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Tłumaczenie na język angielski opracowane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) - wersja oryginalna w

języku niemieckim.

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hilti

Część ogólna

Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Deutsches Institut fUr Bautechnik

Ocenę Techniczną:

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Rodzina wyrobów, do której wyrób budowlany

należy Kotwa wklejana do stosowania w betonie

Producent Hilti AG

FeldkircherstraBe 100

9494 Schaan

FURSTENTUM LIECHTENSTEIN

Zakład produkcyjny Hilti Werke

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zawiera 27 stron, w tym 3 załączniki stanowiące integralną część

oceny technicznej

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została

wydana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr

305/2011 na podstawie

EDO 330499-00-0601

Niniejsza wersja zastępuje ETA-15/0882 wydaną dnia 11 grudnia 2017 r.
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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wydana przez Jednostkę Oceny Technicznej w języku urzędowym tej

jednostki. Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki powinny w pełni odpowiadać oryginalnie

wydanemu dokumentowi i powinny być oznaczone jako tłumaczenia.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna, włączając w to jej formy elektroniczne, może być rozpowszechniana wyłącznie

w całości. Jakkolwiek publikowanie części dokumentu jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Jednostki Oceny

Technicznej. W tym przypadku na kopii powinna być podana informacja, że jest to fragment dokumentu.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna może zostać wycofana przez wydającą ją Jednostkę Oceny Technicznej, w

szczególności na podstawie informacji Komisji zgodnie z Artykułem 25(3) Rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

Z260146.19
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Tłumaczenie na język angielski opracowane przez DIBt

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hilti

Część szczegółowa

1. Opis techniczny wyrobu

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 stanowi kotwę wklejaną, obejmującą ładunek foliowy z żywicą iniekcyjną Hilti

HIT-RE 100 oraz element stalowy zgodnie z Załącznikiem A.

Element stalowy jest umieszczany w nawiercanym otworze wypełnionym żywicą iniekcyjną oraz kotwiony przez

wiązanie chemiczne pomiędzy elementem stalowym, żywicą iniekcyjną i betonem.

Opis wyrobu podano w Załączniku A.

2. Określenie zamierzonego zastosowania, zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EDO)

Właściwości użytkowe podane w Rozdziale 3 obowiązują wyłącznie wtedy, gdy kotwa jest stosowana zgodnie

ze specyfikacjami i warunkami podanymi w Załączniku B.

Weryfikacja i metody oceny, na których oparta jest niniejsza Europejska Ocena Techniczna, zakładają okres

użytkowania kotwy wynoszący co najmniej 50 lat. Wskazania dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie mogą

być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta, ale jako informacja, która może być

wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym

okresem użytkowania danej konstrukcji.

3. Właściwości użytkowe wyrobu oraz metody zastosowane do ich oceny

3.1 Nośność i stateczność (podstawowe wymagania 1)

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe

Nośność charakterystyczna ze względu na obciążenie Patrz Załącznik C1, C2, C4, C5, C7, C8
rozciągające (obciążenie statyczne i quasi-statyczne)

Nośność charakterystyczna ze względu na obciążenie Patrz Załącznik C2, C5, C8
ścinające (obciążenie statyczne i quasi-statyczne)

Przemieszczenia (obciążenie statyczne i quasi- Patrz Załącznik C3, C6, C9
statyczne)

Nośność charakterystyczna i przemieszczenia dla Nie oceniano właściwości użytkowych w

kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1 i C2 tym zakresie

Trwałość Patrz Załącznik B2

3.2 Higiena, zdrowie i środowisko (podstawowe wymagania 3)

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe

Zawartość, emisja i/lub uwalnianie niebezpiecznych Nie oceniano właściwości użytkowych w

substancji tym zakresie

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wraz z odniesieniem do jego podstawy

prawnej

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny (EDO) nr 330499-01-0601, właściwy europejski akt prawny to:

[96/582/WE1.

Zastosowanie ma system: 1

Z260146.19
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5. Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP, zgodnie z właściwym Europejskim

Dokumentem Oceny (EDO)

Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP zostały określone w planie kontroli złożonym w

Deutsches Institut fur Bautechnik.

Dokument wydany w Berlinie 30 sierpnia 2019 r. przez Deutsches Institut fur Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow

Kierownik Działu

uwierzytelnione przez:
lange

Z260146.19
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DIBt

Deutsches Institut fUr Bautechnik

Rys. Al:
Pręt gwintowany, HAS-U- ... , HIT-V- ... oraz HAS-(E)...

Znacznik głębokości osadzenia

Warunki montażu

o

"O

Rys. A2:

Pręt zbrojeniowy

o
"O

Znacznik głębokości osadzenia

h

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Opis wyrobu

Warunki montażu

Z60138.19
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Opis wyrobu: Żywica iniekcyjna oraz elementy stalowe

Żywica iniekcyjna Hilti HIT-RE 100: system żywicy epoksydowej z dodatkiem wypełniacza

330 mi, 500 mi oraz 1400 mi

Oznaczenie:

HILTI HIT RE100 lub RE 100

W
Numer produkcyjny oraz

oznaczenie linii

produkcyjnej

Data przydatności mm/rrrr

Nazwa wyrobu: "Hiiti HIT-RE 100"

Mieszacz statyczny Hilti HIT-RE-M

Elementy stalowe• -(-------...--31~
HAS-U- ..•: MS - M30 podkładka nakrętka

G E----. ---33 -~-~
Pręt gwintowany, HIT-V- ..• : MS - M30 podkładka nakrętka

Standardowe dostępne na rynku pręty gwintowane:

• Materiały i właściwości mechaniczne według Tabeli Al.
• Świadectwo odbioru 3.1 według EN 10204:2004. Dokument ten należy przechowywać.

• Znacznik głębokości osadzenia.

G E:------::-:-3E-3B l€J
HAS-(E)- ... : MS - M30 podkładka nakrętka

@) ~1""·1Djg
Kotwa naprężeniowa Hilti: HZA-R M12 - M24

$
Pręt zbrojeniowy: od cp S do cp 32
• Materiały i właściwości mechaniczne według Tabeli Al.
• Wymiary według Tabeli 84.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Opis wyrobu

Żywica iniekcyjna / Mieszacz statyczny / Elementy stalowe

Z60138.19



~
Strona 7 Europejskiej Oceny Technicznej

ETA-15/0882 z 30 sierpnia 2019 r. DIBt

Deutsches Institut fur Bautechnik
Tłumaczenie na język angielski opracowane przez DIBt
Tłumaczenie zjęzyka angielskiego na język polski wykonana na zlecenie Hilti

Opis wyrobu

Materiały

Tabela Al: Materiały

Opis Materiał

Pręty zbrojeniowe

Pręt zbrojeniowy: EN Pręty oraz pręty rozwijane z kręgów klasy B lub C II

1992-1-1:2004 i AC:2010, o wartości fyk oraz k według NDP lub NCL zgodnie z normą EN 1992-1-1/NA:2013.

Załącznik C fuk = fIk = k . f yk

Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej

HAS-U-5.8 (HDG), HIT-V- Klasa wytrzymałości 5.8, fuk = 500 N/mm2, fYk = 400 N/mm2,

s.8(F), HAS-(E), pręt Wydłużenie przy zerwaniu (lo= Sd) > 8% ciągliwości.

gwintowany Ocynkowane galwanicznie ~ sllm, (F) lub (HDG) ocynkowane ogniowo ~4s 11m.

HAS-U-8.8 (HDG), HIT-V-
Klasa wytrzymałości 8.8, fuk = 800 N/mm2, fYk = 640 N/mm2,

8.8(F), pręt gwintowany
Wydłużenie przy zerwaniu (lo= Sd) > 12% ciągliwości.

Ocynkowane galwanicznie ;o: 51lm, (F) lub (HDG) ocynkowane ogniowo ;0:4511m.

Podkładka Ocynkowana galwanicznie ~ sllm, (F) ocynkowana ogniowo ~4s 11m.

Klasa wytrzymałości nakrętki dostosowana do klasy wytrzymałości pręta

Nakrętka gwintowanego.

Ocynkowana galwanicznie ~ 5 11m,ocynkowana ogniowo ~ 45 11m.

Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej

o klasie odporności na korozję III zgodnie z EN 1993-1-4:2006+A1:2015-06

HAS-U A4, Dla :5M24: klasa wytrzymałości 70, fuk = 700 N/mm2, fyk = 450 N/mm2.

HIT-V-R, Dla> M24: klasa wytrzymałości 50, fuk = 500 N/mm2, fYk = 210 N/mm2.

HAS-(E)R Wydłużenie przy zerwaniu (lo= Sd) > 8% ciągliwości.

Dla:5 M24: klasa wytrzymałości 70, fuk = 700 N/mm2, fyk = 450 N/mm2.

Pręt gwintowany
Dla> M24: klasa wytrzymałości 50, fuk = 500 N/mm2, fYk = 210 N/mm2.

Wydłużenie przy zerwaniu (10=Sd) > 8% ciągliwości.

Stal nierdzewna 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1:2014.

Kotwa naprężeniowa Hilti Stalowa, okrągła z częścią gwintowaną: Stal nierdzewna A4 zgodnie z EN 10088-1:2014.

HZA-R Pręt zbrojeniowy: Klasa B według NDP lub NCL zgodnie z normą EN 1992-1-1/NA:2013.

Podkładka Stal nierdzewna A4 zgodnie z EN 10088-1:2014.

Nakrętka
Klasa wytrzymałości nakrętki dostosowana do klasy wytrzymałości pręta

gwintowanego. Stal nierdzewna A4 zgodnie z EN 10088-1:2014.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Z60138.19
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Opis wyrobu

Materiały

Tabela Al: ciąg dalszy

Opis Materiał

Elementy metalowe wykonane ze stali o wysokiej odporności na korozję

o klasie odporności na korozję V zgodnie z normą EN 1993-1-4:2006+A1:201S-06

HAS-U HCR, Dla ~ M20: fuk = 800 N/mm2, fyk = 640 N/mm2,

HIT-V-HCR, Dla> M20: fuk = 700 N/mm2, fyk = 400 N/mm2.

HAS-(E)HCR Wydłużenie przy zerwaniu (lo= Sd) > 8% ciągliwości.

Dla ~ M20: fuk = 800 N/mm2, fyk = 640 N/mm2,

Pręt gwintowany
Dla> M20: fuk = 700 N/mm2, fYk = 400 N/mm2.

Wydłużenie przy zerwaniu (10=Sd) > 8% ciągliwości.

Stal o wysokiej odporności na korozję 1.4529, 1.4565 EN 10088-1:2014.

Podkładka Stal o wysokiej odporności na korozję zgodnie z normą EN 10088-1:2014.

Klasa wytrzymałości nakrętki dostosowana do klasy wytrzymałości pręta

Nakrętka gwintowanego.

Stal o wysokiej odporności na korozję zgodnie z normą EN 10088-1:2014.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Załącznik A4

Z60138.19
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Szczegóły techniczne zamierzonego stosowania

Zakotwienia podlegają:

• Obciążeniom statycznym i quasi-statycznym.

Materiał podłoża:

• Zbrojony lub niezbrojony beton zwykły zagęszczany bez włókien zgodnie z normą EN 206:2013 + Al:20l6.

• Klasy wytrzymałości od C20/25 do C50/60 zgodnie z normą EN 206:2013 + Al:20l6.

• Beton zarysowany i niezarysowany.

Temperatura materiału podłoża:

• podczas montażu

od +5 oCdo +40 oC

• w trakcie eksploatacji

Zakres temperatury I: od -40 oCdo +40 oC

(maks. dopuszczalna temperatura przy oddziaływaniu długotrwałym +24 oCoraz maks.

dopuszczalna temperatura przy oddziaływaniu krótkotrwałym +40 oC)

Zakres temperatury II: od -40 oCdo +58 oC

(maks. dopuszczalna temperatura przy oddziaływaniu długotrwałym +35 oCoraz maks.

dopuszczalna temperatura przy oddziaływaniu krótkotrwałym +58 oC)

Zakres temperatur III: od -40 oCdo +70 oC

(maks. temperatura przy oddziaływaniu długotrwałym +43 oCoraz maks. temperatura przy

oddziaływaniu krótkotrwałym +70 OC)

Tabela 81: Szczegóły techniczne zamierzonego stosowania
HIT-RE 100 z ••.

Pręt gwintowany, HAS-U-
HZA-R Pręt zbrojeniowy

Elementy "'1 HIT-V- ..., HAS-(E)-...

~ ~:;;-ł ..",,-U "·'46"''e','id,'.-·,.'/

Wiercenie udarowe wiertłem

rurowym TE-CD lub TE-YD .; .; .;
e: I'"
Wiercenie udarowe

~;:::;=
.; .; .;

Beton suchy lub .; .; .;
mokry

Kategoria
Otwór zalany wodą

zastosowania
(z wyłączeniem wody .; .; .;
morskiej)

Obciążenia statyczne i quasi-statyczne
od M8 do M30 od M12 do M24 od ci> 8 do ci> 32

w betonie niezarysowanym

Obciążenia statyczne i quasi-statyczne
od MlO do M30 od M12 do M24 od ci> 10 do ci> 32w betonie zarysowanym

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Zamierzone zastosowanie

Specyfikacje

Z60138.19
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Warunki użycia (warunki środowiskowe):

• Konstrukcje pracujące w suchych warunkach wewnętrznych (wszystkie materiały).

• Zgodnie z klasami odporności na korozję według normy EN 1993-1-4:2015 Tabela A.3 (stale nierdzewne)

Projektowanie:

• Zakotwienia powinny być zaprojektowane pod nadzorem inżyniera doświadczonego w dziedzinie zakotwień i

robót betonowych.

• Należy sporządzić możliwe do weryfikacji obliczenia oraz dokumentację rysunkową z uwzględnieniem obciążeń,

jakie mają być przeniesione przez kotwy. Położenie kotew musi być określone na rysunkach projektowych (np.

poprzez podanie położenia kotwy względem zbrojenia lub względem podpór, itd.).

• Zakotwienia powinny być projektowane zgodnie z:

EN 1992-4:2018 i raportem technicznym EOTA TR 055

Montaż:

• Kategoria zastosowania: beton suchy lub mokry albo w otworach zalanych wodą.

• Technika wiercenia otworów:

• Wiercenie udarowe,

• Wiercenie udarowe wiertłem rurowym Hilti TE-CD, TE-YD

• Kierunek montażu D3: montaż pionowo do dołu, poziomo i pionowo w górę (np. w pozycji nad głową)

dopuszczalny dla wszystkich elementów.

• Montaż kotew powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel pod nadzorem osoby

odpowiedzialnej za nadzór techniczny budowy.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Zamierzone zastosowanie

Specyfikacje

Z60138.19
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Tabela 82: Parametry montażowe pręta gwintowanego, HAS-U- •••, HIT-V- ••• oraz HAS-(E) •.•

Pręt gwintowany, HAS-U- •••, HIT-V- ••• oraz HAS-(E) ... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Średnica elementu d [mm] 8 10 12 16 20 24 27 30

Średnica nominalna wiertła do [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35

Pręt gwintowany, HAS-U- ..., HIT-V- .. :
od 60 od 60 od 70 od 80 od 90 od96 od 108 od 120Efektywna głębokość osadzenia oraz het= ho [mm]
do 160 do 200 do 240 do 320 do 400 do 480 do 540 do 600głębokość wierconego otworu

HAS-(E)... :

Efektywna głębokość osadzenia oraz hel = ho [mm] 80 90 110 125 170 210 240 270
głębokość wierconego otworu

Maksymalna średnica otworu

przelotowego w elemencie dl [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33
mocowanym

Minimalna grubość elementu
hmin [mm] hel + 30 ~ 100 mm hel + 2·dobetonowego

Maksymalny moment dokręcający Tmax [Nm] 10 20 40 80 150 200 270 300

Minimalny rozstaw Smin [mm] 40 50 60 80 100 120 135 150

Minimalna odległość od krawędzi Cmin [mm] 40 45 45 50 55 60 75 80

HAS-U- •••

~

Oznaczenie:

Liczba określająca klasę--~tE----1---~ l~wytrzymałości stali i litera

identyfikująca długość: np. 8l

HIT-V·... ~ Oznaczenie:

5.8 -I :::: HITN-5.8 M...xl

~!§--... --I --= ~+ ~ 5,8F -I = HIT-V-5.8F M...x IG 8.8 -I == HIT-V-8.8 M...xI
8.8F -I = HIT-V-8.8F M...x I
R -I = HIT-V-R M ."x I
HCR-.I = HIT-V-HCR M ...x I

HAS-(E)- ••.

CD + {§~LE-____ Ił II

-' I n

ł '-,-

Oznaczenie:

znak identyfikacyjny - H, wytłoczenie "1" HAS-(E)

znak identyfikacyjny - H, wytłoczenie "=" HAS-(E)R

znak identyfikacyjny - H, wytłoczenie "CR" HAS-(E)HCR _~

____,~

tJ'S'''T~''
System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

.'~ /, ..
Zamierzone zastosowanie ik 83 ,..~ ~

~$ ~

Parametry montażowe pręta gwintowanego, HAS-U- ..., HIT-V- ... oraz HAS-(E)- ... ~ ~ 4it,.. ..

~1~ o

W1:'0
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Tabela 83: Parametry montażowe kotwy naprężeniowej Hilti HZA-R

Kotwa naprężeniowa Hilti HZA-R •.• M12 M16 M20 M24

Średnica pręta zbrojeniowego ej> [mm] 12 16 20 25

Nominalna głębokość osadzenia oraz głębokość
hnom= ho [mm]

od 170 od 180 od 190 od 200
wierconego otworu do 240 do 320 do 400 do 500

Efektywna głębokość osadzenia (hel = hnom-le) hel [mm] hnom- 100

Długość gładkiej części kotwy le [mm] 100

Średnica nominalna wiertła do [mm] 16 20 241) /25 301) /32

Maksymalna średnica otworu przelotowego
dl [mm) 14 18 22 26w elemencie mocowanym

Maksymalny moment dokręcający Tmax [Nm] 40 80 150 200

Minimalna grubość elementu betonowego hmin [mm) hnom+ 2·do

Minimalny rozstaw Smin [mm] 65 80 100 130

Minimalna odległość od krawędzi Cmin [mm) 45 50 55 60

1) Dopuszczalnejest zastosowanie dowolnej z dwóch podanych wartości.

Oznaczenie:

wytłoczenie "HZA-R" M .. / tlix

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Zamierzone zastosowanie

Parametry montażowe kotew naprężeniowych Hilti HZA-R
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Tabela 84: Parametry montażowe pręta zbrojeniowego

Pręt zbrojeniowy ~8 ~10 ~ 12 ~14 ~ 16 ~20 ~2S ~26 ~28 ~30 ~32

Średnica ci> [mm] 8 10 12 14 16 20 25 26 28 30 32

Efektywna głębokość
het = od 60 od 60 od 70 od 75 od 80 od 90 od 100od 104od 112od12Cod 128

osadzenia oraz głębokość
ho

[mm]
do 160do 200 do 240 do 280do 320do 400do 500do52Cdo 560do600do 640

wierconego otworu

Średnica nominalna wiertła do [mm]
10/ 12/

141 161) 18 20
25/ 32/

32 35 37 40
121) 141 241 301)

Minimalna grubość elementu
hmin [mm]

hel + 30
het + 2· do

betonowego ~ 100 mm

Minimalny rozstaw Smin [mm] 40 50 60 70 80 100 125 130 140 150 160

Minimalna odległość od
Cmin [mm] 40 50 60 70 80 100 125 130 140 150 160

krawędzi

1)Dopuszczalne jest zastosowanie dowolnej z dwóch podanych wartości.

Pręt zbrojeniowy

€)
W przypadku pręta zbrojeniowego

• Minimalna względna powierzchnia żebra fRzgodnie z EN 1992-1-1:2004+AC:2010 .

• Wysokość żebra hrib powinna zawierać się w zakresie: 0,05 . ci> :5hrib:5 0,07 . ci>
(ci>: Średnica nominalna pręta; hrib:Wysokość żebra)

.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Zamierzone zastosowanie za,,~5A "

Parametry montażowe pręta zbrojeniowego
_'~s~, ... "( ,->~ '.('-f /.." <;. C::.,

I " '-le O t.
• >-. c-". ,.;

>-
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Tabela 85: Maksymalny czas roboczy oraz minimalny czas utwardzania 1)

Temperatura materiału podłoża Maksymalny czas roboczy Minimalny czas utwardzania

T twork teure

od 5 oCdo 9 oC 2 godziny 72 godziny

od 10 oCdo 14 oC 1,5 godziny 48 godzin

od 15 oCdo 19 oC 30 minut 24 godziny

od 20 oCdo 29 oC 20 minut 12 godzin

od 30 oCdo 39 oC 12 minut 8 godzin

40°C 12 minut 4 godziny

1) Podaneczasyutwardzania obowiązują wyłącznie dla suchego materiału podłoża.

W przypadku mokrego materiału podłoża czasyutwardzania należy podwoić.

Tabela 86: Parametry narzędzi do czyszczenia i osadzania

Elementy Wiercenie i czyszczenie otworu Montaż

Pręt gwintowany,
Wiertło rurowe

HAS-U-...,
Pręt zbrojeniowy

Wiercenie
TE-CD, Szczotka

Końcówka

HIT-V- ...,
HZA-R

udarowe iniekcyjna

HAS (E)...
TE YD

t)l €i:

"
c:l)=s( .,•••••••••:-[.111(} '.":}"'}.L"'·~ a::~~•••••••• .11. =-

rozmiar rozmiar rozmiar do [mm] do [mm] HIT-RB HIT-SZ

M8 - <1>8 10 - 10 -

MlD - <I>8, <I>10 12 12 12 12

M12 - <I>lO, <I>12 14 14 14 14

- M12 <I>12 16 16 16 16

M16 - <I>14 18 18 18 18

- M16 <I>16 20 20 20 20

M20 - - 22 22 22 22

- M201) <I>201) 241) 241) 24 24

- M20 <I>20 25 25 25 25

M24 - - 28 28 28 28

M27 - <I>251) 301) - 301) 301)

- M24 <I>25, <I>26 32 32 32 32

M30 - <I>28 35 - 35 35

- - <I>30 37 - 37 37

- - <I>32 40 - 40 40

1) Dopuszczalnejest zastosowanie dowolnej z dwóch podanych wartości.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

;lzVLl
Zamierzone zastosowanie

;r; f>.. . Ą .s
~.~

Maksymalny czas roboczy oraz minimalny czas utwardzania. 'I' ". '''i"*' <: ~::~
Parametry narzędzi do czyszczenia i osadzania. l' 'l l'\, ? ~l

~\'" C 0)_e,,:> t ~
o ~'.... flA~~ ,Y. ..

.••'\ C •

. ·1" .,V
Ił- <: Ud -

. 7nj5ti?:
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Czyszczenie ręczne (MC):

Pompka ręczna Hilti do przedmuchiwania

wierconych otworów o średnicy do ~ 20 mm

oraz głębokości ho ~ 10·d

Czyszczenie sprężonym powietrzem (CAC):

Dysza do sprężonego powietrza z otworem

wylotowym o średnicy co najmniej 3,5 mm.

Metody czyszczenia

Czyszczenie automatyczne (AC):

Czyszczenie podczas wiercenia przeprowadza

się z użyciem systemu Hilti TE-CD oraz TE-YD

podłączonego do odkurzacza.

Instrukcja montażu
Wiercenie otworów

a) Wiercenie udarowe

Wywiercić otwór o wymaganej głębokości osadzania młotowiertarką w trybie

obrotowo-udarowym z użyciem odpowiedniego rozmiaru wiertła z końcówką z

węglików spiekanych.

b) Wiertarka udarowa z wiertłem rurowym Hilti: Tylko suchy i mokry beton.

Nawiercić otwór do wymaganej głębokości osadzania odpowiednim wiertłem rurowym

TE-CD lub TE-YD z przyłączonym odkurzaczem Hilti. Podczas użycia zgodnie z instrukcją

obsługi, system usuwa zwierciny oraz oczyszcza otwór podczas wiercenia. Po

zakończeniu wiercenia należy przejść do etapu "przygotowanie iniekcji żywicy" w

instrukcji montażu.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Zamierzone zastosowanie

Narzędzia do czyszczenia i osadzania

Instrukcja montażu

Z60138.19
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Czyszczeniewywierconych Przed osadzeniem kotwy wiercony otwór musi być oczyszczony ze zwiercin i

otworów zanieczyszczeń. Niewłaściwe oczyszczenie otworu = słaba nośność połączenia.

tylko beton niezarysowany
Czyszczenieręczne (Me)

wiercone otwory o średnicy do ~ 20 mm oraz głębokości ho ~ 10·d

Pompka ręczna Hilti może być stosowana do przedmuchiwania wierconych otworów o

średnicy maks. do ~ 20 mm oraz głębokości osadzenia do hel::; 10·d.

Przedmuchać co najmniej czterokrotnie od dna otworu aż do momentu, gdy

wylatujący strumień powietrza nie zawiera widocznego pyłu.

Wyszczotkować czterokrotnie otwór przy użyciu stalowej szczotki Hilti HIT-RB o

określonym rozmiarze (patrz Tabela B6) poprzez jej wprowadzenie ruchem okrężnym

do dna otworu (jeśli to konieczne, stosując przedłużkę) i wyciągnięcie.

Szczotka powinna napotykać opór podczas wkładania do otworu

(4) szczotki ~ 4> wierconego otworu) - szczotkę o zbyt małej średnicy należy wymienić

na szczotkę o odpowiedniej średnicy.

Przedmuchać ponownie pompką ręczną Hilti co najmniej czterokrotnie do momentu,

gdy wylatujący strumień powietrza nie zawiera widocznego pyłu.

Przedmuchać dwukrotnie od dna otworu (jeśli to konieczne, użyć przedłużki dyszy) na

całej długości przy użyciu niezaolejonego sprężonego powietrza (min. 6 bar

przy 6 m3jh) aż do momentu, gdy wylatujący strumień powietrza nie zawiera

widocznego pyłu.

Dla wywierconych otworów o średnicy ~ 32 mm sprężarka musi zapewnić minimalny

przepływ powietrza 140 m3jh.

Wyszczotkować dwukrotnie otwór przy użyciu stalowej szczotki Hilti HIT-RB o

określonym rozmiarze (patrz Tabela B6) poprzez jej wprowadzenie ruchem okrężnym

do dna otworu (jeśli to konieczne, stosując przedłużkę) i wyciągnięcie.

Szczotka powinna napotykać opór podczas wkładania do otworu

(4) szczotki ~ 4> wierconego otworu) - szczotkę o zbyt małej średnicy należy wymienić

na szczotkę o odpowiedniej średnicy.

Ponownie dwukrotnie przedmuchać otwór sprężonym powietrzem aż do momentu,

gdy wylatujący strumień powietrza nie zawiera widocznego pyłu.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Zamierzone zastosowanie

Instrukcja montażu

Z60138.19
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Czyszczenie wywierconych

otworów wypełnionych wszystkie otwory o średnicy do oraz głębokości ho

wodą

Przepłukać dwukrotnie wywiercony otwór poprzez wprowadzenie aż do dna otworu

węża z wodą (ciśnienie z instalacji wodociągowej) i płukanie do momentu, gdy woda

wypływająca z otworu będzie czysta.

Wyszczotkować dwukrotnie otwór przy użyciu stalowej szczotki Hilti HIT-RB o

określonym rozmiarze (<I> szczotki ~ <I> wierconego otworu, patrz Tabela B6) poprzez jej

wprowadzenie ruchem okrężnym do dna otworu (jeśli to konieczne, stosując

przedłużkę) i wyciągnięcie.

Szczotka powinna napotykać opór podczas wkładania do otworu - szczotkę o zbyt

małej średnicy należy wymienić na szczotkę o odpowiedniej średnicy.

Przepłukać dwukrotnie wywiercony otwór poprzez wprowadzenie aż do dna otworu

węża z wodą (ciśnienie z instalacji wodociągowej) i płukanie do momentu, gdy woda

wypływająca z otworu będzie czysta.

Przedmuchać dwukrotnie od dna otworu (jeśli to konieczne, użyć przedłużki dyszy) na

całej długości przy użyciu niezaolejonego sprężonego powietrza (min. 6 bar przy 6

m3jh) aż do momentu, gdy wylatujący strumień powietrza nie zawiera widocznego i

wody.

Dla wywierconych otworów o średnicy ~ 32 mm sprężarka musi zapewnić minimalny

przepływ powietrza 140 m3jh.

Wyszczotkować dwukrotnie otwór przy użyciu stalowej szczotki Hilti HIT-RB o

określonym rozmiarze (<I> szczotki ~ <I> wierconego otworu, patrz Tabela B6) poprzez jej

wprowadzenie ruchem okrężnym do dna otworu (jeśli to konieczne, stosując

przedłużkę) i wyciągnięcie.

Szczotka powinna napotykać opór podczas wkładania do otworu - szczotkę o zbyt

małej średnicy należy wymienić na szczotkę o odpowiedniej średnicy.

Ponownie dwukrotnie przedmuchać sprężonym powietrzem do momentu, gdy

wylatujący strumień powietrza nie zawiera widocznego pyłu i wody.

Zamierzone zastosowanie

Instrukcja montażu

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Z62344.19
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Przygotowanie iniekcji żywicy- Należy dokładnie zamocować nowy mieszacz statyczny Hilti HIT-RE-M do końcówki

ładunku foliowego. Nie wprowadzać żadnych zmian w mieszaczu.

Przestrzegać instrukcji obsługi dozownika.

Sprawdzić, czy kaseta na ładunek foliowy działa prawidłowo. Nie stosować

uszkodzonych ładunków foliowych / kaset. Wprowadzić ładunek foliowy do kasety

oraz umieścić kasetę w dozowniku HIT.

Nie stosować początkowej partii żywicy. Ładunek foliowy otwiera się automatycznie po

rozpoczęciu dozowania. W zależności od objętości ładunku foliowego należy odrzucić

początkową porcję żywicy. Ilości, jakie należy odrzucić:

3 naciśnięcia spustu dozownika dla ładunku foliowego 330 mi,

4 naciśnięcia spustu dozownika dla ładunku foliowego 500 mi,

65 mi dla ładunku foliowego 1400 mI.

Dozować żywicę od dna otworu w sposób pozwalający uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza.

Należy dozować żywicę rozpoczynając od dna otworu, powoli wycofując mieszacz po

każdym naciśnięciu spustu dozownika.

Wypełnić około 2/3 otworu w celu zapewnienia całkowitego wypełnienia żywicą

przestrzeni pierścieniowej między kotwą a betonem na całej długości osadzenia.

Po zakończeniu iniekcji należy zwolnić nacisk tłoka dozownika poprzez naciśnięcie

spustu dźwigni. Zapobiegnie to dalszemu wypływowi żywicy z mieszacza.

Montaż "nad głową" i/lub montaż przy głębokości osadzenia hef > 250 mm.

Dla montażu "nad głową" iniekcja żywicy jest możliwa wyłącznie przy użyciu

przedłużek oraz końcówek iniekcyjnych. Użyć mieszacza statycznego HIT-RE-M z

przedłużką (przedłużkami) oraz końcówką iniekcyjną o odpowiednim rozmiarze (patrz

Tabela 86). Wprowadzić końcówkę iniekcyjną do dna otworu i rozpocząć dozowanie

żywicy. Podczas iniekcji końcówka powinna być naturalnie wyciskana z otworu pod

ciśnieniem żywicy.

Osadzanie elementu

Przed montażem upewnić się, że element jest suchy oraz nie jest zanieczyszczony

olejem lub innymi pozostałościami.

Oznaczyć oraz osadzić pręt na wymaganą głębokość osadzenia przed upływem czasu

roboczego twork.Czas roboczy tworkpodano w tabeli 85.

Dla zastosowań "nad głową" należy użyć końcówek iniekcyjnych oraz unieruchomić

osadzane elementy np. przy użyciu klinów (Hiiti HIT-OHW).

Obciążenie kotwy: Kotwa może być obciążona po upływie wymaganego czasu

utwardzania teur. (patrz Tabela 85).

Stosowany moment dokręcający nie może przekraczać wartości Tmax podanych w

Tabeli od 82 do 83.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Zamierzone zastosowanie

Instrukcja montażu
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Tabela CI: Zasadnicze charakterystyki pręta gwintowanego, HAS-U- •••, HIT-V- •.. oraz HAS-(E)...

przy obciążeniu rozciągającym w betonie

Pręt gwintowany, HAS-U- •••, HIT-V- •.. oraz HAS-(E) ..• MS Ml0 I M12 MiG M20 M24 M271 M30

Montażowy współczynnik bezpieczeństwa yinst [-] 1,4

Zniszczenie stali

Nośność charakterystyczna NRk,s [kNI As· fuk

Współczynnik częściowy, klasa 5.8 YMs,N1) [-l 1,5

Współczynnik częściowy, klasa 8.8 YMs,N1) [-) 1,5

Współczynnik częściowy HAS-U A4, HIT-V-R YMs,N1) [-l 1,86 2,86

Współczynnik częściowy HAS-U HCR, HIT-V HCR YMS,N1) [-l 1,5 2,1

Połączone zniszczenie przez wyciągnięcie oraz przez wyłamanie stożka betonu

Nośność charakterystyczna wiązania w betonie niezarysowanym C20/25

Zakres temperatur I: 40 oC/ 24 oC 15

Zakres temperatur II: 58 oC/ 35 oC 10

1"Rk,ucr [N/mm2]

1"Rk,ucr [N/mm2]

14

55,5Zakres temperatur III: 70 oC/ 43 oC 1"Rk,ucr [N/mm2] 6

Nośność charakterystyczna wiązania w betonie zarysowanym C20/25

12

9 8,5

Zakres temperatur I: 40 oC/24 oC 1"Rk,cr [N/mm2] - 7 6,5 6 5,5

Zakres temperatur II: 58 oC/ 35 oC 1"Rk,cr [N/mm2] - 4,5 4 3,5

Zakres temperatur III: 70 oC/ 43 oC 1"Rk,cr [N/mm2] - 2,5 2

Czynniki wpływające 'I' na nośność wiązania TRk

C30/37 1,00

Beton zarysowany i niezarysowany:
'Pc C40/50 1,00

Współczynnik wytrzymałości betonu

(50/60 1,00

Zniszczenie przez wyłamanie stożka betonu

Współczynnik dla betonu niezarysowanego kucr,N [-] 11,0

Współczynnik dla betonu zarysowanego kcr,N [-l 7,7

Odległość od krawędzi Cer, N [mm] 1,5' hel

Rozstaw Scr,N [mm] 3,0' hel

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym w betonie
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Tabela C1: ciąg dalszy

Zniszczenie przez rozłupanie

h/h.i .. . ~"''-''-'' .
j

h / het;:: 2,0 1,0- hef
2,0 ...... . ~.".-,

" " ~.,
Odległość od krawędzi Cer,sp[mm)

2,0 > h / het> 1,3 4,6 hef- 1,8 hdla 1.3 -~"-'''"''~'''''I''''
._._ .•...

h / het:5 1,3
I

2,26 hel
1,(}'h", 2,26·h ••

cu.op

Rozstaw Ser,sp[mm] 2'Ccr,8P
1)W przypadku braku przepisów krajowych.

Tabela C2: Zasadnicze charakterystyki pręta gwintowanego, HAS-U- ..., HIT-V- ... oraz HAS-(E) ... przy obciążeniu

ścinającym w betonie

Pręt gwintowany, HAS-U- ... , HIT-V- ..• oraz HAS-(E) ... MS I MlD I Ml2 MIGI M2D IM24 M27 M3D

Zniszczenie stali bez oddziaływania momentu zginającego

Nośność charakterystyczna VRk,s [kN) 0,5' As· fuk

Współczynnik częściowy, klasa 5.8 YMs,V1) [-) 1,25

Współczynnik częściowy, klasa 8.8 YMs,V1) [-) 1,25

Współczynnik częściowy HAS-U A4, HIT-V-R YMS.V1) [-) 1,56 2,38

Współczynnik częściowy HAS-U HCR, HIT-V-HCR YMs,V1) [-l 1,25 I 1,75

Współczynnik ciągliwości k7 [-] 1,0

Zniszczenie stali z oddziaływaniem momentu zginającego

Moment zginający MORk,s [Nm) 1,2 . Wel . fuk

Współczynnik ciągliwości k7 [-) 1,0

Zniszczenie przez wyłupanie betonu

Współczynnik dla wyłupania ks [-l 2,0

Zniszczenie krawędzi betonu

Efektywna długość łącznika [mm] min (het; 12·dnom)
min

If
(het; 300)

Średnica zewnętrzna łącznika dnom [mm) 8
I 10 I 12 16 I 20

1
24 27 30

1) W przypadku braku przepisów krajowych.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Właściwości użytkowe
~~ s Z u>~

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym i ścinającym w betonie . l '"~4)f. 'C' 7 ", c·
~ ~" . "..(,3~ .~ <'.c: ~

,_. ~ ;;;)0
...,I> 't-..l ł\.

C o . ....,
.~) ~ _,-t-"J_'I.J
\> '~J,.- ~w
\~ a731~

Z62344.19 ~t1.Qm49
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Tabela C3: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym

Pręt gwintowany, HAS-U- •••, HIT-V- ••• oraz HAS-(E) .•• MS M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Zakres temperatur dla betonu niezarysowanego I: 40 oC /24 oC

~NO [mm/(N/mm2)] 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07Przemieszczenie

~Noo [mm/(N/mm2)] 0,04 0,05 0,06 0,08 0,11 0,13 0,15 0,17

Zakres temperatur dla betonu niezarysowanego II: 58 oC / 35 oC

~NO [mm/{N/mm2)] 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14Przemieszczenie

~Noo [mm/{N/mm2)] 0,07 0,09 0,10 0,14 0,18 0,22 0,25 0,28

Zakres temperatur dla betonu niezarysowanego III: 70 oC / 43 oC

~NO [mm/{N/mm2)] 0,07 0,09 0,10 0,14 0,18 0,22 0,25 0,28Przemieszczenie

~Noo [mm/{N/mm2)] 0,09 0,12 0,15 0,20 0,26 0,31 0,35 0,40

Zakres temperatur dla betonu zarysowanego I: 40 oC / 24 oC

~NO [mm/(N/mm2)] - 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
Przemieszczenie

~Noo [mm/(N/mm2)] - 0,23

Zakres temperatur dla betonu zarysowanego II: 58 oC /35 oC

~NO [mm/(N/mm2)] - 0,08 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,17
Przemieszczenie

ONoo [mm/(N/mm2)] - 0,38

Zakres temperatur dla betonu zarysowanego III: 70 oC / 43 oC

ONO [mm/(N/mm2)] - 0,16 0,18 0,22 0,25 0,28 0,31 0,33
Przemieszczenie

bNoo [mm/(N/mm2)] - 0,54

Tabela C4: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym

Pręt gwintowany, HAS-U- ..•, HIT-V- ••• oraz HAS-{E) .•• MS M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

bNO [mm/{kN)] 0,06 0,05 0,04 0,03
Przemieszczenie

ONoo [mm/{kN)] 0,09 0,08 0,06 0,05

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Właściwości użytkowe
załąc~=~

Przemieszczenia w przypadku pręta gwintowanego, HAS-U- ..., HIT-V- ... oraz HAS-{E)... . \.\ .- t. ..7'a/ P~z>.~ ~•• ~ •.••• I.j

~ "tI ~ ,;:)

I'" ~ l;.n ~.,.... IJ'I m
o t '\t o., l) ':"/".diJ~ < '

~~<; 'oj'. Ii 1 /'Z62344.19
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Tabela es: Zasadnicze charakterystyki kotwy naprężeniowej Hilti HZA-R przy obciążeniu

rozciągającym w betonie

Kotwa naprężeniowa Hilti HZA-R M12 M16 I M20 M24

Montażowy współczynnik bezpieczeństwa Yinst [-l 1,4

Zniszczenie stali

Nośność charakterystyczna HZA-R NRk,s [kN] 62 111 I 173 248

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa YMs1) [-l 1,4

Połączone zniszczenie przez wyciągnięcie oraz zniszczenie przez wyłamanie stożka betonu

Średnica pręta zbrojeniowego d [mm] 12 16 I 20 25

Nośność charakterystyczna wiązania w betonie niezarysowanym C20/25

Zakres temperatur I: 40 oC/24 oC t'Rk,ucr [N/mm2] 14 12 11

Zakres temperatur II: 58 oC/ 35 oC TRk,ucr [N/mm2] 9 8 7

Zakres temperatur III: 70 oC/ 43 oC TRk,ucr [N/mm2] 5,5 I 5

Nośność charakterystyczna wiązania w betonie zarysowanym C20/25

Zakres temperatur I: 40 oC/24 oC '!Rk,cr [N/mm2] 7 6,5 I 6

Zakres temperatur II: 58 oC/35 oC '!Rk,cr [N/mm2] 4,5 4

Zakres temperatur III: 70 oC/ 43 oC '!Rk,cr [N/mm2] 2,5 I 2

Czynniki wpływające 'P na nośność wiązania TRk

C30/37 1,00

Beton zarysowany i niezarysowany:
'Pc C40/50 1,00

Współczynnik wytrzymałości betonu

C50/60 1,00

Zniszczenie przez wyłamanie stożka betonu

Efektywna głębokość osadzenia het [mm] hnom

Współczynnik dla betonu niezarysowanego kucr [-] 11,0

Współczynnik dla betonu zarysowanego ker [-l 7,7

Odległość od krawędzi Ccr,N [mm] 1,5' het

Rozstaw Scr,N [mm] 3,0' het

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Właściwości użytkowe Załącznik C4
4;::::~

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniach rozciągających w betonie /:, \l. 6i ;; I.J I

~. <PąZ,,·( .",',~. :» ~ o
(~ -, '-0'w' :ta .<l.. )
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Tabela CS: ciąg dalszy

Zniszczenie przez rozłupanie dotyczące betonu niezarysowanego

Ser,sp [mm]

4,6·hef - 1,8·h

h/h"'E -~-'----"T--iI i

2,0 .. . .•. ! ....•···1····· "'j

--------+-------1,3 " 'r" _ i •.•.... ,

h / hel :S1,3 2,26·haf , _ .__ ....•.
(I", •••

1.Q·htf 2.26·htf

h / hel ~ 2,0 1,Q-haf

2,0 > h / het> 1,3
Odległość od krawędzi Cer,sp [mm] dla

Rozstaw

1) W przypadku braku przepisów krajowych.

Tabela C6: Zasadnicze charakterystyki kotwy naprężeniowej Hilti HZA-R przy obciążeniu ścinającym

w betonie

Kotwa naprężeniowa Hilti HZA-R M12 I M1G I M20 I M24

Zniszczenie stali bez oddziaływania momentu zginającego

Nośność charakterystyczna HZA-R VRk,s [kN] 31 I 55 I 86 I 124

Współczynnik częściowy YMs1) [-] 1,5

Współczynnik ciągliwości k7 [-l 1,0

Zniszczenie stali z oddziaływaniem momentu zginającego

Nośność charakterystyczna HZA-R MORk,s [Nm] 97 I 234 I 457 I 790

Współczynnik ciągliwości k7 [-] 1,0

Zniszczenie przez wyłupanie betonu

Współczynnik dla wyłupania ks [-l 2,0

Zniszczenie krawędzi betonu

Efektywna długość łącznika II [mm] min (hnom;12 .dnom)

Średnica zewnętrzna łącznika dnom [mm] 12 I 16 I 20 I 24

1) W przypadku braku przepisów krajowych.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym i ścinającym w betonie

Z62344.19
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Tabela e7: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym

Kotwa naprężeniowa Hilti HZA-R M12 MiG M20 M24

Zakres temperatur dla betonu niezarysowanego I: 40 oC/24 oC

ONO [mm/(N/mm2)] 0,03 0,04 0,05 0,06
Przemieszczenie

ONoo [mm/(N/mm2)] 0,06 0,08 0,11 0,14

Zakres temperatur dla betonu niezarysowanego II: 58 oC/35 oC

ONO [mm/(N/mm2)] 0,05 0,07 0,09 0,12
Przemieszczenie

ONoo [mm/{N/mm2)] 0,10 0,14 0,18 0,23

Zakres temperatur dla betonu niezarysowanego III: 70 oC/ 43 oC

ONO [mm/(N/mm2)] 0,10 0,14 0.18 0,23
Przemieszczenie

ONoo [mm/(N/mm2)] 0,15 0,20 0,26 0,33

Zakres temperatur dla betonu zarysowanego I: 40 oC/24 oC

ONO [mm/(N/mm2)] 0,05 0,06 0,07
Przemieszczenie

ONoo [mm/(N/mm2)] 0,23

Zakres temperatur dla betonu zarysowanego II: 58 oC/35 oC

ONO [mm/(N/mm2)] 0,09 0,11 0,13 0,15
Przemieszczenie

ONoo [mm/(N/mm2)] 0,38

Zakres temperatur dla betonu zarysowanego III: 70 oC/ 43 oC

ONO [mm/(N/mm2)] 0,18 0,22 0,25 0,29
Przemieszczenie

ONoo [mm/(N/mm2)] 0,54

Tabela e8: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym

Kotwa naprężeniowa Hilti HZA-R M12 MiG M20 M24

ovo [mm/kN] 0,05 0,04 0,03
Przemieszczenie

oVoo [mm/kN] 0,08 0,06 0,05

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Właściwości użytkowe załąc~., ":'"
Przemieszczenia w przypadku kotwy naprężeniowej Hilti HZA-R ,. . _.~'I ;;;, ~'Y~ "'-'_;' ,f':..o ....

,. o .~·cr .c. -S-' ,_'o -
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Tabela C9: Zasadnicze charakterystyki prętów zbrojeniowych przy obciążeniu rozciągającym w

betonie

Pręt zbrojeniowy ~8 ~10 ~12 ~ 14 ~ 16 ~20 ~25 ~26 ~28 ci> 30 ci> 32
Montażowy współczynnik

yinst [-l 1,4bezpieczeństwa

Zniszczenie stali

Nośność charakterystyczna

Pręt zbrojeniowy B500B NRk,s [kN] 28 43 62 85 111 173 270 292 339 388 442
zgodnie z DIN 488:2009-08

Współczynnik częściowy YMs,N1) [-l 1,4

Połączone zniszczenie przez wyciągnięcie oraz zniszczenie przez wyłamanie stożka betonu

Średnica pręta zbrojeniowego d [mm] 8 10 12 14 16 20 25 26 28 30 32

Nośność charakterystyczna wiązania w betonie niezarysowanym C20/25

Zakres temperatur I: 40 oC/24 oC TRk,ucr
[N/mm

14 12 112]

Zakres temperatur II: 58 oC/ 35 oC 'TRk,ucr
[N/mm

9 8 72]

Zakres temperatur III: 70 oC/ 43 oCTRk,ucr
[N/mm

5,5 5 4,52]

Nośność charakterystyczna wiązania w betonie zarysowanym C20/25

Zakres temperatur I: 40 oC/24 oC TRk,cr
[N/mm

- 7 6,5 6 5,52]

Zakres temperatur II: 58 oC/35 oC 'TRk,cr
[N/mm

- 4,5 4 3,52]

Zakres temperatur III: 70 oC/ 43 oCTRk,cr
[N/mm

- 2,5 2,02]

Czynniki wpływające 'l' na nośność wiązania TRk

Wpływ wytrzymałości betonu

Beton zarysowany i C30/37 1,00

niezarysowany:
'Pc C40/45 1,00Współczynnik wytrzymałości

betonu C50/60 1,00

Zniszczenie przez wyłamanie stożka betonu

Współczynnik dla betonu
kucr,N [-] 11,0

niezarysowanego

Współczynnik dla betonu
kcr,N [-] 7,7zarysowa nego

Odległość od krawędzi Ccr,N [mm] 1,5' het

Rozstaw Scr,N [mm] 3,0· het

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym w betonie

Z62344.19
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Tabela C9: ciąg dalszy

Zniszczenie przez rozłupanie dotyczące betonu niezarysowanego

h / hel ~ 2,0 l,O·hel hlh_ ---NOdległość od krawędzi Cer,sp [mm]
2,0 . "; -- .- .1

2,0 > h / hel> 1,3 4,6·hel - l,8·h
~ ~

dla 1,3 ..... "..... 'v

!

t,O-1\" 2,26 h", "" ..•
h / hef:5 1,3 2,26'hef

Rozstaw Ser,sp [mm) 2 Cer,sp

1) W przypadku braku przeplsow krajowych.

Tabela cia: Zasadnicze charakterystyki prętów zbrojeniowych przy obciążeniu ścinającym w betonie

Pręt zbrojeniowy «1»8 «I»10 «I»12 «I»14 «I»16 «I»20 «1»25 «1»26 «1»28 «1»30 «1»32

Zniszczenie stali bez oddziaływania momentu zginającego

Nośność charakterystyczna

Pręt zbrojeniowy B500B VRk,s [kN] 14 22 31 42 55 86 135 146 169 194 221

zgodnie z DIN 488:2009-08

Współczynnik częściowy 1Ms,Vl) [-) 1,5

Współczynnik ciągliwości k7 [-l 1,0

Zniszczenie stali z oddziaływaniem momentu zginającego

Pręt zbrojeniowy B500B
MORk,s [Nm] 33 65 112 178 265 518 1012 1139 1422 1749 2123

zgodnie z DIN 488:2009-08

Współczynnik ciągliwości k7 [-] 1,0

Zniszczenie przez wyłupanie betonu

Współczynnik dla wyłupania ks [-l 2,0

Zniszczenie krawędzi betonu

Efektywna długość łącznika If [mm] min (hef; 12 . dnom) min (hnom;300)

Średnica zewnętrzna łącznika dnom [mm] 8 10 12 14 16 20 25 26 28 30 32

1) W przypadku braku przepisów krajowych.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100

Właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym i ścinającym w betonie

Z62344.19
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Tabela C11: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym

Pręt zbrojeniowy ci»8 ci»10 ci»12 ci»14 ci»16 ci»20 ci»2S ci»261 ci»28 ci»30 ci»32

Zakres temperatur dla betonu niezarysowanego I: 40 oC/24 oC

ONO [mm/(N/mm2)] 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
Przemieszczenie

ONoo [mm/(N/mm2)] 0,04 0.05 0.06 0,07 0.08 0,11 0,14 0,15 0,17 0,18

Zakres temperatur dla betonu niezarysowanego II: 58 oC/ 35 oC

ONO [mm/{N/mm2)] 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,12 0,13 0,14 0,15
Przemieszczenie

ONoo [mm/(N/mm2)] 0,07 0,09 0,10 0,12 0,14 0,18 0,23 0,24 0,26 0,28 0,30

Zakres temperatur dla betonu niezarysowanego III: 70 oC/ 43 oC

ONO [mm/{N/mm2)] 0,07 0,09 0,10 0,12 0,14 0,18 0,23 0,24 0,26 0,28 0,30
Przemieszczenie

ONoo [mm/{N/mm2)] 0,09 0,12 0,15 0,17 0,20 0,26 0,33 0,34 0,37 0,40 0,43

Zakres temperatur dla betonu zarysowanego I: 40°C / 24°C

ONO [mm/{N/mm2)] - 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
Przemieszczenie

ONoo [mm/(N/mm2)] - 0,23

Zakres temperatur dla betonu zarysowanego II: 58 oC/ 35 oC

ONO [mm/{N/mm2)] - 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,15 0,16 0,17
Przemieszczenie

ONoo [mm/{N/mm2)] - 0,38

Zakres temperatur dla betonu zarysowanego III: 70 oC/ 43 oC

ONO [mm/(N/mm2)] - 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,29 0,30 0,32 0,34 0,35
Przemieszczenie

ONoo [mm/(N/mm2)] - 0,54

Tabela C12: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym

Pręt zbrojeniowy ci»8 ci»10 1 ci»12 ci»141 ci»161 ci»20 ci»2S 1 ci»261 ci»281c1»30lcl» 32

ovo [mm/kN] 0,06 0,05 0,04 0,03
Przemieszczenie

0,0810,07 I IOVao [mm/kN] 0,09 0,06 0,05 0,04

------ ._,
System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 .-9" ,;, •.• ~ <:

I .
',/ ~~ ~ ..

~~ /."~ • I
Właściwości użytkowe
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Przemieszczenia w przypadku pręta zbrojeniowego fi - I <.. ~' .- ..

"" ~
1\ -, \J' '- .

Z62344.19 8.06.01·249/19



Strona 28 Europejskiej Oceny Technicznej

ETA-15/0882 z 30 sierpnia 2019 r.
DIBt

Deutsches Institut fur Bautechnik
Tłumaczenie na język angielski opracowane przez DIBt

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski wykonano na zlecenie Hi/ti

Ja, Urszula Dorota Kallas, tłumacz przysięgły języka angielskiego i

francuskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości

pod numerem TP/4520/05, stwierdzam, że niniejsze tłumaczenie w pełni

odpowiada przedstawionemu mi oryginałowi dokumentu w języku
angielskim.

Warszawa, 13.03.2020 r.; Rep. Nr 222/2020

Z62344.19
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