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CERTYFIKĄT ZGODNOŚCI
Z AIeł_, AD oWE J KONTROLI PRODUKC JI

Nr 1436 - CPR - 0048

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/20]] z dnia 9 marca 2011 r.

(Rozporządzenie CPR.) niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Wyroby walcowane na gorąco - Ętowniki równoramienne i nierównoramienne,
teowniki równoramienne i nierównoramienne oraz ceowniki z pochyloną wewnętrzną

powierzchnią stopek ze stali konstrukryjnych niestopowych
w gafunkach i wymiarach wg Załącznikanr 1,,

prlzeznaczone do stosowania w konstrukcjach metalowych
lub konstrukcj ach zespolonych metalowo-betonowych.

wprowadzonego do obrotu pod naauq lub znakiemfirmoą;rł producenta:

WALCOWNIE OSTROWIECKIE WOST S.A.
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A

27 -400 Ostrow iec Świętokrąvski

i prc,dukowanego w zakładzie produkcyjnym:

\ilALCowNIE OSTROWIECKIE WOST S.A.
ul. Centralnego Okręgu Frzemysłowego 12A

27 -400 Ostrowiec Świętokrzyski

lliniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia doĘczqce r_lceny i weryfikacji stałości vt,iaściy,ości
uzytkowych, określone w załqczniku ZA normy:

EN 10025-1:2004

w, ramach systemu 2+ Sq Stosowane orąz Że

zakładowa kontrola produkcj i spełnia majqce zustosowanie wymaganiu.

Niniejszy cerĘfikat został wydany po rąz pierwszy w dniu 72.a7.2016 r, i pozostaje ważny, dopóki zharttlonizowana
norma, metody oceny i weryfikacji stąłości właściwości uĄtkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego uytwarzanią
nie ulegnq istotnej zmianie c;raz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cafnięty przez notyfikowanc1 ;lednostkę
cerĘ/ikuj qc q z aH a dov, q kontrolę pr o dukcj i.
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DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

Wyroby ze stali konstrukcyjnych walcowane na gorąco

Załączniknr 1
do CerĘfikatu nr 1436-CPR-0048
z dnia 08.08.2022 r.

Gatunek
stali

Norma
klasyfikacyjna

Zasadnicze charakte rys tykiWyrób
Wymiary

S235JR
S275JR
5355JR
S235J0
S275J0
S355J0
S235J2
Sż75J2
S355J2
S355K2

EN 10025-2:2019Kątowniki równoramienne:

60x60-100x100 mm
grubość ścianki 5+16 mm

I20xl20=200x200 mm
grubośó ścianki 9+28 mm

Kątowniki nierównoramienne :

70x50-100x50 mm
grubośó ścianki 5+10 mm

80x40+80x65 mm
grubość ścianki 6+10 mm

90x60 mm
grubość ściaŃi 6+8 mm

120x80 mm
grubość ściaŃi 8+12 mm

130x65 mm
grubość ścianki 8+12 mm

130x90-250x90 mm
grubość ścianki 9-i16 mm

Teowniki równoramienne :

100x100 mm
grubość ścianki 11 mm

I20xI20:I40x140 mm
grubość ścianki 13+15 mm

Teowniki nierównoramienne :

100x50 mm
grubośó ścianki 8,5 mm

Ceowniki z pochyloną wewnętrzną
powierzchnią stopek:

140x60 mm
grubość ścianki 7 mm

160x65 mm
grubość ścianki 7,5 mm

180x70 mm
grubość ścianki 8,0 mm

200x75 mm
ścianki mm

5355J2W

. wydfużenie

. wytrrymŃośó na rozciąganie

. granica plasĘczności

. udarność

. spawalność (skład chemiczny)

. trwałośó (skład chemiczny)

. tolerancje wymiarów i ksźałfu

dr inz. Tomasz Włodek mgr inz. Makieła

EN 10025-5:2019
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