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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zawiera 21 stron, w tym 3 załączniki stanowiące integralną część oceny

technicznej

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wydana EDO 330087-00-0601
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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.

Z58822.17 8.06.01-227/16
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Część szczegółowa

1. Opis techniczny wyrobu

Przedmiot niniejszej aprobaty stanowi wklejanie, przez kotwienie lub łączenie na zakład, prętów zbrojeniowych

do istniejących konstrukcji z betonu zwykłego przy użyciu systemu iniekcyjnego Hilti HIT-RE 100, zgodnie z

przepisami dotyczącymi konstrukcji z betonu zbrojonego.

Do połączeń prętów zbrojeniowych używa się prętów zbrojeniowych ze stali o średnicy <P od 8 do 32 mm zgodnie

z Załącznikiem A oraz żywicy iniekcyjnej Hilti HIT-RE 100. Pręt zbrojeniowy jest umieszczany w nawiercanym

otworze wypełnionym zaprawą iniekcyjną oraz kotwiony przez wiązanie chemiczne pomiędzy prętem

zbrojeniowym, zaprawą 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 wklejanych prętów zbrojonych 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

Współczynnik wzmocnienia alb, nośność wiązania Patrz Załącznik C1

podłoża fbd

3.2 Bezpieczeństwo pożarowe (podstawowe wymagania 2)

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe

Reakcja na ogień Połączenia prętów zbrojeniowych spełniają wymagania

klasy Al.

Ognioodporność Patrz Załącznik C2

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

prawnej

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny (EDO) nr 330087-00-0601, właściwy europejski akt prawny to:

[96/582/WE].

Zastosowanie ma system: 1

Z58822.17 8.06.01-227/16
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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 6 grudnia 2017 r. przez Deutsches Institut fur Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow

Kierownik Działu

uwierzytelnione przez:

Lange

Z58822.17 8.06.01-227/16
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Warunki montażu

Rys. Al:

Połączenie na zakład prętów zbrojeniowych z istniejącym zbrojeniem w płytach i belkach

Rys. A2:

Połączenie na zakład z istniejącym zbrojeniem w fundamencie słupa lub ściany, gdzie pręty zbrojeniowe podlegają
naprężeniom rozciągającym

N,M,V

Rys. A3:

Zakotwienie końcowe płyt lub belek

Ibd

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrOjeniowych

Opis wyrobu

Stan po montażu: przykłady zastosowania wklejanych prętów zbrojeniowych

Z59804.17
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Rys. A4:

Połączenie prętów zbrojeniowych w przypadku elementów podlegających głównie naprężeniom ściskającym

~N

Rys. AS:

Zakotwienie zbrojenia poza linią wykresu sił rozciągających w elemencie zginanym

siła rozciągająca

obwiednia Med/Z + Ned

Uwaga do rys. Al do AS:

• Na rysunkach nie przedstawiono zbrojenia poprzecznego. Zbrojenie poprzeczne powinno być wykonywane zgodnie

z wymaganiami EN 1992-1-1:2004+AC:2010.

• Przenoszenie sił ścinających pomiędzy istniejącym i nowym betonem powinno być projektowane zgodnie z normą

EN 1992-1-1:2004+AC:2010.

Przygotowanie styków według Załącznika 62.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Opis wyrobu

Stan po montażu: przykłady zastosowania wklejanych prętów zbrojeniowych

Z59804.17
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T/umaczenie z języka angielskiego no język polski wykonano na zlecenie Hi/ti

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

Numer produkcr:y:i:jn~y-;----------a..

oraz linia produkcyjna

Data przydatności

mm/rrrr

/
Nazwa wyrobu: "Hiiti HIT-RE 100"

Mieszacz statyczny Hilti HIT-RE-M

Elementy stalowe

Pręt zbrojeniowy: od 4> 8 do 4> 40

• Materiały i właściwości mechaniczne według Tabeli Al.

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

• Wysokość żebra hribpowinna zawierać się w zakresie:

0,05 . <f> hrib~ 0,07 . <f>

• Maksymalna średnica zewnętrzna pręta zbrojeniowego nad żebrem powinna wynosić:

<f> + 2 . 0,07 . <f> = 1,14 . <f>

(<f>: Średnica nominalna pręta; hrib:Wysokość żebra)

Tabela Al: Materiały
Oznaczenie Materiał

Pręty zbrojeniowe

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

o wartości fyk oraz k według NDP lub NCL normy EN 1992-1-1/NA:2013
EN 1992-1-1:2004+AC:2010

fuk = fIk = k . fyk

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Opis wyrobu

Żywica iniekcyjna / Mieszacz statyczny / Elementy stalowe

Materiały

Z59804.17
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Szczegóły techniczne zamierzonego stosowania

Zakotwienia podlegają:

• Obciążeniom statycznym i quasi-statycznym.

Narażeniu na działanie ognia.

Materiał podłoża:

• Zbrojony lub niezbrojony beton zwykły zgodnie z normą EN 206:2013.

• Klasy wytrzymałości od C12/15 do C50/60 według EN 206-1:2013.

• Zawartość chlorków nie większa niż 0,40% (el 0,40) w odniesieniu do zawartości cementu według EN 206:2013.

• Beton nieskarbonizowany.

Uwaga:W przypadku gdy powierzchnia betonu w istniejącej konstrukcji betonowej jest skarbonizowana, warstwę

skarbonizowaną w strefie połączenia wklejanego pręta zbrojeniowego należy usunąć w obszarze o średnicy <I> + 60 mm przed

montażem nowego pręta zbrojeniowego. Głębokość warstwy betonu do usunięcia powinna odpowiadać co najmniej

minimalnej otulinie betonowej według EN1992-1-1:2004+AC:2010. Powyższywarunek może zostać pominięty, jeżeli elementy

budowlane są nowe i nieskarbonizowane oraz jeżeli znajdują się w warunkach suchych.

Temperatura materiału podłoża:

• podczasmontażu

od +5 oCdo +40 oC

• w trakcie eksploatacji

od -40°C do +80°C (maksymalna temperatura długotrwała +50°C oraz maksymalna temperatura krótkotrwała

+80°C)

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 sił, jakie

mają być przeniesione przez kotwy.

• Projektowanie należy wykonać dla warunków obciążenia statycznego lub quasi-statycznego według EN 1992-1-l.

• Rzeczywiste położenie zbrojenia w użytkowanej konstrukcji należy określić na podstawie dokumentacji technicznej

i uwzględnić podczas projektowania.

Montaż:

• Kategoria zastosowania: beton suchy lub mokry (osadzanie w otworach zalanych wodą jest zabronione).

• Wiercenie otworów - wiercenie udarowe (HDl, wiertłem rurowym (HDB), wiercenie pneumatyczne (CAl, wiercenie

diamentowe (rdzeniowe) na sucho (DD) lub na mokro (PCC).

• Montaż w pozycji "nad głową" jest dopuszczalny.

Montaż prętów zbrojeniowych powinien być wykonywany przez odpowiednio wykwalifikowany personel pod

nadzorem osoby odpowiedzialnej za nadzór techniczny budowy.

Sprawdzić jak są rozmieszczone inne pręty zbrojeniowe (jeżeli rozmieszczenie innych prętów nie jest znane,

powinno być określone za pomocą odpowiedniego detektora prętów, jak również na podstawie dokumentacji

technicznej, a następnie oznaczone na elemencie budowlanym do wykonania połączenia na zakład).

System iniekcyjny Hilti HIT-RE100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Zamierzone zastosowanie

Specyfikacje

Z59804.17
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Rys. Bl: Ogólne zasady konstrukcyjne w przypadku wklejanych prętów zbrojeniowych

• Wklejane pręty zbrojeniowe mogą być projektowane z uwzględnieniem wyłącznie sił rozciągających.

• Przenoszenie sił ścinających pomiędzy nowym betonem i istniejącą konstrukcją powinno być dodatkowo

projektowane według EN 1992-1-1:2004+AC:2010.

• Szczeliny do betonowania należy uszorstnić w takim stopniu, aby widoczne było wypełniacza.

c~mln C

8 mm ~ 41 s 40 mm

lO

Iv

*) Jeżeli rozstaw w świetle prętów zbrojeniowych na zakład jest większy niż 4· <1>, to długość zakładu powinna być

zwiększona o długość równą różnicy pomiędzy rozstawem w świetle i 4 . <1>.

c otulenie betonem wklejanych prętów zbrojeniowych

CI otulenie betonem na powierzchni czołowej występującego zbrojenia

min c minimalne otulenie betonem według Tabeli B1 oraz zgodnie z EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Rozdział

4.4.1.2

<I> średnica pręta zbrojeniowego

lo długość zakładu, według EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Rozdział 8.7.3

Iv efektywna głębokość osadzenia ~ lo+ CI

do nominalna średnica wiertła, patrz Załączniki BS i B6

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Zamierzone zastosowanie

Ogólne zasady konstrukcyjne w przypadku wklejanych prętów zbrojeniowych

Z59804.17
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DIBt

Deutsches Institut fUr Bautechnik

Tabela B1: Minimalne otulenie betonem min c1)wklejanego pręta zbrojeniowego w zależności od metody

wiercenia otworu oraz tolerancji wiercenia

Minimalne otulenie betonem min c1) [mm]

Metoda wiercenia
Średnica pręta Bez elementów Z elementami

[mm] wspomagających wspomagającymi

wiercenie wiercenie

Wiercenie udarowe <I> < 25 30 + 0,06 . Iv~ 2 . <I> 30 + 0,02 . Iv ~ 2 . <I>
(HO) oraz (HOB)2) <I> ~ 25 40 + 0,06 . Iv~ 2· <I> 40 + 0,02 . Iv~ 2 . <I> 11
Wiercenie <I> < 25 50 + 0,08· Iv

- ~
50 + 0,02' Iv ..an

pneumatyczne (CA) <I> ~ 25 60 + 0,08 . Iv~ 2 . <I> 60 + 0,02 . Iv~ 2 . <I> tl
-~~Wiercenie <I> < 25 30 + 0,02 . Iv~ 2 . <I> ".~

Statyw wiertnicy pełni
..

diamentowe <I> ~ 25
rolę prowadnicy do

(rdzeniowe) na sucho

(PCC) lub na mokro
wiercenia 40 + 0,02 . Iv ;:: . <I>

(DO)
równoległego

1)
Patrz Załącznik B2, rys. B!.

2)
HDB = wiertło rurowe Hilti TE-CD oraz TE-YD

Uwagi: Minimalne otulenie betonem wg EN 1992-1-1:2004+AC:2010.

Tabela 82: Maksymalna głębokość osadzenia Iv,maxw zależności od średnicy pręta oraz dozownika

Średnica
Dozowniki

pręta
HDM 330, HDM 500, HIT-MD 2000, HIT- HDE 500, HIT-P 3000 F, HIT-P

HIT-P 8000 D
MD 2500 3500 F, HIT-ED 3500

<I> [mm] Iv,max[mm] Iv,max[mm] Iv,max[mm]

8
1000 -

10

12 1000 1200
1200

14 1400

16 1500 1600

18 1800
1300

20 2000

22 700 2200

24 1000 2400

25 2500

26 2600
500

28 2800
700

30 3000

32

34 -
3200

36 500

40

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów ---
··,···~o-; ~

zbrojeniowych , ~~~3~~~(\Zamierzone zastosowanie

" ~

Minimalne otulenie betonem / Maksymalna głębokość osadzenia
" /$ ,,~' .
. oJ. -. , () \.- !,'" II
-' l'" ~';>): . (,:'
:,:)1 ....1 .••• \'",

'<;,- "'~ • ::-

~ (y ~'IJ.11'1 ,,~ 00,
~ ""l1In'l ~ I

Z59804.17
8.~~
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Tabela 83: Maksymalny czas roboczy, początkowy czas utwardzania oraz minimalny czas utwardzanial)

Maksymalny czas roboczy
Początkowy czas Minimalny czas

Temperatura materiału podłoża T
twark2)

utwardzania utwardzania

tcure,ini3) tcure2)

od +5°( do 9°( 2 godziny 18 godzin 72 godziny

od +100

( do 14°( 1,5 godziny 12 godzin 48 godzin

od +15°( do 19°( 30 minut 8 godzin 24 godziny

od +200

( do 24°( 25 minut 6 godzin 12 godzin

od +25°( do 29°( 20 minut 5 godzin 10 godzin

od +300

( do 39°( 12 minut 4 godziny 8 godzin

+40°C 12 minut 2 godziny 4 godziny

1) Podane czasy utwardzania obowiązują wyłącznie dla suchego materiału podłoża. W przypadku mokrego

materiału podłoża czasy utwardzania należy podwoić.

2) Temperatura ładunku foliowego musi wynosić od +5 oCdo +40 oCpodczas użytkowania.

3) Po upływie czasu utwardzania tcure,inimożna kontynuować prace przygotowawcze

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Zamierzone zastosowanie

Maksymalny czas roboczy, początkowy czas utwardzania oraz minimalny czas utwardzania

Z59804.17
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Tabela 84: Parametry narzędzi do wiercenia, czyszczenia i osadzania

Elementy Wiercenie i czyszczenie otworu Montaż

Wiercenie Wiercenie
Wiercenie

Dysza Przedłużka Końcówka Przedłużka MaksymalnaPręt diamentowe Szczotka
zbrojeniowy

udarowe pneumatyczne
na mokro HIT-RB

powietrzna dyszy iniekcyjna końcówki głębokość
(HO) (CA)

(DO)
HIT-DL powietrznej HIT-SZ iniekcyjnej osadzaniam ~ § &l 2 2wwwu! F IIIII = CJ)::::a -o:;x;= CP'::l:i==

rozmiar do [mm] do [mm] do [mm] rozmiar rozmiar [-] rozmiar [-] Iv,max[mm]
10 - 10 10 10 - 250<p8
12 12 12 12 12

HIT-VL
1000

-
9/1,012 - 12 12 12

HIT-DL
12 250<P10

14 - 14 14 14 10/0,8 lub 14 1000
14 - 14 14 14 HIT-DL 14 250

<P 12 16 16 16 16
V10/1

16
HIT-VL-

11/1,0 1200- 17 - 18 16 18

<P14 18 17 18 18 18 18/161) 1400

20 - 20 20 20 20/181)<P16
1600- 20 - 22 20 22

<P18 22 22 22 22 22 22 1800
25/241) - 25 25/241) 25/241) 25/241)

2000/4001)
<P20

- 26 - 28 25 28

<P 22 28 28 28 28 28 28 2200
<P 24 32 32 32 32 32 2400

<P 25 32/301) 32/301) 32 32/301)
HIT-DL

32/301) 2500/5001)
16/0,8 lub

<P 26 35 35 35 35
HIT-DL B 35 HIT-VL 2600

<P 28 35 35 35 35 i/lub HIT- 35
16/0,7

2800
i/lub HIT-

- 35 35 35 VL 16/0,7
35 VL 16<P30

i/lub HIT- 300037 - - 37
VL16

37

<P32 40 40 40 40 32 40

- 42 42 42 42<P 34
45 45 45

- -

45 45 - 45 45 3200<P 36
47 47 47

- -
- - 52 52 52<P 40
55 57 55 55-

1)
Dopuszczalne jest zastosowanie dowolnej z dwóch podanych wartości,

Przy głębszych otworach należy zamontować przedłużkę HIT-VL 16/0,7 z elementem łączącym HIT-DL K,

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

'~
zbrojeniowych

:/:';;; \.J_ "T' .

Zamierzone zastosowanie ~({.iłiM~~I~, 1- '. '" ..... ,
Parametry narzędzi do czyszczenia i osadzania l.;) t-".) v_ "V

• ~ I \ ~

I •.f:>~\) '0 Ul i
:."l~'\I."Y' ;>:\\4 0:1)0- ~ •• ,,;

oj' <? <.)J
,~ó- ""Ilfn~) z
~.'! . ".Z59804.17
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Tabela 85: Parametry narzędzi do wiercenia otworów i osadzania - wiercenie wiertłem rurowym lub

wiercenie diamentowe (rdzeniowe) na sucho

Elementy Wiercenie Montaż

Pręt
Wiercenie Wiercenie

Szczotka
Dysza Przedłużka Końcówka Przedłużka Maksymalna

zbrojeniowy
udarowe, wiertło diamentowe na

HIT-RB
powietrzna dyszy iniekcyjna końcówki głębokość

rurowe (HDB) sucho (PCC) HIT-DL powietrznej HIT-SZ iniekcyjnej osadzania

~ ~ ? 2 21)~2Z12I2122212 ~ II :J ;: E:J)::l -

rozmiar do [mm] do [mm] rozmiar rozmiar [-] rozmiar [-l Iv,max[mm]

<P8 12 - 12 HIT-VL 200

12 - 12 9/1,0 200<I>10
14

240
- 14

14 - 14 HIT-VL 240<I>12
16 16 11/1,0 1000

-
<I>14 18 - 18 1000

<I>16 20 - 20 1000

<I>18 22 - 22 1000

<I>20 25 - 25 1000

<I>22 28 - 28 1000

32 - Czyszczenie nie jest wymagane 32 1000<I>24
35 35 2400

-

32 - 32 HIT-VL 1000<I>25
35 35

16/0,7
2500

-

i/lub HIT-
<I>26 - 35 35 VL16 2600

<I>28 - 35 35 2800

<I>30 - 35 35 3000

<I>32 - 47 45

<I>34 - 47 45
3200<I>36 - 47 45

<1>40 - 52 52
1)

Przy głębszych otworach należy zamontować przedłużkę HIT-VL 16/0,7 z elementem łączącym HIT-DL K.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych
-

~~~

Zamierzone zastosowanie

Wiercenie diamentowe (rdzeniowe) na sucho: Parametry narzędzi do czyszczenia i -1 <1- _
osadzania , q:. ~~';_:.' \

'ł; l'} ,,\)~ rn y t\

~~: ~? ;ł!c UJ 'I::> ?- 1,<t: en
;\t--! ,No .")~

'\ .., ,'o &<>.~ -:-::_'jj
"~"łJ' Py'l2~/Z59804.17
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Metody czyszczenia otworów

Czyszczenie ręczne (Me):

Pompka ręczna Hilti do przedmuchiwania

wierconych otworów o średnicy do:5 20

mm oraz głębokości ho :510 . d.

Czyszczenie sprężonym powietrzem (CAC):

dysza do sprężonego powietrza z otworem

wylotowym o średnicy co najmniej 3,5

mm.

Czyszczenie automatyczne (AC):

Czyszczenie podczas wiercenia

przeprowadza się z użyciem systemu Hilti

E-CD oraz TE-YD podłączonego do

odkurzacza.

Instrukcja montażu

Przepisy dotyczące

bezpieczeństwa:

.80
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki, aby zapewnić właściwe i

bezpieczne postępowanie!

Podczas pracy z Hilti HIT-RE 100 nosić szczelnie dopasowane okulary i rękawice

ochronne.

Ważne: Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej do każdego ładunku

foliowego.

Wiercenie otworów

Wiercenie

Przed wierceniem usunąć skarbonizowany beton i oczyścić powierzchnię kontaktu

(patrz Załącznik Bl).
Niewykorzystane (błędnie wykonane) otwory należy wypełnić zaprawą.

Nawiercić otwór do wymaganej głębokości osadzania odpowiednim wiertłem

rurowym Hilti TE- CD lub TE-YD (HDB) z przyłączonym odkurzaczem Hilti. Podczas

użycia zgodnie z instrukcją obsługi, system usuwa zwierciny oraz oczyszcza otwór

podczas wiercenia.

Po zakończeniu wiercenia, przejść do etapu "przygotowanie iniekcji żywicy" w

instrukcji obsługi. Rozmiar wiertła, patrz Tabela B5

Wywiercić otwór o wymaganej głębokości osadzania młotowiertarką w trybie

obrotowo-udarowym lub wiertarką pneumatyczną z użyciem odpowiedniego

rozmiaru wiertła z końcówką z węglików spiekanych lub wiertnicy diamentowej.

Wiercenie udarowe (HO)
Wiercenie pneumatyczne

(CA)

Wiercenie diamentowe

(rdzeniowe) na mokro (DO)

i sucho (PCC)

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Zamierzone zastosowanie

Metody czyszczenia otworów

Instrukcja montażu

Z59804.17
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- D

," -... .. -" ::b Cdrm
Zmierzyć i sprawdzić grubość otulenia betonem c.- Cdrill = C + do/2._,~_.-.-._._.-._._. ..

_I.. ~_~t Wiercić równolegle do krawędzi i do istniejącego pręta zbrojeniowego.

~
W razie potrzeby użyć prowadnicy do wiercenia równoległego Hilti HIT·BH.14 - , . -

Zastosowania połączeń na zakład

Prowadnica do wiercenia

otworów

Dla otworów o Iv> 20 cm należy zastosować prowadnicę do wiercenia

równoległego.

• Prowadnica do wiercenia Hilti HIT-BH

• Listwa lub poziomica

__'-"'h... Kontrola wizualna

~~~

Upewnić się, że otwór jest równoległy do istniejącego pręta zbrojeniowego.

Należy rozważyć zastosowanie jednej z trzech możliwości:

Czyszczenie wywierconego

otworu

Przed osadzeniem pręta wiercony otwór musi być oczyszczony ze zwiercin i

zanieczyszczeń.

Niewłaściwe oczyszczenie otworu = słaba nośność połączenia.

Czyszczenie ręczne (Me)

~~~~~~r;ig;!ł.F~Pompka ręczna Hilti może być stosowana do przedmuchiwania wierconych

otworów o średnicy maks. do 5 20 mm oraz głębokości osadzenia do het 5 10 . d.

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

wylatujący strumień powietrza nie zawiera widocznego pyłu.

Otwory o średnicy do 5 20 mm oraz głębokości ho 510· d.

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

określonym rozmiarze (patrz Tabela B4) poprzez jej wprowadzenie ruchem

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

Szczotka powinna napotykać opór podczas wkładania do otworu

(0 szczotki ~ 0 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.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Zamierzone zastosowanie

Instrukcja montażu

Z59804.17
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Czyszczenie sprężonym

powietrzem (CAC)
Wszystkie otwory o średnicy do oraz głębokości ho ~ 20 . d.

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

dyszy) na całej długości przy użyciu niezaolejonego sprężonego powietrza (min. 6

bar przy 6 m
3
/h) aż do momentu, gdy wylatujący strumień powietrza nie zawiera

widocznego pyłu.

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

określonym rozmiarze (patrz Tabela B4) poprzez jej wprowadzenie ruchem

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

Szczotka powinna napotykać opór podczas wkładania do otworu

(0 szczotki;::: 0 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.

Czyszczenie sprężonym

powietrzem (CAC)

Otwory o głębokości powyżej 250 mm (od et> 8 do et> 12) lub powyżej 20 et>
(dla et> > 12 mm)

Użyć odpowiedniej dyszy powietrznej Hilti HIT-DL (patrz Tabela B4).

Przedmuchać dwukrotnie od dna otworu na całej długości otworu z użyciem

odolejonego sprężonego powietrza aż do momentu, gdy strumień powietrza nie

zawiera widocznych zanieczyszczeń.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:

Nie należy wdychać pyłu betonowego.

Zalecane jest użycie odpylacza Hilti HIT-DRS.

Okrągłą szczotkę stalową HIT-RB należy nakręcić na jeden koniec przedłużki HIT-

RBS, tak aby całkowita długość szczotki była wystarczająca do osiągnięcia dna

wywierconego otworu. Drugi koniec przedłużki należy umocować w uchwycie TE-

C/TE-Y.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:

Czyszczenie mechaniczne należy rozpocząć powoli.

Szczotkowanie należy rozpocząć dopiero po wprowadzeniu szczotki do

wywierconego otworu.

Użyć odpowiedniej dyszy powietrznej Hilti HIT-DL (patrz Tabela B4).

Przedmuchać dwukrotnie od dna otworu na całej długości otworu z użyciem

odolejonego sprężonego powietrza aż do momentu, gdy wylatujący strumień

powietrza nie zawiera widocznego pyłu.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:

Nie należy wdychać pyłu betonowego.

Zalecane jest użycie odpylacza Hilti HIT-DRS.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Zamierzone zastosowanie

Instrukcja montażu

Z59804.17
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Dodatkowo przy wierceniu

diamentowym na mokro (DO):
Wszystkie otwory o średnicy do oraz głębokości ho.

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 (patrz Tabela B4) poprzez jej wprowadzenie ruchem

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

Szczotka powinna napotykać opór podczas wkładania do otworu

(0 szczotki ~ 0 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.

Przygotowanie pręta

zbrojeniowego

Zamierzone zastosowanie

Instrukcja montażu

IlZIM2~ZlZ0lItllf?ll/rzed zastos~waniem należy upe,,;,nić się, że pręt zbrojeniowy jest suchy i wolny

od oleju lub Innych zanleczyszczen.

Na pręcie zbrojeniowym należy wykonać oznaczenie głębokości osadzenia (np.

<Il'~11Zl~2fj~tlłzin"'1Zl.l1Z7Zll.7Zllprzy użyciu ta śmy kIej ącej) - Iv.

Do wywierconego otworu należy wprowadzić pręt zbrojeniowy celem

zweryfikowania poprawności wykonania otworu i głębokości osadzania Iv.

Przygotowanie iniekcji żywicy-=- Należy dokładnie zamocować mieszacz statyczny Hilti HIT-RE-M do końcówki

ładunku foliowego. Nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w mieszaczu.

Przestrzegać instrukcji obsługi dozownika.

Sprawdzić, czy kaseta na ładunek foliowy działa prawidłowo. Wprowadzić ładunek

foliowy do kasety oraz umieścić kasetę w dozowniku.

Ładunek foliowy otwiera się automatycznie po rozpoczęciu dozowania. W

zależności od objętości ładunku foliowego należy odrzucić początkową porcję

żywicy. Objętości, które 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.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Z59804.17
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Iniekcja zaprawy
Dozować żywicę od dna otworu w sposób pozwalający uniknąć tworzenia się

pęcherzyków powietrza.

Metoda iniekcji dla otworów o głębokości S250 mm (nie dotyczy zastosowań "nad głową")

~E~~:&a:;arNależy 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.

Metoda iniekcji dla otworów o głębokości >250 mm lub przy zastosowaniach "nad głową"

Na przedłużce mieszacza należy wykonać oznaczenie wymaganego poziomu

wymagany poziom żywicy żywicy Imoraz głębokości osadzenia Iv przy użyciu taśmy klejącej lub markera.

D)=::~ł======t==<=~I:"1. szacunkowy poziom żywicy:

Im= 1/3 . Iv

HIT-SZ HIT-VL HIT-VL-K
OP ••••~~ ••••=••••

HIT-VL

HIT-RE-M••••

l••

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

przedłużek oraz końcówek iniekcyjnych. Użyć mieszacza HIT-RE-M, przedłużek

oraz końcówek iniekcyjnych o odpowiednim rozmiarze (patrz Tabela B4).

'__""oL;~'___''''LJ.,u.o:=-''' Wprowadzić końcówkę iniekcyjną do dna otworu rozpocząć dozowanie żywicy. W

trakcie iniekcji końcówka iniekcyjna będzie w naturalny sposób wypychana z

otworu przez ciśnienie dozowanej żywicy.

Użyć mieszacza HIT-RE-M, przedłużek oraz końcówki iniekcyjnej HIT-SZ (patrz

Tabela B4).

W celu połączenia kilku przedłużek należy zastosować złączkę typu HIT-VL-K.

Dozwolone jest zastępcze zastosowanie elastycznych rurek lub połączenie obu

elementów.

Połączenie końcówki iniekcyjnej HIT-SZ z przedłużką HIT-VL 16 oraz z rurką HIT-VL

16 ułatwia iniekcję.

• wzór do wyznaczania optymalnej objętości żywicy:

I = Iv . (1,2 . (4)2/ do2) - 0,2)

Po zakończeniu iniekcji należy zwolnić nacisk tłoka dozownika poprzez naciśnięcie

spustu dźwigni. Zapobiegnie to dalszemu wypływowi żywicy z mieszacza.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Zamierzone zastosowanie

Instrukcja montażu

Z59804.17
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Osadzanie elementu
Przed zastosowaniem należy upewnić się, że pręt zbrojeniowy jest suchy i wolny

od oleju lub innych zanieczyszczeń.

)

Aby ułatwić montaż, należy włożyć pręt w wywiercony otwór wolno go obracając

'Cdl2'1Z~flZ~~;tlJI1ZlrzIl.7ZIJ aż do momentu, gdy znacznik głębokości osadzenia zrówna się z poziomem

powierzchni betonu.

~hzm ~
lUlJcr= r ~ W trakcie osadzania pręta żywica może wyciekać z otworu. Do zebrania

d d ~ nadmiaru żywicy może posłużyć element HIT-OHe.

---~.r> Należy podeprzeć pręt zbrojeniowy i zabezpieczyć go przed wypadnięciem do

czasu aż żywica zacznie twardnieć, np. przy użyciu klinów HIT-OHW.

"'-~!:i!~-==i'__"AF:.~~r-..,.JDla zastosowań "nad głową" należy użyć końcówek iniekcyjnych oraz

zamocować osadzone elementy np. przy użyciu klinów.
Rł.IS'f':::ilI1

Dla zastosowań "nad głową":

Po osadzeniu pręta przestrzeń pierścieniowa musi być całkowicie wypełniona

żywicą. Cechy prawidłowego montażu:

~!a~~m?/lJ~$~Zll.lZLi:7Zll·osiągnięcia wymaganej głębokości osadzania Iv: wykonane oznaczenie

~ głębokości osadzania jest na poziomie powierzchni betonowej.

nadmiar żywicy wypływa z otworu po całkowitym osadzeniu pręta aż do

znacznika głębokości osadzenia.

Przestrzegać czasu obróbki twork(patrz Tabela B3l, który różni się w zależności od

":rzJ:2'lZl12'122ZZa'lZl21j~~~~~temperatury materiału podłoża. W trakcie upływu czasu roboczego można
<I dokonać nieznacznych korekt położenia pręta zbrojeniowego.

Po upływie czasu teure,ini(patrz Tabela B3) można kontynuować prace

przygotowawcze.

/ffJ""~~""mJ;W,!~~~~ Pełne obciążenie może być przyłożone dopiero po upływie czasu utwardzania

teure(patrz Tabela B3).

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Zamierzone zastosowanie

Instrukcja montażu
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Minimalna długość zakotwienia oraz minimalna długość połączenia na zakład

Minimalną długość zakotwienia Ib,minoraz minimalną długość połączenia na zakład lo,minwedług EN 1992-1-
1:2004+AC:2010 (Ib,minwg Równ. 8.6 i Równ. 8.7 oraz lo,minwg Równ. 8.11)należy pomnożyć przez odpowiedni

współczynnik wzmocnienia alb podany w Tabeli CI.

Tabela C1: Współczynnik wzmocnienia alb

Klasa betonu Średnica pręta Metoda wiercenia Współczynnik wzmocnienia alb

Wiercenie udarowe (HD),
C12/15 do C50/60 od <P 8 do <P 40 wiertłem rurowym (HDB) i 1,0

wiercenie pneumatyczne (CA)
Wiercenie diamentowe

C12/15 do C50/60 od <P 8 do <P 40 (rdzeniowe) na sucho (PCe) i na 1,5
mokro (DO)

Tabela C2: Wartości obliczeniowe przyczepności do podłoża fbi' w N/mmz dla wiercenia udarowego

(HO), wiercenia wiertłem rurowym (HDB), wiercenia pneumatycznego (CA), oraz wiercenia

diamentowego (rdzeniowego) na sucho (PCC)

Średnica pręta
Klasa betonu

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60

od <P 8 do <I> 32 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3
34 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,6 3,9 4,2
36 1,5 1,9 2,2 2,6 2,9 3,3 3,6 3,8 4,1

40 1,5 1,8 2,1 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0
li Według EN 1992-1 -1:2004+AC:2010, dla dobrych warunków wiązania należy użyć wartości Yc=1,5 (zalecanawartość według EN

1992-1-1:2004+AC:2010). Dlawszystkich pozostałych warunków wiązania należy pomnożyć wartości przez 0,7.

Tabela C3: Wartości obliczeniowe przyczepności do podłoża fbi) w N/mm2 dla wiercenia diamentowego

(rdzeniowego) na mokro (DO)

Klasa betonu
Średnica pręta

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60

od <I> 8 do <I> 32 1,6 2,0 2,3 2,7

34 1,6 2,0 2,3 2,6

36 1,5 1,9 2,2 2,6

40 1,5 1,8 2,1 2,5
li Według EN 1992-1 -1:2004+AC:2010, dla dobrych warunków wiązania należy użyćwartości Yc=1,5 (zalecanawartość według EN

1992-1-1:2004+AC:2010). Dlawszystkich pozostałych warunków wiązania należy pomnożyć wartości przez 0,7.

System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Właściwości użytkowe

Zal f~;· ~"""t\Instrukcja montażu
r •• '?- \'.lYI<A :':'\

Minimalna długość zakotwienia oraz minimalna długość połączenia na zakład
~'<}' l:

Wartości obliczeniowe przyczepności do podłoża fbd [;J ,rt ". ,
'(.j r)(\) r u~\

, - ~•...

~!;. ....q, ~ ł
? ~~~ /'J.
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Wartości obliczeniowe granicznego naprężenia przyczepności fbd,fi w warunkach narażenia na
działanie ognia dla klas betonu od C12/15 do C50/60, (wszystkie metody wiercenia):

Wartości obliczeniowe nośności wiązania fbd,fiw warunkach narażenia na działanie ognia należy obliczyć zgodnie z

równaniem:

fbd.fł ::: kb,II(9)· fbd • 1e 11M,fl

gdzie: e s 123,2°C: kb,{t(8) = 26,424 . e-O,0215.8/ fbel • 4,3 s 1,0
e > 123,2DC: kb,fl(8) = 0,0

fbd,fl wartość obliczeniowa granicznego naprężenia przyczepności w warunkach pożaru w N/mm2

Temperatura w warstwie zaprawy w oC

Współczynnik zmniejszający w warunkach narażenia na działanie ognia

wartości obliczeniowe granicznego naprężenia przyczepności w N/mm2 w warunkach niskiej

temperatury według Tabeli C2 z uwzględnieniem klasy betonu, średnicy pręta zbrojeniowego, metody

wiercenia oraz warunków wiązania według EN 1992-1-1

częściowy współczynnik bezpieczeństwa według EN 1992-1 -1

częściowy współczynnik bezpieczeństwa według EN 1992-1 -2

e
kb,fi(6)

fbd

ye

yM,fi

RysunekCI Przykładowy wykres współczynnika zmniejszającego kb,fi(9)dla klasy betonu C20/25

zapewniający dobre warunki wiązania:

1,0

.!!!
"C

0,8 Wartość
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System iniekcyjny Hilti HIT-RE 100 do połączeń wykonywanych przez wklejanie prętów

zbrojeniowych

Właściwości użytkowe

Wartości obliczeniowe przyczepności do podłoża fbd,flw warunkach narażenia na działanie

ognia

Temperaturowy współczynnik zmniejszający kb,fi(6)w warunkach narażenia na działanie

ognia
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DIBt

Deutsches Institut fur Bautechnik

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, 12.03.2020 r.; Rep. Nr 221/2020

Z59804.17 8.06.01-227/16


	Home
	ETA-15/0883 English
	ETA-15/0883 Deutsch
	ETA-15/0883 Polski



