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Aprobata techniczna Z-15.7-336 



HALFEN HIT-HP/SP SDV/SMV/SZV 
Uwaga Ogólna

Korzystanie z produktów firm trzecich

Ocena Techniczna ma zastosowanie tylko do oryginalnych produktów 
produ ko wanych przez HALFEN. Specyfikacji zawartych w ocenie nie można 
przenosić na inne produkty. HALFEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
osobiste i materialne w przypadku użycia produktów firm trzecich użytych 
zamiast produktów HALFEN.

Uwaga: Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej wersji Oceny Technicznej nie jest autoryzowane przez 
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej!
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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 kopie dokumentu zainteresowanym urzędom. 

 

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. 

 

8 Ogólne zezwolenie systemu budowlanego (aBG), objęte niniejszym dokumentem, obowiązuje 

jednocześnie jako Aprobata dla systemu budowlanego (abZ). 
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 II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1 Przedmiot regulacji i zakres stosowania 

Przedmiotem aprobaty są łączniki Halfen HIT-HP/SP typ SDV/SMV/SZV, składające się z izolacji z wełny 
mineralnej o grubości 80mm lub 120mm i statycznie sprawdzonego ustroju prętowego z prętów stalowych.  
 
Pręty rozciągane, pręty na ścinanie i pręty ściskane oraz pręty z głowicą lub płytką kotwiącą składają się w 
obszarze izolacji i na długości 10cm w przyległych obszarach betonu ze stali o podwyższonej odporności 
na korozję. 
Siły pomiędzy przyłączonymi belkami stalowymi a płytą żelbetową przenoszone są przez połączenie 
śrubowe i kontakt z przylegającym elementem betonowym. 
 
Rozróżnia się następujące typy łączników (patrz załącznik 1): 
 
- typ SDV/SMV: pręty rozciągane i ściskane do przejęcia momentów zginających oraz pręty 

umieszczone w warstwie izolacji pod kątem od 30° do 60° do przejęcia sił ścinających 
- Typ SZV: pręty pochylone pod kątem od 30° do 60° umieszczone w izolacji oraz pręty ściskane do 

przejęcia sił ścinających. 
 
Przedmiotem aprobaty jest projektowanie, wymiarowanie i wykonanie konstrukcyjnych elementów 
łącznikowych z izolacją, do połączenia stalowych belek z płytą żelbetową o grubości 18 do 28 cm, 
wykonaną według DIN EN 1992-1-1:2011-01 z betonu o minimalnej klasie C20/25 i gęstości pomiędzy 
2000kg/m3 a 2600kg/m3 pod obciążeniem statycznym lub quasi statycznym. 

 
2 Postanowienia dotyczące wyrobu budowlanego 

2.1 Właściwości techniczne i skład 

2.1.1 Wymiary 

Średnice prętów rozciąganych, ściskanych i prętów na ścinanie oraz wymiary łączników Halfen HIT-HP/SP 

typ SDV/SMV/SZV podane są w załącznikach 2 i 3. 

W obszarze poza betonem pręty na ścinanie nie mogą wykazywać żadnych krzywizn. Punkt początkowy 

wewnętrznej krzywizny, mierzony od powierzchni betonu w kierunku prętów, musi być oddalony co najmniej 

o 2 ØSB. 

Pręty rozciągane i ściskane składają się w obszarze betonu z odcinka pręta ze stali nierdzewnej gładkiej 

lub stali nierdzewnej zbrojeniowej B500NR, połączonego przez zgrzewanie z prętem ze stali B500B. 

Pręty na ścinanie połączone są z blachą pozycjonującą (patrz załącznik1). 

Rozróżnia się dwa warianty wykonania prętów ściskanych. 

Siły ściskające przekazywane są dalej przez siły przyczepności stali zbrojeniowej lub poprzez płytkę 

ściskaną. Płytka ściskana może być wykonana jako głowica lub jako przyspawana płytka kotwiąca do pręta 

ze stali nierdzewnej.  
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2.1.2 Materiały 

Należy stosować następujące materiały: 

Stal zbrojeniowa:  B500B według DIN 488-1 

Stal nierdzewna:  stal zbrojeniowa B500NR, materiał 1.4571, 1.4362, 1.4462 lub 1.442 ”Inoxripp 4486” 

według aprobaty technicznej, 

 Pręty ze stali nierdzewnej, materiał 1.4571, 1.4362 lub 1.4462 i właściwościach 

mechanicznych i właściwościach powierzchni zewnętrznej według specyfikacji 

materiałowej, 

 Stal okrągła, materiał 1.4571, 1.4362, 1.4462 lub 1.4404 klasy wytrzymałości S460 lub 

S690 według DIN EN 10088-1, 

 Stal, materiał 1.4571, 1.4362, 1.4462, 1.4162 lub 1.4404 i minimalnej klasie 

wytrzymałości S235 według DIN EN 10088-1 dla montowanych elementów, 

Pręty gwintowane według DIN EN ISO 3506-1 o wytrzymałości A-70, A4-80 lub D4-80 

Nakrętki według DIN EN ISO 3506-2 o wytrzymałości A4-70, A4-80 lub D4-70, D4-80 

Materiał izolacyjny: wełna mineralna według DIN EN 13162 i specyfikacji materiałowej 

Tworzywo sztuczne dla obudowy: materiał według specyfikacji materiałowej 

 

Elementy betonowe muszą być wykonane z betonu klasy co najmniej C20/25 i przy elementach 

zewnętrznych co najmniej klasy C25/30.  

 

2.2 Produkcja, pakowanie, transport, magazynowanie i oznakowanie 

2.2.1 Wykonanie połączeń spawanych  

 

Dla połączeń spawanych obowiązują ustalenia aprobaty Z-30.3-6 oraz norma DIN EN ISO17660-1. Przy 

połączeniach spawanych prętów na siły ścinające należy całkowicie usunąć naloty spawalnicze.  
 

2.2.2 Pakowanie i oznakowanie 

Każda jednostka opakowaniowa łączników Halfen HIT-HP/SP typ SDV/SMV/SZV musi być trwale i 
czytelnie oznakowana przez producenta, np. przy pomocy przyklejanych etykiet ze znakiem zgodności 
(znak Ü), zgodnie z Rozporządzeniem o oznakowaniu znakiem zgodności dla kraju związkowego. 
Oznakowanie może być stosowane tylko wtedy, gdy spełnione są warunki według rozdziału 2.3 „Ocena 
zgodności”. 

Dodatkowo oznakowanie musi zawierać przynajmniej następujące dane: 
- numer aprobaty Z-15.7-336 
- oznaczenie typu 
Do każdego pojedynczego łącznika Halfen HIT-SP/SP typu SDV/SMV/SZV muszą być dołączone 
jednoznaczne informacje o montażu. Producent dołącza do każdej dostawy instrukcję montażu. 

2.3 Ocena zgodności 

2.3.1 Informacje ogólne 

Potwierdzenie zgodności łącznika Halfen HIT-HP/SP typu SDV/SMV/SZV z postanowieniami niniejszej 
Aprobaty następuje poprzez wystawienie deklaracji zgodności dla każdego zakładu produkcyjnego, na 
podstawie zakładowej kontroli produkcji i certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę certyfikującą 
oraz stałego nadzoru przez jednostkę nadzorującą.  
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W celu uzyskania Certyfikatu zgodności i prowadzenia nadzoru zewnętrznego, włącznie z kontrolą wyrobu, 

producent łączników Halfen HIT-HP/SP typ SDV/SMV/SZV 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 powinna zawierać: 

- sprawdzenie materiałów wyjściowych i komponentów: 

W łącznikach Halfen HIT-HP/SP typu SDV/SMV/SZV mogą być zastosowane tylko materiały, dla których 

odpowiednio do obowiązujących norm i aprobat zostało przeprowadzone sprawdzenie zgodności, są 

odpowiednio oznakowane lub według regulacji danego dokumentu są sprawdzone i nadzorowane. 

- kontrole i sprawdzenia, do przeprowadzenia podczas produkcji: 

Właściwości prętów należy sprawdzić odpowiednio do obowiązujących aprobat i norm oraz planów kontroli. 

- Sprawdzenia i kontrole, do przeprowadzenia na gotowym produkcie: 

Wymiary wyrobu budowlanego łącznika Halfen HIT-HP/SP typ SDV/SMV/SZV i wykonanie oraz 

przeprowadzenie obróbki końcowej połączeń spawanych należy sprawdzić w każdym łączniku.   

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

danych zawartych w Instrukcji sprawdzania co najmniej następujące dane: 

- oznaczenie wyrobu budowlanego lub materiału wyjściowego i komponentów, 

- 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 

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. 



Tłumaczenie oryginału z języka niemieckiego - RDE HALFEN, nieautoryzowane przez Niemiecki Instytut 

Techniki Budowlanej  

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej        Logo DIBt 

 

Z49638.19  1.15.7-11/19 

Aprobata Techniczna \ Ogólne zezwolenie systemu budowlanego  

nr Z-15.7.336        Strona 6 z 10 / 18 września 2019 
 

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 wyrobu Halfen HIT-HP/SP typ SDV/SMV/SZV, próbki pobierane są 

losowo. Pobranie próbek i kontrola należy do obowiązków jednostki nadzoru zewnętrznego.  

W ramach sprawdzania zakładowej kontroli produkcji należy przeprowadzić 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 i wymiarowanie 

Projekt i wymiarowanie przeprowadza się według normy DIN EN 1992-1-1 w połączeniu z DIN EN 1992-1-

1/NA, DIN EN 1993-1-1 w połączeniu z DIN EN 1993-1-1/NA i DIN EN 1993-1-4 w połączeniu DIN EN 

1993-1-4/NA jak również następujących warunków. 

 

3.1.1 Dane ogólne 

Łączniki Halfen HIT-HP/SP typ SDV/SMV/SZV, w zależności od typu, mogą przenosić momenty i/lub siły 

poprzeczne. Minimalna klasa betonu elementów żelbetowych, w których mocowane są łączniki to C20/25, 

dla elementów betonowych usytuowanych na zewnątrz - C25/30. 

Przyłączana konstrukcja stalowa oddzielona jest szczeliną, dla zmniejszenia oddziaływania termicznego, 

odpowiednio do rozdziału 4.1. Jeśli zostały podjęte środki konstrukcyjne dla umożliwienia przesuwu 

okładziny przyłączanej konstrukcji stalowej, miarodajne są dla obliczeń odstępu szczelin maksymalne 

różnice temperatury konstrukcji stalowej.  

Występujące w konstrukcji stalowej oddziaływania przenoszone są przez elementy rozciągane i 

ściskane w złączu i przekazywane dalej do płyty żelbetowej. Należy wykonać sprawdzenie dalszego 

przekazywania sił. Sprawdzenie przekazywania sił z pręta ściskanego do przylegającego betonu należy 

wykonać zgodnie z załącznikiem 4, strona 3. 

Należy zawsze stosować minimum dwa elementy łącznikowe Halfen HIT-HP/SP typu SDV/SMV/SZV do 

przyłączanej konstrukcji. Przy czym należy przestrzegać reguł konstrukcyjnych według załącznika 6. 

Oddziaływania na łączniki przez miejscowe momenty skręcające są wykluczone. 

Jeśli płyty stropowe wykonane będą jako płyty zespolone, należy utworzyć pasmo betonu wykonywanego 

na budowie, pomiędzy łącznikami a stropem zespolonym, o minimalnej szerokości 10cm. 

 

3.1.2 Odporność ogniowa 

Sprawdzenie przydatności łącznika Halfen HIT-HP/SP typ SDV/SMV/SZV w elementach budowlanych, 

które podlegają wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej, nie jest objęte niniejszą aprobatą. 
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3.1.3 Ochrona termiczna 

Do oceny izolacyjności cieplnej należy przedstawić następujące sprawdzenia: 

a) Ocena ryzyka kondensacji (poniżej temperatury skraplania) 

Dla łącznika Halfen HIT-HP / SP typ SDV / SMV / SZV zgodnie z DIN 4108-2, 

rozdział 6.2 należy przeprowadzić sprawdzenie współczynnika temperatury w 

najniekorzystniejszym miejscu dla minimalnych wymagań fRsi  ≥ 0, 7 i 0si ≥ 12,6 oC,  zgodnie z normą 

DIN EN ISO 10211. 

Temperatury powierzchni wewnętrznej 0si zgodnie z DIN EN ISO 10211 mogą być obliczane 

 na podstawie równoważnego oporu przewodzenia ciepła λeq, zgodnie z załącznikiem 7. 

 

b) Uwzględnienie zwiększonych strat ciepła przez przenikanie zgodnie z DIN V 4108-6 

Jeśli nie przeprowadza się dokładniejszego sprawdzenia, połączenie może być potraktowane jako 

termicznie oddzielona konstrukcja w rozumieniu DIN 4108-2. Dozwolone są obliczenia dla 

całkowitej powierzchni ze zryczałtowanym dodatkiem na mostek termiczny  

 ∆Uws = 0,05 W / m2-K.  

Strata ciepła przez przenikanie HT oraz współczynnik przenikania ciepła Ψ mogą być określane 

przy pomocy równoważnego oporu przewodzenia ciepła λeq , zgodnie z załącznikiem 7. 

 

3.1.4  Trwałość i ochrona przed korozją 

Wymagania dotyczące trwałości określone są w normie DIN EN 1992-1-1, rozdział 4. 

Należy przestrzegać minimalnych klas betonu i otuliny betonowej, w zależności od warunków 

środowiskowych, podanych w normie DIN EN 1992-1-1. 

Ochronę antykorozyjną zapewnia się przez zachowanie otuliny betonowej zbrojenia wykonanego na 

budowie zgodnie z normą DIN EN 1992-1-1 i zastosowanie materiałów według niniejszej aprobaty. 

3.1.5 Wymiarowanie 

3.1.5.1 Dane ogólne 

Sprawdzenie statyczne musi być zapewnione dla każdego indywidualnego przypadku. Dozwolone jest 

korzystanie z odpowiednich tabel do wymiarowania. 

Przy określaniu sił wewnętrznych i rozmieszczaniu zbrojenia, zgodnie z załącznikiem 4, należy korzystać 

z modelu kratownicy. Do wymiarowania łącznika Halfen HIT-HP/SP należy wyznaczać wartości MEd i VEd 

w przekroju obliczeniowym, zgodnie z załącznikiem 4. 

Siły wewnętrzne można obliczać tylko metodami liniowo-sprężystymi. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie teorii plastyczności, metody przemieszczeń i metody nieliniowej. 

W obszarze wprowadzania prętów rozciąganych do betonu oraz w sąsiednim obszarze żelbetowym 

obowiązuje norma DIN EN 1992-1-1 uzupełniona o zawarte wymagania w niniejszej aprobacie. 

Pręty rozciągane i ściskane należy wymiarować na obliczone według modelu obliczeniowego dla HIT-HP / 

SP siły zgodnie z załącznikiem 4, strona 2. 

Wymiarowanie płyty żelbetowej przeprowadza się zgodnie z normą DIN EN 1992-1-1 dla występujących 

sił wewnętrznych MEd i VEd. 

3.1.5.2 Ustalenia szczególne w obszarze szczeliny i w obszarze wprowadzenia sił dla sprawdzenia w stanie 

granicznym nośności. 
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3.1.5.2.1 Sprawdzenie prętów rozciąganych 

Sprawdzenie należy przeprowadzić odpowiednio do ustaleń załącznika 4. Podstawą przy obliczeniach są 

wytrzymałości i współczynniki częściowe według tabeli 1. Wyższe wartości nawet przy wyższych klasach 

wytrzymałości nie mogą być brane pod uwagę.   

 

 

Tabela1: Granice plastyczności i współczynniki bezpieczeństwa dla stosowanych prętów 

Pręt: Wartość charakterystyczna 
granicy plastyczności w 

[N/mm2] 

Współczynnik 
bezpieczeństwa 

B500B 500 1,15 

B500NR 500 1,15 

Stal nierdzewna okrągła 
według Z-30.3-6 lub 
specyfikacji (S690) 

690 1,10 

 

  

 

3.1.5.2.2 Sprawdzenie prętów ściskanych 

Sprawdzenie przejmowanej siły prętów ściskanych oraz wprowadzenie naprężeń ściskających 

do betonu następuje wewnątrz modelu projektowego dla HIT-HP/SP, według załącznika 4, strona 2 i 3. 

Występujące rozciągające siły rozszczepiające w obszarze wprowadzania obciążenia do przylegającej 

płyty, należy sprawdzić w kierunku podłużnym i poprzecznym i zaprojektować odpowiednie zbrojenie. 

Sprawdzenia naprężeń i wytrzymałości na zmęczenie dla sił normalnych i zginania pręta z powodu 

odkształcenia spowodowanego różnicami temperatur łączonych elementów, zgodnie z paragrafem 3.1 

aprobaty Z-30.3-6, nie muszą być przeprowadzane. Sprawdzenia te uważa się za część procesu 

zatwierdzania aprobaty, w którym odległości szczelin dylatacyjnych w elementach zewnętrznych zostały 

ograniczone zgodnie z rozdziałem 3.2.2. 

3.1.5.2.3 Wytyczne dla sprawdzeń w obszarze wprowadzenia sił elementów budowlanych 

Dla sprawdzenia nośności na ścinanie dla niezakłóconych płyt obowiązuje norma DIN EN 1992-1-1, 

rozdział 6.2. W szczególności dla wartości obliczeniowej nośności na ścinanie płyt bez zbrojenia na 

ścinanie VRd,c  jako podstawę przyjmuje się siłę ścinającą równomiernie rozłożoną na strefę ściskaną 

betonu. Dlatego elementy należy montować w możliwie równych odległościach.   

3.1.5.2.4 Długości zakotwień i zakłady prętów przechodzących przez izolację  

Pręty rozciągane i ściskane należy łączyć z prętami rozciąganymi i ściskanymi przyległej płyty. Pręty na 

ścinanie należy zakotwić prostymi ramionami w płycie.     

3.1.5.3 Wytyczne szczegółowe dla sprawdzeń w stanie granicznym użytkowania w obszarze dylatacji i 

obszarze wprowadzenia sił  

Dla ograniczenia szerokości rys obowiązuje norma DIN EN 1992-1-1 i DIN EN 1992-1-1/NA rozdział 7.3.1.  

Na stronie czołowej szczeliny dylatacyjnej oraz w obszarze wprowadzenia sił nie musi być przeprowadzane 

sprawdzenie, jeśli dotrzymane są regulacje niniejszej aprobaty. 

Przy obliczaniu pionowych odkształceń na przedniej krawędzi konstrukcji stalowej, należy uwzględnić dla 

połączenia wspornika HIT HP/SP typ SDV/SMV/SZV wypadkowe odkształcenie. Sprawdzenie 

odkształcenia następuje dla kombinacji quasi-stałych obciążeń, według załącznika 5. 
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Jeśli wymagane jest badanie zachowania drgań przyłączanej konstrukcji stalowej, należy dodatkowo 
uwzględnić wypadkowe odkształcenia z elementów Halfen HIT-HP/SP typ SDV/SMV/SZV. 
 
3.2 Wykonanie 

3.2.1 Dane ogólne 

Łączniki Halfen HIT-HP/SP typ SDV/SMV/SZV należy chronić podczas magazynowania oraz w trakcie i po 

montażu przed wilgocią.   

3.2.2 Odległości prętów i odległości pomiędzy dylatacjami 

Należy zachować rozstaw prętów i odległości prętów od krawędzi według załącznika 6.  

Dylatacje należy montować w zewnętrznych elementach stalowych pod kątem prostym do izolacji 

odpowiednio do załącznika 6, tabela A5 dla ograniczenia oddziaływań z temperatury, o ile nie podjęto 

żadnych środków konstrukcyjnych dla umożliwienia przesuwu pomiędzy płytą balkonu, a poszczególnymi 

belkami stalowymi. 

3.2.3 Wytyczne konstrukcyjne 

W płytach żelbetowych musi być zachowana minimalna otulina betonowa zgodnie z DIN EN 1992-1-1. 

Dotyczy to prętów rozciąganych, ściskanych, zbrojenia poprzecznego oraz zbrojenia montażowego.  

Zbrojenie konstrukcji betonowej dla łączników należy doprowadzić do warstwy izolacji z zachowaniem 

wymaganej otuliny betonowej według DIN EN 1992-1-1.  

Pręty zbrojenia poprzecznego z reguły muszą leżeć na prętach podłużnych łączników Halfen HIT-HP/SP 

typ SDV/SMV/SZV. Dla prętów o średnicy mniejszej niż 16mm wymóg ten można pominąć, jeśli montaż 

prętów poprzecznych jest możliwy bezpośrednio pod prętami podłużnymi łączników HALFEN HIT-HP/SP 

typ SDV/SMV/SZV i zostanie on sprawdzony przez np. kierownika budowy. Wymagane kroki montażowe 

muszą być opisane w instrukcji montażu.  

Należy zwracać uwagę na wystarczającą odległość pomiędzy łącznikiem i stropem zespolonym (patrz 

rozdział 3.1.1). Skład mieszanki betonowej w dylatacji wykonywanej na budowie (największe ziarno 

kruszywa dg) ma być odpowiedni do grubości elementu betonowego. 

 

 

W niniejszej aprobacie przywołane zostały następujące normy i dokumenty: 

- DIN 488-1:2009-08 Stal zbrojeniowa - część 1: Asortyment, właściwości, oznakowanie 

- DIN 4108-2:2013-02 Ochrona termiczna i oszczędzanie energii w budynkach - część 2: Wymagania dla 

ochrony cieplnej 

- DIN 4108-2:2006-03 Ochrona termiczna i oszczędzanie energii w budynkach – Mostki termiczne – 

projektowanie i przykłady  

- DIN V 4108-6:2003-06 Ochrona termiczna i oszczędzanie energii w budynkach - część 6: Obliczanie 

rocznego ciepła grzewczego i rocznego zapotrzebowania na ciepło + poprawka 1:2004-03 

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

reguły dla budynków; Niemiecka wersja EN 1992-1-1 :2004 + AC:2010 i 

 DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Załącznik krajowy – krajowe parametry - Eurokod 2: Projektowanie 

konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków  
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- DIN EN 1993-1-1:2010-12 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków; Wersja niemiecka EN 1992-1-1:2005+AC:2009 i 

 DIN EN 1993-1-1/NA:2017-09 Załącznik krajowy – Parametry krajowe – Eurokod 3; Projektowanie 

konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków;  

- DIN EN 1993-1-4:2015-10 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-4: Reguły ogólne - 

Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych; Wersja niemiecka EN 1992-1-

1:2006+A1:2015 i  

 DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01 Załącznik krajowy – Parametry krajowe Eurokod 3: Projektowanie 

konstrukcji stalowych. Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali 

nierdzewnych 

- DIN EN 10088-1:2014-12 Stale nierdzewne – Część 1: Wykaz stali nierdzewnych; Wersja niemiecka EN 

10088-1: 2014 

- DIN EN 13162:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja; Wersja niemiecka EN 13162:2012+A1:2015 

- DIN EN ISO 3506-1:2010-04 Części złączne - Własności mechaniczne części złącznych odpornych na 

korozję ze stali nierdzewnej -- Część 1: Śruby (ISO 3506-1:2009); Wersja niemiecka EN ISO 3506-1:2009 

- DIN EN ISO 3506-1:2010-04 Części złączne - Własności mechaniczne części złącznych odpornych na 

korozję ze stali nierdzewnej - Część 2: Nakrętki (ISO 3506-2:2009); Wersja niemiecka EN ISO 3506-

2:2009 

- DIN EN ISO 6946:2018-03 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła - Metody obliczania (ISO 6946:2017) Wersja niemiecka EN ISO 6946:2017 

- DIN EN ISO 10211:2008-04 Mostki cieplne w budynkach -- Strumienie cieplne i temperatury 

powierzchni - Obliczenia szczegółowe ISO 6946:2017) Wersja niemiecka EN ISO 10211:2007 

- DIN EN ISO 10456:2010-05 Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości 

cieplnych (ISO 10456:2007+ Cor. 1:2009) Wersja niemiecka EN ISO 10456:2007*AC:2009 

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

nośne obciążone (ISO 15660-1:2006), Wersja niemiecka EN ISO 17660-1:2006 

- Aprobata nr Z-30.3-6 Wyroby, elementy budowlane i części złączne ze stali nierdzewnej z 5 marca 2018 

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

nadzoru zewnętrznego. 

 Beatrix Wittstock      Uwierzytelniono 
Kierownik referatu       (-) podpis nieczytelny 

okrągła pieczęć Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej 
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Załącznik 1 

 
Strona 1/2 Element wbudowany 

 
 

Typ HIT-HP/SP SDV/SMV 
 
 

 
 

Rysunek 1: Halfen-Iso-ElemenT HIT-HP/SP SDV z prętami rozciąganymi i ściskanymi 
 

 

 
 
 

Rysunek 2: Halfen-Iso-ElemenT HIT-HP/SP SMV, wariant pręt ściskany z głowicą 
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Strona 2/2 Element wbudowany 

 
 

 
 

Typ HIT-HP/SP SZV 
 
 

 
 
 

Rysunek 3: Halfen-Iso-ElemenT HIT-HP/SP SZV z prętem ściskanym 
 

 
 
 

 
 

Rysunek 4: Halfen-Iso-ElemenT HIT-HP/SP SZV, wariant pręt ściskany z głowicą   
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Strona 1/1 Warianty prętów ściskanych i rozciąganych 

 

 
 

 

 
Rysunek 5: Wykonanie z pręta ze stali nierdzewnej okrągłej S690 lub A4-80 (L1 gwint na części 

lub na całej długości) i pręta B500  
 
 

Stal nierdzewna okrągła S690 lub A4-80 Stal zbrojeniowa B500 ØS1 [mm] 
M16 14 

M20 16 

M22 20 

Tabela A1: Kombinacje średnic HIT-HP/SP SDV/SMV/SZV pręty rozciągane/ściskane 
 

 
Rysunek 6: Pręt B500NR (L1 gwint na części lub na całej długości) z prętem B500  

 
 

 

 
Rysunek 7: Pręt ściskany ze stali nierdzewnej okrągłej S690, A4-80 lub B500 NR, każdorazowo z 

gwintem na części lub całej długości i głowicą lub przyspwaną płytką S235 
 

B500 

Pręt ze stali 
nierdzewnej okrągłej 

B500 B500 NR 

Halfen-Iso-ElemenT HIT-HP/SP SDV/SMV/SZV 
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Strona 1/1 Warianty prętów na ścinanie 

 
 

 

 
a) pręt ze stali nierdzewnej B500 NR 
 
 
 

 
 
b) pręt ze stali nierdzewnej B500 NR  w połączeniu z B500 
 
 

Rysunek 8: Warianty prętów na ścinanie Halfen-Iso-ElemenT HIT-HP/SP 

 
 
 

ØSB 
 

(B500B, B500 NR) 

 
DSB 

 
Średnica gięcia 

SB  

8 mm  
6 ØSB 

 
 

30 - 60 
10 mm 

12 mm 

14 mm 10 ØSB 

Tabela A2: Warianty prętów na ścinanie HIT-HP/SP  SDV/SMV/SZV 
 

B500 NR B500 
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Strona 1/5 Model obliczeniowy 

 
 

Model kratownicy Halfen-Iso-Element HIT-HP/SP SDV 
 

 

 
 

Rysunek 9: Model kratownicy stalowej HIT-HP/SP SDV  (analogia SMV) 
 
Określenie oddziaływań HIT-HP/SP SDV/SMV 

  

 QkQGkGd EEE +=  

  
 
 
 Określenie sił wewnętrznych 

  
  
 

Rysunek 10: Model kratownicy HIT-HP/SP SDV/SMV 
 

 

z
 

Strona stropu Strona balkonu 

FSB 

FSB 

SB 

FS,u 

FS,o VSB=FSB,V 

FSB,H 

FS,u 

FS,o 

MEd VEd 

Przekrój 
obliczeniowy 
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Strona 2/5 Model obliczeniowy 

 
 

 
Sprawdzenie stanu granicznego nośności HIT-HP/SP SDV/SMV 

 
Siła rozciągająca/sciskająca w pasie górnym/ dolnym: 
 

z

M
F Ed

uds, =  

 

HSB,
Ed

ods, F
z

M
F −=  

 

SB

Ed
HSB,

α tan

V
F =  

 

gdzie: su,nomonom, Øcchz −−−=  

 
OKREŚLENIE WYMAGANEGO ZBROJENIA PRĘTÓW ROZCIĄGANYCH: 

s,vorh

dy,

ods,

erfs, A
f

F
A =  

 
SPRAWDZENIE ELEMENTÓW ŚCISKANYCH: 
 

sRduds, FnF    

 
gdzie: Fs,Rd według tabeli A3 
 n (liczba elementów ściskanych) 
 
WARTOŚCI OBLICZENIOWE FS,RD DLA OBCIĄŻEŃ KRYTYCZNYCH PRZY WYBOCZENIU PRĘTÓW ŚCISKANYCH 
 

Średnica [mm] lub gwint materiał [-] FsR,d [kN na pręt] 

M 16 B500 NR 63,4 

M 20 B500 NR 101,6 

M 22 B500 NR 127,2 

M 16 
Stal nierdzewna okrągła S690 lub 

A4-80 
85,5 

M 20 
Stal nierdzewna okrągła S690 lub 

A4-80 
133,5 

M 22 
Stal nierdzewna okrągła S690 lub 

A4-80 
165,5 

Tabela A3: Obciążenia krytyczne przy wyboczeniu prętów ściskanych w zależności od materiału 
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SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI BETONU NA DOCISK PRZY WPROWADZENIU OBCIĄŻENIA PRZEZ GŁOWICE LUB 

PŁYTKĘ 
Sprawdzenie nośności betonu na docisk przy wprowadzeniu obciążenia przez głowice lub płytkę 
przeprowadza się według DIN EN 1992-1-1. Określenie powierzchni Ac1 następuje według rys.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 11: Obliczenie powierzchni rozdziału Ac1 według Leonhardt (Vorlesung  
über Massivbau – Teil 2: Sonderfälle der Bemessung im Stahlbetonbau) 

 

cd1

1

1c
cd1Rdc, fA3

A

A
fAF =  

 
gdzie : fcd  wartość obliczeniowa wytrzymałości betonu na ściskanie według DIN EN 1992-1-1 

Rd,cuds, FF   

dbA

db2A

1c

111

=

=
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OBCIĄŻENIA SIŁĄ ŚCINAJĄCĄ:  
 

 
SB

Ed
dSB,

α sin

V
F =  

 

gdzie: SB  kąt nachylenia prętów na ścinanie (30° ≤ αSB ≤ 60°) 
 

OKREŚLENIE WYMAGANEGO ZBROJENIA NA ŚCINANIE: 
 

d,y

d,SB

erf,SB,s
f

F
A =
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Model kratownicy Halfen-Iso-Element HIT-HP/SP SZV 

 

 
Rysunek 12: Model kratownicy stalowej HIT-HP/SP SZV  
 
Określenie oddziaływań HIT-HP/SP SZV 

  

 QkQGkGd EEE +=  

  
 
Sprawdzenie w stanie granicznym nośności HIT-HP/SP SZV 

 
Siła ściskająca w pasie dolnym: 
 

SB

Ed
HSB,uds,

α tan

V
FF ==  

 
SPRAWDZENIE ELEMENTÓW ŚCISKANYCH W SZCZELINIE: 
 

Rduds, FF   )F;Fn(minF Rd,cRd,sRd =  

 
gdzie: Fs,Rd według tabeli A2 
 Fc,Rd docisk betonu według DIN EN 1992-1-1 i rysunku 11 
 n (liczba elementów ściskanych) 
 
 
OBCIĄŻENIA SIŁAMI POPRZECZNYMI:  
 

 
SB

Ed
dSB,

α sin

V
F =  

 

gdzie: SB  kąt nachylenia prętów na siły poprzeczne (30° ≤ αSB ≤ 60°) 
 

OKREŚLENIE WYMAGANEGO ZBROJENIA NA ŚCINANIE: 
 

d,y

d,SB

erf,SB,s
f

F
A =  

 

Oś odniesienia dla 
wielkości przekrojowych 

  VEd 
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Strona 1/1 Sprawdzenie odkształceń 

 
 

 
Rysunek 13: Model do określenia odkształceń w szczelinie 
 

 Kąt obrotu w szczelinie:    
z

ΔlΔl
tanα dt

Fuge

−
=  

 
Określenie wydłużenia 

  

Warianty leff 

Stal nierdzewna S690 lub A4-80 z B500  

(według załącznika 2, rysunek 5) 

leff,t = leff,d = leff,1 + leff,2 

leff,1 = leff,NR = tFuge + 100mm 

leff,2 = leff,B500 = 10*Ø 

B500 NR z B500  

(według załącznika 2, rysunek 6) 

leff,t = leff,d = leff,1 + leff,2 

leff,1 = leff,B500NR = tFuge + 100mm 

leff,2 = leff,B500 = 10*Ø - 100mm 

Pręt ściskany z głowicą (tylko jako pręt 

ściskany) 

(według załącznika 2, rysunek 7) 

leff,d = leff,1 = tFuge + 30mm 

leff,2 = 0 

 
Tabela A4: leff dla prętów ściskanych i rozciąganych 

 

Wydłużenie pręta rozciąganego:  eff,2t,2eff,1t,1t lεlεΔl +=  

  eff,2

s,2

s,t,2

eff,1

s,1

s,t,1 l
E

σ
l

E

σ
+=  

 

Wydłużenie pręta ściskanego:  eff,2d,2eff,1d,1d lεlεΔl +=  

  eff,2

s,2

d,2s,

eff,1

s,1

d,1s, l
E

σ
l

E

σ
+=  

 

gdzie: Es = 200.000 N/mm² dla B500 

 Es = 170.000 N/mm² dla S690 lub A4-80 

 Es = 160.000 N/mm² dla B500 NR 
 

 

MEd 

VEd 

leff,t 

leff,d 

z
 

Δ lt 

-Δ ld 

Fuge 
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Strona 1/1 Reguły konstrukcyjne / odległości szczelin dylatacyjnych 

 

Wymagania konstrukcyjne   
 
 Odległość prętów rozciąganych  

i ściskanych od krawędzi elementu  
budowlanego lub szczeliny dylatacyjnej:  ≥ 50 mm 

  
 Średnica gięcia prętów na ścinanie:   DSB ≥ 6 ØSB (ØSB ≤ 12mm) lub 
        DSB ≥ 10 ØSB (ØSB > 12mm) 
  
 Odległość prętów na ścinanie:   ≥ 6 ØSB (ØSB ≤ 12mm) lub 
        7 ØSB lub 100mm (ØSB > 12mm) 
  
 Rozstaw osiowy prętów na ścinanie:   ≥ 6 ØSB (średnio) i 
        ≥ 4 ØSB (min) 
  

 Kąt pochylenia prętów na ścinanie:   30° ≤ SB ≤ 60° 
  
 Pionowe przesunięcie pomiędzy prętami 
 na ścinanie i zbrojeniem podłużnym:  sSB ≤ 100mm 
 
 
 
 
 

Odległości szczelin dylatacyjnych 
 

Przy określaniu dopuszczalnych odległości szczelin dylatacyjnych przyjmuje się jako podstawę płytę 
balkonową trwale połączoną z dźwigarami stalowymi. W takim przypadku w elemencie leżącym na 
zewnątrz należy rozmieścić szczeliny dylatacyjne według tabeli A5. 
Alternatywnie można zastosować konstrukcyjne środki dla zapewnienia przesuwalności pomiędzy 
płytą balkonową  i pojedynczymi dźwigarami stalowymi. 
 

 

Grubość izolacji 
Średnica pręta rozciąganego [mm] 

M16 M20 M22 

HIT-HP 9,8 8,5 7,9 

HIT-SP 16,5 14,3 13,3 

Tabela A5: Odległości szczelin dylatacyjnych sjoint [m] 
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Strona 1/2 Opór przewodzenia ciepła 

 

Opór przewodzenia ciepła 
 

Opór przewodzenia ciepła obliczany jest według DIN EN ISO 6946 oraz DIN EN ISO 10211. 
Równoważny opór przewodzenia ciepła izolowanego elementu nośnego określany jest przy 
zastosowaniu metody numerycznej (np. metody elementów skończonych).  
Zamiast metody numerycznej można zastosować następujące równanie. 





=

i HITHIT

ii

eqTI,eq
HB

A
C  

 

gdzie:  Ceq  współczynnik według tabeli A6 
 Ai  powierzchnia warstwy i według tabeli A7 

 i  przewodność cieplna według tabeli A7 
 BHIT szerokość elementu HIT  
 HHIT wysokość elementu HIT  
 

HIT Typ HIT-SDV/SMV HIT-SZV 

Ceq 1,04 1,07 

Tabela A6: Współczynnik Ceq dla struktury ściany według rysunku 14 
 

i Warstwa Materiał Ai 
I  

według 
[W/(mK)] 

1 

Pręt 

rozciągany/ 

ściskany 

Stal nierdzewna Przekrój (ATB) 12 - 15 DIN EN 10088-1 

2 Pręt ścinany Stal nierdzewna 
Przekrój w szczelinie 

(ASB) 
12 - 15 DIN EN 10088-1 

3 Obudowa PVC-U 
Przekrój poziomy 

(Acover) 
0,17 DIN EN ISO 10456 

4 Izolacja 
Wełna 

mineralna 

Przekrój w szczelinie 

(AMiwo) 
0,035 

DIN EN 13162 und 

DIN EN ISO 10456 

Tabela A7: Wartości obliczeniowe i dalsze informacje o poszczególnych warstwach 
 
 
 

1 Tynk zewnętrzny 

2 Izolacja (120-300mm) 

3 Warstwa konstrukcyjna (150-

350mm) 

4 Tynk wewnętrzny 

5 Jastrych 

6 Izolacja 

7 Pasma izolacji krawędziowej 

8 Strop (≥ 180mm) 

9 Płyta czołowa 

10 Dźwigar stalowy 

 
Rysunek 14: Struktura ściany z izolacją cieplną 
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