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I

PODSTAWA PRAWNA I WARUNKI OGÓLNE

1.

Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez VTT Expert Services
Oy zgodnie z:
-

Dyrektywą Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbliżenia
przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących
wyrobów budowlanych1, zmienioną Dyrektywą Rady 93/68/EWG z 22 lipca 1993
r. 2 i Rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3;

-

Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä (230/2003) luvut 3 ja 10,
Ympäristöministeriön asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä 3 § sekä
Ympäristöministeriön 18.12.2009 antama valtuutuspäätös (19/629/2009);

-

Wspólnymi zasadami proceduralnymi dla wnioskowania, przygotowywania i
przyznawania europejskich aprobat technicznych określonymi w Aneksie do
Decyzji Komisji 94/23/WE4;

-

Wspólnie uzgodnioną procedurą oceny z września 2010 r.

2.

VTT Expert Services Ltd jest uprawniony do kontroli zgodności z warunkami niniejszej
europejskiej aprobaty technicznej. Kontrola taka może odbywać się w zakładzie
produkcyjnym. Niemniej jednak odpowiedzialność za zgodność produktów z
europejską aprobatą techniczną oraz za ich zgodność z przeznaczeniem spoczywa na
właścicielu europejskiej aprobaty technicznej.

3.

Niniejsza europejska aprobata techniczna nie może być przenoszona na producentów
ani agentów producentów innych niż wymienieni na stronie 1 ani na zakłady
produkcyjne inne niż wymienione na stronie 1 niniejszej europejskiej aprobaty
technicznej.

4.

Niniejsza europejska aprobata techniczna może zostać wycofana przez VTT Expert
Services Ltd zgodnie z Artykułem 5(1) Dyrektywy Rady 89/106/EWG.

5.

Niniejsza europejska aprobata techniczna może być kopiowana, co obejmuje także jej
przesyłanie drogą elektroniczną, wyłącznie w całości. Częściowe kopiowanie wymaga
uzyskania pisemnej zgody VTT Expert Services Ltd. W takim przypadku częściowa
kopia musi zostać właściwie oznaczona. Teksty i rysunki materiałów reklamowych nie
mogą być sprzeczne z europejską aprobatą techniczną ani nie mogą jej niewłaściwie
wykorzystywać.

6.

Europejską aprobatę techniczną wydaje VTT Expert Services Ltd w języku angielskim.
Niniejsza wersja językowa jest w pełni zgodna z wersją rozpowszechnianą w ramach
EOTA. Tłumaczenia na inne języki wymagają właściwego oznaczenia.

Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich L40, 11.02.1989, str. 12
Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich L220, 30.08.1993, str. 1
3
Oficjalny Dziennik Unii Europejskiej L284, 31.10.2003, str. 25
4
Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich L17, 20.01.1994, str. 34
1
2
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II.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ

1

Definicja i przeznaczenie produktu

1.1

Definicja produktu
Podstawy do słupów przedstawione w Aneksie 1 stanowią łączniki wykonane z blach
stalowych i stalowych prętów zbrojeniowych. Elementy podstaw do słupów są
spawane. Opis stali jest zawarty w Aneksie 2.
Podstawa do słupów składa się z blachy bazowej, zgiętej blachy bocznej, głównych
prętów kotwiących i tylnego pręta kotwiącego. Stosowane mogą być także cienkie
niekonstrukcyjne blachy stalowe służące jako formy w trakcie betonowania słupa.
Dokładną geometrię i wagę podstaw do słupów, minimalny przekrój słupów i śrub
kotwiących wykorzystywanych z podstawami do słupów określa szczegółowo Aneks 2.

1.2

Przeznaczenie
Podstawy do słupów służą jako łączniki między słupem betonowym a fundamentem
betonowym lub inną konstrukcją betonową. Umieszcza się je w obrębie strzemion w
dolnej części słupa przed betonowaniem. Po stwardnieniu betonu słup zostaje
zainstalowany w pozycji docelowej. Podstawy do słupów mocuje się przy pomocy
nakrętek i podkładek do śrub kotwiących, które zostały uprzednio zabetonowane w
dolnej konstrukcji nośnej. Przestrzeń między końcem słupa a konstrukcją nośną oraz
wgłębienia na nakrętki wypełnia się zaprawą bezskurczową lub betonem.
Obowiązują następujące ograniczenia:

1.3



Klasa betonu stosowanego w słupach musi mieścić się w zakresie C30/37 do
C70/85 zgodnie z EN206: Beton. Kryteria wykonania, produkcji, stosowania i
zagęszczania.



Śruby, z którymi łączone są podstawy do słupów, muszą posiadać Europejską
Aprobatę Techniczną i być zatwierdzone przez producenta podstaw do słupów dla
tego celu.



Połączenie jest narażone na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych
lub warunków wewnątrz pomieszczeń, które mogą obejmować ciągły kontakt z
wilgocią. Wyklucza się stosowanie w środowiskach szczególnie agresywnych, np.
w kontakcie z wodą morską lub substancjami chemicznymi.



Połączenie podlega wyłącznie obciążeniom statycznym lub quasi-statycznym.



Połączenia podstaw do słupów stosuje się w miejscach, w których słup jest
podparty w poziomie poprzez fundament, strop lub zestaw belek (włączając w to
ramy o węzłach przesuwnych), ale nie w części przęsłowej słupa.



Najniższa temperatura eksploatacji wynosi -20°C.

Zakładany okres użytkowania produktu budowlanego
Postanowienia oraz metody weryfikacji i oceny zawarte lub wymienione w niniejszej
aprobacie zostały określone w oparciu o zakładany okres użytkowania podstaw do
słupów wynoszący zgodnie z przeznaczeniem 50 lub 100 lat w przypadku instalacji w
konstrukcjach w zależności od warunków otoczenia i okresu użytkowania słupa, w
który zostają wbudowane, pod warunkiem, że podstawa do słupa zostaje
zainstalowana, jest eksploatowana i utrzymywana w odpowiedni sposób (patrz pkt
4.4). W żadnym przypadku okres użytkowania podstawy do słupa nie może być
dłuższy niż okres użytkowania słupa. Postanowienia te opierają się na aktualnym
stanie sztuki budowlanej oraz dostępnej wiedzy i doświadczeniach.
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„Zakładany okres użytkowania” oznacza, że w przypadku oceny zgodnej z
postanowieniami CUAP (Wspólnej Wykładni Procedur Oceny) oraz gdy upływa taki
okres, rzeczywisty okres użytkowania w normalnych warunkach może być istotnie
dłuższy bez powodowania znaczącej degradacji wpływającej na Wymogi
Podstawowe.5
Wskazówek dotyczących okresu użytkowania nie można interpretować jako gwarancji
udzielanej przez producenta, jego przedstawiciela ani organ wydający niniejszą
aprobatę, ale raczej należy traktować je wyłącznie jako pomoc w wyborze
odpowiednich produktów dla oczekiwanego i ekonomicznie uzasadnionego okresu
użytkowania konstrukcji.
1.4

Terminologia
1.4.1.1 Terminy stosowane w Dyrektywie dotyczącej produktów budowlanych
Znaczenia takich określeń zostały wyjaśnione w dokumencie EOTA „Terminy
stosowane w Zaleceniach dla europejskiej aprobaty technicznej” opublikowanym na
stronie internetowej EOTA.
1.4.2

Terminy specjalne stosowane w niniejszej CUAP (Wspólnej Wykładni
Procedur Oceny)

Aneks 1 zawiera definicje poszczególnych określeń.
1.4.2.1 Blacha bazowa
Gruba pozioma blacha stalowa dostarczana z w otworem pionowym. Przymocowana
do gwintowanej śruby kotwiącej przy użyciu dwóch nakrętek i dwóch podkładek.
1.4.2.2 Blacha boczna
Pionowa zgięta blacha stalowa przyspawana do blachy podstawy.
1.4.2.3 Pręt kotwiący
Pionowy pręt zbrojeniowy przyspawany do blachy bocznej.
1.4.2.4 Pręt tylny
Częściowo pionowy pręt zbrojeniowy z dolnym końcem zgiętym przyspawany do
blachy bocznej.
1.4.2.5 Blacha górna (opcjonalna)
Cienka blacha stalowa niekonstrukcyjna równoległa do blachy bazowej i znajdująca się
nad nią. Służy jako forma do betonowania słupa.
2.

Właściwości produktu i metody weryfikacji

2.1

Właściwości produktu
Niniejsza europejska aprobata techniczna dotyczy podstaw do słupów HPKM 16,
HPKM 20, HPKM 24, HPKM 30 i HPKM 39. Zostały one opisane na rysunkach i w
opisach zawartych w Aneksie 1. Charakterystyczne wartości materiałów, wymiary i
tolerancje podstaw do słupów, które nie zostały wskazane w Aneksie 1, odpowiadają
właściwym wartościom podanym w dokumentacji technicznej6 niniejszej europejskiej

Rzeczywisty okres użytkowania produktu wbudowanego w określoną konstrukcję zależy od warunków
środowiskowych, którym podlegają takie elementy oraz szczególnym warunkom projektu, wykonania, eksploatacji
i utrzymania konstrukcji, które mogą wykraczać poza zakres niniejszej aprobaty. Z tego względu nie można
wykluczyć, że w określonych przypadkach rzeczywisty czas użytkowania produktu może być także krótszy niż
zakładany okres użytkowania.
6
Dokumentację techniczną niniejszej europejskiej aprobaty technicznej złożono w VTT Expert Services Ltd oraz,
w zakresie istotnym dla zadań zatwierdzonych organów uczestniczących w procedurze potwierdzenia zgodności,
przekazuje się ją zatwierdzonym organom.
5
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aprobaty technicznej. Właściwości produktu i metody weryfikacji i oceny podano w
Tabeli 1.
Tabela 1. Właściwości produktu i metody weryfikacji i oceny

5

Właściwości produktu (w
Opcja „Nie
Metoda weryfikacji i
stosownych przypadkach z
określono działania”
oceny
przypisem (*))
(w stosownych przypadkach
wskazać odpowiednią klauzulę ID)
(2)
(3)
(4)
Wymóg podstawowy 1: Wytrzymałość mechaniczna i stabilność
Tolerancja rozmiaru
Brak
Plan kontroli
Właściwości materiału
Brak
Aneks 1
Wytrzymałość
na
działanie
Brak
2.2.2, 2.2.3
normalnej siły, momentu gnącego i
naprężeń ścinających
Sztywność zginania
Brak
2.2.3
Wymóg podstawowy 2: Bezpieczeństwo w przypadku pożaru
Ogniotrwałość
Brak
2.2.4

6

Aspekty ogólne związane z przydatnością do zastosowania *
Tolerancja rozmiaru
Brak
2.2.5

Nr

(1)
1
2
3

4

Sposób prezentacji
działania produktu
(wartość, klasa,
NPD, kryteria, itp.).
(5)
Lista wartości
Klasa
Kryteria
Klasa sztywności
Temperatura
określenia klasy
nośności ogniowej
bez ekranowania

Klasy ekspozycji, dla
których wymagane
jest wykonanie
otuliny betonowej
lub powłoki
*) Aspekty trwałości i ekonomii robót (patrz CPD Aneks 1, zdanie 1 i 2), które nie są objęte wymogami
podstawowymi 1-6. Takie aspekty określa się także jako „zdatność do użytku”.

Wytrzymałość mechaniczną złączy składających się z podstaw do słupów HPKM i śrub
kotwiących HPM oblicza się zgodnie z zasadami projektowymi podanymi w Aneksie 2.
Jeśli chodzi o wymogi dotyczące bezpieczeństwa na wypadek pożaru zakłada się, że
połączenie z użyciem podstawy do słupów spełnia wymogi A1 w związku z
ognioodpornością zgodnie z postanowieniami Decyzji Komisji 96/603/WE zmienionej
Decyzją 2000/605/WE.
Zmiany temperatury dla określenia nośności ogniowej złączy składających się z
podstaw do słupów HPKM i śrub kotwiących HPM zawiera pkt 2.2.3.2.
Każdą podstawę do słupa oznacza się nazwą producenta (Peikko), kodem zakładu
produkcyjnego, kodem typu (np. HPKM 16) oraz numerem identyfikacyjnym służącym
do śledzenia danych dotyczących materiałów, produkcji, itp.
2.2

Wytrzymałość mechaniczna

2.2.1 Informacje ogólne
Ocenę przydatności podstawy do słupów do zastosowania w związku z wymogami
dotyczącymi wytrzymałości mechanicznej, stateczności oraz bezpieczeństwa w
eksploatacji w znaczeniu Wymogów Podstawowych 1 i 4 przeprowadzono zgodnie z
powszechnie uzgodnioną procedurą oceny.
2.2.2 Weryfikacja przy pomocy obliczeń
Wytrzymałość podstaw do słupów na rozciąganie i ściskanie wynosi η d razy
wytrzymałość śrub kotwiących zaprojektowanych dla podstaw do słupów, gdzie ηd ≤
0,90. Wartość ηd została zweryfikowana eksperymentalnie, patrz 2.2.3. Zgodnie z
wymogami:
1.

wytrzymałość nominalna prętów kotwiących jest ≥ wytrzymałości nominalnej
śruby kotwiącej,
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2.

wytrzymałość nominalna spoin prętów kotwiących z blachą boczną jest co
najmniej dwukrotnie większa niż wytrzymałość nominalna śruby kotwiącej,

3.

wytrzymałość nominalna spoin między blachą boczną a blachą bazową jest co
najmniej dwukrotnie większa niż wytrzymałość nominalna śruby kotwiącej,

4.

wytrzymałość nominalna blachy bocznej jest co najmniej dwukrotnie większa niż
wytrzymałość nominalna śruby kotwiącej.

Zgodnie z obliczeniami spełnione zostały wszystkie powyższe wymagania.
2.2.3 Weryfikacja przy pomocy prób mechanicznych
Zgodnie z CUAP (Wspólną Wykładnią Procedur Oceny) przeprowadzono dwie próby
sztywności, pięć prób zginania i dwie próby ścinania. Próby sztywności miały
potwierdzić, czy można zastosować klasę sztywności BS0, patrz Aneks 2. Próby
zginania i ścinania weryfikowały metodę projektową określania wytrzymałości
mechanicznej przedstawioną w Aneksie 2.
2.3

Ogniotrwałość

2.3.1 Informacje ogólne
Ognioodporność określa się przez stopień wykorzystania śrub kotwiących i zmianę
temperatury stali, patrz Tabela 2. Stopień wykorzystania jest uzależniony od obciążeń,
projektu konstrukcyjnego, itp. i powinien zostać określony przez inżyniera budownictwa
dla każdego określonego przypadku. Należy pamiętać, że zasady projektowe dla
normalnej temperatury ograniczają najwyższy stopień wykorzystania dla granicy
plastyczności śrub kotwiących do 90%.
2.3.2 Weryfikacja w ramach prób ogniowych i symulacji obliczeniowych
Modele elementów skończonych połączeń dla wszystkich analizowanych typów
podstaw do słupów stworzono zgodnie z powszechnie uzgodnioną procedurą oceny.
Stosując takie modele stworzono pola temperatury dla czasu w połączeniach, gdzie
połączenie jest narażone na działanie standardowego pożaru. Średnia temperatura w
najgorętszej części śruby kotwiącej okazała się krytyczna w ognioodporności.
Aby skalibrować wyniki obliczeń przeprowadzono próbę ogniową dla trzech połączeń,
po jednej dla HPKM 16, HPKM 24 i HPKM 39, w każdym przypadku dla minimalnego
przekroju słupa. Uzyskaną średnią temperaturę strefy krytycznej połączenia, tzn.
najgorętszą część śruby kotwiącej, określono przy pomocy zmierzonych temperatur dla
badanych połączeń. Zmianę temperatury w połączeniach przy użyciu podstaw do
słupów HPKM 20 i HPKM 30 przyjęto z wyników obliczeń, które zostały skalibrowane
dla wyników testów. Cały proces wyjaśniono bardziej szczegółowo w raporcie [2].
Uzyskane temperatury do stosowania przy projektowaniu w warunkach pożaru zgodnie
z odpowiednimi normami Eurocode podano w Tabeli 2.
Tabela 2. Średnia temperatura T [°C] w części krytycznej śruby kotwiącej. Czas oznacza
okres od rozpoczęcie standardowego narażenia na działanie ognia.
Czas [min]
60
90
120
2.4

HPKM 16
500
670
800

HPKM 20
500
610
780

HPKM 24
450
630
740

HPKM 30
430
630
730

HPKM 39
390
570
700

Odporność na korozję
Otulina betonowa prętów zbrojeniowych słupów jest projektowana zgodnie z Eurocode
2. Taka sama otulina betonowa jest stosowana dla prętów kotwiących podstaw do
słupów we wszystkich klasach ekspozycji oraz elementów blaszanych podstaw do
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słupów w klasach ekspozycji, dla których wymagana jest otulina betonowa zgodnie z
Tabelą 3. Gdy wymogi takie są spełnione, odporność na korozję podstaw do słupów
powinna być taka sama jak w przypadku słupów.
Tabela 3 Otulina betonowa dla elementów blaszanych podstaw do słupów w różnych klasach
ekspozycji
Klasa ekspozycji
X0
XC1, XC2, XC3
XC4, XD1, XD2, XD3
XS1, XS2, XS3
XF1,…XF4
XA1, XA2, XA3
2.5

Warstwa betonu
Niepotrzebna
Warstwa betonu lub powłoka
Wymagana
Wymagana
Wymagana
Wymagana

Pozostałe zagadnienia
Produkty mogą podlegać innym wymogom (np. transponowane przepisy europejskie,
przepisy krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). Zgodnie z postanowieniami
Dyrektywy dotyczącej produktów budowlanych takie ewentualne wymogi dodatkowe
również muszą zostać spełnione.

3.

Ocena zgodności oraz oznaczenie CE

3.1

System oceny zgodności
Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej7 systemy poświadczania zgodności
określone w decyzji 2000/606/WE Komisji Europejskiej8 dla połączeń palowych i
podstaw skalnych (przestawione w Tabeli 3) obowiązują również dla podstaw do
słupów. Ten system poświadczania zgodności opisany jako system 2+ zgodnie z
Dyrektywą Rady 89/106/EWG Aneks III opisany przez Komisję Europejską przewiduje:
Poświadczenie zgodności produkty przez notyfikowany organ certyfikujący na
podstawie:
(a) Zadań producenta:
(1)

wstępne badanie typu produktu;

(2)

zakładowa kontrola produkcji;

(3)

badania próbek pobranych w zakładzie zgodnie z ustalonym planem
badań;

(b) Zadań organu notyfikowanego:
(4)

3.2

certyfikacja fabrycznej kontroli produktów na podstawie:
-

wstępnego badania zakładu oraz zakładowej kontroli produkcji;

-

stałego nadzoru, oceny i aprobaty zakładowej kontroli produkcji;

(5)

wstępne badanie zakładu i zakładowej kontroli produkcji;

(6)

stały nadzór, ocena i aprobata zakładowej kontroli produkcji.

Podział odpowiedzialności

3.2.1 Zadania producenta
3.2.1.1 Wstępne badania typu produktu
7
8

Pismo Komisji Europejskiej z 22.07.02 r. do EOTA
Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich L 258/40 z 12.10.2000 r.
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W ramach wstępnego badania typu produktu wykorzystuje się próby przeprowadzone
w ramach oceny dla celów europejskiej aprobaty technicznej, chyba że wprowadzono
zmiany do linii produkcyjnej lub zakładu. W takich przypadkach konieczne jest
uzgodnienie koniecznych wstępnych badań typu produktu między VTT Expert Services
Oy a zaangażowanymi organami zatwierdzonymi.
3.2.1.2 Zakładowa kontrola produkcji
Producent posiada zakładowy system kontroli produkcji i prowadzi stałą wewnętrzną
kontrolę produkcji. Wszystkie przyjęte przez producenta elementy, wymagania i
postanowienia powinny być udokumentowane w sposób systematyczny w postaci
pisemnych polityk i procedur. Taki system kontroli produkcji zapewnia zgodność
wyrobu z niniejszą europejską aprobatą techniczną.
Producent może wykorzystywać wyłącznie surowce dostarczane
odpowiednimi dokumentami kontroli wskazanymi w planie kontroli 9.

razem

z

Zakładowa kontrola produkcji musi być zgodna z planem kontroli z czerwca 2013 roku
stanowiącym część dokumentacji technicznej niniejszej europejskiej aprobaty
technicznej. Plan kontroli określa się w kontekście fabrycznego systemu kontroli
produkcji prowadzonego przez producenta i złożonego do VTT Expert Services Ltd.
Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy rejestrować i oceniać zgodnie z
postanowieniami „planu kontroli”.
3.2.1.3 Pozostałe zadania producenta
Producent powinien zatrudnić na podstawie umowy organ (notyfikowany) upoważniony
do wykonywania zadań wskazanych w części 3.1 w zakresie podstaw do słupów w
celu przeprowadzenia działań określonych w części 3.2.2. W tym celu producent
przekazuje zaangażowanemu organowi zatwierdzonemu plan kontroli opisany w
częściach 3.2.1.1 oraz 3.2.2.
Producent wystawia deklarację zgodności stwierdzającą, że produkt budowlany jest
zgodny z postanowieniami europejskiej aprobaty technicznej.
3.2.2 Zadania organów zatwierdzonych
3.2.2.2 Wstępne badanie zakładu i zakładowej kontroli produkcji
Zatwierdzony organ stwierdza, czy zgodnie z planem kontroli zakład i zakładowa
kontrola produkcji są odpowiednie do zapewnienia stałej i prawidłowej produkcji kotw
zgodnie ze specyfikacjami wymienionymi w pkt 2.1 oraz w Aneksach do europejskiej
aprobaty technicznej zgodnie z planem kontroli.
3.2.2.3 Stały nadzór
Zatwierdzony organ jest zobowiązany wizytować zakład co najmniej raz w roku w celu
przeprowadzania cyklicznych kontroli. Należy sprawdzić, czy system zakładowej
kontroli produkcji i proces produkcji są utrzymywane z uwzględnieniem planu kontroli.
Stały nadzór i ocena zakładowej kontroli produkcji muszą być przeprowadzane
zgodnie z planem kontroli.
Wyniki certyfikacji produktów i stałego nadzoru są udostępniane na żądanie VTT
Expert Services odpowiednio przez organ certyfikujący lub kontrolujący.
W przypadku gdy warunki europejskiej aprobaty technicznej oraz jej planu kontroli
przestają być przestrzegane, certyfikat zgodności zostaje wycofany.
3.3

Oznakowanie CE

Plan kontroli stanowi poufną część europejskiej aprobaty technicznej, nie jest publikowany razem z aprobatą i
przekazuje się go wyłącznie zatwierdzonemu organowi uczestniczącemu w procedurze certyfikacji zgodności.
9
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Oznakowanie CE umieszcza się na produkcie, na etykiecie dołączonej do produktu lub
na opakowaniach produktu oraz na dołączonej dokumentacji.
Po literach „CE” podaje się numer identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej
oraz następujące informacje dodatkowe:
-

nazwa i adres właściciela aprobaty (osoby prawnej odpowiedzialnej za
produkcję) i numer identyfikacyjny zakładu produkcyjnego,

-

ostatnie dwie cyfry roku, w którym przyznano oznakowanie CE,

-

numer certyfikatu EC zakładowej kontroli produkcji,

-

nazwa handlowa produktu,

-

numer europejskiej aprobaty technicznej,

4.

Założenia, zgodnie z którymi uznaje się zgodność produktu z przeznaczeniem

4.1

Wytwarzanie
Podstawy do słupów produkuje się zgodnie z postanowieniami europejskiej aprobaty
technicznej z wykorzystaniem procesu produkcyjnego określonego w trakcie kontroli
zakładu przez VTT Expert Services Ltd i zatwierdzony organ oraz opisanego w
dokumentacji technicznej.
Wszystkie spoiny połączeń stal-stal spełniają wymagania klasy C zawarte w EN ISO
5817/AC:2006-04. Wszystkie spoiny stal-pręt zbrojeniowy lub pręt zbrojeniowy-pręt
zbrojeniowy spełniają wymogi zawarte w EN ISO 17600-1:2006-09.

4.2

4.3

Pakowanie, transport i magazynowanie


Dane dotyczące określonych warunków obowiązujących dla podstaw do słupów
zostają przekazane przez producenta właściwym podmiotom.



Instrukcje dotyczące instalacji, eksploatacji i utrzymania udostępnia się razem z
wszystkimi dostawami. Zaleca się korzystanie z ilustracji graficznych.



Wszystkie podstawy do słupów maluje się na kolor wskazującym na typ produktu i
dostarcza razem z etykietą producenta zawierającą co najmniej:
-

oznaczenie produktu

-

kod zakładu produkcyjnego

-

identyfikację partii produkcyjnej

Instalacja produktu
Zakłada się, że instrukcje producenta są przestrzegane w trakcie:


wyboru podstaw do słupów i śrub



wymiarowania słupa



zbrojenia słupa



mocowania podstaw do słupów w szalunkach



betonowania słupa



instalowania śrub kotwiących



montażu słupa



dokręcania nakrętek momentem o określonej wartości w połączeniach podstaw
słupów ze śrubami zgodnie z Tabelą 3



wypełniania zaprawą złączy i wnęk.

9
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Tabela 4. Minimalny moment dokręcenia Tmin [Nm]
HPKM 16
120

Tmin [Nm]

HPKM 20
150

HPKM 24
200

HPKM 30
250

HPKM 39
350

4.4. Eksploatacja, utrzymanie i naprawy


Produkt instaluje się i eksploatuje zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
Europejskiej Aprobacie Technicznej.



Aby zapobiec korozji podstawy do słupa i zachować ognioodporność otulina
betonowa lub inna powłoka, jeśli jest wymagana, jest prawidłowo utrzymywana i
naprawiana.

4.5. Dodatkowe założenia
Ponadto zakłada się, że


Wytrzymałość słupa jest weryfikowana oddzielnie zgodnie z EN 1992-1-1 i EN
1992-1-2 z zastosowaniem instrukcji producenta odnośnie szczegółowych
informacji takich jak zbrojenie na ścinanie wokół podstawy do słupa;



Wytrzymałość śrub jest weryfikowana oddzielnie zgodnie z właściwą Europejską
Aprobatą Techniczną (ETA);



W zwykłych przypadkach minimalna ilość podstaw do słupów wynosi cztery sztuki
na jedno połączenie słupowe, ale istnieje także możliwość zastosowania tylko
dwóch podstaw na połączenie, pod warunkiem, że słup jest podparty poziomo do
czasu utwardzenia zaprawy w połączeniu.

W imieniu VTT Expert Services Oy
Espoo 18.06.2013 r.
/-/

/-/

Liisa Rautiainen

Matti Pajari

Menadżer ds. Oceny

Główny Specjalista

ANEKSY
1.

Właściwości podstaw do słupów

2.

Projektowanie w warunkach normalnych
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Pręt kotwiący

Pręt kotwiący

Pręt tylny

blacha górna

Blacha górna

blacha boczna

blacha boczna

blacha bazowa

pręt tylny
blacha bazowa

Rys. 1. Ilustracja podstawy do słupów HPKM
Tabela 1. Materiały. Blachy stalowe i materiał żebrowania spełniają wymogi EN 10025
Element
Blacha bazowa
Blachy boczne
Blacha górna (opcjonalna)
Główne pręty kotwiące
Blacha tylna

Stal
S355J2+N
S355J2+N
S235JR
Patrz Tabela 2
Patrz Tabela 2

Tabela 2. Wymogi dotyczące stali zbrojeniowej
Ogólne
Dodatkowe

Wszystkie wymogi określone w EN 10080 i EN 1992-1-10, Aneks C
dla stali zbrojeniowej Klasy B, klasa wytrzymałości 500 MPa
Stal musi być spawalna

Tabela 3. Śruba kotwiąca i minimalne wymiary części betonowej dla podstaw do słupów
HPKM
Podstawa do słupów
HPKM 16
HPKM 20
HPKM 24
HPKM 30
HPKM 39

Śruba kotwiąca
HPM 16
HPM 20
HPM 24
HPM 30
HPM 39

1)

Minimalny przekrój
mmxmm
230x230
240x240
250x250
280x280
360x360

1) ETA-02/0006
Geometrię i tolerancje dla podstaw do słupów HPKM podano w Aneksie 1 do Planu Kontroli.
Podstawa do słupów Peikko HPKM
Właściwości podstawy do słupów

Aneks 1
do europejskiej
technicznej
ETA-13/0603

aprobaty

Lista symboli
Aanc,i

nominalne pole przekroju poprzecznego pręta kotwiącego i

Abolt

pole przekroju śruby kotwiącej dla naprężeń rozciągających

Aplate,i

nominalne pole przekroju poprzecznego blachy bocznej i

Llap

długość zakładu

MEd

wartość obliczeniowa momentu gnącego (wpływ działania)

Mi

teoretyczny moment uplastycznienia i w środku pod-strefy w porównaniu
obliczeniowym

Mt

teoretyczny moment uplastycznienia w połączeniu z zastosowaniem podstaw
do słupów

Nanc

suma nominalnych wytrzymałości osiowych prostych prętów kotwiących

Nanc,weld

suma obliczonych nominalnych wytrzymałości spoin między prostymi prętami
kotwiącymi a blachami wiążącymi w kierunku śruby kotwiącej

Nbolt,nom

nominalna wytrzymałość osiowa śruby kotwiącej

Nside,weld

suma obliczonych nominalnych wytrzymałości spoin między blachami
bocznymi a blachą bazową w kierunku śruby kotwiącej

NEd

obciążenie osiowe w połączeniu

N1Ed

obciążenie osiowe w pojedynczej śrubie lub podstawie do słupów

Nplate

suma nominalnych wytrzymałości osiowych blach bocznych

NRd

wartość obliczeniowa wytrzymałości osiowej podstawy do słupów

P

obciążenie punktowe

V

siła ścinająca

VEd

naprężenie ścinające w połączeniu

V1Ed

naprężenie ścinające w pojedynczej śrubie lub podstawie do słupów

VRd

wytrzymałość połączenia na ścinanie

ab

współczynnik obliczony zgodnie z EN 1993-1-8, tabela 3.4

db

średnica nominalnego przekroju czynnego gwintu śruby kotwiącej

fanc,y,i

granica plastyczności pręta kotwiącego i

fbase,u

wytrzymałość blachy bazowej

fbolt,u

wytrzymałość śruby kotwiącej

fbolt,y

granica plastyczności śruby kotwiącej

fplate,y,i

nominalna granica plastyczności blachy bocznej i

fbolt,yd

obliczeniowa granica plastyczności śruby
projektowania połączenia podstawy do słupów

hnut

grubość nakrętki poniżej blachy bazowej

ki

współczynnik podatności w 5.8.3.2 EC2, i = 1 lub 2

k1

współczynnik obliczony zgodnie z EN 1993-1-8, tabela 3.4

Podstawa do słupów Peikko HPKM
Projektowanie w warunkach normalnych
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m

liczba prostych prętów kotwiących

n

liczba aktywnych podstaw do słupów

tr

równoważny rozstaw śrub kotwiących

tgrout

grubość podlewki z zaprawy

tbase

grubość blachy bazowej

x

współrzędna wzdłużna

αb

współczynnik obliczony z f bolt,y

γM2

współczynnik bezpieczeństwa dla wytrzymałości śruby kotwiącej stosowany
do projektowania śruby kotwiącej

γbolt

współczynnik bezpieczeństwa dla granicy plastyczności śruby kotwiącej
stosowany do projektowania podstawy do słupów

ηd

eksperymentalny współczynnik redukcji = 0,90

μ

współczynnik tarcia między blachą bazową a podlewką z zaprawy

Podstawa do słupów Peikko HPKM
Projektowanie w warunkach normalnych
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1

INFORMACJE OGÓLNE

Nie istnieje zależność jeden-do-jeden między wytrzymałością mechaniczną podstawy do
słupów a wytrzymałością mechaniczną połączenia słupowego z zastosowaniem podstaw do
słupów. Połączenie podlega różnym oddziaływaniom, takim jak siła osiowa, naprężenia
statyczne i moment gnący w różnych kombinacjach. Także sztywność połączenia ma wpływ
na projektowanie słupa. Istnieje możliwość określenia wytrzymałości mechanicznej lub
sztywności połączenia podstawy do słupów jako zestawu wartości określonych zgodnie z
pewnymi standardami. Dlatego właściwości takie deklaruje się jako zestaw zasad
projektowych dla połączenia słupa lub konstrukcji, w którym mają być zastosowane
podstawy do słupów. Takie zasady projektowe stanowią część Europejskiej Aprobaty
Technicznej.
Wprowadza się rozróżnienie między:


projektem podstawy do słupów dostarczonej (etap 0)



projektem połączenia słupowego z zastosowaniem podstaw do słupów przed
wykonaniem podlewki z zaprawy (etap I)



projektem połączenia słupowego z zastosowaniem podstaw do słupów po
utwardzeniu podlewki z zaprawy (etap II)



projektem śruby kotwiącej

Projekt dostarczonej podstawy do słupów został uwzględniony w ramach wstępnego badania
typu.
Zasady projektowania dla połączeń z użyciem podstaw do słupów zawiera Rozdział 3.
Projekt śrub kotwiących sporządza się zgodnie z odpowiednią Europejską Aprobatą
Techniczną.
Niektóre zasady projektowe dotyczące połączeń z użyciem podstaw do słupów
odzwierciedlają tylko właściwości śruby kotwiącej. Wynika to z faktu, że aby ułatwić
projektowanie połączenia słupa producent twierdzi, że podstawa do słupów jest na tyle
wytrzymała, że jest w stanie przenieść obciążenie ustalone dla odpowiadającej jej śruby
kotwiącej.
Wytrzymałość na rozciąganie śrub kotwiących podana w Europejskiej Aprobacie Technicznej
nie może być nigdy wykorzystywana w 100%, ponieważ rozciąganie podstawy do słupów ma
charakter mimośrodowy w odniesieniu do osi środkowej śruby. Fakt ten znajduje odbicie w
zasadach projektowania, które opierają się na granicy plastyczności śruby kotwiącej zamiast
na wytrzymałości.
2

ZASADY PROJEKTOWANIA DOTYCZĄCE WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ I
SZTYWNOŚCI GIĘTNEJ POŁĄCZEŃ

2.1

Ustawienie podstaw do słupów i projekt połączonej konstrukcji betonowej

W normalnych przypadkach podstawy do słupów umieszcza się w narożnikach słupa, jak
pokazano na Rys. 1.a i 1.b. Pośrednie podstawy do słupów, patrz Rys. 1.4, stosuje się w
przypadku, gdy wytrzymałość podstaw znajdujących się w narożnikach jest niewystarczająca
lub gdy nie ma możliwości odpowiedniego przeniesienia sił rozciągających tylko przez
narożniki elementu betonowego (Rys. 1.b). W niektórych przypadkach wystarczające mogą
być dwie podstawy na pojedynczy słup (Rys. 1.c). Połączenia wykorzystujące tylko dwie
podstawy do słupów należą do klasy sztywności BS0, patrz Tabela 1.
Podstawa do słupów Peikko HPKM
Projektowanie w warunkach normalnych
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Odległość między sąsiednimi podstawami do słupów określa się nie tylko na podstawie
wytrzymałości ale także uwzględniając przeniesienie sił z prętów kotwiących na element
betonowy i ze śruby kotwiącej na fundament. We wszystkich przypadkach konstrukcje
betonowe projektuje się w taki sposób, żeby przenosiły skoncentrowane obciążenia
powstające na skutek zastosowania podstaw do słupów i śrub kotwiących.

Rys. 1. Przykładowe konfiguracje podstaw do słupów
2.2

Wytrzymałość mechaniczna podstaw do słupów na Etapie I

2.2.1 Oddziaływania
Przed wykonaniem podlewki z zaprawy w połączeniu oblicza się N1Ed dla pojedynczej
podstawy do słupów na podstawie łącznej normalnej siły NEd i momentu gnącego MEd
działającego na połączenie, zakładając, że podstawa do słupów działa jak nieskończenie
sztywna blacha przymocowana sztywno do końca słupa. Te same założenia obowiązują przy
obliczaniu normalnej siły i momentu gnącego, którym podlegają śruby kotwiące.
Projektowe naprężenie ścinające działające na podstawę do słupów oblicza się dzieląc
łączne naprężenie ścinające na takie podstawy do słupów, które są ściskane poprzecznie do
końca słupa, gdy na słup działa naprężenie ścinające, patrz Rys. 2.

Nie brana pod
uwagę
(pasywna)

Aktywna

Rys. 2. Tylko podstawy do słupów z prawej strony uznaje się za aktywne w stosunku do
naprężenia ścinającego
2.2.2 Wytrzymałość
Wytrzymałość podstawy do słupów, na którą działa siła osiowa i naprężenie ścinające, musi
spełniać następujący wymóg:

gdzie, patrz Rys. 3,

Podstawa do słupów Peikko HPKM
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V1Ed

siła ścinająca w śrubie (wpływ działania)

N1Ed

siła osiowa w śrubie (wpływ działania) obliczona z łącznej siły osiowej NEd i
momentu gnącego MEd

db

średnica nominalnego przekroju czynnego rdzenia gwintu śruby kotwiącej

tr

= tgrout – hnut + db /2

ηd

współczynnik redukcji ≤ 0,90; wartość określa się w trakcie wstępnej próby
typu

fbolt,y

granica plastyczności stali śruby

fbolt,u

wytrzymałość stali śruby

γM2

współczynnik bezpieczeństwa materiału dla śruby zgodnie z EN 1993-1-1, 6.1

γbolt

współczynnik bezpieczeństwa dla śruby zgodnie z właściwą Europejską
Aprobatą Techniczną

Rys 3. Obciążenia i parametry charakteryzujące połączenie podstawy do słupów na Etapie I.
2.3

Wytrzymałość mechaniczna podstaw do słupów na Etapie II

2.3.1 Informacje ogólne
Przy obliczaniu wpływów działania słupa należy oszacować sztywność połączeń końcowych.
Zakłada się (i weryfikuje w ramach wstępnych badań typu), że prostokątne przekroje z co
najmniej czterema podstawami do słupów zachowują się sztywno w trakcie zginania i są one
co najmniej tak sztywne jak betonowane na budowie słupy o zbrojeniu ciągłym. Połączenie z
dwoma podstawami do słupów należy traktować jak przegubowe.

Podstawa do słupów Peikko HPKM
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Tabela 1. Sztywność giętna połączenia. Klasyfikacja i założenia projektowe
Klasa sztywności
BS0

BS2

*)

- ≥ 4 podstawy do słupów / połączenie, po jednym w każdym narożniku
przekroju prostokątnego
- słup zaprojektowany z założeniem sztywnego *) połączenia słupowego z
zastosowaniem podstaw słupowych
- przypadki inne niż BS0
- słup zaprojektowany z założeniem połączenia przegubowego z
zastosowaniem podstaw słupowych

tak samo sztywne jak w przypadku połączenia monolitycznego o zbrojeniu ciągłym

Przy obliczaniu wytrzymałości połączenia pod uwagę bierze się następujące cztery
przypadki:
1.

Wytrzymałość połączenia z wykonaną podlewką z zaprawy, na które działają siła
osiowa i zginająca

2.

Wytrzymałość na ścinanie indywidualnych podstaw do słupów, na które działa siła
ściskająca

3.

Wytrzymałość na ścinanie indywidualnych podstaw do słupów, na które działa siła
rozciągająca

4.

Wytrzymałość końca słupa

2.3.2 Kryteria projektowe dotyczące przekroju z wykonaną podlewką z zaprawy, na
którą działa siła osiowa i zginająca
Wytrzymałość przekroju z wykonaną podlewką z zaprawy powyżej fundamentu i poniżej
podstaw do słupów oblicza się zgodnie z EN 1992-1-1 zakładając, że przekrój zachowuje się
jak przekrój betonowy wzmocniony przy pomocy śrub kotwiących. W przypadku śrub
przyjmuje się dwuliniowy wykres naprężeń-odkształceń z poziomą górną gałęzią
ograniczającą (EN 1992-1-1, 3.2.7 b) w oparciu o warunek, że wytrzymałość projektowa
śruby kotwiącej wynosi:

Gdzie
ηd

współczynnik redukcji = 0,90

fbolt,y

granica plastyczności stali w śrubie kotwiącej

fbolt,u

wytrzymałość stali w śrubie kotwiącej

γM2

współczynnik bezpieczeństwa materiału zgodnie z EN 1993-1-8, Tabela 2.1

γbolt

współczynnik bezpieczeństwa materiału zgodnie z ETA-02/0006 (Europejska
Aprobata Techniczna śruby kotwiącej)

2.3.3 Wytrzymałość końca słupa
Wytrzymałość końca słupa, na który oddziałuje obciążenie osiowe, naprężenie ścinające i
siła zginająca, oblicza się zgodnie z EN 1992-1-1. W szczególności główne zbrojenie
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przedłuża się w dół do poziomu podstawy do słupów a długość zakładu, patrz Rys. 4,
powinna spełniać wymagania podane w EN 1992-1-1, 8.7.

Spoina
pachwinowa

Rys. 4. Określenie długości zakładu Llap. Spoiny pachwinowe i blacha boczna obok pręta
kotwiącego redukują długość zakładu
2.3.4 Interakcja siły osiowej, momentu gnącego i naprężenia ścinającego
2.3.4.1 Informacje ogólne
Interakcję siły osiowej, momentu gnącego i siły tnącej uwzględnia się przy oddzielnej analizie
każdej indywidulanej podstawy do słupów. Ponieważ obciążenie gnące i osiowe powodują
powstanie sił rozciągających lub ściskających w poszczególnych połączeniach podstaw do
słupów ze śrubami kotwiącymi, problem interakcji upraszcza się do interakcji normalnych sił i
ścinania.
2.3.4.2 Wpływ oddziaływań
Oddziaływania w połączeniu dzieli się najpierw na poszczególne podstawy do słupów.
Siłę osiową N1Ed dla pojedynczej śruby kotwiącej lub podstawy do słupów oblicza się na
podstawie łącznej siły osiowej NEd oraz momentu gnącego MEd działającego na połączenie,
zakładając, że podstawa do słupów działa jak nieskończenie sztywna blacha przymocowana
sztywno do końca słupa a połączenie z wykonaną podlewką z zaprawy zachowuje się jak
przekrój betonowy wzmocniony śrubami kotwiącymi.
Wartość projektową naprężenia ścinającego dla pojedynczej podstawy do słupów od strony
aktywnej, patrz Rys. 2, oblicza się na podstawie równania:

gdzie
VEd

wartość obliczeniowa całkowitej siły tnącej

μ

współczynnik tarcia między blachą bazową a podlewką z zaprawy (0,20 dla zaprawy
piaskowo-cementowej zgodnie z EN 1993-1-8, Rozdział 6.2.2),

NEd

wartość obliczeniowa całkowitej siły osiowej
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n

liczba indywidualnych podstaw do słupów, które są poprzecznie ściskane do końca
słupa na skutek działania siły tnącej. Podstawy do słupów na przeciwnej stronie
połączenia nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wytrzymałości na ścinanie, patrz
Rys. 2.

2.3.4.3 Wytrzymałość podstawy do słupów na obciążenie osiowe
Wytrzymałość podstawy do słupów na obciążenie rozciągające i ściskające oblicza się na
podstawie następującego wzoru

gdzie
fbolt,y

granica plastyczności stali w śrubie kotwiącej

fbolt,u

wytrzymałość stali w śrubie kotwiącej

Abolt

przekrój czynny rdzenia gwintu śruby kotwiącej

γM2

współczynnik bezpieczeństwa materiału śruby zgodnie z EN 1993-1-1, 6.1

γbolt

współczynnik bezpieczeństwa materiału śruby zgodnie z ETA

ηd

współczynnik redukcji (= 0,90)

2.3.4.4 Wytrzymałość podstawy do słupów na ścinanie
Wytrzymałość podstawy do słupów na ścinanie oblicza się zgodnie z EN 1993-1-8, 6.2.2
przy użyciu następującego wzoru:

gdzie F1,vb.Rd i F2,vb.Rd uzyskuje się z następujących wzorów:

W powyższych wzorach:
k1 i ab to współczynniki obliczone zgodnie z EN 1993-1-8, tabela 3.4
fbase,u wytrzymałość blachy bazowej
db

średnica nominalnego przekroju czynnego w gwincie śruby kotwiącej

tbase

grubość blachy bazowej

γM2

współczynnik bezpieczeństwa materiału zgodnie z EN 1993-1-8, Tabela 2.1
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fbolt,u

wytrzymałość stali śruby kotwiącej

Abolt

przekrój czynny śruby kotwiącej dla naprężenia rozciągającego

2.3.4.5 Kryteria projektowe dotyczące wytrzymałości podstaw do słupów na naprężenia
ścinające i osiowe
Wytrzymałość na naprężenie ścinające podstawy do słupów, na którą działa naprężenie
ścinające i ściskające, musi spełniać wymóg:

gdzie V1Ed i VRd oblicza się odpowiednio na podstawie równań (4) i (6).
Jednoczesna siła rozciągająca N1Ed i naprężenie ścinające V1Ed w każdej podstawie do
słupów muszą spełniać warunki:

gdzie NRd i VRd oblicza się odpowiednio na podstawie równań (5) i (6).

Podstawa do słupów Peikko HPKM
Projektowanie w warunkach normalnych

Aneks 2
do Europejskiej Aprobaty
Technicznej
ETA-13/0603

20

