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Uwaga:  Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej wersji Oceny Technicznej nie jest autoryzowane przez 
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HALFEN HDB-Z zbrojenie na przebicie dla fundamentów stopowych 
i płyt fundamentowych

Uwaga Ogólna 
Firma Leviat stara się minimalizować zagroże-

nia budowlane i jeśli to możliwe, całkowicie je 

eliminować.

Niniejszy dokument jest istotnym wskaźni-

kiem 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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   I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1 Niniejsza Aprobata / Ogólne zezwolenie systemu budowlanego stanowi potwierdzenie 

użyteczności i przydatności przedmiotowego wyrobu w rozumieniu krajowych przepisów 

budowlanych (LBO). 

 

2 Niniejszy dokument nie zastępuje wymaganych prawem zezwoleń, zgód i zaświadczeń  

do realizacji przedsięwzięć budowlanych. 

 

3 Dokument ten nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prywatnych praw autorskich. 

 

4 Producent i dystrybutor wyrobu mają obowiązek, bez naruszenia szczegółowych uregulowań 

zawartych w "Postanowieniach szczegółowych", udostępnić użytkownikowi przedmiotowego 

wyrobu kopię tego dokumentu i zapewnić jej dostępność w miejscu stosowania wyrobu. Na żądanie 

należy udostępnić zainteresowanym urzędom kopie dokumentu. 

 

5 Niniejszy dokument może być powielany wyłącznie w całości. Publikacja fragmentów wymaga 

zgody Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. Treść i rysunki dokumentów reklamowych nie 

mogą być sprzeczne z Aprobatą techniczną. Tłumaczenia muszą zawierać informację 

"Tłumaczenie oryginału z języka niemieckiego, nieautoryzowane przez Niemiecki Instytut Techniki 

Budowlanej". 

 

6 Niniejszy dokument może być wycofany. Jego postanowienia mogą być uzupełnione lub zmienione 

w terminie późniejszym w szczególności, gdy wymagają tego nowe rozwiązania techniczne. 

 

7 Niniejszy dokument odnosi się do dostarczonych przez wnioskodawcę informacji i złożonych 

dokumentów. Zmiana tej podstawy nie jest objęta dokumentem i musi zostać niezwłocznie 

przekazana do Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. 
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 II POSTANOWIENIA SZCZEGÓłOWE 

1.1 Przedmiot regulacji  

Przedmiotem regulacji jest zbrojenie na przebicie HALFEN HDB-Z składające się z prętów w kształcie litery 
S wykonanych ze stali B500B o średnicy dA= 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 25 z obustronnie wykształconymi 
głowicami. Średnica głowicy jest trzykrotnością średnicy pręta. Zgodnie z właściwościami mechanicznymi 
według EN 1992-1-1, załącznik C zastosowane stale są spawalne i posiadają granicę plastyczności 
500N/mm2. Inne dane o elementach HDB-Z podane są w załączniku 1. 
Element HDB-Z składa się z dwóch prętów w kształcie litery S, które dla zapewnienia stabilnego położenia 
podczas betonowania, rozsunięte są w obszarze dolnego łuku i połączone przy pomocy łącznika w kształcie 
litery T z pręta o średnicy ds=6 do 10mm umieszczonego w tylnej części, jak również przy pomocy 
przyspawanej blachy w obszarze górnego łuku. 
Przedmiotem regulacji zezwolenia jest planowanie, wymiarowanie i wykonanie elementów betonowych ze 
zbrojeniem na przebicie HDB-Z.  
 
1.2 Zakres stosowania  
Elementy HDB-Z stosowane są jako zbrojenie na przebicie przy obciążeniach statycznych i quasi 
statycznych oraz obciążeniach zmęczeniowych w płytach fundamentowych i fundamentach stopowych, 
stosownie do normy EN-1992-1-1, rozdział 6.4 z betonu klasy C12/15 do C50/60 według normy EN 206-1. 
W obszarze elementów zbrojeniowych należy zapewnić otulinę betonową według EN 1992-1-1+AC, 
rozdział 4.4.  
 
2 Postanowienia dotyczące wyrobu budowlanego 

2.1 Właściwości techniczne  

Elementy zbrojeniowe w zakresie wymiarów i właściwości materiałów muszą odpowiadać danym z 

załącznika 1. 

Wymiary i właściwości materiałów nie zamieszczone w niniejszej Aprobacie, muszą odpowiadać 

dokumentacji zdeponowanej w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej, jednostce certyfikującej i 

jednostce nadzoru zewnętrznego.  

 

2.2 Produkcja, pakowanie, transport, magazynowanie i oznakowanie 

2.2.1 Produkcja 

Głowice na końcach prętów zakuwane są w zakładzie produkcyjnym. Na obu głowicach wybijane jest 

oznaczenie elementu. 

Kształt S pręta uzyskiwany jest przez odpowiednie zagięcie obu końców pręta. Średnica rolki gnącej 

odpowiada dwukrotności średnicy pręta.  

Każdorazowo dwa pręty w kształcie litery S o takiej samej średnicy łączone są poprzez spawanie sczepne, 

przy pomocy elementu z blachy oraz pręta łączącego w kształcie litery T, w jeden zestaw zbrojeniowy.  
 

2.2.2 Pakowanie, transport i magazynowanie 

Pakowanie, transport i magazynowanie muszą być tak przeprowadzone, aby elementy zbrojeniowe nie 
zostały uszkodzone. Przy magazynowaniu i transporcie elementów HDB-Z należy zwracać uwagę, aby 
uniknąć ich deformacji. 
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2.2.3 Oznakowanie 

Dokument dostawy elementów zbrojeniowych musi być oznakowany przez producenta znakiem zgodności 
„Ü”, zgodnie z przepisami krajowymi o znaku zgodności (ÜZVO). Ponadto na każdym dokumencie dostawy 
należy podać co najmniej średnicę pręta i wysokość fundamentu. 
Oznakowanie to może być stosowane tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki oceny zgodności 
według rozdziału 2.3. 
Oznakowanie wytłaczane jest na obu głowicach zgodnie z załącznikiem nr 1.  

2.3 Ocena zgodności 

2.3.1 Informacje ogólne 

Potwierdzenie zgodności elementów zbrojeniowych z postanowieniami niniejszej Aprobaty wymagane jest 

dla każdego zakładu produkcyjnego, na podstawie zakładowej kontroli produkcji i certyfikatu zgodności 

wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą oraz stałego zewnętrznego nadzoru, włącznie ze 

wstępnym badaniem typu elementów zbrojeniowych, przez jednostkę nadzorującą, stosownie do 

następujących postanowień: 

W celu uzyskania Certyfikatu zgodności i prowadzenia nadzoru zewnętrznego, włącznie z badaniami 

wyrobu, producent elementów zbrojenia winien włączyć jednostkę certyfikującą i jednostkę nadzorującą dla 

zapewnienia zewnętrznego nadzoru.  

Potwierdzeniem przyznania Certyfikatu zgodności jest oznakowanie wyrobu budowlanego przez 

producenta znakiem zgodności (znak-Ü) ze wskazaniem zastosowania.  

Jednostka certyfikująca powinna przekazać Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej kopię 
Certyfikatu zgodności. Dodatkowo do wiadomości Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej należy  
przekazać kopię raportu wstępnego badania typu. 

2.3.2 Zakładowa Kontrola Produkcji 

W każdym zakładzie produkcyjnym należy zorganizować i prowadzić zakładową kontrolę produkcji. 

Przez zakładową kontrolę produkcji należy rozumieć stały nadzór producenta nad produkcją, dzięki 

któremu gwarantuje on, że produkowane przez niego wyroby budowlane są zgodne z ustaleniami niniejszej 

Aprobaty Technicznej.  

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje co najmniej środki zawarte w Planie sprawdzania. Plan 

sprawdzania zdeponowany jest w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i jednostce nadzoru 

zewnętrznego. 

Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy rejestrować i poddawać ocenie. Zapisy muszą zawierać obok 

danych zawartych w Instrukcji sprawdzania co najmniej następujące dane: 

- nazwę wyrobu budowlanego, 

- rodzaj kontroli lub badań,  

- datę produkcji i badania wyrobu budowlanego, 

- wynik kontroli i badań oraz porównanie z wymaganiami, 

- podpis osoby odpowiedzialnej za zakładową kontrolę produkcji. 

Zapisy muszą być przechowywane przez co najmniej pięć lat i dostępne dla zaangażowanej jednostki 

nadzoru. Zapisy udostępniane są na żądanie Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej i właściwemu, 

wyższemu urzędowi nadzoru budowlanego. 

Jeżeli wynik kontroli jest niezadawalający, producent musi natychmiast podjąć niezbędne środki 

w celu wyeliminowania wad. Wyroby budowlane niespełniające wymagań należy traktować w taki sposób, 

aby wykluczyć przypadkowe pomylenie z wyrobami spełniającymi wymagania. Po usunięciu 

nieprawidłowości - o ile jest to technicznie możliwe i wymagane do udowodnienia usunięcia wady –

niezwłocznie powtórzyć kontrolę. 
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2.3.3 Nadzór zewnętrzny 

Zakładowa kontrola produkcji sprawdzana jest w każdym zakładzie produkcyjnym regularnie, co najmniej 

dwa razy w roku, przez jednostkę nadzoru zewnętrznego.  

W ramach nadzoru zewnętrznego należy przeprowadzić wstępne badanie typu elementów zbrojeniowych, 

próbki mogą być pobierane losowo. Pobranie próbek i kontrola należy do obowiązków jednostki nadzoru 

zewnętrznego. W ramach sprawdzania zakładowej kontroli produkcji należy przeprowadzić minimum 

badania zawarte w planie sprawdzania. 

Wyniki certyfikacji i nadzoru zewnętrznego muszą być przechowywane przez co najmniej pięć lat. Na 

żądanie przedkładane one są Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej przez jednostkę certyfikującą 

i jednostkę nadzoru zewnętrznego. 

 

3 Wytyczne projektowania, wymiarowania i wykonania 

3.1 Projektowanie 

 

Dla określenia wielkości przekrojowych i zbrojenia na zginanie oraz konstrukcyjnego kształtowania płyty 

fundamentowej i fundamentu obowiązuje norma DIN EN 1992-1-1, o ile dalej nie stwierdzono inaczej. 

Norma DIN EN 1992-1-1 obowiązuje zawsze razem z normą DIN EN 1992-1-1/NA. 

Minimalna grubość płyty fundamentowej musi odpowiadać danym z załącznika 2. 

Wewnątrz obszaru na przebicie podpory lub obciążenia skupionego mogą być stosowane tylko elementy 

zbrojeniowe tej samej średnicy. Elementy zbrojeniowe należy tak wbudować, aby elementy HDB-Z stały 

wyłącznie prostopadle do górnej płaszczyzny płyty fundamentowej lub fundamentu. 

Elementy HDB-Z muszą być równomiernie rozmieszczone w obszarze przebicia i odpowiednio do danych 

z załączników 4 do 7. 

Zewnętrzne krawędzie górnego oraz dolnego łuku muszą sięgać do zewnętrznej krawędzi warstwy 

zbrojenia na zginanie. 

 

3.2 Wymiarowanie 

3.2.1 Dane ogólne 

 

Przy wymiarowaniu elementów w ramach systemów budowlanych obowiązuje DIN EN 1992-1-1 zawsze 

razem z DIN EN 1992-1-1/NA. Szczegóły oddziaływań i wymiarowania opisane są w załącznikach 2 i 3. 

Elementy HDB-Z jako zbrojenie na przebicie należy wymiarować na podstawie DIN EN 1992-1-1 i danych 

z załączników 8 do 11 oraz poniższych postanowień. 

Należy przeprowadzić sprawdzenie na zmęczenie według DIN EN 1992-1-1, rozdział 6.8. Dla kotew 

dwugłowicowych należy przyjmować parametr wytrzymałości na zmęczenie dla zakresu naprężeń ∆σRsk 
= 70 N/mm2 przy N* cyklach w zakresie od zera do 2· 106 (N ≤ 2·106). Uzupełnienia do 
wymiarowania płyt fundamentowych i stóp fundamentowych zbrojonych elementami HDB-Z 
podane są w załącznikach 8-9. 
 
3.2.2 Klasa odporności ogniowej.  

Klasę odporności ogniowej obszaru zbrojonego elementami HDB-Z, należy określać według postanowień 

normy DIN EN 1992-1-2 łącznie z DIN EN 1992-1-2/NA. W obszarze elementów zbrojeniowych należy 

zapewnić wymaganą otulinę betonową. 
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3.3 Wykonanie 

Przy realizacji elementów objętych aprobatą obowiązują dane z załącznika 3. Rozmieszczenie elementów 

HDB-Z przedstawione jest w załącznikach 4-7 niniejszej aprobaty/ zezwolenia. Przedsiębiorstwo 

budowlane przedkłada deklarację zgodności według § 16a u. 5 i.V.m. 21 u. 2 MBO w celu potwierdzenia 

zgodności typu konstrukcji z ogólnym zezwoleniem systemu budowlanego. 

 

W niniejszej aprobacie przywołane zostały następujące normy i dokumenty: 

- DIN EN 1992-1-1 :2011-01 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków; Deutsche Fassung EN 1992-1-1 :2004 + AC:2010  

- DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Załącznik krajowy/ Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - 

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków  

- DIN EN 1992-1-2:2010-12 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne - 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe, wersja niemiecka EN 1992-1-2:2004+AC:2008 

- DIN EN 1992-1-2:2010-12 Załącznik krajowy/ Nationaler Anhang Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z 

betonu. Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe  

- DIN EN 206:2017-01 Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; niemiecka wersja 

EN 206:2013 + A1:2016 

- DIN EN ISO 17660-1:2006-12 Spawanie -- Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej -- Część 1: Złącza 

spawane/zgrzewane nośne (ISO 17660-1:2006), niemiecka wersja DIN EN 17660-1:2006-12 

- Arkusz danych zdeponowany został w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i jednostce nadzoru 

zewnętrznego. 

- Plan sprawdzania został zdeponowany w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i jednostce nadzoru 

zewnętrznego. 

  
 

 

Beatrix Wittstock      Uwierzytelniono 

Kierownik referatu       (-) podpis nieczytelny 
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HALFEN HDB-Z zbrojenie na przebicie płyt fundamentowych i 
fundamentów stopowych 

Załącznik 1 
Wymiary wyrobów i oznakowanie 
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Warunki stosowania 

Obciążenia elementów HDB-Z: 

• Elementy HDB-Z mogą być poddane obciążeniom statycznym, quasi statycznym i 

zmęczeniowym. 

• Wytrzymałość zmęczeniowa elementów HDB-Z na obciążenia quasi statyczne lub 

dynamiczne odnosi się wyłącznie do wytrzymałości zmęczeniowej pręta (pręt 

żebrowany). 

• Pręty z obustronnymi głowicami mogą być stosowane do naprężeń ∆σRs,k = 70 N/mm² dla 

N ≤ 2 X 106
 według EN 1992-1-1, rozdział 6.8.6 (1) i (2). 

• Tabela 6.3N z normy EN 1992-1-1 nie może być stosowana do prętów z obustronnymi 
głowicami. Jeśli zakres naprężeń mieści się w zakresie badania uproszczonego 
zgodnie z normą EN 1992-1-1, pkt 6.8.6, za wystarczającą uznaje się odporność na 
zmęczenie betonu. 

Podłoże zakotwienia: 

• Fundamenty muszą być wykonane z betonu klasy od C12/15 do C50/60 zgodnie z EN 

206-1. 

• Minimalna grubość płyty fundamentowej wynosi 230mm. 

Warunki stosowania (warunki środowiskowe): 

• oddzielne sprawdzenia trwałości w odniesieniu do wpływu środowiska nie są 
wymagane, jeśli elementy HDB-Z są chronione przez minimalną otulinę betonową, 

która spełnia wymagania w miejscu użytkowania. 

 

HALFEN HDB-Z zbrojenie na przebicie płyt fundamentowych i 
fundamentów stopowych 

Załącznik 2 
Specyfikacja 
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Wymiarowanie: 

• Wymiarowanie fundamentów zbrojonych elementami HDB-Z, następuje na bazie niniejszej 

Aprobaty i normy EN 1992-1-1 + NA 

• Zakłada się, że: 

• dolna warstwa zbrojenia prowadzona jest nad podporą zgodnie z EN 1992-1-1 + NA, 

zbrojenie górne jest równomiernie rozłożone na obszarze wprowadzenia obciążenia, 

• nośność słupa poniżej zbrojenia na przebicie oraz wytrzymałość betonu na docisk w 

szczelinie pomiędzy płytą i słupem zostały sprawdzone na podstawie przepisów krajowych 

i wytycznych, 

• nośność płyty lub fundamentu stopowego poza obszarem przebicia została sprawdzona 

odrębnie na podstawie odpowiednich przepisów, 

• nośność płyty na zginanie została sprawdzona na podstawie odpowiednich przepisów, 

• zbrojenie na przebicie betonowane jest razem z elementem betonowym. 

• pozytywne oddziaływania naprężeń normalnych ściskających na maksymalną nośność na 

przebicie nie mogą być uwzględniane przy zastosowaniu elementów HDB-Z jako zbrojenia na 

przebicie. 

• należy uwzględnić negatywne oddziaływania na nośność na przebicie, gdy mogą być 

uwzględnione pozytywne oddziaływania. 

• położenie, typ, ilość i wysokość elementu muszą być określone na rysunkach zbrojenia. 

Montaż: 

•  elementy HDB-Z mogą być wbudowane wyłącznie prostopadle do górnej powierzchni płyty 

fundamentowej lub fundamentu stopowego. 

• przy zgodnym z przepisami montażem, wbudowane w płytę elementy HDB-Z wykazują 

wystarczającą stabilizację położenia przy zwykłych odziaływaniach występujących przed 

betonowaniem płyty. 

• przy montażu elementów HDB-Z należy zwrócić uwagę, żeby górny łuk pręta pokrywał się z 

górną płaszczyzną najwyżej umieszczonego zbrojenia i analogicznie dolny łuk z zewnętrzną 

płaszczyzną najniżej położonego zbrojenia. 

• odchyłki położenia i odległości pomiędzy elementami w rzucie poziomym płyty w stosunku do 

rozwiązań projektowych większe niż 1/10 grubości płyty są niedopuszczalne. 
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WYMIAROWANIE ELEMENTÓW HDB-Z ZBROJENIA NA PRZEBICIE FUNDAMENTÓW 
STOPOWYCH I PŁYT FUNADAMENTOWYCH: 
Wymiarowanie elementów HDB-Z następuje na podstawie EN 1992-1-1 + NA oraz niniejszej 
Aprobaty. 
Nośność zbrojonego obszaru na przebicie można określić według równania A1: 

𝑉𝑅𝑑,𝑐+𝑠 = 𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑠 + 𝑉𝑅𝑑,𝑠 = 0,9 ∗ 𝑉𝑅𝑑,𝑐 + 𝑉𝑅𝑑,𝑠      (A1) 

𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑠 udział nośności przekroju betonowego 

 

 
= 0,9 ∗ 𝑉𝑅𝑑,𝑐  dla wysokości użytkowej d ≤ 1000mm 

 = 0,574 ∗ 𝑉𝑅𝑑,𝑐  dla wysokości użytkowej d > 1600mm 

 wartości pośrednie mogą być interpolowane liniowo. 

𝑉𝑅𝑑,𝑠 udział nośności elementu HDB-Z  

Udział nośności stali w obu pierwszych rzędach można określić: 

𝑉𝑅𝑑,𝑠 = (3,2 ∗ 𝑛1 + 1,6 ∗ 𝑛2) ∗ ∅𝑠𝑤
2 ∗ 𝑓𝑦𝑤𝑑      (A2) 

𝑛1 ilość elementów w pierwszym rzędzie 

𝑛2 ilość elementów w drugim rzędzie 

∅𝑠𝑤 średnica prętów elementów HDB-Z  

𝑓𝑦𝑤𝑑 wartość obliczeniowa granicy plastyczności zbrojenia HDB-Z 

 =435 N/mm² 

Nośność betonu na ścinanie VRd,c oblicza się jak niżej przy zastosowaniu elementów HDB-Z: 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 =
𝐶𝑅𝑘,𝑐

𝛾𝑐
∗ 𝑘 ∗ (100 ∗ 𝜌𝑙)

1 3⁄ ∗ 𝑘𝑐 ∗ (𝑓𝑐𝑘)1 2⁄ ∗
2∗𝑑

𝑎𝑐𝑟𝑖𝑡
     (A3) 

𝐶𝑅𝑘,𝑐 współczynnik empiryczny 

 = 0,15 
𝛾𝑐 współczynnik bezpieczeństwa dla betonu 

 = 1,5 
𝑘 współczynnik uwzględniający średnicę pręta (d w mm) 

 

= 1 + √
200

𝑑
≤ 2,0 
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𝜌𝑙 uśredniony stopień zbrojenia w kierunku x i y  
 = √𝜌𝑙𝑥 + 𝜌𝑙𝑦 ≤ min{2,0 ;  0,5 ∗ 𝑓𝑐𝑑 𝑓𝑦𝑑⁄ } 

𝑘𝑐 współczynnik empiryczny 

 =0,57 

𝑓𝑐𝑘 charakterystyczna wartość wytrzymałości betonu (próbka walcowa) 

𝑑 efektywna wysokość użyteczna 

𝑎𝑐𝑟𝑖𝑡 odległość pomiędzy przekrojami i obwodem krytycznym 𝑢𝑐𝑟𝑖𝑡 . 

Maksymalna nośność na ścinanie VRd,max w przekroju przy słupie ustalana jest jako wielokrotność 

nośności na przebicie płyty bez zbrojenia na przebicie VRd,c według równania A3. Nośność określana  

jest według równania A4 i A5: 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 2,35 ∗  𝑉𝑅𝑑,𝑐 dla wysokości użytecznej d ≤ 1000mm         (A4) 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 1,5 ∗  𝑉𝑅𝑑,𝑐 dla wysokości użytecznej d > 1600mm        (A5) 

Wartości pośrednie mogą być interpolowane liniowo. Obwód zewnętrzny 𝑢𝑜𝑢𝑡 określany jest przez: 

𝑢𝑜𝑢𝑡 =
𝛽∗𝑉𝐸𝑑,𝑟𝑒𝑑

𝑣𝑅𝑑,𝑐∗𝑑
                (A6) 

Dla nośności poza obszarem zbrojonym na przebicie należy stosować według EN 1992-1-1 + NA 
zdefiniowany udział 𝑣𝑅𝑑,𝑐. 

𝑣𝑅𝑑,𝑐 =
𝐶𝑅𝑘,𝑐

𝛾𝑐
∗ 𝑘 ∗ (100 ∗ 𝜌𝑙 ∗ 𝑓𝑐𝑘)1 3⁄  ≥ 𝑣𝑚𝑖𝑛              (A7) 

𝑣𝑚𝑖𝑛 Minimalna wartość nośności betonu według EN 1992-1-1 + NA w [N/mm²] 

Konstrukcyjne, minimalne zbrojenie dla zastosowania elementów HDB-Z: 

𝐴𝑠𝑤,𝑚𝑖𝑛,1,0𝑑 =
0,08

1,5
∗

√𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑘
∗ 𝑢0,5𝑑 ∗ 𝑑               (A8) 

Określone minimalne zbrojenie należy wbudować wewnątrz obszaru działania 0,5d lub w pierwszym 

rzędzie. 

Zakłada się, że: 

• przy wymiarowaniu elementów należy uwzględnić negatywny wpływ na nośność na 

przebicie przez przyjęcie największej wartości tego odziaływania. 

• Pozytywne oddziaływania na nośność na przebicie mogą być uwzględnione tylko gdy, 

wpływ ten jest miarodajny na cały obszar zbrojony na przebicie. 
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