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Uwagi
umaczenia Europejskiej Oceny Technicznej na inne j zyki powinny by  w pe ni zgodne z orygina em

wydanego dokumentu i powinny zosta  tak oznaczone.

Przekazywanie Europejskiej Oceny Technicznej, w cznie z przesy aniem drog  elektroniczn ,
powinno dotyczy  dokumentu w ca ci, jednak e cz ciowe powielanie mo e by  dokonywane za
pisemn  zgod  Österreichisches Institut für Bautechnik. Wszelkie niepe ne kopie musz  by
oznaczone jako takie.

Warunki szczególne

1 Definicja i przeznaczenie wyrobu
1.1 Definicja wyrobu

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna1 (ETA) dotyczy zestawu, systemu spr enia kablami

BBR VT CONA CMI –
System kabli spr aj cych z przyczepno ci  zawieraj cy od 04 do 31 splotów,

sk adaj cego si  z nast puj cych elementów sk adowych, patrz za cznik 1 i za cznik 2:

 Kabel spr aj cy

Kable spr aj ce z przyczepno ci  sk adaj ce si  z od 04 do 31 elementów rozci ganych
(pojedynczych ci gien).

 Element rozci gany (pojedyncze ci gno)

Sploty (liny) siedmiodrutowe stalowe, spr aj ce o nominalnej rednicy oraz nominalnej
wytrzyma ci na rozci ganie podanej w Tabeli 1.

Tabela 1: Elementy rozci gane

rednica
nominalna

Nominalne pole
powierzchni przekroju

Maksymalna wytrzyma
charakterystyczna na rozci ganie

mm mm2 MPa

15,3 140
1’860

15,7 150

Uwaga 1 MPa = 1 N/mm2

 Zakotwienie i cznik

Zakotwienie splotów ze szcz kami (klinami) kotwi cymi;

Zakotwienie ko cowe

Zakotwienie bierne (sta e - FA) lub zakotwienie czynne (naci gowe - SA) jako zakotwienie
ko cowe (SA, FA) dla 04, 07, 09, 12, 15, 19, 22, 24, 27 i 31 splotów

Zakotwienie bierne (sta e) lub zakotwienie czynne (naci gowe) dla ci gien obudowanych (SA,
FA) dla 04, 07, 09, 12, 15, 19, 22, 24, 27 i 31 splotów

Zakotwienie bierne (sta e) lub zakotwienie czynne (naci gowe) dla izolowanych elektrycznie
ci gien (SA, FA) dla 04, 07, 09, 12, 15, 19, 22, 24, 27 i 31 splotów

cznik czynny lub bierny

cznik jednop aszczyznowy (FK, SK) dla 04, 07, 09, 12, 15, 19, 22, 24, 27 i 31 splotów

cznik tulejowy (FH, SH) dla 04, 07, 09, 12, 15, 19, 22, 24, 27 i 31 splotów

1 ETA-06/0147 zosta a po raz pierwszy wydana w roku 2006 z dat  wa no ci od 25.08.2006, przed on  w 2011 z dat  wa no ci od
05.07.2011 oraz zmodyfikowana w 2013 roku z dat  wa no ci od 04.03.2013, przekszta cona w 2016 na Europejsk  Ocen
Techniczn  ETA-06/0147 z 31.05.2016 oraz zmieniona w 2017 na Europejsk  Ocen  Techniczn  ETA-06/0147 z 30.10.2017
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cznik tulejowy (FH, SH) dla 04, 07, 09, 12, 15, 19, 22, 24, 27 i 31 splotów dla ci gien
obudowanych

cznik tulejowy (FH, SH) dla 04, 07, 09, 12, 15, 19, 22, 24, 27 i 31 splotów dla izolowanych
elektrycznie ci gien

cznik ruchomy

cznik jednop aszczyznowy (BK) dla 04, 07, 09, 12, 15, 19, 22, 24, 27 i 31 splotów

cznik tulejowy (BH) dla 04, 07, 09, 12, 15, 19, 22, 24, 27 i 31 splotów

 P yta oporowa dla 04, 07, 09, 12, 15, 19, 22, 24, 27 i 31 splotów

 Spirala i dodatkowe zbrojenie mi kkie w rejonie zakotwienia

 Os ona ze stali i plastiku

 Ochrona antykorozyjna elementów rozci ganych, czników i zakotwie

System spr ania kablami

1.2 Oznaczenie i zakres zakotwie  i czników
1.2.1 Oznaczenie

Zakotwienie ko cowe, np.  S A C CONA CMI 1906-150 1860

Czynne (S) lub bierne (F)

owica kotwi ca (A)

Opcjonalne zastosowanie kabla

adne ( ), Kriogeniczne (C), Izolowane Elektrycznie (E)

Oznaczenie kabla
zawieraj ce informacj  o liczbie, polu powierzchni przekroju poprzecznego oraz wytrzyma ci
charakterystycznej na rozci ganie splotów

cznik, np.  F K C CONA CMI 1906-150 1860

Czynny (S), bierny (F) lub ruchomy (B)

owica kotwi ca cznikowa (K lub H)

Opcjonalne zastosowanie kabla

adne ( ), Kriogeniczne (C), Izolowane Elektrycznie (E)

Oznaczenie kabla
zawieraj ce informacj  o liczbie, polu powierzchni przekroju poprzecznego oraz wytrzyma ci
charakterystycznej na rozci ganie splotów

1.2.2 Zakotwienie

Zakotwienie ci gien za pomoc  szcz k i  g owic kotwi cych  zosta o przedstawione w Za czniku 1 i
Za czniku 3. G owice kotwi ce zakotwienia czynnego i biernego s  identyczne. Rozró nienie
wymagane jest jedynie podczas prowadzenia robót budowlanych.

W zakotwieniach biernych bez mo liwo ci dost pu po zabetonowaniu, szcz ki kotwi ce
zabezpieczone s  p ytk  blokuj  szcz ki i/lub spr ynami naciskowymi. Alternatyw  jest wst pne
indywidualne zaciskanie szcz ki ka dego splotu si  ~0.5 Fpk i zastosowanie p ytki blokuj cej
szcz ki.

gdzie

Fpk …N…… – warto  charakterystycznej si y zrywaj cej pojedynczego splotu
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1.2.3 cznik czynny i bierny

1.2.3.1 Wprowadzenie

Si a spr aj ca w drugim etapie (spr anie do czonego odcinka kabla, dla którego cznik stanowi
zakotwienie bierne) w ka dej kombinacji obci  nie mo e by  wi ksza ni  ta w pierwszym etapie
(spr anie wcze niejszego odcinka kabla, dla którego cznik stanowi zakotwienie czynne), zarówno
w czasie budowy, jak te  w stanie ostatecznym.

1.2.3.2 cznik jednop aszczyznowy FK, SK

Po czenie jest realizowane za pomoc cznikowej g owicy kotwi cej  K,  patrz  Za cznik 2 i
Za cznik 3. Sploty pierwszego etapu s  kotwione za pomoc  szcz k kotwi cych w obrobionych
mechanicznie, wywierconych równolegle sto kowych otworach. Rozmieszczenie otworów
sto kowych dla splotów pierwszego etapu jest identyczne do tego w g owicach zakotwienia
czynnego lub biernego. Sploty drugiego etapu s  kotwione za pomoc  szcz k kotwi cych w
obrobionych mechanicznie, sto kowych otworach, wywierconych z odchyleniem 7o,
rozmieszczonych po okr gu wokó  otworów sto kowych pierwszego etapu. Szcz ki kotwi ce
drugiego etapu s  zabezpieczone przez spr yny naciskowe i blach  zakrywaj .

1.2.3.3 cznik tulejowy FH, SH

cznikowe g owice kotwi ce  H,  patrz  Za cznik  2  i  Za cznik 4, maj  t  sam  podstawow
geometri ,  co  g owice kotwi ce zakotwienia biernego i czynnego. W porównaniu do g owic
kotwi cych zakotwie  biernych i czynnych, cznikowa g owica kotwi ca H jest wy sza i posiada
zewn trzny gwint na tulej  (muf ) cznikow  H.

Po czenie pomi dzy cznikowymi g owicami kotwi cymi H pierwszego i drugiego etapu uzyskane
jest przez u ycie tulei (mufy) cznikowej H.

1.2.4 cznik ruchomy (BK, BH)

cznik ruchomy, patrz Za cznik 2, jest albo cznikiem jednop aszczyznowym, albo cznikiem
tulejowym umieszczonym w stalowej lub plastikowej os onie cznika. D ugo  i usytuowanie os ony

cznika powinny uwzgl dnia  oczekiwane przemieszczenie wywo ane wyd eniem ci gna, patrz
punkt 2.2.4.1.

cznikowe g owice kotwi ce i tuleje cznikowe czników ruchomych s  takie same jak cznikowe
owice kotwi ce i tuleje cznikowe czników nieruchomych.

W miejscu odgi cia na ko cu tr bki nale y zainstalowa  wk adk  z PEHD d ugo ci 100 mm i
grubo ci co najmniej 3,5 mm. Wk adka nie jest wymagana przy tr bkach z tworzyw sztucznych, przy
których rura os onowa nasuni ta jest na tr bk .

1.2.5 Ci gna hermetycznie os oni te oraz izolowane elektrycznie

Ci gna hermetycznie os oni te oraz izolowane elektrycznie, patrz Za cznik 1, Za cznik 2,
sk adaj ce si  z nast puj cych elementów:

 Zakotwie  zgodnie z punktem 1.2.2,

 Sta ych lub czynnych czników zgodnie z punktem 1.2.3.3,

 Pier cie  stalowy E, patrz Za cznik 7,

 Pier cie  izolacyjny E dla ci gien izolowanych elektrycznie, patrz Za cznik 7,

 P yty oporowej E, patrz Za cznik 7,

 Tr bki E oraz plastikowej rury os onowej BBR VT, patrz Za cznik 7, Za cznik 8, Za cznik 9 oraz

 Ko pak os onowy E, patrz Za cznik 7.

Tr bka E przechodzi przez p yt  oporow  E a  do stalowego pier cienia. Dla ci gien izolowanych
elektrycznie pier cie  izolacyjny jest umieszczony mi dzy p yt  oporow  E i pier cieniem stalowym.
Pier cie  stalowy podtrzymuje g owic  zakotwienia. Ko pak os onowy E przykrywa zakotwienie oraz
zawiera otwór s cy za wlot lub uj cie który jest zabezpieczony korkiem. Tr bka wraz z
plastikowym przewodem s  po czone termokurczliwym r kawem.

W ten sposób ca e ci gno, zawieraj ce sploty ze stali spr aj cej, czniki oraz zakotwienia jest w
ca ci zamkni te.
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W przypadku ci gna izolowanego elektrycznie, ca e ci gno zawieraj ce sploty ze stali spr aj cej,
czniki, zakotwienia  jest w ca ci otoczone materia em izolacyjnym. Integralno  izolacji

elektrycznej  mo e by  sprawdzana i monitorowania poprzez pomiar oporno ci elektrycznej
pomi dzy ci gnem, a zbrojeniem obiektu.

1.2.6 Uk ad wn k pod zakotwienia

Wszystkie g owice kotwi ce musz  by  ustawione prostopadle do osi ci gna, patrz Za cznik 23.

Wymiary wn k pod zakotwienia powinny by  dostosowane do u ywanych pras spr aj cych.
ciciel Europejskiej Oceny Technicznej (dalej zwanej ETA) dysponuje informacjami dotycz cymi

minimalnych wymiarów wn k zakotwie .

Szalunek wn ki zakotwie  powinien by  nieznacznie sto kowy,  aby u atwi  rozdeskowanie. Wn ka
zakotwienia powinna by  zaprojektowana tak, aby umo liwi  uzyskanie otuliny zbrojenia o
wymaganej grubo ci, nie mniejszej ni  20 mm. W przypadku eksponowanych stref zakotwie  os ona
betonowa nie jest wymagana, niemniej jednak, eksponowan  powierzchni  p yty oporowej oraz
czapk  os onow  zabezpieczy  antykorozyjnie.

1.3 Oznaczenie i zakres ci gien (kabli)
1.3.1 Oznaczenie

Kabel, np.  CONA CMI 1906-150 1860

Kabel spr aj cy z przyczepno ci

Liczba splotów (04 do 31)

Typ splotów

Pole powierzchni przekroju poprzecznego splotu (140 lub 150 mm2)

Wytrzyma  charakterystyczna splotów na rozci ganie

Kable zawieraj  od 04 do 31 elementów rozci ganych w postaci siedmiodrutowych, stalowych
splotów (lin) spr aj cych, zgodnie z Za cznikiem 11.

1.3.2 Zakres

1.3.2.1 Wprowadzenie

Si y spr aj ce i przeci gaj ce (chwilowe przeci enie stosowane w celu zmniejszenia strat
spowodowanych tarciem oraz po lizgiem w zakotwieniu) zosta y podane w odpowiednich normach i
przepisach obowi zuj cych w miejscu stosowania wyrobu. Maksymalne warto ci si  spr aj cych i
przeci gaj cych zgodnie z Eurocodem 2 zosta y zebrane w Za czniku 13.

Kable sk adaj  si  z 04, 07, 09, 12, 15, 19, 22, 24, 27 lub 31 splotów. Kable z inn  ni  podana wy ej
liczba splotów mog  by  instalowane poprzez pomijanie splotów w zakotwieniach i cznikach, w
mo liwie najlepszy, ko owo-symetryczny sposób. W ka dym pomini tym otworze nale y
zainstalowa  krótki odcinek splotu, ponadto powinna by  wci ni ta szcz ka kotwi ca lub
niepotrzebny otwór mo e pozosta  niewywiercony. W zakotwieniu cznikowym K, je eli pomija si
sploty, sto ki ulokowane po zewn trznej obr czy, w ramach drugiego etapu monta owego, mog
by  równomiernie roz one. Wymiary zewn trzne korpusu zakotwienia K musz  pozosta
niezmienione.

W odniesieniu do wymiarów i zbrojenia, zakotwienia i czniki z pomini tymi splotami powinny
pozosta  niezmienione w porównaniu z zakotwieniami i czniki z kompletem splotów.

1.3.2.2 CONA CMI n06-140

Siedmiodrutowe, stalowe sploty (liny) spr aj ce

rednica nominalna…………………………………………………….. .............     15,3 mm

Nominalne pole powierzchni przekroju poprzecznego………………………….    140 mm2

Maksymalna wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie .......................  1’860 MPa

               Dost pny zakres ci gien do CONA CMI n06-140 znajduje si  w Za czniku 12.
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1.3.2.3 CONA CMI n06-150

Siedmiodrutowe, stalowe sploty (liny) spr aj ce

rednica nominalna…………………………………………………….. ................  15,7 mm

Nominalne pole powierzchni przekroju poprzecznego………………………….    150 mm2

Maksymalna wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie .......................  1’860 MPa

Dost pny zakres ci gien do CONA CMI n06-150 znajduje si  w Za czniku 12.

1.4 Os ony kabli spr aj cych
1.4.1 Rury os onowe

Stosowane s  karbowane rury os onowe ze stali lub plastiku. Dla specjalnych zastosowa  jak kabel
tlicowy (kable typu „loop”) mo e zosta  u yta g adka rura stalowa.

1.4.2 Stopie  wype nienia, f

Stopie  wype nienia f, standardowo mie ci si  w zakresie 0,35 do 0,50. Jednak mniejsze warto ci
stopnia wype nienia, 0,35 do 0,40 s  stosowane dla kabli d ugich lub gdy elementy rozci gane
instalowane s  po betonowaniu. Minimalny promie  krzywizny mo e zosta  okre lony równaniem
podanym w punkcie 1.9. W Za czniku 14 i Za czniku 15 okre lono zale no  pomi dzy stopniem
wype nienia, a minimalnym promieniem krzywizny. Stopie  wype nienia zdefiniowany jest
nast puj co:

f = pole powierzchni przekroju poprzecznego stali spr aj cej
pole powierzchni przekroju poprzecznego wewn trznego rury os onowej

gdzie

f........ stopie  wype nienia

1.4.3 Rury os onowe z ta m stalowych

Stosuje si  os ony zgodne z EN 5232. Stopie  wype nienia f, jest zgodny z punktem 1.4.2, a
minimalny promie  krzywizny z punktem 1.9.

Wewn trzna rednica os ony wraz z odpowiadaj cym minimalnym promieniem krzywizny Rmin
zosta a przedstawiona w Za czniku nr 14 w którym R,max okre lono odpowiednio dla 200kN/m oraz
140kN/m. Mniejsze promienie krzywizny s  dopuszczalne zgodnie z standardami jak i regulacjami
obowi zuj cymi w miejscu wbudowania (przepisy krajowe).

Os ony o wi kszych rednicach wewn trznych powinny by  stosowane w przypadku d ugich ci gien
(> 80 m), lub gdy elementy rozci gane s  instalowane po betonowaniu.

1.4.4 Rury os onowe z plastiku

Os ony z plastiku BBR VT Plastic Ducts to okr e lub sp aszczone os ony wykonane z polipropylenu
zgodnie z Za cznikiem 26 z toroidalnym karbowaniem. Podstawowe wymiary os on z tworzyw
sztucznych oznaczone od 50 do 130, oraz p askich os on z tworzyw sztucznych przedstawiono w
kolejno, Za czniku 8 i Za czniku 9. Wymienione wy ej os ony s  wymagane dla hermetycznie
os oni tych ci gien - PL23, tak samo jak dla ci gien elektrycznie izolowanych, - PL33.

czniki os on z tworzyw sztucznych jak i cznik po czenia z p yt  oporow  – patrz Za cznik 8  i
Za cznik 9, wykonane s  ze z czkami termokurczliwymi. Podpieranie os ony z tworzyw sztucznych
podczas monta u nie wymaga specjalnych usztywnie . Pomimo to, u ycie sztywnych podpar
upinowych, patrz Za cznik 6, pomi dzy os on , a jej podparciem we wszystkich najwy szych
punktach na d ugo ci ci gna jest rekomendowane dla ci gien obudowanych, tak samo jak, dla
ci gien elektrycznie izolowanych w celu efektywnej redukcji ryzyka uszkodzenia podczas spr ania.

Wewn trzna rednica os ony wraz z odpowiadaj cym jej minimalnym promieniem krzywizny Rmin
zosta a przedstawiona w Za czniku 15 i Za czniku 16 dla wbudowania przy temperaturze otoczenia
lub wysokiej temperaturze. Minimalny promie  krzywizny przy wysokiej temperaturze jest stosowany,
je eli spodziewana temperatura betonu w s siedztwie os ony kablowej przekracza 37oC w trakcie
prowadzenia prac naci gowych.

2 Dokumenty odniesienia s  wymienione w Za czniku 31 oraz 32.
3 PL2 I PL3 to stopnie ochrony wed ug fib bulletin 33
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Wykonanie os on z plastiku BBR VT Plastic Ducts przetestowano zgodnie z fib bulletin 7 w zakresie
temperaturowym od -20oC do + 50oC.

Alternatywnie, mog  by  u yte inne karbowane os ony z tworzyw sztucznych dozwolone w miejscu
wbudowania, oraz zaakceptowane przez w ciwe w adze lokalne i posiadacza aprobaty ETA.

1.4.5 Wst pnie gi te, g adki, okr e rury os onowe

Je eli dopuszczalne w miejscu stosowania, u yte mog  by  g adkie , stalowe rury os onowe zgodne
z EN 10255, EN 10216-1; EN 10217-1; EN 10219-1 lub 10305-5. Stopie  wype nienia f, jest zgodny
z punktem 1.4.2, a minimalny promie  krzywizny z punktem 1.9. Rury os onowe s  wst pnie wygi te
i wolne od za ama . Minimalna grubo cianki stalowej rury os onowej wg specyfikacji podanej w
Tabeli 2.

Tabela 2: Rury os onowe ze stali, minimalna grubo cianki, tmin

Liczba splotów Minimalna grubo
cianki

n tmin

— mm

02–13 1,5

15–25 2,0

27–31 2,5

1.5 Straty od tarcia
Do oblicze  straty si y spr aj cej w wyniku tarcia stosuje si  prawa Coulomba. Obliczanie strat od
tarcia wykonuje si  na podstawie wzoru

Fx = F0 · e -  · (  + k · x)

gdzie

Fx ........... kN ................ si a spr aj ca w odleg ci x na d ugo ci ci gna

F0 ........... kN ................ si a spr aj ca w miejscu x = 0 m

............. rad-1 .............. wspó czynnik tarcia, patrz Tabela 3

 ............ rad ................ suma k tów zakrzywienia trasy ci gna na d ugo ci x, niezale nie od
kierunki i znaku

k ............. rad/m ............ wspó czynnik odchylenia (niedok adno  u enia os ony kabla
spr aj cego), patrz Tabela 3

x ............. m .................. odleg  wzd  ci gna, od punktu, w którym si a spr aj ca jest równa F0

Uwaga 1 rad = 1 m/m = 1
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Tabela 3: Parametry tarcia

Typ rury os onowej

Warto ci rekomendowane Zakres warto ci

k k

rad–1 rad/m rad–1 rad/m

Rura os onowa karbowana z
ta my stalowej 0,18

0,005

0,17–0,19

0,004–0,007
Rura os onowa, g adka, stalowa 0,18 0,16–0,24

Rura os onowa, karbowana,
plastikowa 0,12 0,10–0,14

Rura os onowa g adka z
plastiku 0,12 0,10–0,14

Uwaga: Je eli jest to dopuszczalne w miejscu stosowania, przy u yciu specjalnych substancji
zmniejszaj cych tarcie, lub dla ci gien z niewielk  liczb  odgi , warto  ta  mo e by
zmniejszona o 10 do 20%. Odpowiednio w przypadku stosowania stali spr aj cej lub rur
os onowych na przyk ad pokrytych nalotem lub rdz , warto ci te wzrastaj  o ponad 100%.

Tabela 4: Straty od tarcia w zakotwieniach

Kabel Fs

%

CONA CMI 0406 1,2

CONA CMI 0706 1,1

CONA CMI 0906 1,0

CONA CMI 1206 do 3106 0,9

Gdzie:

Fs ...... straty od tarcia w zakotwieniach i w pierwszym etapie w cznikach nieruchomych. Warto ci
te powinny by  uwzgl dniane przy okre laniu wyd enia i rozk adu si y spr aj cej wzd
ci gna.

1.6 Podparcie kabli
Odleg ci pomi dzy elementami podpieraj cymi os ony kablowe z ta m stalowych oraz g adkich,
stalowych rur os onowych powinny zawiera  si  w przedziale mi dzy 1,0 m a 1,8 m. W strefie odgi
kabli odleg ci te powinny wynosi  0,8 m, lub 0,6 m je eli promie  krzywizny jest mniejszy od 4,0 m.
Dla os on karbowanych z tworzyw sztucznych odleg ci elementów podpieraj cych powinny zawiera
si  w przedziale mi dzy 0,6 m a 1,0 m dla rozmiarów 50 do 85mm i 0,8 m (lub 0,6 m zgodnie z opisem
powy ej) do 1,4 m dla rozmiarów 100 do 130 mm.

Po enie kabla na jego d ugo ci powinno by  systematycznie zabezpieczone, aby nie uleg o zmianie
w wyniku uk adania i zag szczania mieszanki betonowej.

1.7 Po lizg w zakotwieniach i cznikach
Po lizg w zakotwieniach czynnych, biernych zakotwieniach ze szcz kami kotwi cymi, w cznikach
nieruchomych, w pierwszym i drugim etapie, wynosi 6 mm. Po lizg w cznikach ruchomych równy
jest dwukrotno ci tej wielko ci. W zakotwieniach czynnych i w cznikach sta ych, w pierwszym etapie
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po lizg wynosi 4 mm, pod warunkiem, e jest u ywana prasa z systemem mechanicznego osadzania
szcz k kotwi cych i si a osadzaj ca wynosi oko o 25 kN na jeden splot.

1.8 Rozstaw osiowy zakotwie  i odleg ci od kraw dzi betonu
Generalnie rozstawy i odleg ci nie powinny by  mniejsze od podanych w Za cznikach 17 do 21.
Dozwolona jest redukcja rozstawów osiowych zakotwie  kabli o nie wi cej ni  15% w jednym
kierunku, jednak e rozstawy nie mog  by  mniejsze ni  zewn trzna rednica spirali oraz zachowana
zostaje mo liwo  u enia dodatkowego zbrojenia mi kkiego. W tym przypadku rozstaw w kierunku
prostopad ym zostaje zwi kszony w tym samym stopniu – patrz Za cznik 22 dla szczegó owego
wyja nienia. Odpowiednia odleg  od kraw dzi obliczana jest nast puj co :

ae =
ac

2  – 10 mm + c

be =
bc

2  – 10 mm + c

Gdzie:

ac ............. mm ............. rozstaw osiowy

bc ............. mm ............. rozstaw osiowy w kierunku prostopad ym do ac

ae ............. mm ............. odleg  od kraw dzi betonu

be ............. mm ............. odleg  od kraw dzi betonu w kierunku prostopad ym do ae

c ............... mm ............. grubo  otuliny betonu

Warto ci minimalne dla ac, bc, ae oraz be podano w Za cznikach 17 do 21.

Nale y  zwróci  uwag  na zgodno   grubo ci  otuliny  z  normami  i  przepisami  obowi zuj cymi  w
miejscu stosowania wyrobu.

1.9 Minimalny promie  krzywizny
W Za czniku 14, Za czniku 15 i Za czniku 16 zosta y podane minimalne promienie krzywizn splotów
Rmin, w odniesieniu do:

 si y spr aj cej  Fpm, 0 = 0,85 · n · Fp0,1,

rednicy nominalnej splotu d = 15,7 mm ze stali spr aj cej Y1860S7,

 maksymalnego obci enia docisku pod splotem ze stali spr aj cej  pR, max = 140 kN/m i
200 kN/m,

 wytrzyma ci betonu na ciskanie fcm, 0, cube = 23 MPa.

W przypadku innych parametrów kabli spr aj cych lub innego obci enia dociskiem pod splotem ze
stali spr aj cej obliczenia najmniejszego promienia krzywizny kabli z zastosowaniem okr ych os on
kablowych mog  by  wykonywane wed ug nast puj cego równania:

Rmin = max

2  Fpm, 0  d
di  pR, max

 und

400  d
3 000

Gdzie,

Rmin .......... m ............... minimalny promie  krzywizny

Fpm, 0 ......... kN .............. si a spr aj ca w kablu

Fp0,1 .......... kN .............. si a charakterystyczna przy wyd eniu splota 0,1 %, patrz Za cznik 11

pR, max ....... kN/m .......... maksymalna warto  obliczeniowa obci enia docisku pod splotem

i
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d ............... mm ............. rednica nominalna splota

di .............. mm ............. nominalna rednica wewn trzna os ony kablowej

n ...............  ............... liczba splotów w kablu

Dla kabli z przewa aj cym obci eniem statycznym mo e zosta  wykonana redukcja minimalnego
promienia krzywizny. Rekomendowana warto  obci enia dociskiem pod splotem ze stali spr aj cej
wynosi:

pR, max = 140–200 kN/m dla kabli wewn trznych z przyczepno ci

pR, max = 800 kN/m dla g adkich os on kablowych ze stali z przewa aj cym obci eniem statycznym

W przypadku redukcji minimalnego promienia krzywizny stopie  wype nienia os ony f, okre lony
zgodnie z punktem 1.4.2. powinien zawiera  si  pomi dzy 0,25 a 0,30, aby umo liwi  poprawny
monta  kabla. Zale nie od wytrzyma ci betonu podczas spr ania, wymagane mo e by  dodatkowe
zbrojenie na powsta e si y rozci gaj ce w obszarze zredukowanego minimalnego promienia
krzywizny.

Nale y zwróci  uwag  na normy i przepisy obowi zuj ce w miejscu stosowania, które dotycz
minimalnego promienia krzywizny oraz najwi kszej warto ci obci enia docisku pod splotem ze stali
spr aj cej.

1.10 Wytrzyma  betonu w czasie spr ania
Stosuje si  beton zgodny z EN 206. W czasie spr ania rednia wytrzyma  betonu na ciskanie
fcm,0 jest przynajmniej taka, jak podano w Tabeli 5. Próbka betonowa do bada  dojrzewa w tych
samych warunkach co beton u yty w konstrukcji.

Przy cz ciowym spr aniu si  wynosz  30% pe nej si y spr aj cej warto redniej
wytrzyma ci betonu na ciskanie w czasie spr ania wynosi co najmniej 0,5 · fcm,0,cube lub
0,5 · fcm,0,cyl. Warto ci po rednie mog  by  interpolowane liniowo zgodnie z Eurocodem 2.

Tabela 5: Wytrzyma  betonu na ciskanie

rednia wytrzyma  betonu fcm, 0

Wytrzyma  fcm,0,cube na próbkach
sze ciennych o boku 150 mm MPa 23 28 34 38 43

Wytrzyma  fcm,0,cyl na próbkach
walcowych o rednicy 150 mm MPa 19 23 28 31 35

Spirala, dodatkowe zbrojenie mi kkie, rozstaw osiowy i odleg  od kraw dzi betonu dla danej
wytrzyma ci betonu na ciskanie zaczerpni te s  z Za czników 18 do 21, patrz tak e punkty 1.12.7
i 2.2.3.4.

Elementy sk adowe

1.11 Sploty (liny)
Wykorzystywane mog  by  wy cznie siedmiodrutowe, stalowe sploty (liny) spr aj ce
o charakterystykach podanych w Tabeli 6, patrz równie  Za cznik 11.



Strona 14 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-06/0147 z 30.10.2017,
zamienia Europejsk  Ocen  Techniczn  ETA-06/0147 z 31.05.2016

OIB-205-051/15-073

Tabela 6: Stalowe sploty do spr ania

Maksymalna wytrzyma
charakterystyczna na rozci ganie fpk MPa 1’860

rednica nominalna d mm 15,3 15,7

Nominalne pole powierzchni
przekroju poprzecznego Ap mm2 140 150

Masa stali spr aj cej m kg/m 1,093 1,172

W jednym kablu mog  by  stosowane wy cznie sploty skr cone w tym samym kierunku.

W toku przygotowania Europejskiej Oceny Technicznej, adne charakterystyki dla splotów stali
spr aj cych nie zosta y okre lone. Podczas wykonania, nale y  u ywa  odpowiednich splotów stali
spr aj cej zgodnych z Za cznikiem 11 oraz z przepisami i normami obowi zuj cymi w miejscu
stosowania.

1.12 Zakotwienia i czniki
1.12.1 Wprowadzenie

Elementy zakotwie  i czników s  zgodne ze specyfikacjami podanymi w Za cznikach 3 do 7 oraz
z dokumentacj  techniczn 4. Podano w nich wymiary elementów, materia y i dane dotycz ce
identyfikacji materia ów wraz z okre lonymi tolerancjami.

1.12.2 G owice kotwi ce

owice kotwi ce A wykonane s  ze stali i maj  regularnie rozmieszczone sto kowe otwory,
wywiercone równolegle, przeznaczone do zamocowania stalowych splotów spr aj cych i szcz k
kotwi cych, patrz Za cznik 3. Dodatkowo mog  by  wykonane gwintowane otwory do zamocowania
os on iniekcyjnych lub ko paków os onowych wraz z odpowiednimi p ytkami blokuj cych szcz ki
kotwi ce. Z ty u g owicy kotwi cej A mo liwe jest wykonanie podci cia dla u atwienia centrowania

owicy A wzgl dem p yty oporowej  A lub E lub pier cienia stalowego E.

1.12.3 P yty oporowe

yty oporowe wykonane z eliwa przenosz  si  na beton poprzez 3 p aszczyzny kotwi ce. Wloty
odpowietrzaj ce umieszczone s  u góry i na p aszczy nie stykaj cej si  z g owic  kotwi . Do tych
wlotów mo e by  pod czona rurka odpowietrzaj ca. Od strony ci gna w p ycie wykonany jest
wewn trzny gwint do przy czenia tr bki.

yty oporowe wyst puj  w dwóch odmianach. Pierwsza dla tr bki A, patrz Za cznik 4,druga typu E,
patrz Za cznik 7, przeznaczona dla ci gien os oni tych i izolowanych elektrycznie oraz dla tr bki E.

1.12.4 Tr bki

Sto kowe tr bki A, K, oraz F, patrz Za cznik 5, wykonane s  ze stali lub polietylenu (PE).

Tr bki wykonane ze stali maj  karbowan  lub g adk  powierzchni . W przypadku przej cia z tr bki
do kana u kablowego za pomoc  elementu stalowego wymagana jest wk adka HDPE o d ugo ci
100mm i grubo ci co najmniej 3,5 mm umieszczona w miejscu odgi cia splotów (po czenia os ony
kablowej z tr bk ).

Tr bki wykonane ze PE maj  karbowan  lub g adk  powierzchni . Od strony rury os onowej
posiadaj  zaokr glenie do odgi cia splotów z g adk  powierzchni  dla zapewnienia dobrego
przej cia do os ony. Przeciwny koniec po czony jest z p yt  oporow  za po rednictwem
zewn trznego gwintu.

Sto kowe tr bki E, patrz Za cznik 7, wykonane s  z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) i maj
zbli ony, sto kowy kszta t do tr bki A.

1.12.5 cznikowe g owice kotwi ce K, H

cznikowe g owice kotwi ce K, patrz Za cznik 3, do czników jednop aszczyznowych wykonane
 ze  stali  i  maj  w wewn trznej cz ci otwory do zakotwienia splotów pierwszego etapu w tym

4 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej jest zdeponowana w Österreichisches Institut für Bautechnik.
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samym uk adzie, co w g owicy kotwi cej zakotwienia biernego lub czynnego. W zewn trznym okr gu
rozmieszczone s  otwory odchylone o 7o do zamocowania splotów drugiego etapu. P ytki blokuj ce
szcz ki kotwi ce i blachy zakrywaj ce  s  mocowane za pomoc rub wkr conych w dodatkowe,
gwintowane otwory.

cznikowe g owice kotwi ce  H,  patrz  Za cznik 4 do czników tulejowych wykonane s  ze stali i
maj  takie same podstawowe wymiary, co g owice kotwi ce A zakotwienia czynnego i biernego. W
porównaniu do g owic kotwi cych A zakotwie  biernych i czynnych, g owice cznikowe H s  wy sze
i maj  zewn trzny gwint do po czenia z tulej  (muf ) cznikow  H.  P ytka blokuj ca szcz ki
kotwi ce H jest mocowana za pomoc  dodatkowych gwintowanych otworów.

Tuleja cznikowa H jest stalow  rur  z wewn trznym gwintem, posiadaj  otwory odpowietrzaj ce.

Z ty u cznikowych g owic kotwi cych K i H wykonane jest podci cie dla u atwienia centrowania
owic cznikowych wzgl dem p yty oporowej A lub E lub pier cienia stalowego E.

1.12.6 Szcz ki kotwi ce

Szcz ki kotwi ce, patrz Za cznik 3, sk adaj  si  z dwóch lub trzech cz ci. Dost pne s  cztery
rodzaje szczek:

- Szczeka H sk adaj ca si  z trzech cz ci, czonych okr  spr yn , dost pna w dwóch ró nych
odmianach materia owych

- Szczeka F sk adaj ca si  z trzech cz ci, bez spr yny lub czona okr  spr yn

- Szczeka Z sk adaj ca si  z dwóch cz ci, bez spr yny lub czona okr  spr yn

W jednym zakotwieniu mog  by  u yte szcz ki tylko jednego typu.

W przypadku zakotwie  biernych i czników szcz ki utrzymywane s  we  w ciwym po eniu
przez p ytki blokuj ce albo spr yny dociskowe  z p ytkami dociskowymi. Alternatywnie mo na
stosowa  osadzanie szcz k ka dego pojedynczego ci gna obci eniem ~0.5Fpk z instalacj  p ytki
blokuj cej wg pkt 1.2.2.

Gdzie,

Fpk ......... N ............. Charakterystyczna warto  maksymalnej si y w pojedynczym splocie

1.12.7 Spirala i dodatkowe zbrojenie mi kkie

Spirala i dodatkowe zbrojenie mi kkie wykonane s  z ebrowanej stali zbrojeniowej. Koniec spirali
od strony zakotwienia powinien by  przyspawany do kolejnego zwoju. Spirala umieszczana jest
dok adnie w osi kabla. Wymiary spirali odpowiadaj  warto ciom podanym w Za cznikach 18 do 21.

Je eli specyficzne rozwi zanie projektowe tego wymaga, zbrojenie mi kkie pokazane w
Za cznikach 18 do 21 mo e zosta  zmodyfikowane, zgodnie z odpowiednimi przepisami
obowi zuj cymi w miejscu stosowania wyrobu, stosown  akceptacj  wydan  przez w adze lokalne i

ciciela ETA w celu zapewnienia równorz dnego dzia ania.

1.12.8 Ko paki

1.12.8.1 Wprowadzenie

Nisze zakotwie  i ods oni te zakotwienia bez  albo ko paków iniekcyjnych nie s  stosowane.
Wszystkie niedost pne albo sta e zakotwienia FA z mo liwo ci  dost pu s  wyposa one w ko paki
os onowe lub ko paki iniekcyjne w celu zapewnienia w pe ni ci ej ochrony korozyjnej ci gna od
ko ca wszystkich szcz k na jednym z ko ców, do ko ca szcz k na drugim ko cu kabla.

1.12.8.2 Ko paki iniekcyjne

Ko paki iniekcyjne pokazane w Za czniku 1, Za czniku 2 i Za czniku 6 s  przeznaczone dla
czynnych zakotwie  SA, sta ych zakotwie  FA z mo liwo ci  dost pu, oraz czynnych i sta ych

czników FK i SK. Wyposa one s  w odpowietrzniki i mocowane do g owicy kotwi cej rubami.
Os ona iniekcyjna jest zabezpieczona przeciwko promieniowaniu UV plastikow  os on  która
wytrzymuje ci nienie iniekcji do 1 500 kPa. Os ona jest jednorazowa i pozostaje w miejscu
zastosowania po iniekcji. Nisza zakotwienia jest wype niana betonem w celu zapewnienia
wymaganej otuliny betonowej, minimalnie grubo ci 20 mm na os onie iniekcyjnej A

Alternatywnie, nisza zakotwienia nie jest wype niona betonem. Jednak w tym przypadku ods oni te
powierzchnie elementów stalowych lub eliwnych s  zabezpieczone antykorozyjnie..
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1.12.8.3 Ko paki os onowe

Ko paki os onowe A i E pokazane w Za czniku 1, Za czniku 6 oraz Za czniku 7 s  wyposa one w
odpowietrzniki i mocowane do p yt oporowych rubami lub pr tami gwintowanymi. Ko paki os onowe

 mocowane na sta e i zrobione w przypadku ko paka A z metalu lub plastiku, a w przypadku
ko paka E tylko z plastiku.

 Stalowe ko paki os onowe A w pe ni otacza g owic  zakotwienia A wraz ze szcz kami kotwi cymi
i pozostaj  w miejscu u ycia po iniekcji. Sta y stalowy ko pak os onowy jest u ywany do sta ych
zakotwie  FA z mo liwo ci  dost pu lub jej brakiem.

 Plastikowy ko pak os onowy A, patrz Za cznik  6,  to  trwa a, zabezpieczona przeciwko
promieniowaniu UV plastikowa os ona która w pe ni otacza g owic  kotwi  i szcz ki kotwi ce.
Ko pak os onowy jest trwa y i  s y do jednorazowego u ytku. Ko pak os onowy jest u ywany do
sta ych zakotwie  FA z mo liwo ci  dost pu lub jej brakiem.

 Plastikowy ko pak os onowy E, patrz Za cznik 7, to trwa a, zabezpieczona przeciwko
promieniowaniu UV plastikowa os ona która w pe ni otacza g owic  kotwi  i szcz ki kotwi ce.
Ko pak os onowy jest trwa y i  s y do jednorazowego u ytku. Ko pak os onowy E jest  u ywany
do w ca ci os oni tych i elektrycznie izolowanych ci gien. W szczególno ci jest montowany do
elektrycznie izolowanych, bezdost powych i dost powych sta ych zakotwie  FAE oraz czynnych
zakotwie  SAE. Po iniekcji wszystkie wej ciowe i wyj ciowe otwory w ko pakach os onowych dla
elektrycznie izolowanych ci gien s  zabezpieczone pasuj cymi zatyczkami, zapewniaj cymi
pe  izolacj  elektryczn .

1.12.9 Akcesoria do otworów wej ciowych i wyj ciowych

Akcesoria do iniekcji, patrz Za cznik 6, s  zrobione z plastiku i dost pne do otworów wej ciowych i
wyj ciowych, w celu u atwienia procesu iniekcji ci gien (kabli), a przez to, zagwarantowa  trwa
ochron  korozyjn  za pomoc  iniektu cementowego.

1.13 Os ony kablowe
1.13.1 Os ony z ta m stalowych

Os ony musz  spe nia  wymogi specyfikacji wg Za cznika 10.

1.13.2 Os ony z plastiku

Os ony z plastiku musz  spe nia  wymogi specyfikacji wg Za cznika 8, Za cznika 9, Za cznika 10
oraz Za cznika 26.

1.14 Specyfikacja materia owa
W Za czniku 10, podane s  specyfikacje materia owe elementów systemu.

1.15 Sta a ochrona antykorozyjna
1.15.1 Wprowadzenie

W toku przygotowania Europejskiej Oceny Technicznej, adne charakterystyki nie zosta y okre lone
dla elementów i materia ów systemu ochrony przed korozj , poza plastikowymi os onami , patrz
punkt 1.4.4 oraz 1.13.2. Podczas wykonania, wszystkie elementy i materia y musz  by  wybierane
zgodnie z normami i standardami obowi zuj cymi w miejscu stosowania. W przypadku braku tego
typu norm i standardów, elementy i materia y zgodne z ETAG 013 s  uwa ane za akceptowalne.

1.15.2 Iniekt

W celu ochrony ci gien przed korozj  i dla zapewnienia przyczepno ci pomi dzy ci gnami a
konstrukcj  rury os onowe, zakotwienia i czniki musz  by  ca kowicie wype nione zaczynem
iniekcyjnym zgodnie z EN 447.

2 Wyszczególnienie zamierzonych sposobów u ycia w zwi zku z ze stosowanie Europejskiego
Dokumentu Oceny (dalej zwanego EAD)

2.1 Zamierzone u ycie
System spr enia jest przeznaczony do u ycia w konstrukcjach spr onych. Rzeczywiste zamierzone
sposoby u ycia przedstawia Tabela 7.
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Tabela 7: zamierzone sposoby u ycia

Nr Kategoria stosowania

Kategorie stosowania wedle konfiguracji ci gien i materia u konstrukcji

1 Ci gna wewn trzne z przyczepno ci  dla konstrukcji betonowych i zespolonych

2 Dla konstrukcji specjalnych w oparciu o Eurokod 2 i Eurokod 4

Opcjonalne kategorie stosowania

3 Ci gna do zastosowa  kriogenicznych

4 Ci gna wewn trzne z przyczepno ci  z plastikow  os on

5 Ci gna hermetycznie os oni te

6 Ci gna izolowane elektrycznie

7 Ci gna do u ytku w konstrukcjach murowych w jako ci gna wewn trzne.

2.2 Za enia
2.2.1 Wprowadzenie

W przypadku pakowania, transportu, przechowywania, konserwacji, wymiany i naprawy produktu
obowi zkiem producenta jest podejmowanie odpowiednich dzia  i doradzanie jego klientom w
zakresie transportu, przechowywania, konserwacji, wymiany i naprawy produktu, je li uzna to za
konieczne.

2.2.2 Pakowanie, transport i sk adowanie

Zalecenia dotycz ce pakowania, transportu i sk adowania zawieraj  informacje na temat:

 Transportu: podczas transportu prefabrykowanych ci gien minimalna rednica zagi cie to 1,6 m
dla ci gien do CONA CMI 1506 i 1,70 m dla ci gien wi kszych.

 Tymczasowego zabezpieczenia stali spr aj cej i elementów systemu w celu zapobiegania
korozji podczas transportu z wytwórni do miejsca wbudowania.

 Transportu, sk adowania i pos ugiwania si  stal  spr aj  oraz innymi elementami w sposób
pozwalaj cy na unikni cie uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego

 Ochrony stali spr aj cej i innych elementów przez zawilgoceniem

 Zachowania dystansu mi dzy elementami rozci ganymi, a strefami gdzie przeprowadzane s
operacje spawania.

2.2.3 Projektowanie

2.2.3.1 Wprowadzenie

Odpowiedzialno ci  posiadacza ETA jest zapewnienie wszystkich niezb dnych informacji na temat
projektowania i instalacji, oraz przedstawienie ich odpowiedzialnym za projektowanie i wykonanie
konstrukcji, przy u yciu „BBR VT CONA CMI System kabli spr aj cych z przyczepno ci
zawieraj cy od 04 do 31 splotów”.

Projekt konstrukcji musi umo liwia  poprawn  instalacj  i naci gni cie ci gien. Zbrojenie strefy
zakotwie  musi umo liwi  wype nienie mieszank  betonow  i jej zag szczenie.

2.2.3.2 Wn ka pod zakotwienie

Wn ka musi umo liwia  u ywanie pras naci gowych. Posiadacz ETA posiada dost pne informacje
na temat pras spr aj cych  i stosownych przestrzeni za zakotwieniami.

Wn ka pod zakotwienie jest zaprojektowana z zachowaniem odpowiednich wymiarów aby zapewni
wymagan  otulin  betonow  wynosz  minimum 20 mm na ko pakach os onowych w uko czonej
konstrukcji.
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2.2.3.3 Maksymalna si a spr aj ca

Si a spr aj ca i przeci gaj ca s  okre lone w odpowiednich normach i przepisach obowi zuj cych
w miejscu stosowania wyrobu. W Za czniku 13 podane s  maksymalne warto ci si  spr aj cych i
przeci gaj cych zgodnie z Eurocodem 2.

2.2.3.4 Zbrojenie mi kkie w strefie zakotwienia

Przyjmuje si  spirale i dodatkowe zbrojenie mi kkie podane w Za czniku 18, Za czniku 19,
Za czniku 20 i Za czniku 21.

Nie ma potrzeby sprawdzenia przeniesienia si y spr aj cej na beton konstrukcyjny, je eli rozstaw
osiowy kabli i ich odleg ci od kraw dzi, jak równie  gatunek i wymiary dodatkowego zbrojenia
mi kkiego, patrz Za cznik 18, Za cznik 19, Za cznik 20 i Za cznik 21, s  zgodne z podanymi
wymaganiami. W przypadku grup zakotwie  dodatkowe zbrojenie indywidualne zakotwie  mo e
zosta  po czone pod warunkiem zapewnienia jego w ciwego kotwienia. Ilo , przekrój, miejsce
wbudowania zbrojenia dodatkowego wzgl dem p yty oporowej nie mo e ulec zmianie. Zbrojenie
elementów konstrukcji no nej nie mo e zosta  uznane jako dodatkowe zbrojenie strefy zakotwienia.
Nadwy ka zbrojenia elementów konstrukcji no nej mo e zosta  uznana jako dodatkowe zbrojenie
strefy zakotwienia je eli zapewnienie odpowiedniego umiejscowienia  jest mo liwe.

Nale y sprawdzi  si y poza stref  dodatkowego zbrojenia mi kkiego i, je eli konieczne, zastosowa
odpowiednie zbrojenie.

Je eli szczególne rozwi zanie projektowe tego wymaga, zbrojenie mi kkie pokazane w Za czniku
18, Za czniku 19, Za czniku 20 i Za czniku 21 mo e zosta  zmodyfikowane, zgodnie z
odpowiednimi przepisami obowi zuj cymi w miejscu stosowania wyrobu, stosown  akceptacj
wydan  przez w adze lokalne i w ciciela ETA w celu zapewnienia równorz dnego dzia ania.

2.2.3.5 Ci gna w konstrukcjach murowych – przeniesienie si y spr aj cej na konstrukcj

Przeniesienie si y spr aj cej z zakotwienia na konstrukcj  murow  musi odbywa  si  poprzez
elementy betonowe lub stalowe zaprojektowane odpowiednio, zgodnie z niniejsz  Europejsk
Ocen  Techniczn , zw aszcza zgodnie z punktami 1.8, 1.10, 1.12.7 i 2.2.3.4 lub odpowiednio
Eurokodem 3.

Elementy betonowe lub stalowe stanowi ce oparcie zakotwie  powinny by  zwymiarowane do
przej cia si y przenoszonej na konstrukcj  murow  o warto ci 1.1 · Fpk. Sprawdzenie powinno by
dokonane zgodnie z Eurokodem 6, jak równie  z odpowiednimi normami i przepisami
obowi zuj cymi w miejscu stosowania wyrobu.

2.2.4 Wbudowanie

2.2.4.1 Wprowadzenie

Monta  i wbudowanie kabli ma prawo wykonywa  wy cznie wykwalifikowana, specjalistyczna firma
(PT Specialist Company), dysponuj ca koniecznymi zasobami i do wiadczeniem w stosowaniu
wielosplotowych systemów kabli spr aj cych z przyczepno ci , patrz ETAG 013, Za cznik D.1 oraz
CWA 14646. Nale y przestrzega  norm i przepisów obowi zuj cych w miejscu stosowania wyrobu.
Osoba odpowiedzialna za wbudowanie wyrobu musi posiada  za wiadczenie, e zosta a
przeszkolona przez w ciciela ETA i e posiada niezb dne kwalifikacje i do wiadczenie z „BBR VT
CONA CMI System kabli spr aj cych z przyczepno ci  zawieraj cy od 04 do 31 splotów”

yta oporowa, g owica kotwi ca i cznikowa g owica kotwi ca musz  by  ustawione prostopadle do
osi ci gna.

czniki musz  by  zlokalizowane na prostym odcinku ci gna.

Przy zakotwieniach i cznikach przebieg ci gna musi by  prosty na odcinku d ugo ci co najmniej
250 mm poza ko cem tr bki. W przypadku ci gien z  minimalnym, b  zredukowanym promieniem
krzywizny za tr bk , poni sze minimalne d ugo ci odcinków prostych od zako czenia tr bek s
zalecane:

 Stopie  wype nienia 0,35 0,50, minimalna d ugo  odcinka prostego = 5  d i  250 mm

 Stopie  wype nienia 0,25 0,30, minimalna d ugo  odcinka prostego = 8  d i  400 mm

Gdzie

f……... …………Stopie  wype nienia
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di…….. …………Nominalna rednica wewn trzna kana u.

Instalacja odbywa si  zgodnie z Za cznikiem 24 i Za cznikiem 25.

Przed u eniem mieszanki betonowej nale y dokona  ostatecznej kontroli zamontowanych kabli lub
rur os onowych.

W przypadku wykorzystania jednop aszczyznowego cznika K sploty musz  posiada  znacznik
umo liwiaj cy sprawdzenie g boko ci ich zamontowania.

W przypadku wykorzystania cznika ruchomego nale y zapewni  mo liwo  jego przemieszczania
si  bez przeszkód na d ugo ci minimum 1,15 · l + 30 mm przez odpowiednie po enie i d ugo
os ony cznika. l oznacza maksymalne przewidywane przemieszczenie cznika podczas spr ania.

2.2.5 Przebieg spr ania

Spr enie do pe nej si y mo e by  wykonane po osi gni ciu przez beton w strefie zakotwienia
redniej wytrzyma ci na ciskanie zgodnej z warto ciami podanymi w Za czniku 18, Za czniku 19,

Za czniku 20 i Za czniku 21.

Spr anie i, je eli stosowane, osadzanie szcz k musi by  przeprowadzane przy u yciu odpowiedniej
prasy spr aj cej. Si a u yta do osadzenia szcz k kotwi cych wynosi ok. 25 kN na szcz .

Wyd enie i si a spr aj ca musz  by  kontrolowane w sposób ci y w trakcie operacji spr ania.
Wyniki operacji spr ania musz  by  protoko owane, a pomierzone wyd enia porównane
z wcze niej obliczonymi warto ciami.

Po zwolnieniu si y spr aj cej w prasie naci gowej, sploty s  wci gane do g owicy kotwi cej
o warto  równ  po lizgowi w zakotwieniu.

Informacje dotycz ce wyposa enia wykorzystywanego do spr ania zosta y przekazane
Österreichisches Institut für Bautechnik. W ciciel ETA musi dysponowa  informacjami dotycz cymi
pras spr aj cych oraz odpowiednich wymiarów wn k pod zakotwienia.

Nale y przestrzega  zasad BHP i ochrony zdrowia.

2.2.6 Dopr anie

Dozwolone jest dopr anie ci gien zwi zane ze zwolnieniem i ponownym zaci ni ciem tych samych
szcz k kotwi cych, jednak e szcz ki  na  d ugo ci minimum 15 mm musz  zosta  wci ni te
w nienaruszon  powierzchni  splotu. Niedopuszczalne s  odciski szcz k  na  wolnej  d ugo ci splotów
mi dzy zakotwieniami.

2.2.7 Iniekcja

Akcesoria do iniekcji takie jak wloty i wyloty, os ony, odpowietrzniki, itd. Musz  by  zgodne z
systemem spr ania i zapewnia  wystarczaj  szczelno . Os ony iniekcyjne i ko paki ochronne s
zawsze u ywane do zapewnienia w ciwego zainiektowania ci gna i unikni cia pustek naoko o
szcz k kotwi cych. Zaczyn iniekcyjny nale y wt acza  przez otwory wlotowe, tak d ugo a  z otworów
wylotowych zacznie wyp ywa  zaczyn o tej samej konsystencji. Dla d ugich kabli, kabli ze szczególnie
wyniesionymi punktami trasy lub kabli w skosie, nale y przedsi wzi  specjalne rodki w celu
unikni cia pustek powietrznych w stwardnia ym zaczynie. Wszystkie wloty iniekcyjne i odpowietrzenia
nale y zamkn  niezw ocznie po zako czeniu iniekcji. W przypadku czników K otwory drugiego
etapu spr ania, razem ze szcz kami i spr ynkami powinny by  sprawdzone z uwagi na zachowanie
czysto ci przed i bezpo rednio po wykonaniu iniekcji kabli pierwszego etapu.

Normami, których nale y przestrzega  przy iniekcji cementowej kana ów kablowych s  EN 445, EN
446 i EN 447, albo w ciwe w miejscu stosowania wyrobu normy i przepisy dla gotowej mieszanki
iniekcyjnej.

Wyniki operacji iniekcji maj  by  zapisywane w protokole iniekcji.

2.2.8 Spawanie

Os onki kablowe mog  by  spawane.

W celu zabezpieczenia po enia, spirala mo e by  przyspawana do p yty oporowej.
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Niedopuszczalne jest spawanie elementów kabla po zamontowaniu ci gien (splotów). W przypadku
prowadzenia prac spawalniczych w pobli u ci gien (splotów) nale y przedsi wzi rodki ostro no ci,
aby nie dopu ci  do ich uszkodzenia. Plastikowe elementy mog  by  spawane, nawet po
zamontowaniu ci gien.

2.3 Trwa
Europejska Ocena Techniczna oparta jest na trwa ci systemu spr enia  - BBR VT CONA CMI  -
System kabli z przyczepno ci  zawieraj cy od 04 do 31 splotów - wynosz cym 100 lat, pod
warunkiem prawid owego monta u,  u ytkowania i utrzymania, patrz punkt 2.2. Przepisy te s  oparte
na obecnym stanie techniki oraz dost pnej wiedzy i do wiadczeniu.

W normalnych warunkach u ytkowania rzeczywista trwa  mo e by  znacznie d sza bez znacznej
degradacji wp ywaj cej na podstawowe wymagania dotycz ce prac budowlanych5.

Podane wskazania na temat trwa ci systemu spr ania nie mog  by  interpretowane jako
gwarancja, ani przez producenta b  jego przedstawiciela, ani przez Urz d Nadzoru Technicznego
ani przez jednostk  ds. oceny technicznej, ale s  traktowane wy cznie jako rodek wyra ania
oczekiwanego ekonomicznie uzasadnionego okresu u ytkowania produktu.

3  W ciwo ci produktu oraz odwo ania do metod u ywanych do jego oceny
3.1 Podstawowe charakterystyki

ciwo ci systemu spr enia kablami dla podstawowych charakterystyk zosta y podane w Tabeli 8,
Tabeli 9. W Za czniku 30 zosta y podane kombinacje podstawowych charakterystyk i powi zanych z
nimi zamierzonych sposobów u ycia.

Tabela 8: Podstawowe charakterystyki i ciwo ci produktu
Nr. Podstawowa charakterystyka ciwo  produktu

(1) (2) (3)

Produkt
BBR VT CONA CMI System kabli z przyczepno ci  zawieraj cy od 04 do 31 splotów

Zamierzony sposób u ycia
Zamierzonym sposobem u ycia systemu spr ania s  konstrukcje spr one, Podpunkt 2.1, Tabela
7, wiersze nr 1 i 2.

Podstawowe wymagania dla pracy konstrukcji 1: Wytrzyma  mechaniczna i stabilno  konstrukcji

1 Wytrzyma  na obci enie statyczne Patrz punkt 3.1.1.1

2 Wytrzyma  zm czeniowa Patrz punkt 3.1.1.2

3 Przenoszenie obci enia na konstrukcj Patrz punkt 3.1.1.3

4 Wspó czynnik tarcia Patrz punkt 3.1.1.4

5 Odgi cie, ugi cie (limity) Patrz punkt 3.1.1.5

6 Mo liwo  zastosowania, pewno
monta u Patrz punkt 3.1.1.6

Podstawowe wymagania dla pracy konstrukcji 2: Odporno  po arowa

Nie dotyczy. Brak  wymaganych
charakterystyk

Podstawowe wymagania dla pracy konstrukcji 3: Zdrowie, higiena i rodowisko

5 Rzeczywisty czas pracy produktu w konkretnym zastosowaniu zale y od warunków rodowiskowych, na które produkt jest nara ony,
tak samo jak od poszczególnych warunków projektu, wykonania, u ytkowania i utrzymania konstrukcji. Zatem, je li nie da si  okre li
realistycznych warunków pracy produktu, czas pracy mo e by  krótszy ni  zak adany.
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7 Zawarto , emisja i/lub uwalnianie
substancji niebezpiecznych Patrz punkt 3.2.2

Podstawowe wymagania dla pracy konstrukcji 4: Bezpiecze stwo i dost pno  podczas stosowania

Nie dotyczy. Brak  wymaganych
charakterystyk

Podstawowe wymagania dla pracy konstrukcji 5: Ochrona przed ha asem

Nie dotyczy. Brak  wymaganych
charakterystyk

Podstawowe wymagania dla pracy konstrukcji 6: Efektywno  energetyczna i cieplna

Nie dotyczy. Brak  wymaganych
charakterystyk

Podstawowe wymagania dla pracy konstrukcji 7: Zrównowa one wykorzystanie zasobów naturalnych

Nie dotyczy. Brak  wymaganych
charakterystyk

Powi zane aspekty u ytkowania

8 Powi zane aspekty u ytkowania Patrz punkt 3.2.3

Tabela 9: Podstawowe charakterystyki i w ciwo ci produktu uzupe niaj ce Tabel  8 dla
opcjonalnych sposobów u ycia

Nr. Podstawowa charakterystyka ciwo  produktu

(1) (2) (3)

Produkt
BBR VT CONA CMI System kabli z przyczepno ci  zawieraj cy od 04 do 31 splotów

Opcjonalny sposób u ycia
Podpunkt 2.1, Tabela 7, wers 3, Ci gna do zastosowa  kriogenicznych

Podstawowe wymagania dla pracy konstrukcji 1: Wytrzyma  mechaniczna i stabilno  konstrukcji

9 Wytrzyma  na obci enie statyczne w
warunkach kriogenicznych Patrz punkt 3.2.4.1

Opcjonalny sposób u ycia
Podpunkt 2.1, Tabela 7, wers 4, Wewn trzne ci gna z przyczepno ci  z plastikow  os onk

Podstawowe wymagania dla pracy konstrukcji 1: Wytrzyma  mechaniczna i stabilno  konstrukcji

10 atwo  wykonania, pewno  monta u Patrz punkt 3.2.4.2

Opcjonalny sposób u ycia
Podpunkt 2.1, Tabela 7, wers 5, Ci gna hermetycznie os oni te

Podstawowe wymagania dla pracy konstrukcji 1: Wytrzyma  mechaniczna i stabilno  konstrukcji

11 atwo  wykonania, pewno  monta u Patrz punkt 3.2.4.3
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Opcjonalny sposób u ycia
Podpunkt 2.1, Tabela 7, wers 6, Ci gna elektrycznie izolowane

Podstawowe wymagania dla pracy konstrukcji 1: Wytrzyma  mechaniczna i stabilno  konstrukcji

12 atwo  wykonania, pewno  monta u Patrz punkt 3.2.4.4

Opcjonalny sposób u ycia
Podpunkt 2.1, Tabela 7, wers 7, Ci gna do u ytku w konstrukcjach murowych jako ci gna
wewn trzne

Podstawowe wymagania dla pracy konstrukcji 1: Wytrzyma  mechaniczna i stabilno  konstrukcji

13 Przenoszenie obci enia na konstrukcj Patrz punkt 3.2.4.5

3.2 W ciwo ci produktu
3.2.1 Wytrzyma  mechaniczna i stabilno

3.2.1.1 Wytrzyma  na obci enie statyczne

System spr enia opisany w ETA spe nia kryteria dopuszczenia ETAG 013, podpunkt 6.1.1-I.
Charakterystyczne warto ci maksymalnej si y,  Fpk,  dla  ci gna ze splotów stali spr aj cej w
odniesieniu do Za cznika 11 s  podane w Za czniku 12.

3.2.1.2 Odporno  zm czeniowa

System spr enia kablami opisany w ETA spe nia kryteria dopuszczenia ETAG 013, podpunkt 6.1.2-I.
Charakterystyczne warto ci maksymalnej si y,  Fpk,  dla  ci gna ze splotów stali spr aj cej w
odniesieniu do Za cznika 11 s  podane w Za czniku 12.

3.2.1.3 Przenoszenie obci enia na konstrukcj

System spr enia kablami opisany w ETA spe nia kryteria dopuszczenia ETAG 013, podpunkt 6.1.3-I.
Charakterystyczne warto ci maksymalnej si y,  Fpk,  dla  ci gna ze splotów stali spr aj cej w
odniesieniu do Za cznika 11 s  podane w Za czniku 12.

3.2.1.4 Wspó czynnik tarcia

System spr enia kablami opisany w ETA spe nia kryteria dopuszczenia ETAG 013, punkt 6.1.4-I. Dla
strat od si y tarcia, wraz ze wspó czynnikiem tarcia patrz podpunkt 1.5.

3.2.1.5 Odgi cie, odchylenie (limity)

System spr enia kablami opisany w ETA spe nia kryteria dopuszczenia ETAG 013, punkt 6.1.5-I. Dla
minimalnych promieni krzywizny patrz podpunkt 1.9.

3.2.1.6 Mo liwo  zastosowania, pewno  monta u

System spr enia kablami opisany w ETA spe nia kryteria dopuszczenia ETAG 013, punkt 6.1.6-I.

3.2.2 Zdrowie, higiena i rodowisko

Uwalnianie niebezpiecznych substancji jest okre lone zgodnie z ETAG 013, punkt 5.3.1. Liczba
niebezpiecznych substancji jest podana w w ciwo ciach systemu spr ania. Deklaracja
producenta w tym zakresie zosta a z ona.

 Uwaga: Dodatkowo do szczególnych warunków dotycz cych substancji niebezpiecznych w
Europejskiej Ocenie Technicznej, mog  by  stosowane inne wymagania do
produktu, których zakres okre laj  np. przyj te ustawy Europejskie, akty prawa
narodowego, regulacje i postanowienia. Te wymagania musz  by  dostosowane do
czasu i miejsca stosowania.

3.2.3 Powi zane aspekty u ytkowania

System spr enia kablami opisany w ETA spe nia kryteria dopuszczenia ETAG 013, punkt 6.7.
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3.2.4 Wytrzyma  mechaniczna i stabilno

3.2.4.1 Wytrzyma  na obci enie statyczne w warunkach kriogenicznych

Wytrzyma  na obci enia statyczne w warunkach kriogenicznych zosta a sprawdzona na próbkach
sk adaj cych si  z kompletnego ci gna, zawieraj cego zakotwienia czynne i bierne dostosowane do
warunków kriogenicznych.  System spr enia opisany w ETA spe nia kryteria dopuszczenia ETAG
013, Punkt 6.1.6-II(c) dla zastosowa  kriogenicznych

 z zakotwieniami i cznikami na zewn trz mo liwej strefy kriogenicznej i

 z zakotwieniami i cznikami wewn trz mo liwej strefy kriogenicznej.

Warto ci charakterystyczne maksymalnej si y, Fpk, w ci gnach ze splotów stali spr aj cej zgodnie z
Za cznikiem 11 zosta y podane w Za czniku 12.

3.2.4.2 atwo  wykonania, pewno  monta u

Dla ci gien wewn trznych z przyczepno ci  w plastikowej os once, system spr enia opisany w ETA
spe nia kryteria dopuszczenia ETAG 013, punkt 6.1.6-II(d).

3.2.4.3 atwo  wykonania, pewno  monta u

Dla ci gien hermetycznie os oni tych, system spr enia opisany w ETA spe nia kryteria dopuszczenia
ETAG 013, punkt 6.1.6-II(e).

3.2.4.4 atwo  wykonania, pewno  monta u

Dla elektrycznie izolowanych ci gien, system spr enia opisany w WTA spe nia kryteria dopuszczenia
ETAG 013, punkt 6.1.6-II(f).

3.2.4.5 Ci gna w konstrukcjach murowych – przeniesienie obci enia na konstrukcj .

Dla kabla do spr ania wewn trznego konstrukcji murowych System kabli spr aj cych opisany w
niniejszej ETA spe nia kryteria przedstawione w pkt.  6.1.3-II(h) ETAG 013. Szczegó y patrz pkt 2.2.3.5
dla kabli w konstrukcjach murowych. Warto ci charakterystyczne maksymalnej si y Fpk w ci gnie dla
splotów stali spr aj cej w oparciu o Za cznik 11 podane s  w Za czniku nr 12.

3.3 Metody oceny
Ocena podstawowych charakterystyk wyszczególnionych w punkcie 3.1 systemu spr ania kablami
dla zamierzonych sposobów u ycia oraz w zwi zku z wymaganiami dotycz cymi wytrzyma ci
mechanicznej i stabilno ci, higieny, zdrowia i ochrony rodowiska w znaczeniu podstawowych
wymaga  dla prac budowlanych nr 1 i 3 Regulacji (EU) nr 305/2011 zosta a wykonana w oparciu o
wskazówki dla europejskich aprobat technicznych „Post Tensioning Kits for Prestressing of
Structures”, ETAG 013, edycja Czerwiec 2002, u ywana w oparciu o Artyku  66 (3) regulacji (EU) nr
305/2011 jako Europejski Dokument Oceny, bazuj cy na ocenie systemu spr ania kablami
wewn trznymi z przyczepno ci .

3.4 Identyfikacja
Europejska ocena techniczna dla systemu spr enia zosta a wydana na podstawie uzgodnionych
kryteriów6 które okre laj  oceniany produkt. Zmiany materia owe, sk adu, charakterystyki produktu,
albo procesu produkcyjnego mog ce powodowa  niepoprawno  zdeponowanych danych powinny
by  zg oszone do Österreichisches Institut für Bautechnik przed wprowadzeniem zmian.
Österreichisches Institut für Bautechnik zdecyduje, czy zmiany maj  wp yw na niniejsz  Europejsk
Ocen  Techniczn  i czy zmiany w niej s  konieczne.

4 Ocena i sprawdzenie zgodno ci w ciwo ci (dalej zwanych AVCP) zastosowanego systemu , w
nawi zaniu do jego podstaw prawnych.

4.1 System oceny i sprawdzania niezmienno ci w ciwo ci
W oparciu o decyzj  Komisji Europejskiej 98/456/EC system oceny i sprawdzania niezmienno ci

ciwo ci, który stosuje si  do systemu spr enia kablami to System 1+. System 1+ jest opisany w
Rozporz dzeniu delegowanym komisji (EU) nr 568/2014 z 18 Lutego 2014, Za cznik 1.1.,
stosowanym dla nast puj cych pozycji.

6 Techniczny dokument Europejskiej OcenyTechnicznej zdeponowany jest w Österreichisches Institut für Bautechnik
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(a) Producent powinien prowadzi

(i) Zak adow  kontrol  produkcji;

(ii) Pó niejsze testy próbek pobranych z fabryki przez producenta w oparciu o zalecony plan
testów7

(b) Notyfikowana jednostka certyfikuj ca powinna decydowa  w sprawach nadawania, ograniczania,
zawieszania lub odebrania certyfikatu sta ci  w ciwo ci  u ytkowych produktu na podstawie
podstawowych  wyników nast puj cych ocen i sprawdze  dokonanych przez ten urz d.

(i) Ocena w ciwo ci wyrobu budowlanego dokonana na podstawie testów (w cznie z
testami próbek produktu), oblicze , warto ci tabelarycznych, albo opisowej dokumentacji
produktu;

(ii) Wst pnej inspekcji zak adu wytwórczego i zak adowej kontroli produkcji.

(iii) Ci emu nadzorowi i ocenie zak adowej kontroli produkcji;

(iv) Badania sonda owe (audytowe) próbek pobranych przez notyfikuj  jednostk
certyfikuj  w ciw  do oceny produktu w zak adzie produktu, b  w  sk adach
producenta.

4.2 AVCP dla wyrobów budowlanych dla których Europejska Ocena Techniczna zosta a wydana
Jednostki Notyfikuj ce podejmuj ce zadania zgodnie z System 1+ powinny bra  pod uwag
Europejsk  Ocen  Zgodno ci wydan  dla wyrobu budowlanego  w kwestii oceny w ciwo ci wyrobu.
Jednostki notyfikuj ce nie powinny zatem podejmowa  zada  o których mowa w punkie 4.1b(i).

5 Szczegó y techniczne niezb dne dla wdro enia systemu AVCP, zapewnione w stosownej EAD
5.1 Zadania producenta
5.1.1 Zak adowa kontrola produkcji

W zak adzie produkcji wytwórca wprowadza i stale utrzymuje kontrol  produkcji. Wszystkie
procedury i specyfikacje przyj te przez producenta s  systematycznie dokumentowane. Powodem
stosowania zak adowej kontroli produkcji  jest zapewnienie sta ci w ciwo ci systemu spr ania
BBR VT CONA CMI System kabli z przyczepno ci  zawieraj cy od 04 do 31 splotów w odniesieniu
do istotnych charakterystyk.

Producent u ywa wy cznie surowców zaopatrzonych w odpowiednie dokumenty wskazane w planie
zak adowej kontroli produkcji. Dostarczane surowce podlegaj  kontroli wytwórcy przed
zaakceptowaniem. Sprawdzenie dostarczanych surowców zawiera kontrole dokumentów
przedstawionych przez producenta surowców.

Testowanie w ramach Zak adowej kontroli produkcji jest zgodne z zalecanym planem testów. Wyniki
zak adowej kontroli produkcji s  rejestrowane i oceniane. Protoko y s  przechowywane co najmniej
przez 10 lat od wprowadzenia produktu na rynek i s  przedstawiane notyfikowanemu organowi
certyfikuj cemu zaanga owanemu w sta y nadzór nad produktem. Na danie protoko y  s
przedstawiane Österreichisches Institut für Bautechnik.

Je eli wyniki testów s  niesatysfakcjonuj ce, producent powinien niezw ocznie zastosowa rodki
maj ce na celu wyeliminowania uchybie . Wyroby budowlane lub ich sk adniki które nie spe niaj
wymaga  s  wycofywane. Po wyeliminowaniu uchybie  powinny zosta  niezw ocznie powtórzone
odpowiednie badania – je eli jest to konieczne z powodów technicznych.

Nie rzadziej ni  raz na rok, producent wyrobu dokonuje audytu producenta surowców zawartych w
Za czniku 29.

Podstawowe sk adniki zaleconego planu testowego s  podane w Za czniku  27  i  Za czniku 28,
dostosowane do ETAG 013, Za cznik E.1, i do okre lonych w planie zarz dzania jako ci  wyrobu
„BBR VT CONA CMI System kabli spr aj cych z przyczepno ci  zawieraj cy od 04 do 31 splotów”.

7 Zalecany plan testów zosta  zdeponowany w Österreichisches Institut für Bautechnik i jest przekazywany tylko do urz du
certyfikuj cego zaanga owanego w procedur  oceny  i  weryfikacji  sta ci  w ciwo ci  u ytkowych. Zalecany plan testowy jest
zwi zany z planem kontroli.
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5.1.2 Deklaracja w asno ci u ytkowych

Producent jest odpowiedzialny za przygotowanie deklaracji w asno ci produktu. Je eli wszystkie
kryteria oceny i weryfikacji niezmienno ci  w ciwo ci  s  spe nione, w cznie z certyfikatem
niezmienno ci  w ciwo ci wystawionym przez notyfikowan  jednostk  certyfikuj , producent
sporz dza deklaracj  w asno ci produktu. Istotne charakterystyki zawarte w deklaracji w asno ci

ytkowych dla zamierzonych sposobów u ycia s  podane w Tabeli 8 i Tabeli 9. W Za czniku 30
podane s  kombinacje podstawowych charakterystyk i zwi zanych z nimi zamierzonych sposobów

ycia.

5.2 Zadania notyfikowanej jednostki certyfikuj cej
5.2.1 Wst pna inspekcja zak adu produkcyjnego i zak adowej kontroli produkcji

Notyfikowana jednostka certyfikuj ca sprawdza mo liwo ci producenta dla ci ej i regularnej
produkcji systemu BBR VT CONA CMI System kabli z przyczepno ci  zawieraj cy od 04 do 31
splotów zgodnie z Europejsk  Ocen   Techniczn . W szczególno ci brane s  pod uwag
nast puj ce elementy:

  Personel i sprz t

 Odpowiednio  zak adowej kontroli produkcji przyj tej przez pracodawc .

 Pe ne wdro enie zaleconego planu testowego.

5.2.2 Ci y nadzór, ocena i ewaluacja zak adowej kontroli produkcji

Notyfikowana jednostka certyfikuj ca wizytuje zak ad produkcyjny co najmniej, raz w roku dokonuj c
rutynowej inspekcji. W szczególno ci brane s  pod uwag  nast puj ce elementy:

 Proces produkcji, wraz z personelem i sprz tem

 Zak adowa kontrola produkcji

 Wdro enie zaleconego planu testowego

Wszystkie elementy procesu produkcyjnego producenta wyszczególnione w Za czniku 29 s
audytowane przynajmniej raz na 5 lat. Sprawdza si  system zak adowej kontroli produkcji i
utrzymanie okre lonych procesów produkcyjnych, bior c pod uwag  zalecony plan testowy.

Wyniki sta ego nadzoru s  udost pniane na danie notyfikowanej jednostki certyfikuj cej dla
Österreichisches Institut für Bautechnik. Je eli zalecenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej i
ustalonego planu badania nie s  przestrzegane, certyfikat sta ci  w ciwo ci  u ytkowych jest
cofany przez notyfikowan  jednostk  certyfikuj .

5.2.3 Badania sonda owe (audytowe) próbek pobranych w zak adzie produkcyjnym, lub z magazynu
producenta.

Podczas inspekcji Notyfikowana Jednostka Certyfikuj ca pobiera próbki komponentów  systemu
spr ania BBR VT CONA CMI System kabli z przyczepno ci  zawieraj cy od 04 do 31 splotów dla
niezale nych bada . Dla najwa niejszych elementów Za cznik 29 podsumowuje minimalne
procedury wykonywane przez notyfikowan  jednostk  certyfikuj .

Wydano w Wiedniu w dniu 30 pa dziernika 2017 r

przez Österreichisches Institut für Bautechnik

Oryginalny dokument jest podpisany przez

Rainer Mikulits

Dyrektor zarz dzaj cy
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Zakotwienie czynne, zakotwienie bierne z mo liwo ci  dost pu SA, FA 1)

Zakotwienie bierne bez mo liwo ci dost pu po zabetonowaniu FA 1)

Zakotwienie elektrycznie izolowane,
Zakotwienie elektrycznie izolowane, bierne z mo liwo ci  dost pu po betonowaniu SAE

Zakotwienie elektrycznie izolowane bierne bez mo liwo ci dost pu po betonowaniu FAE

1) Dla zakotwie  innych ni  dla  ci gien obudowanych lub izolowanych elektrycznie, dost pne s  równie
stalowe ko paki os onowe.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Przegl d zakotwie

Za cznik 1
Europejska Ocena Techniczna

ETA-06/0147 z 30.10.2017
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cznik nieruchomy typ FK, SK

cznik nieruchomy FH, SH

cznik ruchomy BK

cznik ruchomy BH

Elektrycznie izolowany cznik ruchomy FHE, SHE

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Przegl d zakotwie cznikowych

Za cznik 2
Europejska Ocena Techniczna

ETA-06/0147 z 30.10.2017
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owica kotwi ca A1-A4

owica cznikowa K Blacha zakrywaj ca

Spr yna
naciskowa A

Otwór sto kowy Szcz ka kotwi ca

Wymiary w mm

Spr yna
naciskowa K

Liczba splotów 04 07 09 12 15 19 22 24 27 31

owica kotwi ca A1–A4

rednica ØA mm 100 130 160 160 200 200 225 240 255 255

Wysoko HA mm 50 55 60 65 75 85 95 100 105 110

owica cznikowa K

rednica ØK mm 195 210 250 250 290 290 310 340 390 390

Wysoko HK mm 85 85 90 90 90 95 105 120 125 130

Blacha zakrywaj ca

rednica ØD mm 192 207 246 246 286 286 306 336 386 386

Grubo DD mm 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Elementy – zakotwienie i czniki

Za cznik 3
Europejska Ocena Techniczna

ETA-06/0147 z 30.10.2017

A

HA

A1

A

HA

A2

A

HA

A3

A

HA

A4

K

HK
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22

45

Ø
27

.3 Type H

~1.5

Type F

~1.5

Type Z

~1.5

28

45

27

37
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yta oporowa

owica cznikowa H1 yta blokuj ca szcz ki H

Tuleja cznikowa H yta blokuj ca szcz ki A i E

Liczba splotów 04 07 09 12 15 19 22 24 27 31

yta oporowa

rednica ØB mm 130 170 225 225 280 280 310 325 360 360

Wysoko HB mm 120 128 150 150 195 195 206 227 250 250

owica cznikowa H1

rednica ØAH mm 100 130 160 160 200 200 225 240 255 255

Wysoko HAH mm 55 65 70 80 80 95 100 100 105 115

yta blokuj ca szcz ki H

rednica ØH mm 91 117 157 157 185 185 205 232 234 234
Grubo DH mm 10 10 12 12 15 15 15 15 15 15

Tuleja cznika H

rednica ØH mm 133 170 203 213 259 269 296 312 330 338
ugo LH mm 180 200 210 230 240 270 270 280 300 320

yta blokuj ca szcz ki A i E

rednica ØA mm 91 117 157 157 185 185 205 232 234 234
Grubo DA mm 5 5 8 8 10 10 10 10 10 10

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Elementy – zakotwienie i czniki

Za cznik 4
Europejska Ocena Techniczna

ETA-06/0147 z 30.10.2017

B

HB

A
H

HAH

H

LH
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Tr bka A Pier cie  zbieraj cy

Tr bka K

Tr bka F

Wymiary w mm

Liczba splotów 04 07 09 12 15 19 22 24 27 31

Tr bka A

rednica ØTA mm 72 88 127 127 153 153 170 191 191 191

ugo LTA mm 200 328 623 508 694 579 715 866 866 751

Tr bka K

rednica ØTK mm 185 203 240 240 275 275 305 330 375 375

ugo LTK mm 470 640 845 730 890 775 840 1 090 1 265 1 150

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Elementy – Akcesoria

Za cznik 5
Europejska Ocena Techniczna

ETA-06/0147 z 30.10.2017

TA

LTA

R

50

TK

LTK

R

72

383
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Ko pak iniekcyjny Ko pak os onowy

Podparcie upinowe
Okr e ID 50, ID 60, ID 75 okr e ID 85, ID 100, ID 115, ID130 Flat

Adapter iniekcyjny – ko cówka m ska
3/4” to 23 mm

Adapter iniekcyjny – ko cówka ska
23 mm to 3/4”

Zatyczka 3/4”

Liczba splotów 04 07 09 12 15 19 22 24 27 31
Pokrywa iniekcyjna A

rednica ØGC mm 98 118 158 158 188 188 204 234 242 242
Wysoko HGC mm 52 53 58 58 58 58 60 68 68 68
Ko pak os onowy A

rednica ØPC mm 116 146 218 218 260 260 290 305 320 320
Wysoko HPC mm 98 106 108 108 128 128 141 143 158 158

Os ony plastikowe askie Okr e
Liczba splotów 04 04 07–09 09–15 15–19 19–27 22–31 31
Przeznaczenie 21  72 25  76 50 60 75 85 100 115 130

Podparcie upinowe
Wysoko HHS mm 6 6 9 13 13 14 15 15 20
Szeroko ØHS mm 91.5 96.5 62.0 75.5 93.0 102.5 118.0 138.0 153.0

ugo LHS mm 80 80 85 85 100 79 79 79 92

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Elementy – Akcesoria

Za cznik 6
Europejska Ocena Techniczna

ETA-06/0147 z 30.10.2017
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Tr bka E

Pier cie  stalowy E yta oporowa E

Ko pak os onowy E Pier cie  izolacyjny E

Liczba splotów 04 07 09 12 15 19 22 24 27 31

Tr bka E

rednica ØTE mm 74 93 128 128 157 157 178 191 201 201

ugo LTE mm 312 428 600 600 848 848 980 1 005 1 040 1 040

Pier cie  stalowy E

rednica ØR mm 100 130 173 173 220 220 244 256 279 279

Wysoko HR mm 59 59 65 65 65 65 65 65 65 65
yta oporowa E

rednica ØBE mm 145 170 225 225 280 280 310 325 360 360
Wysoko HBE mm 120 128 150 150 195 195 206 227 250 250
Ko pak os onowy E

rednica ØPE mm 143 168 229 229 276 276 306 316 348 348
Wysoko HPE mm 167 174 185 185 205 205 219 223 233 233

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Ci gna izolowane elektrycznie – Zakotwienie i akcesoria

Za cznik 7
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BBR VT Os ona z tworzywa sztucznego (os ona okr a) – 0406–3106

Liczba splotów n06 04 07–09 09–15 15–19 19–27 22–31 31

Oznaczenie 50 60 75 85 100 115 130

rednica wewn trzna ID mm 48.0 58.5 76.0 85.5 100.0 115.0 128.5

rednica zewn trzna OD mm 59.0 72.5 91.0 100.5 116.0 135.0 151.5

Rozstaw karbów DR mm 28.0 40.0 50.0 39.5 39.5 39.5 40.5

Minimalna grubo tD mm 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.5 4.0

UWAGA Wymiary zaokr glono do 0.5 mm.

BBR VT Os ona z tworzywa sztucznego ( cznik okr ych os on) – 0406–3106

Liczba splotów n06 04 07–09 09–15 15–19 19–27 22–31 31

rednica wew. cznika IDC mm 56.0 69.0 87.0 96.0 112.0 130.5 147.0

rednica zew. cznika ODC mm 64.5 78.0 96.0 108.0 124.0 142.0 156.5

Wysoko  odpowietrzenia hV mm 81.5 95.5 114.0 126.0 137.5 154.5 175.0

UWAGA Wymiary zaokr glono do 0.5 mm.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Okr e os ony z tworzywa sztucznego 0406–3106

Za cznik 8
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BBR VT Os ona z tworzywa sztucznego(os ona p aska) – 0406

Liczba splotów n06 04

Oznaczenie 21  72 25  76

Wysoko , rednica wewn trzna HI mm 21.0 25.0

Wysoko , rednica zewn trzna HO mm 36.0 40.0

Szeroko , rednica wewn trzna WI mm 70.5 75.5

Szeroko , rednica zewn trzna WO mm 85.5 90.5

Rozstaw karbów DFR mm 40.0 40.0

Minimalna grubo tFD mm 2.0 2.0

UWAGA Wymiary zaokr glono do 0.5 mm..

BBR VT Os ona z tworzywa sztucznego ( cznik p askich os on) – 0406

Ilo  splotów n06 04

Przeznaczenie 21  72 25  76

Wysoko , rednica wewn trzna HIC mm 30.5 35.5

Wysoko , rednica zewn trzna HOC mm 40.0 43.5

Szeroko , rednica wewn trzna WIC mm 81.5 86.5

Szeroko , rednica zewn trzna WOC mm 90.5 94.5

Wysoko  odpowietrzenia HFV mm 59.0 62.5

UWAGA Wymiary zaokr glono do 0.5 mm..

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
askie Os ony z tworzywa sztucznego 0406

Za cznik 9
Europejska Ocena Techniczna

ETA-06/0147 z 30.10.2017

H
O

WO

H
I

t F
DWI DFR

H
O

C

H
IC

H
FV

WOC

WIC



Strona 36 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-06/0147 z 30.10.2017,
zamienia Europejsk  Ocen  Techniczn  ETA-06/0147 z 31.05.2016

OIB-205-051/15-073

Specyfikacja Materia owa

Element Norma / Specyfikacja

owica kotwi ca A
CONA CMI 0406 to 3106

EN 10083-1
EN 10083-2

cznikowa g owica kotwi ca K
CONA CMI 0406 to 3106

EN 10083-1
EN 10083-2

cznikowa g owica kotwi ca H
CONA CMI 0406 to 3106

EN 10083-1
EN 10083-2

yta oporowa A
CONA CMI 0406 to 3106

EN 1561
EN 1563

yta oporowa E
CONA CMI 0406 to 3106

EN 1561
EN 1563

Tuleja cznikowa H
CONA CMI 0406 to 3106 EN 10210-1

yta blokuj ca szcz ki A, E i H,
blacha zakrywaj ca
CONA CMI 0406 to 3106

EN 10025-2

Tr bka A, K, and E EN ISO 17855-1

Tr bka A i K EN 10025

Pier cie  zbieraj cy E EN 10210-1

Pier cie  izolacyjny E Materia  kompozytowy

Os ona iniekcyjna A
Ko pak os onowy A
Ko pak os onowy E
Adapter iniekcyjny
Zatyczka
Podparcie upinowe

EN ISO 17855-1

Ko pak os onowy A EN 10025

Pier cie  oporowy B EN 10210-1

Szcz ka H, F, i Z EN 10277-2
EN 10084

Spr yna A, K EN 10270-1

Spirala zbrojeniowa Stal zbrojeniowa, ebrowana, Re  500 MPa

Dodatkowe zbrojenie, strzemiona Stal zbrojeniowa, ebrowana, Re  500 MPa

Os ony (rury os onowe z ta my
stalowej) EN 523

Plastikowe os onki BBR VT Polipropylen (PP) wg Za cznik 26

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Specyfikacja materia owa

Za cznik 10
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7-drutowe sploty w odniesieniu prEN 10138-3 1)

Oznaczenie Stali Y1770S7 Y1860S7 Y1770S7 Y1860S7
Wytrzyma  na rozci ganie Rm MPa 1 770 1 860 1 770 1 860

rednica d mm 15.3 15.3 15.7 15.7
Nominalna powierzchnia przekroju Ap mm2 140 140 150 150
Masa nominalna 1 mb m kg/m 1.093 1.172
Dopuszczalna odchy ka od masy nominalnej % 2
Charakterystyczna si a zrywaj ca Fpk kN 248 260 266 279
Warto  maksymalna Fm, max kN 285 299 306 321
Charakterystyczna si a na granicy

2)
Fp0.1 kN 218 229 234 246

Minimalne wyd enie przy Agt % 3.5
Modu  spr ysto ci Ep MPa 195 000 3)

1) Mog  by  równie  u yte odpowiednie sploty  zgodnie z normami i przepisami obowi zuj cymi w miejscu
stosowania produktu.

2) Dla splotów zgodnie z prEN 10138-3, 09.2000, warto ci powinny by  pomno one przez 0.98.
3) Warto  normowa.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Specyfikacja splotów (ci gien)

Za cznik 11
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CONA CMI n06-140

Liczba splotów n — 04 07 09 12 15 19 22 24 27 31

Nominalne pole
powierzchni przekroju
poprzecznego stali
spr aj cej

Ap mm2 560 980 1 260 1 680 2 100 2 660 3 080 3 360 3 780 4 340

Nominalna masa stali
spr aj cej M kg/m 4,37 7,65 9,84 13,12 16,40 20,77 24,05 26,23 29,51 33,88

Wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie fpk = 1 770 MPa

Charakterystyczna si a
zrywaj ca ci gno Fpk kN 992 1 736 2 232 2 976 3 720 4 712 5 456 5 952 6 696 7 688

Wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie fpk = 1 860 MPa

Charakterystyczna si a
zrywaj ca ci gno Fpk kN 1 040 1 820 2 340 3 120 3 900 4 940 5 720 6 240 7 020 8 060

CONA CMI n06-150

Liczba splotów n — 04 07 09 12 15 19 22 24 27 31

Nominalne pole
powierzchni przekroju
poprzecznego stali
spr aj cej

Ap mm2 600 1 050 1 350 1 800 2 250 2 850 3 300 3 600 4 050 4 650

Nominalna masa stali
spr aj cej M kg/m 4,69 8,20 10,55 14,06 17,58 22,27 25,78 28,13 31,64 36,33

Wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie fpk = 1 770 MPa

Charakterystyczna si a
zrywaj ca ci gno Fpk kN 1 064 1 862 2 394 3 192 3 990 5 054 5 852 6 384 7 182 8 246

Wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie fpk = 1 860 MPa

Charakterystyczna si a
zrywaj ca ci gno Fpk kN 1 116 1 953 2 511 3 348 4 185 5 301 6 138 6 696 7 533 8 649

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Zakres kabli spr aj cych

Za cznik 12
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Maksymalne si y spr aj ce i przeci gaj ce

Oznaczenie
CONA CMI

n06-140 n06-150 n06-140 n06-150

—
Maksymalna si a spr aj ca 1)

0.9 · Fp0,1k

Maksymalna si a przeci gaj ca 1), 2)

0.95 · Fp0,1k

Charakterystyczna
wytrzyma  na
rozci ganie fpk

MPa 1 770 1 860 1 770 1 860 1 770 1 860 1 770 1 860

— — kN kN kN kN kN kN kN kN

n

Liczba splotów

04 785 824 842 886 828 870 889 935

07 1 373 1 443 1 474 1 550 1 450 1 523 1 556 1 636

09 1 766 1 855 1 895 1 993 1 864 1 958 2 001 2 103

12 2 354 2 473 2 527 2 657 2 485 2 611 2 668 2 804

15 2 943 3 092 3 159 3 321 3 107 3 263 3 335 3 506

19 3 728 3 916 4 001 4 207 3 935 4 133 4 224 4 440

22 4 316 4 534 4 633 4 871 4 556 4 786 4 891 5 141

24 4 709 4 946 5 054 5 314 4 970 5 221 5 335 5 609

27 5 297 5 565 5 686 5 978 5 592 5 874 6 002 6 310

31 6 082 6 389 6 529 6 863 6 420 6 744 6 891 7 245

1) Podane powy ej warto ci  s  maksymalnymi zgodnie z EN 1992-1-1. Rzeczywiste warto ci
powinny by  zaczerpni te z norm i przepisów obowi zuj cych w miejscu stosowania wyrobu.
Zgodno  z kryterium stabilizacji i rozwarcia rys w badaniu przeniesienia si y spr aj cej do
konstrukcji zosta o sprawdzone do poziomu obci enia 0,8 · Fpk.

2) Przeci ganie jest dopuszczalne, je eli si a w prasie spr aj cej mo e by  mierzona z dok adno ci
do  5% ko cowej warto ci si y spr aj cej.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Maksymalna si a spr aj ca i przeci gaj ca

Za cznik 13
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rednica wewn trzna os on z ta m stalowych, di, oraz odpowiadaj cy minimalny
promie  krzywizny, Rmin, dla pR, max = 140 kN/m

Liczba splotów di
dla f  0,35

Rmin
dla f  0,35

di
dla f  0,5

Rmin
dla f  0,5

— mm m mm m

04 45 4,2 45 4,2

07 60 5,5 55 6,0

09 70 6,0 60 7,0

12 80 7,0 70 8,0

15 90 7,8 75 9,4

19 100 8,9 85 10,5

22 110 9,4 90 11,5

24 115 9,8 95 11,8

27 120 10,6 100 12,7

31 130 11,2 110 13,2

rednica wewn trzna os on z ta m stalowych, di, oraz odpowiadaj cy minimalny
promie  krzywizny, Rmin, dla pR, max = 200 kN/m

Liczba splotów di
dla f  0,35

Rmin
dla f  0,35

di
dla f  0,5

Rmin
dla f  0,5

— mm m mm m

04 45 2,9 45 2,9

07 60 3,8 55 4,2

09 70 4,2 60 4,9

12 80 4,9 70 5,6

15 90 5,5 75 6,6

19 100 6,2 85 7,3

22 110 6,6 90 8,0

24 115 6,9 95 8,3

27 120 7,4 100 8,9

31 130 7,8 110 9,3

 f…stopie  wype nienia, patrz pkt 1.4.2

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Minimalny promie  krzywizny dla rur os onowych z ta my

stalowej

Za cznik 14
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rednica wewn trzna os on z tworzyw sztucznych, di, oraz minimalny promie
krzywizny, Rmin, przy temperaturze otoczenia

Liczba
splotów Oznaczenie di

dla f  0,35
Rmin

dla f  0,35 Oznaczenie di
dla f  0,5

Rmin
dla f  0,5

— — mm m — mm m

4 48 48 4,6 48 48 4,6

7 59 58,5 6,5 59 58,5 6,5

9 76 76 6,5 59 58,5 7,2

12 76 76 7,4 76 76 7,4

15 85 85,6 8,2 85 85,6 8,2

19 100 100 7,4 100 100 8,9

22 115 115 7,4 100 100 8,9

24 115 115 7,4 100 100 9,3

27 115 115 8,1 100 100 9,3

31 130 128,5 8,1 115 115 9,3

rednica wewn trzna os on z tworzyw sztucznych, di, oraz minimalny promie
krzywizny, Rmin, przy wysokich temperaturach

Liczba
splotów Oznaczenie di

dla f  0,35
Rmin

dla f  0,35

— — mm m

4 48 48 7,8

7 76 76 7,8

9 76 76 7,8

12 85 85,6 9,2

15 100 100 9,2

19 100 100 9,2

22 100 100 9,6

24 115 115 9,6

27 115 115 9,6

31 130 128,5 9,6

UWAGA
1) Na podstawie bada  odporno ci na cieranie zgodnie z fib Bulletin 7.
f…stopie  wype nienia, patrz pkt 1.4.2

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Minimalny promie  krzywizny dla plastikowych rur

os onowych

Za cznik 15
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rednice wewn trzne p askich os on z tworzyw sztucznych, oraz minimalny
promie  krzywizny Rmin, w temperaturze otoczenia

Liczba
splotów Oznaczenie

Wymiary wewn trzne
Rmin

 1)

Wysoko Szeroko

mm mm m

04
21  72 21.5 70.5 1.5 2)

25  76 25.0 75.5 1.5 2)

rednice wewn trzne p askich os on z tworzyw sztucznych, oraz minimalny
promie  krzywizny, Rmin, w wysokiej temperaturze

Liczba
splotów Oznaczenie

Wymiary wewn trzne
Liczba splotów

Wysoko

mm mm m

04
21  72 21.0 70.5 1.8 2)

25  76 25.0 75.5 1.8 2)

UWAGA
1) Na podstawie bada  odporno ci na cieranie zgodnie z fib Bulletin 7.
2) Dla pe nego spr enia minimalny promie  krzywizny jest  2.0 m.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Minimalny promie  krzywizny dla p askich os on z tworzyw

sztucznych.

Za cznik 16
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Minimalny rozstaw osiowy zakotwie  kabli

Kabel Minimalny rozstaw osiowy ac = bc

fcm, 0, cube 150 MPa 23 28 34 38 43

fcm, 0, cylinder  150 MPa 19 23 28 31 35

CONA CMI 0406 mm 235 215 210 210 205

CONA CMI 0706 mm 310 285 260 255 255

CONA CMI 0906 mm 350 320 310 310 310

CONA CMI 1206 mm 405 370 340 325 310

CONA CMI 1506 mm 455 415 380 365 365

CONA CMI 1906 mm 510 465 425 410 390

CONA CMI 2206 mm 550 500 460 440 420

CONA CMI 2406 mm 575 525 480 460 435

CONA CMI 2706 mm 610 555 505 485 460

CONA CMI 3106 mm 650 595 545 520 495

Minimalne odleg ci zakotwie  kabli od kraw dzi betonu

Kabel Minimalny rozstaw osiowy ae = be

fcm, 0, cube 150 MPa 23 28 34 38 43

fcm, 0, cylinder  150 MPa 19 23 28 31 35

CONA CMI 0406 mm 110 + c 100 + c 95 + c 95 + c 95 + c

CONA CMI 0706 mm 145 + c 135 + c 120 + c 120 + c 120 + c

CONA CMI 0906 mm 165 + c 150 + c 145 + c 145 + c 145 + c

CONA CMI 1206 mm 195 + c 175 + c 160 + c 155 + c 145 + c

CONA CMI 1506 mm 220 + c 200 + c 180 + c 175 + c 175 + c

CONA CMI 1906 mm 245 + c 225 + c 205 + c 195 + c 185 + c

CONA CMI 2206 mm 265 + c 240 + c 220 + c 210 + c 200 + c

CONA CMI 2406 mm 280 + c 255 + c 230 + c 220 + c 210 + c

CONA CMI 2706 mm 295 + c 270 + c 245 + c 235 + c 220 + c

CONA CMI 3106 mm 315 + c 290 + c 265 + c 250 + c 240 + c

   c ................  grubo  otuliny betonu w mm

Nale y zapewni  zgodno  grubo ci otuliny z normami i przepisami obowi zuj cymi
w miejscu stosowania wyrobu

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Minimalne odleg ci osiowe i odleg ci kraw dziowe

Za cznik 17
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Zakotwienie czynne i bierne oraz
cznik

Rozstaw osiowy oraz odleg  kraw dziowa

ae = a'e + c
be = b'e + c
c … Otulina betonu

Dane techniczne zakotwie
BBR VT CONA CMI 04 07 09

Uk ad splotów

Splot 1) mm2 150 150 150
Pole pow. przekroju pop. mm2 600 1 050 1 350
Char. wytrz. na
rozci ganie Rm MPa 1 860 1 860 1 860
Char. Si a zrywaj ca Fm kN 1 116 1 953 2 511
0.90 · Fp0.1 kN 886 1 550 1 993
0.95 · Fp0.1 kN 935 1 636 2 103

Spirala I zbrojenie dodatkowe
Min. wytrzyma
betonu, sze cian fcm, 0 MPa 23 28 34 38 43 23 28 34 38 43 23 28 34 38 43
Min. wytrzyma
betonu, walec fcm, 0 MPa 19 23 28 31 35 19 23 28 31 35 19 23 28 31 35

Spirala
rednica zewn trzna mm 180 160 160 160 155 230 200 200 200 200 280 260 255 250 250
rednica pr ta 2) mm 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 14 12 12 12 12
ugo , oko o mm 185 185 185 185 185 254 256 231 231 231 282 281 281 281 281

Skok zwoju mm 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Liczba zwojów 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6
Odleg E mm 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20

Zbrojenie dodatkowe
Liczba strzemion 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5

rednica pr ta 2) mm 12 12 10 10 12 14 14 12 14 14 12 14 12 14 14
Rozstaw mm 60 55 45 45 55 55 60 55 55 55 60 55 55 65 55
Odleg  od p yty
oporowej F mm 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35

Wymiary zewn trzne B  B mm 220 200 190 190 190 290 270 240 240 240 330 300 290 290 290
Rozstaw osiowy oraz odleg  kraw dziowa

Min. rozstaw osiowy ac, bc mm 235 215 210 210 205 310 285 260 255 255 350 320 310 310 310
Min. odleg
kraw dziowa, plus c a'e, b'e mm 110 100 95 95 95 145 135 120 120 120 165 150 145 145 145
1) Splot o rednicy nominalnej 15,3 mm, przekroju poprzecznym 140 mm2 oraz o charakterystycznej wytrzyma ci na

rozci ganie poni ej1 860 MPa mo e równie  zosta  zastosowany.
2) Pr t o rednicy 14mm mo e zosta  zamieniony na 16mm.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Strefa zakotwienia – Wymiary

Spirala, zbrojenie dodatkowe i rozstawy.

Za cznik 18
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Zakotwienie czynne i bierne oraz
cznik

Rozstaw osiowy oraz odleg  kraw dziowa

ae = a'e + c
be = b'e + c
c … Otulina betonu

Dane techniczne zakotwie
BBR VT CONA CMI 12 15 19

Uk ad splotów

Splot 1) mm² 150 150 150
Pole pow. przekroju pop. mm² 1 800 2 250 1 850
Char. wytrz. na
rozci ganie Rm MPa 1 860 1 860 1 860
Char. Si a zrywaj ca Fm kN 3 348 4 185 5 301
0.90 · Fp0.1 kN 2 657 3 321 4 207
0.95 · Fp0.1 kN 2 804 3 506 4 440

Spirala I zbrojenie dodatkowe
Min. wytrzyma
betonu, sze cian fcm, 0 MPa 23 28 34 38 43 23 28 34 38 43 23 28 34 38 43
Min. wytrzyma
betonu, walec fcm, 0 MPa 19 23 28 31 35 19 23 28 31 35 19 23 28 31 35

Spirala
rednica zewn trzna mm 330 280 275 260 250 375 330 315 305 305 420 360 360 330 325
rednica pr ta 2) mm 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ugo , oko o mm 332 332 332 332 282 432 432 382 332 332 457 457 432 432 382

Skok zwoju mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Liczba zwojów 7 7 7 7 6 9 9 8 7 7 10 10 9 9 8
Odleg E mm 20 20 20 20 20 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Zbrojenie dodatkowe
Liczba strzemion 7 6 5 5 6 7 6 5 6 5 7 7 7 7 7

rednica pr ta 2) mm 12 14 16 16 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Rozstaw mm 60 55 70 70 50 60 65 65 55 60 65 65 65 65 60
Odleg  od p yty
oporowej F mm 35 35 35 35 35 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Wymiary zewn trzne B
B

mm 390 350 320 310 290 440 400 360 350 350 490 450 410 390 370

Rozstaw osiowy oraz odleg  kraw dziowa
Min. rozstaw osiowy ac, bc mm 405 370 340 325 310 455 415 380 365 365 510 465 425 410 390
Min. odleg
kraw dziowa, plus c a'e, b'e mm 195 175 160 155 145 220 200 180 175 175 245 225 205 195 185
1) Splot o rednicy nominalnej 15,3 mm, przekroju poprzecznym 140 mm2 oraz o charakterystycznej wytrzyma ci na

rozci ganie poni ej1 860 MPa mo e równie  zosta  zastosowany.
2) Pr t o rednicy 14mm mo e zosta  zamieniony na 16mm.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Strefa zakotwienia – Wymiary

Spirala, zbrojenie dodatkowe i rozstawy.

Za cznik 19
Europejska Ocena Techniczna

ETA-06/0147 z 30.10.2017

B

B F

E

ca'e a'e
ae ae

c

b e
b c

c a'e
ae ac

c

b e
b c

b' e b' e
c



Strona 46 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-06/0147 z 30.10.2017,
zamienia Europejsk  Ocen  Techniczn  ETA-06/0147 z 31.05.2016

OIB-205-051/15-073

Zakotwienie czynne i bierne oraz
cznik

Rozstaw osiowy oraz odleg  kraw dziowa

ae = a'e + c
be = b'e + c
c … Otulina betonu

Dane techniczne zakotwie
BBR VT CONA CMI 22 24

Uk ad splotów

Splot 1) mm2 150 150
Pole pow. przekroju pop. mm2 3 300 3 600
Char. wytrz. na rozci ganie Rm MPa 1 860 1 860
Char. Si a zrywaj ca Fm kN 6 138 6 696
0.90 · Fp0.1 kN 4 871 5 314
0.95 · Fp0.1 kN 5 141 5 609

Spirala I zbrojenie dodatkowe
Min. wytrzyma  betonu,
sze cian fcm, 0 MPa 23 28 34 38 43 23 28 34 38 43
Min. wytrzyma  betonu,
walec fcm, 0 MPa 19 23 28 31 35 19 23 28 31 35

Spirala
rednica zewn trzna mm 475 420 390 360 340 475 430 410 360 360
rednica pr ta 2) mm 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ugo , oko o mm 482 482 432 432 382 532 532 482 482 432

Skok zwoju mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Liczba zwojów 10 10 9 9 8 11 11 10 10 9
Odleg E mm 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32

Zbrojenie dodatkowe
Liczba strzemion 6 7 8 7 8 7 7 7 7 8

rednica pr ta 2) mm 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20
Rozstaw mm 80 75 65 65 50 80 80 70 65 55
Odleg  od p yty oporowej F mm 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47
Wymiary zewn trzne B  B mm 530 480 440 420 400 560 510 460 440 420

Rozstaw osiowy oraz odleg  kraw dziowa
Min. rozstaw osiowy ac, bc mm 550 500 460 440 420 575 525 480 460 435
Min. odleg  kraw dziowa,
plus c a'e, b'e mm 265 240 220 210 200 280 255 230 220 210

1) Splot o rednicy nominalnej 15,3 mm, przekroju poprzecznym 140 mm2 oraz o charakterystycznej wytrzyma ci na
rozci ganie poni ej1 860 MPa mo e równie  zosta  zastosowany.

2) Pr t o rednicy 14mm mo e zosta  zamieniony na 16mm.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Strefa zakotwienia – Wymiary

Spirala, zbrojenie dodatkowe i rozstawy.
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Zakotwienie czynne i bierne oraz
cznik

Rozstaw osiowy oraz odleg  kraw dziowa

ae = a'e + c
be = b'e + c
c … Otulina betonu

Dane techniczne zakotwie
BBR VT CONA CMI 27 31

Uk ad splotów

Splot 1) mm2 150 150
Pole pow. przekroju pop. mm2 4 050 4 650
Char. wytrz. na rozci ganie Rm MPa 1 860 1 860
Char. Si a zrywaj ca Fm kN 7 533 8 649
0.90 · Fp0.1 kN 5 978 6 863
0.95 · Fp0.1 kN 6 310 7 245

Spirala I zbrojenie dodatkowe
Min. wytrzyma  betonu,
sze cian fcm, 0 MPa 23 28 34 38 43 23 28 34 38 43
Min. wytrzyma  betonu,
walec fcm, 0 MPa 19 23 28 31 35 19 23 28 31 35

Helix
rednica zewn trzna mm 520 475 440 420 390 560 520 475 430 430
rednica pr ta 2) mm 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ugo , oko o mm 532 532 482 482 432 532 532 582 482 432

Skok zwoju mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Liczba zwojów 11 11 10 10 9 11 11 12 10 9
Odleg E mm 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Zbrojenie dodatkowe
Liczba strzemion 8 7 7 8 8 9 8 8 8 8

rednica pr ta 2) mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozstaw mm 80 80 75 60 60 80 75 70 65 60
Odleg  od p yty oporowej F mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Wymiary zewn trzne B  B mm 590 540 490 470 440 630 580 530 500 480

Rozstaw osiowy oraz odleg  kraw dziowa
Min. rozstaw osiowy ac, bc mm 610 555 505 485 460 650 595 545 520 495
Min. odleg  kraw dziowa,
plus c a'e, b'e mm 295 270 245 235 220 315 290 265 250 240

1) Splot o rednicy nominalnej 15,3 mm, przekroju poprzecznym 140 mm2 oraz o charakterystycznej wytrzyma ci na
rozci ganie poni ej1 860 MPa mo e równie  zosta  zastosowany.

2) Pr t o rednicy 14mm mo e zosta  zamieniony na 16mm.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Strefa zakotwienia – Wymiary

Spirala, zbrojenie dodatkowe i rozstawy.

Za cznik 21
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Rozstaw osiowy oraz odleg  kraw dziowa

ac, bc
ae, be

ac  bc
ae  be

Dopasowanie rozstawu osiowego oraz odleg ci kraw dziowej wykona  zgodnie z podpunktem 1.8.

b
 0,85  bc
 und

 Wendel, Außendurchmesser 1)

a

Ac = ac · bc  a · b

Odpowiadaj ce odleg ci kraw dziowe

ae–
 =

ac–
2  10 mm + c

i

be–
 =

bc–
2  10 mm + c

c ..... Otulina betonowa
1) Za wyj tkiem wymiarów spirali, wymiary zbrojenia dodatkowego w formie strzemion odpowiednio

dopasowa . Wprowadzane zmiany powinny by  zgodne z punktami 1.12.7 i 2.2.3.4.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci

Strefa zakotwienia – Wymiary
Modyfikacja rozstawów osiowych i odleg ci od kraw dzi.

Za cznik 22
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Zakotwienie czynne 1)

Zakotwienie bierne 1)

cznik sta y FK

cznik sta y FH

1) Dla zakotwie  innych ni  hermetycznie os oni tych lub izolowanych elektrycznie, stalowe blachy
zakrywaj ce s  równie  dost pne.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Fazy budowy.

Za cznik 23
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2. BA
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1. BA
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2. BA
2nd construction stage

1.BA - Pierwszy etap - cznik jako zakotwienie czynne
2.BA -  Drugi etap - cznik jako zakotwienie bierne

1.BA - Pierwszy etap - cznik jako zakotwienie czynne
2.BA -  Drugi etap - cznik jako zakotwienie bierne
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1 Prace przygotowawcze
Elementy sk adowe zestawu kabli spr aj cych spr aj cego nale y sk adowa  w sposób
zapewniaj cy ochron  przed zniszczeniem i korozj .

2 Wn ki pod zakotwienia
Powinna by  zapewniona odpowiednia przestrze  do ustawienia i zastosowania prasy spr aj cej,
patrz równie  punkt 1.2.6.

3 Mocowanie p yt oporowych
Do mocowania p yt oporowych do deskowania przewidziane s  cztery otwory. Tr bka jest wkr cana w

yt  oporow . Spirala jest spawana do p yty oporowej za po rednictwem pr tów rozmieszczonych
promieniowo, patrz równie  punkty 1.12.7, 2.2.3.4, and 2.2.4.5, albo ustawiana poprzez mocowanie do
istniej cego zbrojenia.

4  U enie rur os onowych
Rury os onowe s  uk adane na podpórkach rozmieszczonych w rozstawie zgodnie z punktem 1.6 i z
zachowaniem minimalnych promieni krzywizn zgodnie z punktem 1.9. Rury os onowe powinny by

czone w sposób zapewniaj cy szczelno  i zamocowane w sposób zabezpieczaj cy przed
przemieszczaniem.
Te same zasady dotycz  kabli prefabrykowanych.

5 Monta  elementów rozci ganych, stali spr aj cej
Stal spr aj ca jest wpychana albo wci gana w rury os onowe przed albo po betonowaniu konstrukcji.

6 Monta  zakotwie  biernych bez mo liwo ci dost pu po zabetonowaniu
Po prze eniu splotów przez g owic  kotwi , s  one indywidualnie kotwione w sto kowych otworach
za pomoc  szcz k kotwi cych. Po zamontowaniu szcz ki kotwi ce  s  zabezpieczane za pomoc
spr yn naciskowych lub p ytki blokuj cej.

7 Monta  bloku kotwi cego cznika sta ego 2.BA
Zadaniem cznika nieruchomego jest po czenie dwóch kabli w przypadku, gdy pierwszy jest spr ony
przed monta em i spr eniem drugiego.
Po czenie uzyskuje si  poprzez wepchni cie splotów do uprzednio spr onej cznikowej g owicy
kotwi cej K, strona 2.BA (zewn trzny okr g), przy czym sploty powinny mie  znacznik w celu
sprawdzenia odpowiedniej g boko ci zamontowania.

cznikowa g owica kotwi ca H, 2.BA ma zamontowane szcz ki kotwi ce  i  p ytk  blokuj  szcz ki.
Po czona jest z uprzednio spr on cznikow  g owic  kotwi  H, 1.BA za po rednictwem
gwintowanej tulei cznikowej.

8 Monta cznika ruchomego
cznik ruchomy s y do przed ania kabli nienaci gni tych. Przemieszczenie osiowe podczas

spr ania jest mo liwe dzi ki os onie cznika odpowiedniej dla przewidywanego wyd enia w miejscu
cznika.

Monta cznikowych g owic kotwi cych odbywa si  zgodnie z punktem 7 i punktami 1.2.4 oraz  2.2.4.1.
niniejszej ETA. Si y poprzeczne na ko cu tr bki s  przejmowane przez stalowy pier cie  odginaj cy.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Opis monta u

Za cznik 24
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9 Kontrola kabli przed u eniem betonu
Przed betonowaniem konstrukcji nale y skontrolowa  i razie potrzeby poprawi  zamocowanie i
po enie ca ego kabla. Rury os onowe powinny by  sprawdzone w celu wyeliminowania uszkodze .

10 Scalenie bloku kotwi cego / zakotwienia cznikowego 1.BA
Po prze eniu splotów przez g owic  kotwi  s  one indywidualnie kotwione w otworach sto kowych
za pomoc  szcz k kotwi cych. To samo dotyczy cznikowych g owic kotwi cych w przypadku

czników nieruchomych w pierwszym etapie.

11 Spr anie
W momencie spr ania rednia wytrzyma  betonu na ciskanie musi co najmniej odpowiada
Tablicy 5 i warunkom punktu 1.10. Spr anie i ewentualnie osadzenie szcz k musi by  wykonywane z

yciem odpowiedniej prasy spr aj cej oraz zgodnie z punktem 2.2.4.2.
Wyd enie ci gna i si a spr aj ca powinny by  sprawdzane i protoko owane systematycznie w trakcie
operacji spr ania.
Dopr anie ci gien jest dozwolone zgodnie z punktem 2.2.4.3.

12 Iniektowanie ci gien
Zaczyn iniekcyjny powinien by  wt aczany przez otwory wlotowe, tak d ugo a  z otworów wylotowych
nie zacznie wyp ywa  zaczyn o tej samej konsystencji. Wszystkie odpowietrzenia i wloty iniekcyjne
powinny zosta  uszczelnione natychmiast pod zako czeniu iniekcji, patrz tak e punkt 2.2.4.4.
Wi cej informacji dotycz cych monta u mo na uzyska  u w ciciela ETA.

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Opis monta u

Za cznik 25
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ciwo ci granulatu Metoda Specyfikacja
Masowy wska nik szybko ci p yni cia MFR
230/5 ISO 1133 1,4 ± 0,3 g/10 min

Twardo : kulowa próba wciskania H 132/30 ISO 2039-1 42 ± 5 N/mm2

Wytrzyma  udarno ciowa wg Charpiego
przy + 23 °C ISO 179-1 eA  35 kJ/m2

Wytrzyma  udarno ciowa wg Charpiego
przy – 30 °C ISO 179-1 eA  3 kJ/m2

Odporno  na uderzenia ISO 8256  80 kJ/m2

Granica plastyczno ci DIN 53455  24 N/mm2

Wyd enie na granicy plastyczno ci DIN 53455  8 %

Test zniszczenia korozyjnego (ESC) ASTM D1693-70  192 h

Temperatura mi knienia wg Vicata VST A50 ISO 306  70 °C

rednia warto  wspó czynnika
rozszerzalno ci cieplnej DIN 53752 (140 bis 180)  10-6 K-1

Modu  spr ysto ci DIN 53457 1 580 ± 40 N/mm2

ciwo ci rury os onowej Metoda Specyfikacja
sto DIN 53479 0,90 ± 0,01 g/cm3

Masowy wska nik szybko ci p yni cia MFR
230/5,
Przyrost w stosunku do granulatu

ISO 1133  0,4 g/10 min

Próba ci nieniowa, w zale no ci od czasu i
temperatury - 1 godzina ISO 2039-1  27 N/mm2 bei 23 °C

 23 N/mm2 bei 60 °C

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Plastikowe rury os onowe BBR VT– Specyfikacja dla

polipropylenu.

Za cznik 26
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Zakres zaleconego planu testów

Element sk adowy Przedmiot Badanie /
Sprawdzenie

Identyfiko-
walno

Minimalna
cz stotliwo

Dokumenta
cja

yta oporowa,
yta oporowa E

Materia Sprawdzenie

Pe na

100 % "3.1" 1)

Tolerancje wymiarowe Badanie 3 %
 2 próbki Tak

Ocena wzrokowa 2) Sprawdzenie 100 % Nie
owica kotwi ca,
cznikowa g owica

kotwi ca

Materia Sprawdzenie

Pe na

100 % "3.1" 1)

Tolerancje wymiarowe
3) Badanie 5 %

 2 próbki Tak

Ocena wzrokowa 2), 4) Sprawdzenie 100 % Nie
Szcz ki kotwi ce Materia Sprawdzenie

Pe na

100 % "3.1" 1)

Obróbka, twardo  5), 6) Badanie 0.5 %
 2 próbki Tak

Tolerancje wymiarowe Badanie 5 %
 2 próbki Tak

Ocena wzrokowa 2), 7) Sprawdzenie 100 % Nie
Pier cie  stalowy Materia Sprawdzenie

Ograniczona

100 % "2.2" 8)

Tolerancje wymiarowe Badanie 0.5 %
 2 próbki Tak

Ocena wzrokowa 2) Sprawdzenie 100 % Nie
Tuleja cznikowa Materia Sprawdzenie

Pe na

100 % "3.1" 1)

Tolerancje wymiarowe Badanie 5 %
 2 próbki Tak

Ocena wzrokowa 2) Sprawdzenie 100 % Nie
Rura os onowa z ta my
stalowej

Materia Sprawdzenie
"CE"

100 % "CE"
Ocena wzrokowa 2) Sprawdzenie 100 % Nie

Splot 8) Materia Sprawdzenie
Pe na

100 % "CE" 8)

rednica Badanie Ka dy kr g Nie
Ocena wzrokowa 2) Sprawdzenie Ka dy kr g Nie

Sk adniki materia u
wype niaj cego wg EN 447

Cement Sprawdzenie Pe na 100 % "CE"
Dodatki, domieszki Sprawdzenie Ograniczona 100 % "CE"

Sk adniki kabli elektro-
izolowanych

Materia Sprawdzenie
Pe na

100 % MC 10)

Ocena wzrokowa 2) Sprawdzenie 100 % Nie
BBR VT os ona z tworzywa
sztucznego Patrz Za cznik 28

1) „3.1": wiadectwo kontroli typ „3.1” zgodnie z EN 10204
2) Ocena wzrokowa obejmuje np.: g ówne wymiary, badanie przymiarem, prawid owo  oznaczenia lub opisania,

ciw  sprawno , powierzchnie, kraw dzie, za amania, g adko , korozj , pow oki itd., jak podano w ustalonym
planie bada .

3) Wymiary inne ni 4)

4) Wymiary: wszystkich otworów sto kowych w g owicach kotwi cych i cznikowych g owicach kotwi cych, obejmuj ce
t, rednic  i stan powierzchni, wymiary gwintu wszystkich g owic kotwi cych i cznikowych g owic kotwi cych.

5) W ciwo ci geometryczne
6) Twardo  powierzchniowa
7) Z bki, powierzchnia sto ków
8) "2.2": Raport testowy typu "2.2" zgodnie z EN 10204
9) Dopóki brak jest podstaw do oznaczenia CE dla stali spr aj cej, do ka dej dostawy powinno by  do czone

dopuszczenie lub certyfikat zgodnie z odpowiednimi przepisami obowi zuj cymi w miejscu stosowania wyrobu.
10) Certyfikat producenta materia u, który umo liwia potwierdzenie zgodno ci.
Pe na…….……….Pe na identyfikowalno  ka dego elementu sk adowego a  do materia u wyj ciowego
Ograniczona…….Identyfikowalno ka dej dostawy elementów sk adowych do okre lonego punktu

 CONA CMI

System Kabli Spr aj cych z przyczepno ci
Zakres ustalonego planu bada

Za cznik 27
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Element sk adowy Przedmiot Badanie /
Sprawdzenie

Identyfiko-
walno

Minimalna
cz stotliwo

Dokumenta
cja

BBR VT Os ona
z tworzyw
sztucznych

Surowiec 1) Sprawdzenie

Pe na

100 % MC 2)

Masowy wska nik szybko ci
yni cia 1) Badanie

1 na parti
materia u 4) Tak

Udarno 1), 3) Badanie

Modu  spr ysto ci przy
zginaniu 1), 5) Badanie

Wytrzyma  os ony na
roci ganie 1), 6) Badanie

Wyd enie os ony przy
zerwaniu 1), 6) Badanie

OIT 7), 8) Badanie

1 na parti
materia u 4) Tak

ESCR 7), 9) Badanie

Masowy wska nik szybko ci
yni cia 7) Badanie

sto  7) Badanie

Tolerancje wymiarowe 10) Badanie  2 próbki na
zmian

robocz  11)
Tak

Masa jednostkowa 10) Badanie

Sztywno  os ony 10), 12) Badanie 1 na parti
materia u
os ony +

1 na ka
now  parti
materia u +
1 na ka dy
nast pny
miesi c

nieustannej
produkcji

Tak

Odporno  os on na obci enia
pod ne 10), 13) Badanie

Odporno  os on na obci enia
poprzeczne10), 13) Badanie

Gi tko  os ony 10), 13) Badanie

Szczelno  10), 13) Badanie

Odporno  os on na cieranie
10), 13) Badanie

Kontrola wizulana  14) Sprawdzenie 100 % Nie
1) Testy I sprawdzenia przeprowadzane na próbkach sk adników na produkcje os on.
2) Certyfikat producenta surowca który umo liwia potwierdzenie zgodno ci.
3) Test udarno ci Charpy’egp (Charpy V test) ISO 179-1, 1eA w + 23 °C i 0 °C
4) Przy ka dej zmianie partii surowca do produkcji os on.
5) Modu  spr ysto ci przy zginaniu zgodny z ISO 178
6) Test zgodny z ISO 6259-3.
7) Test na próbkach pobranych z wyprodukowanych os on
8) Testowane w 200 °C zgodnie z ISO 11357-6
9) Wytrzyma  na p kni cia napr eniowe ECSR
10) Testy na os onie
11) 2 próbki na zmian  robocz , plus 2 próbki przy starcie produkcji
12) Testy przy zginaniu zgodnie z fib Bulletin 7.
13) Testy zgodnie z fib Bulletin 7.
14) Kontrola wizualna polega na sprawdzeniu rozmiaru i kszta tu,  g adko ci, kraw dzi, za ama , pog bie ,

prawid owego oznakowania lub etykietowania, zgodnego w ustalonym planem bada .
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Badania sonda owe (audytowe)

Element sk adowy Przedmiot Badanie /
Sprawdzenie

Pobieranie próbek2)

– liczba elementów
sk adowych przy
ka dej inspekcji

owica kotwi ca,
cznikowa g owica

kotwi ca,
yta oporowa,
yta oporowa E,

Pier cie  stalowy

Zgodno  materia u ze
specyfikacj

Badanie /
Sprawdzenie

1Tolerancje wymiarowe Badanie

Ocena wzrokowa1) Sprawdzenie

Tuleja cznikowa Zgodno  materia u ze
specyfikacj

Badanie /
Sprawdzenie

1Tolerancje wymiarowe Badanie

Ocena wzrokowa1) Sprawdzenie

Szcz ki kotwi ce Zgodno  materia u ze
specyfikacj

Badanie /
Sprawdzenie 2

Obróbka Badanie 2

Tolerancje wymiarowe Badanie 1

ówne wymiary,
twardo  powierzchniowa i
wyko czenie powierzchni

Badanie 5

Ocena wzrokowa1) Sprawdzenie 5

Badanie pojedynczego
elementu rozci ganego

Badanie pojedynczego
elementu rozci ganego wg
ETAG 013, Za cznik E.3

Badanie 1 Seria

1) Ocena wzrokowa oznacza np.: g ówne wymiary, badanie przymiarem, prawid owo  oznaczenia lub
opisania, w ciw  sprawno , powierzchnie, kraw dzie, za amania, g adko , zabezpieczenie
antykorozyjne, korozj , pow oki itd., jak podano w ustalonym planie bada .

2) Wszystkie próbki powinny by  pobrane losowo i dok adnie oznaczone.
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Nr Podstawowa charakterystyka Punkt

Zamierzony sposób u ycia
Nr wiersza zgodnie z punktem 2.1,

Tabela 7

1 2 3 4 5 6 7

1 Odporno  na obci enie statyczne 3.2.1.1 + + + + + + +

2 Odporno  zm czeniowa 3.2.1.2 + + + + + + +

3 Przenoszenie obci  na konstrukcje 3.2.1.3 + + + + + +

4 Wspó czynnik tarcia 3.2.1.4 + + + + + + +

5 Odchylenie, ugi cia (ograniczenia) 3.2.1.5 + + + + + + +

6 atwo  wykonania, pewno  monta u 3.2.1.6 + + + + + + +

7 Zawarto  emisja, i/lub uwalnianie
niebezpiecznych substancji 3.2.2 + + + + + + +

8 Powi zane aspekty u ytkowania 3.2.3 + + + + + + +

9 Odporno  na obci enia statyczne w warunkach
kriogenicznych 3.2.4.1 +

10 atwo  wykonania, pewno  monta u 3.2.4.2 +

11 atwo  wykonania, pewno  monta u 3.2.4.3 +

12 atwo  wykonania, pewno  monta u 3.2.4.4 +

13 Przenoszenie obci  na konstrukcje 3.2.4.5 +

Obja nienie
+ ................. Podstawowa charakterystyka istotna dla zamierzonego sposobu u ycia

 ............... Podstawowa charakterystyka nieistotna dla zamierzonego sposobu u ycia
Dla kombinacji zamierzonych sposobów u ycia charakterystyki wszystkich podstawowych w asno ci z nimi
zwi zanymi s   istotne.
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Dokumenty odniesienia
Wytyczne do  Europejskich Aprobat Technicznych
ETAG 013, 06.2002 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych dla zestawów zakotwie  i

ci gien do spr ania konstrukcji

Normy
EN 206, 12.2013 Beton – Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno
EN 445, 10.2007 Zaczyn iniekcyjny do kana ów kablowych. Metody bada
EN 446, 10.2007 Zaczyn iniekcyjny do kana ów kablowych. Metody iniekcji
EN 447, 10.2007 Zaczyn iniekcyjny do kana ów kablowych. Wymagania dotycz ce zaczynu

zwyk ego
EN 523, 08.2003 Os ony kabli spr aj cych z ta m stalowych – terminologia, wymagania,

sterowanie jako ci
EN 1561, 10.2011 Odlewnictwo. eliwo szare
EN 1563, 12.2011 Odlewnictwo. eliwo sferoidalne
Eurocod 2 Eurocod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurocod 3 Eurocod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurocod 4 Eurocod 4 – Projektowanie konstrukcji zespolonych
Eurocod 6 Eurocod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych
EN 10025-2, 11.2004
EN 10025-2/AC, 06.2005

Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych -- Cz  2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

EN 10083-1, 08.2006 Stale do ulepszania cieplnego – Cz  1: Techniczne warunki dostawy
wyrobów ze stali specjalnych

EN 10083-2, 08.2006 Stale do ulepszania cieplnego – Cz  2: Techniczne warunki dostawy
wyrobów ze stali niestopowych jako ciowych

EN 10084, 04.2008 Stale do naw glania - Warunki techniczne dostawy
EN 10204, 10.2004 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli
EN 10210-1, 04.2006 Kszta towniki zamkni te wykonane na gor co ze stali konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych – Cz  1: Warunki techniczne dostawy.
EN 10216-1, 12.2013 Rury stalowe bez szwu do zastosowa  ci nieniowych - Warunki techniczne

dostawy  - Cz  1: Rury stalowe do urz dze  ci nieniowych i cieplnych
ywane w temperaturze otoczenia – przewodowe.

EN 10217-1, 05.2002
EN 10217-1/A1, 01.2005

Rury stalowe ze szwem do zastosowa  ci nieniowych – Warunki techniczne
dostawy – Cz  1: Rury ze stali niestopowych z okre lonymi w asno ciami
w temperaturze pokojowe

EN 10219-1, 04.2006 Kszta towniki zamkni te ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Cz  1: Warunki
techniczne dostawy.

EN 10255+A1, 04.2007 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania – Warunki techniczne
dostawy.

EN 10270-1, 10.2011 Drut stalowy na spr yny mechaniczne -- Cz  1: Drut spr ynowy ze stali
niestopowej patentowany ci gniony na zimno

 CONA CMI
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EN 10277-2, 03.2008 Wyroby stalowe o powierzchni jasnej -- Warunki techniczne dostawy --
Cz  2: Stale konstrukcyjne ogólnego stosowania

EN 10305-5, 01.2010 Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Cz  5: Rury ze
szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostok tnym

EN ISO 17855-1, 10.2014 Tworzywa sztuczne -- Polietylen (PE) do ró nych technik formowania --
Cz  1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

prEN 10138-3, 09.2000 Stale spr aj ce. Cz  3. Sploty
prEN 10138-3, 08.2009 Stale spr aj ce. Cz  3. Sploty
ISO 178, 12.2010
ISO 178 AMD 1, 04.2013

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie w ciwo ci przy zginaniu

ISO 179-1, 06.2010 Tworzywa Sztuczne – wyznaczanie w ciwo ci udarno ciowych metod
Charpy’ego z zastosowaniem urz dzenia bez oprzyrz dowania

ISO 306, 11.2013 PN-EN ISO 306 Tworzywa sztuczne -- Tworzywa termoplastyczne --
Oznaczanie temperatury mi knienia metod  Vicata (VST)

ISO 1133, 06.2005 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wska nika szybko ci p yni cia
(MFR) i obj to ciowego wska nika szybko ci  p yni cia (MVR) tworzyw
termoplastycznych -- Cz  1: Metoda standardowa

ISO 2039-1, 12.2001 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie twardo ci -- Cz  1: Metoda wciskania
kulki

ISO 6259-3, 06.2015 Thermoplastics pipes – Determination of tensile properties –
Part 3: Polyolefin pipes

ISO 8256, 07.2004 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wytrzyma ci udarno ciowej
ISO 11357-6, 06.2008 Plastics – Differential scanning calorimetry (DSC) – Part 6: Determination of

oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction
temperature (dynamic OIT)

DIN 53455, 06.1988 Testowanie tworzyw sztucznych – test na rozci ganie
DIN 53457, 10.1987 Badanie Tworzyw sztucznych - Oznaczanie modu u spr ysto ci przy

rozci ganiu, test na ciskanie i zginanie
DIN 53479, 10.1991 Testing of Plastics and Elastomers – Determination of Density
DIN 53752, 12.1980 Badanie Tworzyw sztucznych - Oznaczanie wspó czynników rozszerzalno ci

cieplnej
ASTM D1693-70

Dokumenty inne

Standardowa metoda pomiaru p kania korozyjnego pod wp ywem
czynników rodowiskowych z tworzyw sztucznych etylenu

CWA 14646, 01.2003 Wymagania dotycz ce wykonania robót sprezalniczych z pó niejsz
przyczepno ci  w konstrukcjach i kwalifikacja firm specjalistycznych i jej
pracowników

fib bulletin 7, 01.2000 Karbowane kana y z tworzyw sztucznych do wewn trznych ci gien
spr aj cych z przyczepno ci .

fib bulletin 33, 12.2005 Trwa  kabli spr aj cych
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Decyzja Komisji 98/456/EC z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie procedury
za wiadczania zgodno ci wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2
dyrektywy 89/106/ECC w odniesieniu do kabli spr aj cych dla konstrukcji
spr onych, Dziennik Urz dowy Wspólnot Europejskich L 201 z dnia 17
lipca 1998 r., str. 112

Regulacja (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiaj ce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj ce dyrektyw  89/106 /ECC, Dz.U. L
88 z dnia 4 kwietnia 2011 r. str. 5, zmienione rozporz dzeniem
delegowanym Komisji (UE)  568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., Dz.U. L
157 z 27.05.2014, str. 76 i rozporz dzenie Komisji (UE)  574/2014 z dnia
21 lutego 2014 r., Dz.U. L 159 z 28.05.2014, str. 41

Rozporz dzenie delegowane przez Komisj  (UE)  568/2014 z dnia 18
lutego 2014 r. zmieniaj ce za cznik V do regulacji (UE) nr 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie oceny i weryfikacji sta ci

ciwo ci u ytkowych wyrobów budowlanych, Dz.U. 157 z 27.05.2014, str.
76
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