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Uwaga Ogólna 
Firma Leviat stara się minimalizować zagrożenia 

budowlane i jeśli to możliwe, całkowicie je 

eliminować.

Niniejszy dokument jest istotnym wskaźnikiem 

bezpieczeństwa, niezawodności i jakości 

naszych produktów oraz zapewnia dodatkowe 

zabezpieczenie w zakresie ich przydatności 

w budownictwie i przemyśle. Potwierdza, że 

produkt spełnia określone kryteria wydajności i 

zapewnienia jakości.

Niniejsza aprobata dotyczy tylko i wyłącznie 

oryginalnych produktów HALFEN produkowa-

nych przez firmę Leviat. Informacje zawarte na 

kolejnych stronach nie mogą być przenoszone 

na produkty innych producentów. Niewłaściwe 

wykorzystanie tych informacji niesie ze sobą 

ryzyko.
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Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostafa wydana zgodnie z rozporzqdzeniem 

Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez lnstytut Techniki Budowlanej w Warszawie, 

na wniosek: 

Leviat GmbH, Liebigstrasse 14, 40764 Langenfeld, Niemcy 
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Leviat Sp. z o.o., ul. Rozwojowa 3, 62-800 Kalisz, Polska 

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2 stanowi pozytywnq ocen� wfasciwosci 

uzytkowych ponizszych wyrob6w budowlanych do zamierzonego zastosowania: 

Trzpienie stalowe HSC-B 
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej Sq trzpienie stalowe HSC-B, produkowane 

przez Leviat GmbH, Liebigstrasse 14, 40764 Langenfeld, Niemcy, w zakfadzie produkcyjnym Artern, 

Niemcy. Upowaznionym przedstawicielem Leviat GmbH w Polsee jest Leviat Sp. z o.o., ul. Rozwojowa 3, 

62-800 Kalisz.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrob6w okreslone przez producenta i wynikaj9ce 

z wtasciwosci uzytkowych podanych w p. 3. 

Trzpienie stalowe HSC-B s9 odcinkami pr�t6w zbrojeniowych, z kor'lcami zr6znicowanymi pod 

wzgl�dem uksztattowania. Trzpienie stalowe HSC-B s9 produkowane w 4 odmianach, oznaczonych: 

HSC-B SH, HSC-B SD, HSC-B S i HSC-B SB. W przypadku trzpienia HSC-B SH, na jednym jego kor'lcu 

jest uksztattowana prostok9tna gt6wka, a na drugim kor'lcu jest osadzona tuleja nagwintowana 

wewn�trznie (rys. A 1 ). W przypadku trzpienia HSC-B SD, na obu kor'lcach s9 osadzone tuleje 

nagwintowane wewn�trznie (rys. A2). W przypadku trzpienia HSC-B S, na jednym kor'lcu jest osadzona 

tuleja nagwintowana wewn�trznie, a drugi koniec jest prosty (rys. A3). W przypadku trzpienia HSC-B SB 

na jednym kor'lcu jest osadzona tuleja nagwintowana wewn�trznie, drugi koniec jest prosty, a sam pr�t 

jest wygi�ty (rys. A4). 

Wymiary trzpieni HSC-B podano w tablicy A 1. Tolerancje wymiar6w trzpieni 

w zakresie wymiar6w liniowych odpowiadajq klasie tolerancji m wedfug normy PN-EN 22768-1 :1999, 

a w zakresie wymiar6w gwint6w normie PN-EN 965-2:2001. 

Trzpienie HSC-B s9 wykonane z zebrowanych pr�t6w zbrojeniowych ze stali zwykfej, w�glowej, 

o granicy plastycznosci fyk = 500 MPa, klasy ci9gliwosci A wedfug normy PN-EN 1992-1-1 :2008 (Eurokod

2), a tuleje ze stali zwykfej, w�glowej, gatunku 11SMn30+C (1.0715) wedfug normy PN-EN 10277:2018.

Do zabezpieczania wn�trza tulei w fazie przed montazem stosuje si� stalowe sruby zaslepiaj9ce 

(rys. A5 i tablica A2). 

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Trzpienie stalowe HSC-B Sq przeznaczone do ¼9czenia stalowych element6w konstrukcyjnych 

z elementami zelbetowymi. Pof9czenia stalowych element6w konstrukcyjnych z elementami 

zelbetowymi, wykonane z zastosowaniem trzpieni HSC-B, pokazano na rys. B1. Pof9czenia Sq 

realizowane z zastosowaniem takich element6w konstrukcji stalowych jak: elementy podpieraj9ce, 

elementy kotwi9ce, blachy czofowe belek stalowych, pfyty pozycjonuj9ce element6w zelbetowych oraz 

sruby stalowe. Elementy te nie s9 obj�te niniejsz9 Krajow9 Ocen9 Technicznq. 

Obliczenia statyczne konstrukcji, w kt6rych zastosowano trzpienie HSC-B, powinny byc wykonane 

zgodnie z normami PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-EN 1993-1-1:2006. W obliczeniach nalezy przyj96 

charakterystyczn9 granic� plastycznosci stali trzpieni fyk = 500 MPa. 

Sruby w pof9czeniach blachy czofowej przyf9czonego elementu stalowego i pfyty pozycjonuj9cej 

elementu zelbetowego powinny byc wymiarowane na cafkowitq wartosc obliczeniowej sHy poprzecznej, 

eo odpowiada przyj�ciu wsp6fczynnika tarcia µ = 0. 
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Obliczenia zasi�gu strefy docisku do betonu, ramienia sH wewn�trznych i sH rozciqgajqcych 
w srubach nalezy dokonywac zgodnie z p. 6.2 .8 normy PN-EN 199 3-1-8:2006. Rozkfad sif poprzecznych 
w srubach mozna przyjmowac jako r6wnomierny. 

Nosnosci srub i tulei na scinanie z rozciqganiem nalezy obliczac wedfug wzoru podanego w tablicy 
3 .4 w normie PN-EN 199 3-1-8 :2006. W przypadku tulei nalezy jako wartosci Ft.Rd i Fv,Rd, wyst�pujqce 
w ww. wzorze, przyjqc wartosci R;i,Rd i V;i, Rd z wykres6w na rys. B2 . Cz�sciowy wsp6Jczynnik 
bezpieczer'lstwa dla srub nalezy przyjmowac r6wny 1,25. 

Nosnosci betonu w elemencie zelbetowym pod pfytq pozycjonujqcq na docisk nalezy obliczac 
zgodnie z p. 6.2 .8 normy PN-EN 199 3-1 -8:2006. 

Ponadto nalezy sprawdzic nosnosc betonu na lokalne wgniecenie i na zniszczenie przy kraw�dzi 
elementu zelbetowego, przewidujqc modele zniszczenia pokazane na rys. B 3. 

gdzie: 

gdzie: 

W przypadku lokalnego wgniecenia betonu (rys. B 3 a) nalezy sprawdzic warunek: 

V. EdIJ, 
:::;1,0 

Vij,c,loc,Rd 

V;i,Ed - sifa poprzeczna dziafajqca na tulej�, 
V;j,c, Iac,Rd - nosnosc wynikajqca ze zniszczenia przez lokalne wgniecenie betonu. 

1, 3 2( )J,s 
vij,c,loc,Rd = -Sw fck .cube 'Rp,02} 

Yc 

Yc - wsp6fczynnik r6wny 1 ,5,

Sw - szerokosc tulei r6wna 14 , 30 i 41 mm, odpowiednio dla trzpieni o srednicy 16, 20
i25 mm,

fck,cube - wytrzymafosc betonu na sciskanie, okreslona na pr6bce w ksztafcie szescianu, 

Rpo,2 - granica plastycznosci stali tulei. 
W przypadku zniszczenia betonu przy kraw�dzi elementu zelbetowego (rys. B 3 b) nalezy 

sprawdzic warunek: 

gdzie: 

Vconcrete,Ed :::; 1,0
Vconcrete,Rd 

Vconcrete,Ed - sifa poprzeczna, dziafajqca przy kraw�dzi betonu pod pfytq pozycjonujqcq, 
Vconcrete,Rd nosnosc wynikajqca ze zniszczenia betonu przy kraw�dzi elementu 

zelbetowego, 

a ( )o 2sVconcrete,Rd = 15- · bc · L fck 
Yc 

bc - szerokosc pfyty pozycjonujqcej,
L - dfugosc tulei r6wna 48, 60 i 75 mm, odpowiednio dla trzpieni o srednicy 16, 20 i 25 mm,
fck - wytrzymafosc betonu na sciskanie, okreslona na pr6bce w ksztafcie walca,
yc - wsp6fczynnik r6wny 1,5,
a - wsp6fczynnik r6wny 0 ,85.
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Minimalne i maksymalne dtugosci wkr�cenia sruby w tulej� trzpieni HSC-B podano w tablicy B1. 
Rozmieszczenie trzpieni HSC-B w pot9czeniu belki stalowej z elementem zelbetowym pokazano 

na rys. B4, a parametry rozmieszczenia trzpieni podano w tablicy B2. 
Zbrojenie elementu zelbetowego w strefie pot9czenia z belkq stalow9 pokazano na rys. B5. 

Powinno ono byc zgodne z normq PN-EN 1992-1-1 :2008. 
Sil� przenoszonq przez zbrojenie uktadane w strefie pod trzpieniami (rys. B6) nalezy obliczac 

wedfug wzoru: 

gdzie: 

Zs1,Ed = 0,25 Vij,Ed [1-�) a,J,max 

V;i,Ed - sHa poprzeczna dziataj9ca na tulej�, 
Sw - szerokosc tulei r6wna 24, 30 i 41 mm, odpowiednio dla trzpieni o srednicach 16, 20

i 25 mm, 
a;j,max - maksymalny rozstaw tulei w rz�dzie. 

Sit� poprzecznq przenoszonq przez zbrojenie uktadane na odcinku ds2 = 2/3 bc (rys. B6) nalezy 
obliczac wedtug wzor6w: 

gdzie: 

w strefie rozciqganej: 

Zs2,Ed,Zuggurt = 0,25 - 1--V Ed ( La;i) 2 bcol 

w strefie sciskanej: 

Zs2,Ed,Druckgurt = 0,25 V concrete,Ed 1--'1 ( La) 
bcol 

VEd - catkowita sHa poprzeczna, 
a;i - rozstaw tulei w rz�dzie, 
bcol - szerokosc elementu zelbetowego, 
Vconcrete,Ed - sHa poprzeczna dziatajqca przy kraw�dzi betonu pod ptytq pozycjonujqcq. 

Tuleje trzpieni HSC-B zabetonowywanych w elementach zelbetowych powinny byc zabezpieczone 
srubami zaslepiaj9cymi (rys. AS i tablica A2). 

Wyroby obj�te niniejszq Krajow9 Ocen9 Techniczn9 powinny byc stosowane zgodnie z projektem 
technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzgl�dnieniem: 

polskich norm i przepis6w techniczno-budowlanych, w szczeg6Inosci rozporzqdzenia Ministra 
lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny 
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), 

postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, 
wytycznych okreslonych w instrukcji stosowania wyrob6w, opracowanej przez producenta 
i dostarczanej odbiorcom. 
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3. Wt.ASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wlasciwosci ui:ytkowe wyrobu 

3.1.1. Ksztalt i wymiary trzpieni stalowych HSC-B. Ksztaft i wymiary trzpieni stalowych HSC-B 

powinny byc zgodne z rys. A1 + A4 oraz tablicami A1 i A2. 

3.1.2. Wlasciwosci wytrzymalosciowe trzpieni HSC-B. Wfasciwosci wytrzymafosciowe trzpieni 

HSC-B podano w tablicy C1. 

3.2. Metody zastosowane do oceny wtasciwosci ui:ytkowych 

3.2.1. Ksztalt i wymiary trzpieni stalowych HSC-B. Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w trzpieni 

stalowych HSC-B wykonuje si� za pomocq przyrzqd6w pomiarowych, zapewniajqcych uzyskanie 

wymaganej dokfadnosci pomiaru. 

3.2.2. Wlasciwosci wytrzymalosciowe trzpieni HSC-B. Wfasciwosci wytrzymafosciowe trzpieni 

stalowych HSC okresla si� wedfug normy PN-EN ISO 6892-1 :2020. 

4. PAKOWANIE, TRANSPORT I SKt.ADOWANIE ORAZ SPOSÖB ZNAKOWANIA WYROBU

Trzpienie HSC-B powinny byc dostarczane oraz przechowywane i transportowane w spos6b 

zapewniajqcy niezmiennosc ich wfasciwosci technicznych. 

Spos6b znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byc zgodny z rozporzqdzeniem 

Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

wfasciwosci uzytkowych wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami). 

Oznakowaniu wyrob6w znakiem budowlanym powinny towarzyszyc nast�pujqce informacje: 

- dwie ostatnie cyfry roku, w kt6rym znak budowlany zostaf po raz pierwszy umieszczony na

wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajqcy jednoznacznie okreslic

nazw� i adres siedziby producenta,

- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z kt6rct zostafy zadeklarowane

wfasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2),

- numer krajowej deklaracji wfasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wfasciwosci uzytkowych,

- nazwa jednostki certyfikujqcej, kt6ra uczestniczyfa w ocenie i weryfikacji stafosci wfasciwosci

ui:ytkowych wyrobu budowlanego,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wfasciwosci uzytkowych jest na

niej udost�pniona.

Wraz z krajowq deklaracjq wfasciwosci uzytkowych powinna byc dostarczana albo udost�pniana

w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych 

zawartych w wyrobie budowlanym, o kt6rych mowa w art. 31 lub 33 rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006 
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler'l i stosowanych 

ograniczer'l w zakresie chemikali6w (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikali6w. 

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiqcego mieszanin� niebezpiecznc1. wedfug 

rozporzc1.dzenia REACH, powinno byc zgodne z wymaganiami rozporzc1.dzenia (WE) nr 1272/2008 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 

i mieszanin (CLP), zmieniajc1.cego i uchylajqcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniajc1.cego rozporzc1.dzenie (WE) nr 1907/2006. 

5. OCENA I WERYFIKACJA STAlOSCI WlASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych 

Zgodnie z rozporzc1.dzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrob6w budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z p6:zniejszymi zmianami) ma 

zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji stafosci wfasciwosci uzytkowych. 

5.2. Badanie typu 

Wfasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowiq badanie typu wyrobu, dop6ki nie nastqpiq 

zmiany surowc6w, skfadnik6w, linii produkcyjnej lub zakfadu produkcyjnego. 

5.3. Zakladowa kontrola produkcji 

Producent powinien miec wdrozony system zakfadowej kontroli produkcji w zakfadzie 

produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyj�te przez 

producenta, powinny byc dokumentowane w spos6b systematyczny, w formie zasad i procedur, wfa�cznie 

z zapisami z prowadzonych badar'l. Zakfadowa kontrola produkcji powinna byc dostosowana do 

technologii produkcji i zapewniac utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wfasciwosci 

uzytkowych wyrobu. 

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacj� i sprawdzanie surowc6w i skfadnik6w, 

kontrol� i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedfug p. 5.4), prowadzone przez 

producenta zgodnie z ustalonym planem badar'l oraz wedfug zasad i procedur okreslonych 

w dokumentacji zakfadowej kontroli produkcji. 

Wyniki kontroli produkcji powinny byc systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny 

potwierdzac, ze wyroby spefniajq kryteria oceny i weryfikacji stafosci wfasciwosci uzytkowych. 

Poszczeg6Ine wyroby lub partie wyrob6w i zwic1.zane z nimi szczeg6fy produkcyjne muszc1. byc w pefni 

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia. 

5.4. Badania kontrolne 

5.4.1. Program badan. Program badar'l obejmuje: 

a) badania biezc1.ce,

b) badania okresowe.
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5.4.2. Badania biez�ce. Badania biezqce obejmujq sprawdzenie ksztattu wymiar6w trzpieni 

stalowych. 

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujq sprawdzenie wfasciwosci 

wytrzymafosciowych trzpieni stalowych. 

5.5. Cz�stotliwosc badan 

Badania biezqce powinny byc prowadzone zgodnie z ustalonym planem badari, ale nie rzadziej 

niz dla kazdej partii wyrob6w. Wielkosc partii wyrob6w powinna byc okreslona w dokumentacji 

zakfadowej kontroli produkcji. 

Badania okresowe powinny byc wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata. 

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2 zast�puje Krajowq Ocen� 

Technicznq ITB-KOT-2017/0214 wydanie 1. 

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017 /0214 wydanie 2 jest pozytywnq ocenq wfasciwosci 

uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk trzpieni stalowych HSC-8, kt6re zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem, wynikajqcym z postanowieri Oceny, majq wpfyw na spefnienie wymagari podstawowych 

przez obiekty budowlane, w kt6rych wyr6b b�dzie zastosowany. 

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2 nie jest dokumentem 

upowazniajqcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym. 

Zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1213) wyroby, kt6rych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogq byc wprowadzone do obrotu 

lub udost�pniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonaf oceny i weryfikacji stafosci wfasciwosci 

uzytkowych, sporzqdzif krajowq deklaracj� wfasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowq Ocenq 

Technicznq ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2 i oznakowaf wyroby znakiem budowlanym, zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami. 

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2 nie narusza uprawnien 

wynikajqcych z przepis6w o ochronie wfasnosci przemysfowej, a w szczeg61nosci ustawy z dnia 

30 czerwca 2000 r. - Prawo wfasnosci przemysfowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych 

uprawnieri nalezy do obowiqzk6w korzystajqcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej 1TB. 

6.5. 1TB wydajqc Krajowq Ocen� Technicznq nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne 

naruszenie praw wyfqcznych i nabytych. 

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrob6w od odpowiedzialnosci za ich 

prawidfowq jakosc, a wykonawc6w rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wfasciwe 

zastosowanie. 

6.7. Waznosc Krajowej Oceny Technicznej moze byc przedfuzana na kolejne okresy, nie dfuzsze 

niz 5 lat. 
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7. WYKAZ DOKUMENTÖW WYKORZYSTANYCH W POSTE;POWANIU

7 .1. Raporty, sprawozdania z badat'i, oceny, klasyfikacje 

1) 6024/11/RO6NK. Opinia techniczna na potrzeby zmian w Aprobacie Technicznej

AT-15-8063/2010. Zakfad Konstrukcji i Element6w Budowlanych 1TB, Warszawa 2012 r.

2) 11 9188 15-04. Zertifizierungs-und Überwachungsvertrag HALFEN Stud Connector HSC.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund (Niemcy), 2015 r.

3) 11 9188 14-12. Zertifizierungs-und Überwachungsvertrag HALFEN Stud Connector HSC.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund (Niemcy), 2015 r.

4) NZK-05168R:03/PW/17. Opinia specjalistyczna dotyczcica trzpieni stalowych HSC-B. Zakfad

Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu 1TB, Warszawa 2017 r.

5) LZK00-06024/20/R44NZK. Raport z badan biezcicych i okresowych trzpieni stalowych HSC

i HSC-B. Zakfad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu 1TB, Warszawa 2020 r.

6) Protokofy kontrolne z Zakfadowej Kontroli Produkcji, Leviat, Kalisz 2022 r.

7 .2. Normy i dokumenty zwictzane

PN-EN 22768-1 :1999 

PN-ISO 965-2:2001 

PN-EN 10277:2018 

PN-EN 1992-1-1 :2008 

PN-EN 1993-1-1 :2006 

PN-EN 1993-1-8:2006 

To/erancje og6/ne. Tolerancje wymiar6w liniowych kqtowych bez 

indywidualnych oznaczefl tolerancji 

Gwinty metryczne /SO og6/nego przeznaczenia. Tolerancje. Czf?SC 2: 

Wymiary graniczne gwint6w zewn(?trznych i wewn(?trznych og6/nego 

przeznaczenia. Klasa sredniodokladna 

Wyroby stalowe o powierzchni jasnej. Warunki techniczne dostawy 

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz(?SC 1-1: Reguly og6/ne 

i reguly dla budynk6w 

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. CZf?SC 1-1: Reguly og6/ne 

i reguly dla budynk6w 

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz(?SC 1-8: Projektowanie 

W(?Zl6w 

PN-EN ISO 6892-1 :2020 Meta/e. Pr6ba rozciqgania. Cz(?SC 1: Metoda badania w temperaturze 

pokojowej 

ITB-KOT-2017/0214 Trzpienie stalowe HSC do zbrojenia kr6tkich wspornik6w i Wf?Zl6w ram 

wydanie 1 telbetowych oraz trzpienie stalowe HSC-8 do lqczenia stalowych 

e/ement6w konstrukcyjnych z e/ementami telbetowymi 

ZAt.)\CZNIKI 

Zalctcznik A. Ksztatt i wymiary trzpieni HSC-8 ...................................................................................... 10 

Zalctcznik B. Przykfady zastosowania trzpieni, wykresy zaleznosci pomi�dzy nosnosciami 

tulei na rozciqganie i na scinanie, modele zniszczenia betonu w elemencie 

zelbetowym, rozmieszczenie trzpieni, zbrojenie elementu zelbetowego ......................... 12 

Zalctcznik C. Wfasciwosci wytrzymafosciowe trzpieni HSC-B ............................................................... 17 
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Rys. A1. Trzpier'l HSC-B SH 

Rys. A2. Trzpier'l HSC-B SD 

t!'/.t'Q v" ,f' ,f'f /A"' v"' v" v" v" v" u �1� u' 

Rys. A3. Trzpier'l HSC-B S 

Zat9cznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2 
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X 

Rys. A4. Trzpier'l HSC-B SB 

Rys. A5. Sruba zaslepiajqca 

Tablica A1. Wymiary trzpieni HSC-B 

Poz. 
Oznaczenie dA, L, 

trzpienia mm mm 

1 2 3 4 

1 HSC-B-16/L 16 _(1) 

2 HSC-B-20/L 20 _(1) 

3 HSC-B-25/L 25 _(1) 

(1 l - dlugosc trzpienia L uzgodniona mi�dzy producentem a odbiorcq 

Tablica A2. Wymiary srub zaslepiajc1cych 

Poz. 
Oznaczenie Oznaczenie Ls, 

sruby gwintu sruby mm 

1 2 3 4 

1 HSC-B FI M16 M16 25 

2 HSC-B FI M20 M20 25 

3 HSC-B FI M25 M25 30 

Za!qcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2 
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a) b) 

<('•, 
k! .... 

✓-''/
� 
� ···-.. > 

c) 

e) 

7 

d) 

Rys. B1. Pofqczenia stalowych element6w konstrukcyjnych z elementami zelbetowymi, 
wykonane z zastosowaniem trzpieni HSC-B 

a), b) pofqczenia belek stalowych z elementami zelbetowymi, c), d), e) i f) pofqczenia 
stalowych element6w podpierajqcych i kotwiqcych z elementami zelbetowymi 

1 - belka stalowa 2 - stalowy element podpierajc1cy, 3 - stalowy element kotwiqcy, 4- element zelbetowy, 
5 - trzpien HSC-B SH, 6- trzpien HSC-B SD, 7 - sruba stalowa; 8 - blacha czotowa belki stalowej, 

9 - ptyta pozycjonujqca elementu zelbetowego 

Zafqcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2 
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Rys. B3. Modele zniszczenia betonu w elemencie zelbetowym w wyniku dziatania sHy poprzecznej 
w potqczeniu elementu zelbetowego z blachq czotowq 

a) zniszczenie betonu przez lokalne wgniecenie,
b) zniszczenie betonu przy kraw�dzi elementu zelbetowego

'-

'- -�
'-

-� ·, ............ 
/ 

.'(} 
'-

/ '-
------� 

/ '-

dL 
'-
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Rys. B4. Rozmieszczenie trzpieni HSC-B w pofqczeniu belki stalowej 
z elementem zelbetowym 

Zatqcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017 /0214 wydanie 2 



ITII
®

' 
' 

,, 

1 
1 

ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2 

D Strefa rozciqgana ■ Strefa sciskana

Rys. B5. Zbrojenie elementu zelbetowego w strefie poh=iczenia z belkq stalowq 

Za!qcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2 
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Strefa 

rozciqgana 

Strefa 

sciskana 
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dj Zs1,Ed 

42,Ed,Zuggurt 
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d1 

Zs1,Ed 

Zs2,Ed,Oruckgurt 

bco1 

Rys. B6. Schemat rozmieszczenia zbrojenia w elemencie zelbetowym 

Tablica B1. Minimalne i maksymalne dfugosci wkr�cenia sruby w tulej� trzpienia 

Oznaczenie Srednica trzpienia Minimalna dtugosc Maksymalna dtugosc 

trzpienia ds, mm wkr�cenia sruby wkr�cenia sruby 
L1,min, mm L1,max, mm 

2 3 4 5 

HSC-B-16/L 16 16 22,5 

HSC-B-20/L 20 20 28,5 

HSC-B-25/L 25 25 36,0 

Tablica B2. Parametry rozmieszczenia trzpieni HSC-B w pof9czeniu belki stalowej 
z elementem zelbetowym 

Oznaczenie Oznaczenie 3ij,edge, 3ij,, u, 
sruby gwintu sruby mm mm mm 

2 3 4 5 6 

HSC-B-16/L M16 50 38 21 

HSC-B-20/L M20 63 48 27 

HSC-B-25/L M27 86 66 36 

Zaf9cznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017 /0214 wydanie 2 

d1, 
mm 

7 

17,0 

21,0 

28,5 



ITII
®

ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2 17/17 

Tablica C1. Wtasciwosci wytrzymatosciowe trzpieni HSC-B 

Poz. Wtasciwosci Wymagania Metody badan 

1 2 3 4 

1 Granica plastycznosci Re, MPa �500 

2 Wytrzyrnalosc na rozciqganie Rm, MPa �550 

3 Stosunek Rm/Re � 1,05 PN-EN ISO 6892-1 :2020 

4 
Wydluzenie calkowite przy rnaksymalnej sile 

� 2,5 
rozciqgajqcej A9t, % 

Za!9cznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0214 wydanie 2 
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