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1. Unikalny kod identyfikacyjny produktu:
Zbrojenie na przebicie JORDAHL® JDA

2. Typ, partia lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający 
identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Zbrojenie na przebicie JORDAHL® JDA - patrz ETA-13/0136, załącznik A1, A2,  
A3, A4, A5

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania 
wyrobu budowlanego zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Ogólny typ i 
przeznaczenie

Zwiększenie nośności na przebicie stropów, płyt 
fundamantowych i stóp fundamentowych o grubości 
h>=180mm, zbrojenie łączące pomiędzy częścią 
prafabrykowaną a betonem wylewanym na budowie dla 
stropów prefabrykowanych

Rozmiar Średnica 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 25 mm

Materiał
Pręty zbrojeniowe żebrowane lub gładkie wg normy 
EN 1992-1-1, załącznik C z charakterystyczną granicą 
plastyczności fyk>=500MPa

Podłoże Beton klasy od C20/25 do C50/60 zgodnie z EN 206-1:2000

Obciązenie statyczne, quasi-statyczne, zmęczeniowe

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres 
kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
JORDAHL GmbH, Nobelstraße 51, 12057 Berlin, Niemcy

5. W odpowiednich przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego 
przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 
ust. 2: -  

6. Sytem lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego określone w załączniku V:
System 1+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego 
objętego normą zharmonizowaną: -

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, 
dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna:
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) wydał dokument ETA-13/0136 na 
podstawie EAD Nr 160003-00-03014. Jednostka certyfikująca 2451 wykonała 
następujące czynności zgodnie z systemem 1+:
(i) ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobranie próbek), 

obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu
(ii) wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
(iii) stały nadzór, ocena oraz zakładowa kontrola produkcji, a także wystawienie 

certyfikatu zgodności nr 2451-CPR-EAD-2018.0002.001.

Charakterystyka podstawowa Metoda określania Właściwości Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na przebicie dla podpór 
środkowych

EOTA  TR 060; EN 1992-1-1

ETA-13 / 0136,  
załącznik B3, B4, B5, B7 i B8

EAD nr 160003-00-0301

Wytrzymałość na przebicie dla podpór 
skrajnych i narożnych

ETA-13 / 0136,  
załącznik C1 do C3

Wytrzymałość na przebicie w pobliżu 
otworów

ETA-13 / 0136, 
załącznik C1 i C3

Wytrzymałość na przebicie dla  
fundamentów

ETA-13 / 0136, 
załącznik B6

Wytrzymałość zmęczeniowa ΔσRsk,n=2·106 = 70 MPa

Współczynnik zwiększający nośność na 
przebicie

kpu,sl = 1,96
kpu,fo = 1,50

Oddziaływanie ognia Klasa A1

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z  
  właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest na wyłączną  
odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4. W imieniu producenta podpisał(-a):

9. Deklarowane właściwości użytkowe

DOP-JDA-0118

Deklaracja Właściwości Użytkowych
Zbrojenie na przebicie JORDAHL® JDA

Michael Pantelmann, Kierownictwo
Berlin, 01.04.2019

i.V. Dr.-Ing. Christoph Mahrenholtz, Szef działu badań i rozwoju 
Berlin, 01.04.2019
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listwa łącząca

oznaczenie po obu stronach

oznaczenie znak producenta

przykład dla trzpieni
dwugłówkowych

oznaczenie

alternatywne oznaczenie
obustronne
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JORDAHL trzpienie dwógłówkowe gładkie

średnica
trzpienia

średnica 
główki

wys. główki przekrój
trzpienia

charakter.
granica 

plastyczności

wys. trzpienia

wys. stropu - górna 
i dolna otulina

Załącznik A1

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Opis produktu
Trzpienie JDA - wymiary i typu
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JORDAHL trzpienie dwógłówkowe żebrowane

listwa łącząca

oznaczenie po obu stronach

znak producenta

przykład dla trzpieni
dwugłówkowych

alternatywne oznaczenie
obustronne

oznaczenie
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oznaczenie

średnica
trzpienia

średnica 
główki

wys. główki charakter.
granica 

plastyczności

wys. trzpieniaprzekrój
trzpienia

wys. stropu - górna 
i dolna otulina

Załącznik A2
Opis produktu
Trzpienie JDA - wymiary i typu

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA
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Wersja z płaskownikami do stabilizacji

Zastosowanie w konstr. monolitycznej

płaskowniki do stabilizacji

FT-KL wersja z opatentowanymi plastikowymi łącznikami

Zastosowanie w stropach prefabrykowanych

listwa łącząca
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a
materiał łącznika:
plastik (zgodnie z 
odpowiednią kartę techn.)

el. dystansowy

połączenie za 
pomocą
opatentowanych 
plastikowych
łączników

Załącznik A3

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Opis produktu
Zastosowanie w konst. monolitycznej
Zastosowanie w stropach prefabrykowanych
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stal zbrojeniowa

Przekrój A-A

Zastosowanie w stropach prefabrykowanych

Zbrojenia na przebicie z trzpieniami dwugłówkowymi
Wersja z elementami stabilizującymi

łącznik / spaw  

dopasowane do
wysokości 
kratowniczki

Załącznik A4

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Opis produktu
Wersja z elementami stabilizującymi



strona 9 Europejskiej Oceny Technicznej
ETA-13/0136 z 20 marca 2018

Tłumaczenie na język polski

Z17623.18 8.03.01-86/17

materiał łącznika:
plastik (zgodnie z 
odpowiednią kartę techn.)

połączenie za pomocą
opatentowanych 
plastikowych łączników

Załącznik A5

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Opis produktu
Wersja FT w stropach prefabrykowanych

połączenie za pomocą
opatentowanych 
plastikowych łączników

opcjonalnie łącznik
d=4mm
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Zastosowanie w stropach prefabrykowanych

Zbrojenia na przebicie z trzpieniami dwugłówkowymi
Wersja z opatentowanymi plastikowymi łącznikami
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Załącznik B1

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Przeznaczenie
Specyfikacja

Specyfikacja i przeznaczenie

Instalacja

Trzpienie dwugłówkowe stosuje się w celu zwiekszenia nośności na przebicie w żelbetowych płytach
stropowych, płytach fundamentowyc lub stopach fundamentowych, obciążonych w sposób statyczny, quasi-
statyczny oraz zmęczeniowy.
Trzpienie są układane obok słupów lub innych skoncentrowanych pojedyńczych sił.
Projektowanie nośności na przebicie stopów, fundamentów i stóp fundamentowych jest wykonywane zgodnie z 
EOTA TR 060.
Trzpienie na przebicie mogą być również użyte w prefabrykowych stropach, również w kombinacji z kratowniczkami, 
gdy przestrzegane są zasady ustanowione w odpowiednich ETA-ach oraz krajowych wymaganiach.
Trzpienie dwugłówkowe montowane jako zbrojenie ścinające są rownież skuteczne jako zbrojenie łączące pomiędzy 
betonem prefabykowanym a monolitycznym.

Stosowanie systemowego zbrojenia na przebicie musi być zgodne z poniższą specyfikacją:
• stropy, pł. fundamentowe, stopy fundamentowe jako żelbetowe z betonu normalnego w klasie od
  C20/25 do C50/60 wg EN 206-1:2013
• min. grubość elementów betonowych h=180mm
• w przypadku stosowania trzpieni gładkich maksymalna efektywna wysokość wynosi d=300mm
• trzpienie dwugłówkowe jako zbrojenie na przebicie posiadają te same średnice i ten sam typ (gładkie lub 
żebrowane) w ramach jednej pozycji obliczeniowej wokół podpory
• elementy zbrojeniowe z trzpieniami dwugłówkowymi mogą być montowane w dwóch pozycjach: z listwą łączącą 
na dole lub z listwą łączącą na górze
• elementy zbrojeniowe są umieszczane w płytach stropowych, płytach fundamentowych lub stopach 
fundamentowych w taki sposób, aby trzpienie dwugłówkowe były ułożone prostopadle do ich powierzchni
• elementy zbrojeniowe z trzpieniami dwugłówkowymi są skierowane promieniowo w kierunku podpory, 
równomiernie rozłożone na obszarze kontrolnym przebicia
• elementy zbrojeniowe z trzpieniami dwugłówkowymi są umieszczane tak, aby górna główka trzpienia sięgała 
przynajmniej do zewnętrznej strony najwyższej warstwy zbrojenia górnego
• elementy zbrojeniowe z trzpieniami dwugłówkowymi są umieszczane tak, aby dolna główka trzpienia sięgała 
przynajmniej do zewnętrznej strony najniższej warstwy zbrojenia dolnego
• elementy zbrojeniowe z trzpieniami dwugłówkowymi są umieszczane tak, aby otuliny odpowiadały postanowieniom 
normy EN 1992-1-1
• elementy zbrojeniowe z trzpieniami dwugłówkowymi są umieszczane tak, aby zachowane zostały minimalne i 
maksymalne odległości pomiędzy trzpieniami na jednej listwie oraz zestawami trzpieni (listwami) zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w załącznikach od B3 do B8
• odchyłki położenia trzpieni po wbudowaniu w stosunku do zaprojektowanego nie moga być większe niż 0,1h (h- 
grubość stropu)

• Elementy zbrojeniowe mają wystraczającą nośność aby przejąć wszelkie oddziaływania powstałe w wyniku 
betonowania - warunkiem jest prawidłowe zamontowanie ich na budowie.
•  W przypadku stosowania trzpieni na przebicie w stropach prefabrykowanych wymogami są: zapewnienie 
bezpieczengo transportu i pozycjonowania elementów.
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Załącznik B2

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Przeznaczenie
Specyfikacja

wymagane wyższe przekładki

Pakowanie, transport, składowanie

W przypadku transportowania elementów prafabrykowanych wszelkie zabiegi muszą zostać wykonane 
aby uniknąć zniszczenia zakotwienia trzpieni w stropie prefabrykowanym. Przede wszystkim należy zwrócić
uwagę na wysokość trzpieni dwugłówkowych i dobrać odpowiednie wyższe przekładki stosowane pomiedzy
elementami.
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Załącznik B3

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Przeznaczenie
Rozmieszczenie trzpieni w elmentach standardowych

podpora

podpora

Konstrukcja standardowych elementów systemu JDA

Opis: 2-elementowy

Opis: 3-elementowy

Symetryczna budowa zapewnia prawidłowe usytuowanie elementu zbrojeniowego w stosunku 
do podpory (właściwa odlgłość od słupa). Ponadto listwa montażowa zapewnia własciwy rozstaw 
sąsiednich trzpieni.  
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Wytyczne rozmieszczenia trzpieni JDA w stropie

podpora

obszarobszar

Załącznik B4

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Przeznaczenie
Rozmieszczenie trzpieni JDA w stropie

ilość elementów (rzędów) w obszarze C
ilość elementów (rzędów) w obszarze D
ilość trzpieni na w każdym elem. (rzędzie) w obszarze C
ilość trzpieni na w każdym elem. (rzędzie) w obszarze D
odległości w obszarze D
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Rozmieszczenie elementów ciągłych zbrojenia
JDA w stropie

podpora obszarobszar

zewn. obwód 
kontrolny

Załącznik B5

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Przeznaczenie
Rozmieszczenie elementów ciągłych zbrojenia JDA w stropie

Przekrój A-A
'montaż od góry'

listwa montażowa 
nad zbrojeniem górnym

'montaż od dołu'

listwa montażowa 
pod zbrojeniem dolnym

zbrojenie
stropu

przekrój z najbardziej
oddalonymi trzpieniami
- koniec strefy zbrojenia
na przebicie

ilość trzpieni na w każdym 
elem. (rzędzie) w obszarze C

Otuliny co i cu zgodnie z EN 1992-1-1: 2004  + AC:2010, pkt. 4.4

mC i mD

ilość elementów (rzędów) 
w obszarach kolejno C i D
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Rozmieszczenie elementów ciągłych zbrojenia
JDA w płytach i stopach funadamentowch

Załącznik B6

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Przeznaczenie
Rozmieszczenie elementów ciągłych zbrojenia JDA w płytach i stopach fundamentowych

Otuliny co i cu zgodnie z EN 1992-1-1: 2004  + AC:2010, pkt. 4.4

podpora

podpora

zbrojenie
płyty/stopy

'montaż od góry'

listwa montażowa 
nad zbrojeniem górnym

'montaż od dołu'

listwa montażowa 
pod zbrojeniem dolnym

Przekrój A-A

podpora podpora

przekrój z najbardziej
oddalonymi trzpieniami
- koniec strefy zbrojenia
na przebicie

zewn. obwód 
kontrolny

Fundament smukłyFundament krępy
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podpora

Prostokątne rozmieszczenie zbrojenia JDA w stropach

obszarobszar

Załącznik B7

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Przeznaczenie
Prostkątne rozmieszczenie zbrojenia JDA w stropach
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Przekrój A-A

przekrój z najbardziej
oddalonymi trzpieniami
- koniec strefy zbrojenia
na przebicie

ilość trzpieni na w każdym 
elem. (rzędzie) w obszarze C

zewn. obwód 
kontrolny

mC i mD

ilość elementów (rzędów) 
w obszarach kolejno C i D

dodatkowy element
dla spełnienia warunku
odległości pomiędzy 
trzpieniami w obszarze D

podpora obszar obszar

Rozmieszczenie elementów standardowych zbrojenia
JDA w stropie

Załącznik B8

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Przeznaczenie
Rozmieszczenie elementów standardowych zbrojenia JDA w stropie

'montaż od góry'

listwa montażowa 
nad zbrojeniem górnym

'montaż od dołu'

listwa montażowa 
pod zbrojeniem dolnym

zbrojenie
stropu

Analogiczne zasady dla podpory 
prostokątnej
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Określanie obwodu krytycznego u1 i obwodu zewnętrznego u out

1. Obwód krytyczny u1

w
o
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a 

kr
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Załącznik C1

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Obwód krytyczny u1 i obwód zewnętrzny uout

a) Obciążone obszary (słupy) usytuowane w odległosci 6 d lub więcej od otworu lub wolnej krawędzi 

b) Obciążone obszary (słupy) usytuowane w odległosci mniejszej niż 6 d od otworu w stropie. 
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Załącznik C2

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Obwód krytyczny u1 i obwód zewnętrzny uout

słup krawędziowy słup narożny

wolna
krawędź

wolna
krawędź

słupsłup

obszar stropu 
zbrojony trzpieniami

na przebicie

obszar stropu 
zbrojony trzpieniami

na przebicie

słup okrągły słup prosokątny

c) Obciążone obszary (słupy) usytuowane w odległosci mniejszej niż 6 d od wolnej krawędzi 

d) Obciążone obszary (słupy) usytuowane w odległosci większej niż 6 d od otworu lub wolnej krawędzi 

2. Obwód zewnętrzny uout
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Załącznik C3

JORDAHL zbrojenie na przebicie JDA

Obwód krytyczny u1 i obwód zewnętrzny uout

osie słupa

obszar stropu 
zbrojony trzpieniami

na przebicie

w
o

ln
a 

kr
aw
ęd
ź

osie słupa

obszary C i D

b) Obciążone obszary (słupy) usytuowane w odległosci mniejszej niż 6 d od otworu 

c) Obciążone obszary (słupy) usytuowane w odległosci mniejszej niż 6 d od wolnej krawędzi 


