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HV Garnitúrák
Nagyszilárdságú csavarok erôs szerkezetekhez
(szabványváltozás, szerelési javaslatok, átfogási hosszok)



Átállás DIN szabványról EN-re
A 2006-os évben a DIN 6914 / 6915 / 6916 nemzeti német 

szabványokat felváltotta az EN 14399 1-6 európai szabvány. Az új 

szabvány jelenleg 6 részbôl áll (EN 14399-1-tôl EN 14399-6-ig) és 

további kiegészítések fogják követni az eddigieket.

Szabványok:
EN 14399-1 Általános követelmények 

EN 14399-2 Alkalmassági vizsgálat az elôfeszítésre

EN 14399-3 HR rendszer

EN 14399-4 HV rendszer

EN 14399-5 Lapos alátét

EN 14399-6 Lapos alátét letöréssel

Átmeneti idôszak:
2007 szeptember végéig a DIN 6914-es és az EN 14399-4 és -6-os 

szabványok egymással párhuzamosan mûködnek és használhatóak.

Méretek:
Az új szabványokban az egyes méretek és toleranciák a már létezô ISO-rendszerrel összhangban kerültek kialakításra, hogy kisebb, a 

gyakorlatban lényegtelen méretváltoztatások történjenek a termékeken.

Átfogási hossz:
Az új EN szabványban az átfogási hosszt a csavarfej és az anya 

felfekvési felülete közti távolságra defi niálja, ezzel szemben a DIN 

szabványban a kötésben használt két alátét közti távolság volt a 

mérvadó (lásd ábra) 

Alátétek:
A DIN 6917 vagy DIN 6918-as szabvány szerinti alátétek változatlan formában kerültek az európai szabványba.

Helyettesíthetôség:
A DIN EN 14399-4 és -6 szerinti tüzihorganyzott kötôelemek, a hasonló DIN 6914 szerintiekkel korlátozás nélkül helyettesíthetô.

Különálló elemek alkalmazhatósága:
• Tüzihorganyzott HV-garnitúrák
 Tüzihorganyzott DIN 6914 szerinti HV-garnitúrák alkalmazása esetén, az egyes elemek helyett alkalmazható az EN 14399-4 és -6 szerinti 

HV-garnitúrák elemei is, amennyiben azok ugyanazon gyártótól származnak. A meghúzási tulajdonságok azonosak.

• Natúr és enyhén olajozott HV garnitúrák
 DIN 6914 szerinti HV-garnitúrák alkalmazása esetén, az egyes elemek nem helyettesíthetôk az EN 14399-4 és -6 szerinti HV-garnitúrák 

elemeivel, a különbözô meghúzási tulajdonságok miatt.



HV kötések elôfeszítése
Az acélszerkezetû építôiparban nagyszilárdságú kötôelemekkel tervezett, és létrehozott csavarrögzítések méréseit a DIN18800 szabvány 1. 

része határozza meg.

A csavarok elôfeszítéséhez a következô megoldások jöhetnek számításba.

• Kézi nyomatékkulcs (Forgatónyomaték eljárás)

• Ütô-csavarhúzóval, mely egy elôre beállított nyomatékkal mûködik (nyomaték impulzus-eljárás)

•  Forgásszög eljárás, ahol az anya és a csavar elôre meghatározott elôhúzási nyomatékkal történô rögzítése után, a kötést egy 

magadott forgásszöggel kell megszorítani

A táblázat, a DIN18800 7. részének kivonata az elôírt elôfeszítési erôket, nyomatékokat és forgási szöget jelöli. A csavarok elôfeszítése 

elsôsorban az anyák forgatása által történik, de lehetséges a csavarfejjel történô forgatás által is.
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 mm kN Nm Nm kN Nm mm   

1 M 12 50 100 120 60 10

   

2 M 16 100 250 350 110
50

3 M 20 160 450 600 175

4 M 22 190 650 900 210
100

5 M 24 220 800 1100 240

6 M 27 290 1250 1650 320

2007 M 30 350 1650 2200 390

8 M 36 510 2800 3800 560

9
M 12-tôl
M 36-ig

 
Lásd 1 - 
8-as sor

0—50 180° ½

10 51—100 240° ²/³
11 101—240 270° ¾

1) Mivel az M
A
 értékeket erôsen befolyásolja a menetre felhordott kenôanyag, ezért ezen értékek betartását a csavar gyártójának kell igazolnia.

2) Független a menet kenésétôl, illetve a csavarok és anyák felfekvési felületétôl.

3) M12—M22 méretû csavaroknál és 171—240 mm-ig terjedô átfogási hosszig a forgási szög ϕ=360°, illetve U=1 értékeket kell alkalmazni.



Az EN 14399-4 szabvány szerinti átfogási hosszok

  (Méretek mm-ben)
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