
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-5259/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

WARSZAWA 
 
 
 

Stalowe kraty pomostowe  
i stopnie schodów 

TERMETAL 
 



 
 
Aprobata techniczna została opracowana 
w Zakładzie Aprobat Technicznych 
przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt okładki: Ewa Kossakowska 
 
 
 
GW II 
 
 
 
Kopiowanie aprobaty technicznej 
jest dozwolone jedynie w całości 
 
 
 
Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego 
 
 
 
© Copyright by Instytut Techniki Budowlanej 
    Warszawa 2014  
 
 
 
ISBN 978-83-249-7985-1 
 
 
 
 

Dział Upowszechniania Wiedzy 
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: 22 843 35 19 

Format pdf     wydano w listopadzie 2014 r.   zam. 930/2014 
 



 

 
 

Warszawa, 29 września 2014 r. 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5259/2014 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5259/2008. 
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5259/2014 zawiera 36 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować 
tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej 
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. 

Seria: APROBATY TECHNICZNE 
 

Egzemplarz archiwalny 

APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-5259/2014 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego  
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:  

TERMETAL Piotr Glaner Spółka komandytowa 
ul. Ceramiczna 21, 64-920 Piła 

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: 

Stalowe kraty pomostowe  
i stopnie schodów 

TERMETAL 

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 

 

Termin ważności: 

29 września 2019 r. 

Załącznik: 

Postanowienia ogólne i techniczne 
 

 

KIEROWNIK  
Instytutu Techniki Budowlanej 

Michał Wójtowicz  



 AT-15-5259/2014 str. 2/36 

 
 

Z AŁĄC Z N I K  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 
 

SPIS TREŚCI 

 
1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ  ......................................................................  3 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA  ..............................................  6 

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA ................................................................  7 

3.1. Materiały ....................................................................................................................  7 

3.2. Kształt ........................................................................................................................  7 

3.3. Wymiary .....................................................................................................................  8 

3.4. Grubość powłoki cynkowej ........................................................................................  9 

3.5. Ugięcia .......................................................................................................................  9 

3.6. Właściwości przeciwpoślizgowe ..............................................................................  10 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT  ......................................................  10 

4.1. Pakowanie ...............................................................................................................  10 

4.2. Przechowywanie i transport ......................................................................................  10 

5. OCENA ZGODNOŚCI  ....................................................................................................  11 

5.1. Zasady ogólne  ........................................................................................................  11 

5.2. Wstępne badanie typu  ............................................................................................  11 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji  .................................................................................  12 

5.4. Badania gotowych wyrobów  ...................................................................................  12 

5.5. Częstotliwość badań  ...............................................................................................  12 

5.6. Metody badań  .........................................................................................................  13 

5.7. Pobieranie próbek do badań ...................................................................................  13 

5.8. Ocena wyników badań ............................................................................................  13 

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE  .............................................................................  14 

7. TERMIN WAŻNOŚCI  .....................................................................................................  15 

INFORMACJE DODATKOWE  ...........................................................................................  15 

RYSUNKI ............................................................................................................................  17 

 

 



 AT-15-5259/2014 str. 3/36 

 
 

 

1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ 

 

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są stalowe kraty pomostowe i stopnie 
schodów TERMETAL, produkowane przez firmę TERMETAL Piotr Glaner Spółka 
komandytowa, ul. Ceramiczna 21, 64-920 Piła. 

Kraty pomostowe i stopnie schodów TERMETAL składają się z płaskowników 

nośnych z blachy stalowej o grubości 2 ÷ 6 mm i wysokości 20 ÷ 70 mm oraz rozdzielczych 

(żłobionych, okrągłych lub kwadratowych) prętów poprzecznych o nominalnej średnicy  

4 ÷ 8 mm. Kraty pomostowe i stopnie schodów TERMETAL są wykonywane w technologii 

wciskania (prętów poprzecznych w płaskowniki nośne) z jednoczesnym zgrzewaniem.  

Kraty pomostowe w kierunku poprzecznym posiadają zamknięcie (obramowanie) 
wykonane z płaskownika o grubości 2 mm. Stopnie schodów posiadają obramowanie 
boczne, wykonane z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Elementy 
obramowania są zgrzewane lub spawane. 

Kraty pomostowe i stopnie schodów występują w następujących odmianach:  

 standardowe, wg rys. 1, 

 standardowe z bezpiecznymi oczkami SM (Security Mesh), wg rys. 2, 

 standardowe z bezpiecznymi oczkami WBB, wg rys. 3, 

 antypoślizgowe, wg rys. 4, 

 antypoślizgowe, z bezpiecznymi oczkami SM (Security Mesh), wg rys. 5, 

 antypoślizgowe, z bezpiecznymi oczkami WBB, wg rys. 6. 

Kraty antypoślizgowe są wykonane z płaskownika nośnego posiadającego nacięcia 

na górnej krawędzi o głębokości 2,5 mm i szerokości 4 mm (wg rys. 7) oraz prętów 

poprzecznych.  

W przypadku krat z bezpiecznymi oczkami SM (Security Mesh) w przestrzeni 

pomiędzy płaskownikami nośnymi znajduje się zimnowalcowana, profilowana taśma 

perforowana, o grubości 0,5 lub 0,8 mm. Taśma zamocowana jest do prętów poprzecznych 

kraty poprzez zgrzewanie oporowe. Perforacja taśmy wykonana jest w kształcie par 

kwadratów o boku 8 mm.      

W przypadku krat z bezpiecznymi oczkami WBB w przestrzeni pomiędzy 

płaskownikami nośnymi znajduje się pręt stalowy żłobiony lub gładki, okrągły, o średnicy 

nominalnej 4,8 mm lub kwadratowy o boku przekroju poprzecznego wynoszącym 4,8 mm. 

Pręt jest mocowany do elementów poprzecznych kraty poprzez zgrzewanie oporowe.  
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Elementy krat pomostowych i stopni schodów TERMETAL (płaskowniki nośne, pręty 

poprzeczne oraz elementy obramowań) są wykonane ze stali zwykłej, węglowej lub ze stali 

odpornej na korozję. Wyroby ze stali zwykłej węglowej są zabezpieczone przed korozją 

powłoką cynkową, nanoszoną metodą zanurzeniową wg normy PN-EN ISO 1461:2011,  

o grubości nie mniejszej niż 45 µm w przypadku elementów o grubości do 3 mm i nie 

mniejszej niż 55 µm w przypadku elementów o grubości większej niż 3 mm.  

Kraty pomostowe i stopnie schodów TERMETAL produkowane są w następujących  

podstawowych modułach (zależnie od podziałki oczka): 

1) moduł a x b = 15,1 x 22,4 mm;  

2) moduł a x b = 15,1 x 38,1 mm; 

3) moduł a x b = 15,1 x 50,8 mm; 

4) moduł a x b = 15,1 x 76,2 mm; 

5) moduł a x b = 15,1 x 101,6 mm; 

6) moduł a x b = 30,2 x 22,4 mm; 

7) moduł a x b = 30,2 x 38,1 mm; 

8) moduł a x b = 30,2 x 50,8 mm; 

9) moduł a x b = 30,2 x 76,2 mm; 

10) moduł a x b = 30,2 x 101,6 mm; 

11) moduł a x b = 34,3 x 22,4 mm;   

12) moduł a x b = 34,3 x 38,1 mm; 

13) moduł a x b = 34,3 x 50,8 mm; 

14) moduł a x b = 34,3 x 76,2 mm; 

15) moduł a x b = 34,3 x 101,6 mm;  

gdzie: a – rozstaw osiowy płaskowników nośnych, b – rozstaw osiowy prętów poprzecznych. 

Podstawowe wymiary krat pomostowych i stopni schodów TERMETAL przedstawiono  

na rys. 8 ÷ 12. 

Asortyment krat pomostowych i stopni schodów w zależności od wymiarów 

płaskownika nośnego dla poszczególnych rozstawów osiowych płaskowników nośnych „a” 

podano w tablicach 1 ÷ 3. 
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Tablica 1 

Rozstaw osiowy płaskowników nośnych a = 15,1 mm 

Wysokość 
płaskownika 
nośnego h, 

mm 

Grubość płaskownika nośnego g, mm 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

20,0 X X - - - 
25,0 X X - - - 
30,0 X X - - - 
40,0 - - - - - 
50,0 - - - - - 
60,0 - - - - - 
70,0 - - - - - 

 

Tablica 2 

Rozstaw osiowy płaskowników nośnych a = 30,2 mm 

Wysokość 
płaskownika 
nośnego h, 

mm 

Grubość płaskownika nośnego g, mm 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

20,0 X X - - - 
25,0 X X - - - 
30,0 X X - - - 
40,0 - - - - - 
50,0 - - - - - 
60,0 - - - - - 
70,0 - - - - - 

 

Tablica 3 

Rozstaw osiowy płaskowników nośnych a = 34,3 mm 

Wysokość 
płaskownika 
nośnego h, 

mm 

Grubość płaskownika nośnego g, mm 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

20,0 X X - - - 
25,0 X X X X X 
30,0 X X X X X 
40,0 X X X X X 
50,0 X X X X X 
60,0 X X X X X 
70,0 X X X X X 

 

Kraty pomostowe dostarczane są w wymiarach uzgodnionych między producentem  

i odbiorcą. Standardowo, maksymalne wymiary krat pomostowych wynoszą: 1000 mm – 

szerokość i 2500 mm – długość (rozpiętość – długość płaskownika nośnego). 

Typowe wymiary stopni schodów wynoszą: 

  długość (rozpiętość – długość płaskownika nośnego): 600 mm, 800 mm, 900 mm 

1000 mm, 1200 mm, 

 szerokość: 205 mm, 240 mm, 270 mm, 295 mm, 305 mm. 
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Do mocowania krat do konstrukcji nośnej oraz łączenia ich między sobą (w celu 

uniknięcia klawiszowania) są stosowane stalowe uchwyty mocujące i spinające, 

przedstawione na rys. 13 ÷ 17. 

Wymagane właściwości techniczne krat pomostowych i stopni schodów TERMETAL 

podano w p. 3. 

  

 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 

Stalowe kraty pomostowe i stopnie schodów TERMETAL są przeznaczone do 

stosowania jako: 

 pomosty dla ruchu pieszego wewnątrz i na zewnątrz obiektów przemysłowych  

i magazynowych, 

 pokrycia kanałów i zabezpieczenia włazów, 

 pokrycia ciągów pieszych. 

Kraty z bezpiecznymi oczkami typu SM lub WBB są przeznaczone do stosowania 

w miejscach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku drobnych przedmiotów, które 

stanowią zagrożenie dla osób przebywających lub poruszających się w obszarze pod kratą 

pomostową.   

Kraty antypoślizgowe są przeznaczone do stosowania w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych, takich jak: strome podejścia czy miejsc narażone na zaolejenie bądź 

oblodzenie, itp.   

Stalowe kraty pomostowe i stopnie schodów TERMETAL powinny być stosowane na 

podstawie projektu technicznego opracowanego dla określonego obiektu zgodnie  

z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności z normami PN-EN 1993-1-1:2006 

+Ap1:2010 i PN-EN 1993-1-4:2007+Ap1:2010, przy uwzględnieniu wymagań podanych w 

niniejszej Aprobacie Technicznej. Nośności krat pomostowych i stopni schodów 

TERMETAL, z uwzględnieniem dopuszczalnej strzałki ugięcia fdop ≤ L/150, powinny być 

określone w projekcie technicznym. Nośność charakterystyczną krat pomostowych i stopni 

schodów dla rozpiętości krat L od 500 do 2500 mm podano na rys. 18 i 19. 

Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję kraty pomostowe i stopnie 

schodów TERMETAL wykonane ze stali zwykłej węglowej, z cynkową powłoką 

zanurzeniową mogą być stosowane w środowiskach o kategoriach korozyjności atmosfery 

C1, C2, C3 wg normy PN-EN ISO 9223:2012. Kraty pomostowe i stopnie schodów 
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TERMETAL wykonane ze stali odpornej na korozję mogą być stosowane w środowiskach  

o kategoriach korozyjności atmosfery normy C1 ÷ C4 wg PN-EN ISO 9223:2012. 

Sposób mocowania krat pomostowych i stopni schodów, dobór elementu mocującego 

oraz śrub powinien być zgodny z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego 

rozwiązania na podstawie obowiązujących norm i instrukcji producenta. 

Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B/1567/02/2011, wydanym przez Państwowy 

Zakład Higieny w Warszawie, kraty pomostowe i stopnie schodów, objęte niniejszą Aprobatą 

Techniczną, odpowiadają wymaganiom higienicznym. 

 
 

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

 

 3.1. Materiały  

 

Elementy krat pomostowych i stopni schodów TERMETAL (płaskowniki nośne, pręty 

poprzeczne oraz elementy obramowań) powinny być wykonane z następujących materiałów:  

 ze stali konstrukcyjnej gatunku S235JR wg normy PN-EN 10025-2:2007 lub innego 

gatunku o nie niższych właściwościach mechanicznych,  

 ze stali odpornej na korozję gatunku 1.4301 lub 1.4401 wg norm  

PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007. 

  

 3.2. Kształt 

 

Kształt krat pomostowych i stopni schodów powinien być zgodny z rys. 1 ÷ 12.  

Dopuszczalne wady kształtu podano w tablicy 1. 

 

 Tablica 1 

Poz. Wada kształtu 
Dopuszczalna odchyłka  

a*) = 15,1 mm a*) = 30,2 mm a*) = 34,3 mm 
3.2.1. Różnica długości 

przekątnych  
(rys. 20) 

≤ 6 mm, dla L ≤ 2000 mm 
≤ 0,003 L, dla L > 2000 mm

 
gdzie L to największa 

długość boku 

≤ 5 mm 

 
≤ 0,012 L, 

 
gdzie L to największa 

długość boku
*) a – rozstaw płaskowników nośnych  
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c.d. tablicy 1 

Poz. Rodzaj wady 
Dopuszczalna odchyłka  

a*) = 15,1 mm a*) = 30,2 mm a*) = 34,3 mm 
3.2.2 Wygięcia wzdłuż 

płaskowników 
nośnych  
(rys. 21): 
- wypukłość (xt) 
- wklęsłość (ot) 

 
xt ≤ L/150, dla L > 450 mm, ale nie więcej niż 8 mm oraz dla L ≤ 450 mm nie 

więcej niż 3 mm 
 

ot ≤ L/200, dla L > 600 mm, ale nie więcej niż 8 mm oraz dla L ≤ 600 mm nie 
więcej niż 3 mm 

 
gdzie L to długość (rozpiętość) kraty 

3.2.3 Wygięcia wzdłuż 
prętów poprze-
cznych (rys. 21):  
- wypukłość (xq) 
- wklęsłość (oq) 

 
xq ≤ B/150, dla B > 450 mm, ale nie więcej niż 8 mm oraz dla B ≤ 450 mm 

nie więcej niż 3 mm 
 

oq ≤ B/200, dla B > 600 mm, ale nie więcej niż 8 mm oraz dla B ≤ 600 mm 
nie więcej niż 3 mm, 

 
gdzie B to szerokość kraty 

 
3.2.4 Wystawanie 

prętów 
poprzecznych  
(rys. 22), q i k  

poza krawędź 
płaskowników nośnych 

q ≤ 1,5 mm 
 

poza obramowanie  
k ≤ 1,5 mm 

poza krawędź płaskowników nośnych  
q ≤ 1,5 mm 

 
poza obramowanie k ≤ 0,5 mm 

3.2.5. Skośność 
płaskowników 
nośnych lub 
obramowania 
(rys. 22), p 

p ≤ 0,1h lub p ≤ g  
ale nie więcej niż 4 mm 

 
gdzie h to wysokość 

płaskownika nośnego, 
a g jego grubość 

± 5 mm,  
na każde 1500 mm 

długości płaskownika 
nośnego  

p ≤ 0,1h,  
lecz nie więcej niż 3 mm

 
gdzie h to wysokość 

płaskownika nośnego 

3.2.6 Skos docięcia 
płaskownika 
nośnego 
względem 
obramowania 
(rys. 22), t  

t ≤ 0,1h 
ale nie więcej niż 3 mm 

 
gdzie h to wysokość płaskownika nośnego 

3.2.7 Wystawanie 
obramowania 
poza krawędź 
płaskowników 
nośnych  
(rys. 23), s i r 

do góry s ≤ 1,5 mm 
do dołu r ≤ 1,5 mm 

do góry s ≤ 4,0 mm  
do dołu r = 0 

do góry s ≤ 1,0 mm 
do dołu r ≤ 1,0 mm 

*) a – rozstaw płaskowników nośnych  
 

 3.3. Wymiary 

 

Wymiary krat pomostowych i stopni schodów podano w p. 1. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów podano w tablicy 2. 
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 Tablica 2 

Poz. Wymiar 
Dopuszczalna odchyłka  

a*) = 15,1 mm a*) = 30,2 mm a*) = 34,3 mm 
3.3.1. Szerokość kraty 

(rys 8), B 
+0/-6 mm,  

dla B ≤ 1000 mm 
 

+0/-0,006 B mm, 
dla B > 1000 mm 

+0/-5 mm +0/-5 mm 

3.3.2. Długość kraty 
(rys 8), L 

+0/-4 mm,  
dla L ≤ 2000 mm 

 
+0/-0,002 L mm, 
dla L > 2000 mm 

+0/-5 mm +0/-5 mm 

3.3.3. Długość przy 
pomiarze przez 
10 oczek wzdłuż 
płaskownika 
nośnego 

± 4 mm 

3.3.4. Rozstaw osiowy 
płaskowników 
nośnych ± 1,5 mm 

3.3.5 Grubość 
płaskownika 
nośnego  

wg normy PN-EN 10051:2011 

3.3.6 Wysokość 
płaskownika 
nośnego  
(rys.8), h 

+0,7/-1,5 mm 

*) a – rozstaw płaskowników nośnych  
 

3.4. Grubość powłoki cynkowej 

 

Kraty pomostowe i stopnie schodów ze stali zwykłej, węglowej powinny być 

zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową, nanoszoną metodą zanurzeniową,  

o grubości nie mniejszej niż 45 µm (elementy o grubości do 3 mm) i 55 µm (elementy  

o grubości większej od 3 mm), spełniającą wymagania normy PN-EN ISO 1461:2011. 

 
 

3.5. Ugięcia 

 

Ugięcie krat pomostowych i stopni schodów przy działaniu obciążenia skupionego  

wg rys. 18 i 19 nie powinno być większe niż L/150, gdzie L – jest długością kraty lub 

rozpiętością stopnia. 
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 3.6. Właściwości przeciwpoślizgowe  

 

Antypoślizgowe kraty i stopnie schodów TERMETAL powinny spełniać wymagania dla 

klasy R 11 i V 10 wg normy DIN 51130:2004. 

  

 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 

 

4.1. Pakowanie 

 

Stalowe kraty pomostowe i stopnie schodów TERMETAL powinny być dostarczane 

na paletach drewnianych, wiązane taśmą lub wg uzgodnień z odbiorcą. Na każdym 

opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane: 

 nazwę i adres producenta,  

 nazwę wyrobu, 

 wymiary, 

 nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5259/2014, 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

 znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami).  

 

4.2. Przechowywanie i transport 

 

Stalowe kraty pomostowe i stopnie schodów TERMETAL należy przechowywać  

i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zgodnie  

z wytycznymi producenta. 
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5. OCENA ZGODNOŚCI 

 

5.1. Zasady ogólne 

 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, 

których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu  

i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 

właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, 

wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5259/2014  

i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny 

zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5259/2014 dokonuje 

Producent, stosując system 4. 

 W przypadku systemu 4 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5259/2014 na podstawie: 

a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie, 

b) zakładowej kontroli produkcji. 

 

5.2. Wstępne badanie typu 

 

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości 

techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. 

Wstępne badanie typu obejmuje:  

a) grubość powłoki cynkowej, 

b) ugięcia, 

c) właściwości przeciwpoślizgowe (w przypadku krat i stopni schodów 

antypoślizgowych). 

Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności. 
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5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

 

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 

2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów  

(p. 5.4) prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz 

według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, 

dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów  

o wymaganych właściwościach. 

Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną 

ITB AT-15-5259/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. 

Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. 

Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą 

być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia. 

 

5.4. Badania gotowych wyrobów 

 

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje: 

a) badania bieżące, 

b) badania okresowe. 

 

5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 

a) kształtu, 

b) wymiarów, 

c) grubości powłoki cynkowej. 

 

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie ugięcia 

elementów. 

 

5.5. Częstotliwość badań 

 
Badania bieżące powinny być przeprowadzane zgodnie z ustalonym planem badań, 

ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być 

określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata. 
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5.6. Metody badań 

 

5.6.1. Sprawdzenie kształtu. Kształt należy sprawdzić wizualnie. Wady kształtu 

należy sprawdzić za pomocą przyrządów pomiarowych o odpowiedniej dokładności.  

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.2. 

 

5.6.2. Sprawdzenie wymiarów. Wymiary należy sprawdzić za pomocą przyrządów 

pomiarowych o odpowiedniej dokładności.  

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.3. 

 

5.6.3. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej. Grubość powłoki cynkowej należy 

sprawdzić wg normy PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN 10346:2011.  

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 3.4. 

 

5.6.4. Sprawdzenie ugięcia. Ugięcie należy sprawdzić pod obciążeniem skupionym 

przyjętym wg rys. 18 i 19 (z obszaru bez zacienienia) zależnie od wybranych do badań 

elementów, działającym w środku rozpiętości kraty poprzez sztywną płytę stalową  

o wymiarach 200 x 200 mm i grubości 40 mm, pod którą należy umieścić podkładkę  

z miękkiej płyty pilśniowej o grubości 15 mm. Schemat obciążenia pokazano na rys. 24. 

Pomiaru ugięć należy dokonać za pomocą czujnika przemieszczeń liniowych z dokładnością 

do 0,01 mm.  

 

5.7. Pobieranie próbek do badań 

 

Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983. 

 

5.8. Ocena wyników badań 

 

Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 
Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 
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6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 

 

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5259/2014 zastępuje Aprobatę Techniczną 

ITB AT-15-5259/2008. 

 

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5259/2014 jest dokumentem stwierdzającym 
przydatność stalowych krat pomostowych i stopni schodów TERMETAL do stosowania  
w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt  3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, 
których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu  
i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, 
wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5259/2014 
i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów  

o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – 

Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z późniejszymi 

zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej 

Aprobaty Technicznej ITB. 

 

6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

 

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta stalowych krat pomostowych  

i stopni schodów TERMETAL od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz 

projektantów obiektów i wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich 

zastosowanie. 

 

6.6.  W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych 

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie stalowych krat pomostowych  

i stopni schodów TERMETAL należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom 

Aprobacie Technicznej ITB AT-15-5259/2014. 
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7. TERMIN WAŻNOŚCI 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5259/2014 jest ważna do 29 września 2019 r. 

Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej 

Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej  

z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego 

dokumentu. 

 

KONIEC 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Normy i dokumenty związane 

 
PN-EN 1993-1-1:2006 

+NA:2010+A1:2014 

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 1993-1-4:2007 

+NA:2010 

Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. 

Część 1-4: Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla 

konstrukcji ze stali nierdzewnych 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 

Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 

niestopowych 

PN-EN 10051:2011 Taśmy, blachy grube i blachy cienkie walcowane na gorąco 

w sposób ciągły cięte z taśm szerokich ze stali 

niestopowych i stopowych. Tolerancje wymiarów i kształtu 

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych 

na korozję 

PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozję. Część 2: Warunki techniczne 

dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego 

przeznaczenia 

PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób 

ciągły. Warunki techniczne dostawy 
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PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 

metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań 

PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. 

Pomiar grubości. Metoda magnetyczna 

PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. 

Klasyfikacja, określanie i ocena 

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 

produktu do próbek 

DIN 51130:2004 Testing of floor coverings. Determination of the anti-slip 

property. Workrooms and fields of activities with slip 

danger, walking method. Ramp test 

 

Raporty z badań i oceny 

 

1. Badania i ocena wytrzymałościowa krat pomostowych zgrzewanych dla potrzeb aprobaty 
technicznej – Zakład Badań Wytrzymałościowych i Modernizacji Obiektów Budowlanych 
ITB, NW-0604/01 

2. Wyniki badań powłoki cynkowej na stalowych kratach pomostowych firmy TERMETAL, 
dla potrzeb aprobaty technicznej – Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB,  
NO-2/982/A/01 

3. Badania wytrzymałościowe krat pomostowych TERMETAL – Zakład Konstrukcji i Badań 
Wytrzymałościowych ITB, NW-0559/P/2008 

4. Atest Higieniczny HK/B/1567/02/2011 – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie 

5. Opinia techniczna dotycząca stalowych krat pomostowych TERMETAL na potrzeby 
nowelizacji Aprobaty Technicznej AT-15-5259 – Zakład Konstrukcji i elementów 
Budowlanych ITB, 01303/14/Z00NK 

6. Raport z badań nr LK00-01303/14/Z00NK, Kraty pomostowe – Laboratorium Konstrukcji 
i Elementów Budowlanych ITB 

7. Opinia specjalistyczna nt. możliwości wykorzystania w procedurze aprobacyjnej raportów 
z badań krat antypoślizgowych TERMETAL w celu ustalenia klasy właściwości 
przeciwpoślizgowych i klasy przestrzeni rugowania tych wyrobów – Zakład Materiałów 
Budowlanych ITB, NM-01617R:02/AN/14 

8. Raporty z badań właściwości przeciwślizgowych krat antypoślizgowych wg DIN 51130,  
nr 04 003 – 11 TA1 do TA 18 z dnia 14 stycznia 2011 r. przeprowadzonych przez 
Laboratorium Roxeler Ingenieurge. mbH, Baustoffprufstelle, Otto-Hahn-Strasse 7,  
D-48161 Munster, Niemcy 
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Rys. 1. Krata standardowa TERMETAL 

 
 
 

 
Rys. 2. Krata standardowa TERMETAL z bezpiecznymi oczkami SM (SECURITY MESH) 
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Rys. 3. Krata standardowa TERMETAL z bezpiecznymi oczkami WBB 

 
 
 

 
Rys. 4. Krata TERMETAL antypoślizgowa 
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Rys. 5. Krata TERMETAL antypoślizgowa z bezpiecznymi oczkami SM (SECURITY MESH) 

 
 

 
Rys.6. Krata TERMETAL antypoślizgowa z bezpiecznymi oczkami WBB 
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Rys. 7. Płaskownik nośny z nacięciami 

 

B – szerokość kraty (pręt poprzeczny) 
L – długość (rozpiętość) kraty (płaskownik nośny) 

h – wysokość płaskowników nośnych 
 

 
Rys. 8. Krata pomostowa TERMETAL 
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Typowe wymiary stopni schodów, mm 

L 600 800 900 
B 205 240 270 295 305 205 240 270 295 305 205 240 270 295 305
h Wysokość płaskowników nośnych 
n 120 120 150 180 180 120 120 150 180 180 120 120 150 180 180

 

L 1000 1200 
B 205 240 270 295 305 205 240 270 295 305 
h Wysokość płaskowników nośnych 
n 120 120 150 180 180 120 120 150 180 180 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Stopień schodów z obramowaniem bocznym z blachy stalowej 
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h – wysokość płaskownika nośnego 
g – grubość płaskownika nośnego 

 
Wymiary oczek dla rozstawu osiowego płaskowników nośnych a = 15,1 mm 

 

 
 

Rys. 10. Asortyment krat pomostowych i stopni schodów z uwagi na wielkość oczka dla 
rozstawu osiowego płaskowników nośnych a = 15,1 mm 
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Wymiary oczek dla rozstawu osiowego płaskowników nośnych a = 30,2 mm 

 

 

Rys.11. Asortyment krat pomostowych i stopni schodów z uwagi na wielkość oczka dla 
rozstawu osiowego płaskowników nośnych a = 30,2 mm 
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Wymiary oczek dla rozstawu osiowego płaskowników nośnych a = 34,3 mm 

 

  

 

 

 

 

 Rys.12. Asortyment krat pomostowych i stopni schodów z uwagi na wielkość oczka dla 
rozstawu osiowego płaskowników nośnych a = 34,3 mm 

 



 AT-15-5259/2014 str. 27/36 

 

 
 

Rys. 13. Uchwyt mocujący i spinający – część górna 
 
 
 

 

Rys. 14. Uchwyt mocujący i spinający – część dolna 
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Rys. 15. Uchwyt spinający – część dolna 
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01 – uchwyt mocujący – część górna 
02 – uchwyt mocujący – część dolna 

03 – śruba M8x60 
04 – nakrętka M8 

 
 

 

 

 
 

05 - uchwyt mocujący hakowy 
 
 
 
 

Rys. 16. Komplet mocujący standardowy i hakowy 
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01 – uchwyt spinający – część górna 
02 – uchwyt spinający – część dolna 

03 – śruba M8x50 
04 – nakrętka M8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 17. Komplet spinający 
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Rys. 18. Nośność charakterystyczna krat pomostowych wykonanych z zastosowaniem 
płaskowników nośnych h = (20 ÷ 40) mm, dla rozstawu płaskowników nośnych  a = 34,3 mm 
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Rys. 19. Nośność charakterystyczna krat pomostowych wykonanych z zastosowaniem 
płaskowników nośnych h = (50 ÷ 70) mm, dla rozstawu płaskowników nośnych  a = 34,3 mm 
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Rys. 20. Oznaczenia wad kształtu krat pomostowych i stopni schodów  
(różnica długości przekątnych) 

 
 

 
 

Rys. 21. Oznaczenia wad kształtu krat pomostowych i stopni schodów  
(wygięcia wzdłuż płaskowników nośnych i prętów poprzecznych) 
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Rys. 22. Oznaczenia wad kształtu krat pomostowych i stopni schodów  

(wystawanie prętów poprzecznych, skośność płaskowników nośnych lub obramowania i skos 
docięcia płaskownika nośnego względem obramowania) 
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Rys. 23. Oznaczenia wad kształtu krat pomostowych i stopni schodów 
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Rys. 24. Schemat obciążenia przy pomiarze ugięć krat pomostowych  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-83-249-7985-1 


	ATtyt
	ATred
	5259_2014
	Okładka A4 str 4

