixováno
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Spojka s pravolevým závitem

označení artiklu obj. č. rozměry

pro

Ø prutu ds LM RL a min. SW E

[mm] 0725.010- [mm] [mm] [mm] [mm] 

HBS-05 - RL - 12 00001 38 42 19 21,9

HBS-05 - RL - 14 00002 44 46 22 25,4

HBS-05 - RL - 16 00003 50 48 24 27,7

HBS-05 - RL - 20 00004 62 55 30 34,6

HBS-05 - RL - 25 00005 77 67 36 41,6

HBS-05 - RL - 28 00006 86 76 41 47,3

HBS-05 - RL - 32 00007 98 90 50 57,7

Ohnuté pruty se závitem

označení artiklu s průměrem ohnutí dBR 

4 ds bzw. 7ds 10 ds 15 ds 20 ds

Ø prutu ds / L  LM
Ø

 d
B
R min. x min. y min. x min. x min. x

[mm/mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

HBS-05 - ALG - 12/. . 36

4 ds

102 96 138 158 198

HBS-05 - ALG - 14/. . 42 118 114 160 195 230

HBS-05 - ALG - 16/. . 48 134 132 182 225 262

HBS-05 - ALG - 20/. . 60

   
7 ds

196 190 226 276 326

HBS-05 - ALG - 25/. . 75 245 240 283 345 408

HBS-05 - ALG - 28/. . 84 274 268 316 386 456

HBS-05 - ALG - 32/. . 96 312 304 360 440 520

případ použití: pravoúhlý hák ohnuté pruty podle 
DIN 1045, odst. 18.3 
a tab. 18, sloupec 3

 

 
 

HBS-05-A -A G HBS-05-RL

HBS-05-A -A G HBS-05-RL

SPOJKY VÝZTUŽE HBS-05

Spojka s pravolevým závitem, prut se závitem

Spojka s pravolevým závitem

Spojka s pravolevým závitem s protichůdným překrývajícím 

se závitem k napojení fi xovaného prutu s levým závitem, 

např. HBS-05-ALG (ohnuté) na fi xovaný prut s pravým 

závitem.

Pruty se závitem

AG = ohnuté, s pravým závitem

ALG = ohnuté, s levým závitem

–

–

Výběr typů

vnější rozměr min. x

vnější rozměr min. x

Pruty se závitem, kombinovatelné s pravolevou spojkou

Výběr typů

Montáž

stav před montáží

stav po montáži

Vysvětlivky:

 Při objednávání uvádějte délku prutu jako celkovou délku v mm.

 Zkrácení délky prutu v důsledku zahnutí: viz tabulka na straně 7.

 Pokud není uvedeno při objednávce, dodáváme α = 90°

trapézové lišty pro vybrání

rozměry, obj. č. 

viz → strana 14.

dřevěné bednění

trapézová lišta

HBS-05-ALG nebo -AL

trapézová lišta 

pro vybrání 

HBS-05-ALG nebo -AL

oblast překrytí 

závitů

pravý závit levý závit

označení pro 

levý závit

styk v jedné rovině

α = úhel ohnutí 

α = úhel ohnutí 
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HBS-05-RDZ

označení artiklu obj. č. rozměry

Ø prutu ds1 / ds2 - x závit L 1R L  M (RDZ) a min. SW E

[mm/mm] 0053.420- [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

HBS-05 - RDZ - 16/14 - . . M 16 M 14 19,5 50 48 24 27,7

HBS-05 - RDZ - 20/16 - . . M 20 M 16 22,5 59 55 30 34,6

HBS-05 - RDZ - 25/20 - . . M 25 × 2,5 M 20 28,5 72 67 36 41,6

HBS-05 - RDZ - 28/25 - . . M 28 × 2,5 M 25 × 2,5 36,0 85 76 41 47,3

HBS-05 - RDZ - 32/28 - . . M 32 × 3,0 M 28 × 2,5 40,5 96 90 50 57,7

HBS-05-SRZ

označení artiklu obj. č.

Ø prutu ds1 / ds2 - x 

[mm/mm] 0053.440-

HBS-05 - SRZ - 16/14 - . .

HBS-05 - SRZ - 20/16 - . .

HBS-05 - SRZ - 25/20 - . .

HBS-05 - SRZ - 28/25 - . .

HBS-05 - SRZ - 32/28 - . .

HBS-05-ARZ

označení artiklu obj. č.

Ø prutu ds1 / ds2 - x 

[mm/mm] 0053.430-

HBS-05 - ARZ - 16/14 - . .

HBS-05 - ARZ - 20/16 - . .

HBS-05 - ARZ - 25/20 - . .

HBS-05 - ARZ - 28/25 - . .

HBS-05 - ARZ - 32/28 - . .

-RD Z A

SPOJKY VÝZTUŽE HBS-05

Redukční spojka

Prut s redukční spojkou

 Při objednávání uvádějte délku x [mm].

Výběr typů styk v jedné rovině

Prut s dvojitou spojkou, na jedné straně s redukční spojkou

Typ HBS-05-SRZ, včetně šroubové zátky (SRZ = redukční šroubová spojka) Výběr typů

Prut s dvojitou spojkou, na jedné straně s redukční spojkou

Typ HBS-05-ARZ, včetně šroubové zátky a krytky závitu

(ARZ = redukční spojka s napojovacím závitem)

Výběr typů

 Při objednávání uvádějte délku x [mm].

 Při objednávání uvádějte délku x [mm].

Dodáváme i v provedení zakřivené → strana 6

Spojka se dodává 

i jednotlivě.

Rozměry standardní spojky 

→ tabulka strana 4

Standardní napojovací závit 

→ tabulka strana 5
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x1 = x + 36 mm

36

58

HBS-05-Box - 1250 - 14 / 15 - 8 / BG; L = 800 x = 200; 10 ds

SPOJKY VÝZTUŽE HBS-05

Box HBS-05

Box HBS-05 s pruty s objímkami

Optimální přenášení posouvající síly profi lem ocelového 

pouzdra s profi lovaným zadním dílem; kryt ve tvaru 

písmene U z pozinkovaného plechu;

Délka pouzdra LB: 1250 mm (jiné délky na vyžádání),

Pruty se spojkami HBS-05 lze dodat i kompletně 

předmontované v boxu s průměry prutů 

12 mm – 14 mm – 16 mm.

•

•

•

Box HBS-05

Vzdá-
lenost 
prutů e

Počet 
prutů

Napojení HBS-05

Rozměr min. x
Ø

prutu
ds

při dBR 
= 10 ds

při dBR 
= 4 ds

HBS-05-B → strana 4 
přímé

HBS-05-BEA → strana 9 
koncová kotva

HBS-05-BG → strana 6 
s pravoúhlým hákem

Zachytitelná smyková síla q:
Box HBS-05 odpovídá pouzdru systému napojení výztuže HBT 55.

Přenos smykových sil boxu HBS-05 může být stanoveno analogicky 

podle DIN 1045-1.

Použití: 
1. Box HBS-05 připevněte
hřebíky na bednění, na výztuž
upevněte konce prutů HBS-05.

2. Po odbednění:
      Odstraňte kryt boxu
    HBS-05 + pásek pěnové
        hmoty

HBS-05-Box

pásek pěnové hmoty

HBS-05 prut se závitem

Ø 12 - 14 - 16 mm

Krytky závitu odstraňte 

teprve bezprostředně před 

zašroubováním prutů s objímkou.

Příklad objednání:

typ

délka LB [mm]

Ø prutu / vzdálenost e [cm]

počet prutů/box, typ HBS-05 pruty s objímkou

rozměry prutů HBS-05 s objímkou

průměr ohnutí

Oblasti použití:

jako pomůcka při bednění – upevnění řad,

při použití klouzavého bednění,

pro vytvoření drážek k zachycení smykových sil.

•

•

•

Profil krytu boxu HBS-05 
zůstane v betonu; krátké stojiny 
pouzdra zaručují dostatečné 
krytí betonu. 

prut s objímkou 
Ø 12 - 14 - 16 mm
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Rozměry hloubka stan-  FE,d VE,d 

Ø rozměry závitu dardní min. x prut s prut s

prutu spojky objímky délka při dBR objím- objím-

ds   záv., D  ×     L L1  x =10ds kou kou

[mm]  [mm]          [mm] [mm] [mm] [kN] [kN]

12 M 16, 21 × 62  (45) 30 410 145 49,2

16 M 20, 26 × 77  (55) 40 (36) 565 185 87,4

20 M 24, 32 × 94  (70) 45 715 215 136,6

25 M 30, 40 × 114 (90) 55 1025 280 213,4

Výběr přídavná výztuž rozměry lb,net podle DIN 1045 - 1

lb, net lb, net

Ø prutu ds AS beton C 20/25 beton C 30/37

[mm]  [cm2/Stab] [mm] [mm]

6 0,28 284 218

8 0,50 378 290

10 0,79 473 363

12 1,13 567 435

14 1,54 662 507

HBS-05-SBG - 12 / 700 - fv - x = 200; dBR = 10 ds

 

SPOJKY VÝZTUŽE HBS-05

Napojení ocelových konstrukcí

Napojení ocelových konstrukcí s metrickým pravidelným ISO závitem podle DIN 13

6hranné šrouby 
s pravidelným ISO závitem DIN 13

Pruty s 6hrannou objímkou HBS-05-SB pro napojení na ocelo-

vé konstrukce jsou opatřeny závitem k zašroubování podle 

DIN 13, takže k upevnění napojovaných konstrukcí můžete 

použít běžné 6hranné šrouby.

Upozornění: nepoužívejte pro předpjaté konstrukce!

Provedení: spojka se závitem kotevní prut

fv: žárem zinkovaný BSt 500 S

A4: nerez jakosti A4-80 BSt 500 S

Výběr typů tvar: (6hranný šroub + montážní deska)

 Dodržujte minimální rozměr x u ohnutých prutů se spojkou, viz 

tabulka dole. Zkrácení délky prutu v důsledku ohnutí → tab. strana 7.

Posouzení únosnosti

 Musí být posouzeno dostatečné ukotvení prutu v betonu. Přihlížejte 

i k přídavnému momentovému zatížení v závislosti na způsobu 

montáže. Přípustné ohybové momenty šroubů nesmí být překročeny. 

Při dimenzování prutů se spojkami musí být zajištěn přenos namáhání.

 Vnášení sil do betonu

 Přenos tahových a smykových sil se posuzuje podle DIN 1045-1. 

Pro přenos příčných tahových sil by měly být uspořádány třmínky, 

viz schéma vedle. Pokud není dodrženo krytí betonem, musí být 

výztuž v provedení  BSt500 NR (nerez) nebo případně v žárově 

pozinkovaném provedení.

 Třmínky jsou v kontaktu se spojkou, a proto zachycují zatížení již 

před porušením betonu. Návrhová hodnota smykové síly se určuje 

při uspořádání třmínkové výztuže jako únosnost šroubu a třmínků. 

Pokud se nepoužijí žádné třmínky, pak se postupuje podle údajů 

Rehm/Elighausen ve článku „Kotevní technika“ (viz Betonářský 

kalendář na rok 1997, strana 733).

 Dodržujte dostatečné vzdálenosti od okraje a osové vzdálenosti. 

Zachycení vznikajících tahových sil v betonu musí být posouzeno 

odděleně.

 Objímka normální ocel.

 Hodnoty v závorkách pro objímkou z nerez oceli A4.

Spojku lze připevnit 
jen bodově!

Čelní deska nosníku je 
navařena na nosník.

typ

Ø prutu / délka [mm]

spojka se závitem žárově zinkovaná

délka x průměr ohýbání

Umístění přídavné výztuže, pohled zpředu                        Pohled z boku

Příklad objednání:

6hranný šroub jakost 
≥ 8.8 (v rámci 
stavební části)

6hranný šroub ja-
kost ≥ 8.8 (v rámci 
stavební části)
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Talířky pro upevnění hřebíky, talířky pro nalepení

pro

označení artiklu Ø ds obj. č.

[mm]

plastový montážní talířek 
pro upevnění hřebíky

0725.020-

3905-12 12 00002

3905-14 14 00003

3905-16 16 00004

3905-20 20 00005

ocelový montážní talířek 0725.030-

3916-25 25 00001

3916-28 28 00002

3916-32 32 00003

talířek pro nalepení 0741.100-

6306-12 12 00002

6306-16 16 00003

6306-20 20 00004

Standardní vzdálenosti prutů e

vzdále- počet délka

nost otvorů

otvorů

e [mm] L

75 13

100 cm

100 10

125 8

150 7

200 5

250 4

300 4

400 3

450 3

Trapézové lišty

označení artiklu pro

rozměry Ø ds obj. č.

[mm]

HBS-05- h / b [mm] 0725.060-

TPL         35 / 60 12–20

TPL         50 / 90 25–32

 Při objednávání uvádějte rozměry L, e a ds!

Koncové krytky pro trapézové lišty

označení artiklu pro

rozměry Ø ds obj. č.

[mm]

HBS-05- h / b [mm] 0725.070-

TPL-EDK    35 / 60 12–20 00001

TPL-EDK    50 / 90 25–32 00002

SPOJKY VÝZTUŽE HBS-05

Příslušenství

Upevnění pro pruty se 6hrannou objímkou HBS-05-S, rovné nebo ohnuté

Upevnění na bednění

Pro dřevěné bednění Pro ocelové bednění

plastový montážní talířek

pro upevnění hřebíky

pro Ø prutu ds 12–20 mm

ocelový montážní talířek, 

pozinkovaný

pro Ø prutu ds 25–32 mm

talířek pro nalepení, plast

pro Ø prutu

ds 12–16–20 mm

Vícekrát použitelné.

Montáž na dřevěné bednění

talířek pro nalepení, plast 

pro Ø prutu 

ds 12–16–20 mm

dřevěné
bednění

plastový 

montážní 

talířek pro 

upevnění 

hřebíky

ocelový 

montážní 

talířek pro 

upevnění 

hřebíky

Přímá 

montáž 

hřebíky!

talířek pro nalepení 

(není samolepicí!)

ocelové bednění

HBS-05-S,

Ø prutu ds = 12 do 20 mm

•

HBS-05-S,

Ø prutu ds = 25 do 32 mm

•

Příklad objednání:

typ

rozměry h / b [mm]

údaje o perforaci otvorech

vzdálenost otvorů e [mm]

HBS-05-B s přírubou pro upevnění hřebíky•

trapézové lišty pro smykové ozubení

Použití pro na-

pojení výztuže 

s pravolevou 

objímkou

→ viz strana 10.

Upevnění pro pruty se závitem HBS-05-A, rovné nebo ohnuté Otvory pro pruty se závitem

HBS-05-TPL - 35/60 - 5 otvory Ø 16, e = 200 mm

 ostatní délky na vyžádání

Výběr typů

dřevěné 

bednění

trapézová 

lišta

HBS-05-A

Montáž na ocelové bednění



POZNÁMKY




