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Wstęp 
 
 
W ostatnim czasie zaobserwowano bardzo niepokojące przypadki podrabiania dokumentów kontroli 
dla stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę. Problem jest bardzo poważny, ponieważ materiał 
dostarczony z celowo podrobionym lub niekompletnym dokumentem kontroli jest niewiadomego 
pochodzenia i istnieje ryzyko, iż nie został on wprowadzony do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach 
budowlanych, a jego parametry wytrzymałościowe oraz skład chemiczny nie zostały potwierdzone w 
żadnych badaniach. 
 
Wprowadzenie do obrotu i zastosowanie przez wykonawcę konstrukcji budowlanej stali zbrojeniowej o 
parametrach niezgodnych z deklarowanymi w dokumentach kontroli stwarza ogromne ryzyko dla 
bezpieczeństwa tych konstrukcji. Właściwości stali zbrojeniowej, w szczególności parametry 
wytrzymałościowe, są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa całego ustroju żelbetowego, gdyż materiał 
ten, podobnie jak beton, ma decydujący wpływ na nośność elementów konstrukcji.  

 

 
Zgodnie z Prawem Budowlanym wykonawca ma obowiązek sprawdzenia, czy 

wyrób użyty przez niego w konstrukcji był certyfikowany na zgodność z 

odpowiednią Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 

 

Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane podaje wprost, że przy wykonywaniu robót budowlanych można 
stosować tylko te wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, czyli 
z Ustawą o wyrobach budowlanych. Zasady wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu zostały 
opisane w dalszej części opracowania. 
Natomiast zgodnie z art. 93 Prawa Budowlanego, jeśli ktoś naruszy przepis atr.10, czyli zastosuje w 
obiekcie budowlanym wyrób, który nie został legalnie wprowadzony do obrotu zgodnie z Ustawą o 
wyrobach budowlanych podlega karze grzywny. W praktyce może to oznaczać nie tylko karę grzywny, 
ale również przestój oraz opóźnienia na budowie, które mogą się wiązać ze znacznymi stratami dla 
wykonawcy. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie przez wykonawcę, czy stosowany przez niego wyrób 
posiada poprawnie wystawione dokumenty kontroli.  
Poniżej odpowiednie fragmenty Prawa Budowlanego: 
 
Atr. 10: 
„Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach 
użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych […] można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych 
wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.” 
 
Art. 93, ust. 1a: 
„Kto […] przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10 […] 
podlega karze grzywny.” 
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Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu 
 
Sposób w jaki wyrób budowlany powinien być wprowadzony do obrotu na polskim rynku 
określa Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Mówi ona, iż: 
„Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie 
wymagań podstawowych”. 
Natomiast wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, czyli 
może być wprowadzony do obrotu, jeżeli spełnia jeden z czterech warunków określonych w art. 5.1. 
tejże ustawy, czyli jeżeli jest: 
 
1)     oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2)     umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3)    oznakowany,[…], znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy, 
albo 

4)    wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty 
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 
W przypadku stali zbrojeniowej punkty 1) i 2) nie mogą zostać spełnione. Stal zbrojeniowa nie może 
być znakowana znakiem CE, gdyż do chwili obecnej nie została ustanowiona norma zharmonizowana 
ani europejska aprobata techniczna na ten materiał. Natomiast punkt 2) nie może zostać spełniony, 
gdyż wykaz wyrobów mający niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa jak dotąd nie został 
utworzony przez Komisję Europejską, ponadto stal zbrojeniowa ma ogromne znaczenie dla 
bezpieczeństwa, gdyż jako materiał konstrukcyjny decyduje o wytrzymałości całej konstrukcji. 
W związku z powyższym aby stal zbrojeniowa mogła zostać legalnie wprowadzona do obrotu na 
polskim rynku musi spełniać warunek podany w punkcie 3), czyli musi ona posiadać znak budowlany 
‘B’.  
Istnieje jeszcze możliwość określona w punkcie 4), czyli legalne wprowadzenie wyrobu do obrotu w 
innym państwie członkowskim UE.  
Jednakże, ta metody wprowadzenia stali zbrojeniowej do obrotu w znacznym stopniu komplikuje 
sprawę związaną z zastosowaniem takiej stali w obiekcie budowlanym. Wykonawca, chcąc sprawdzić 
czy może taki wyrób zastosować,  musi zaznajomić się z przepisami prawa obowiązującymi w danym 
kraju, w którym wyrób ten został wprowadzony do obrotu. W przeciwnym razie, nie ma żadnej 
pewności czy dany wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu i czy można go zastosować. 
Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż wymogi odnośnie wprowadzenia wyrobu do obrotu każde 
państwo członkowskie najczęściej posiada jedynie w swoim ojczystym języku, co wiąże się również z 
koniecznością tłumaczenia dokumentów i przepisów na język polski. Poza tymi trudnościami, 
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wykonawca musi jeszcze przeanalizować dokumentację techniczna każdego obiektu, w którym chce 
daną stal zastosować i sprawdzić czy parametry tej stali spełniają postawione tam wymagania. 
W związku z problemami, jakie niesie za sobą stosowanie stali zbrojeniowej wprowadzonej do obrotu 
na podstawie punktu 4), w praktyce najczęściej zamawiający żąda aby dostarczana stal była 
znakowana znakiem budowlanym, wtedy weryfikacja takiego materiału w znacznym stopniu się 
upraszcza. 
 
Warunki, jakie musi spełnić producent, aby móc znakować swoje wyroby znakiem budowlanym ‘B’ 
określa Ustawa o wyrobach budowlanych: 
„Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne […], jeżeli producent, 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją 
wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do 
jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.” 
 

 
Rys.1. Wzór znaku budowlanego „B” 

 
Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu można zilustrować krótkim schematem: 
 

Produkcja stali zbrojeniowej o określonym gatunku wg dokumentu odniesienia: 
Polskiej Normy 

bądź (jeżeli dla danego gatunku nie ma Polskiej Normy) aprobaty technicznej. 

 
 

Uzyskanie przez producenta certyfikatu zgodności  
z właściwym dokumentem odniesienia stosując odpowiedni system (np.+1). 

Certyfikat jest wydawany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą  
(np. ITB,IBDiM, Zetom lub Simptest). 

 
 

Wydanie przez producenta na własną odpowiedzialność krajowej deklaracji zgodności 
 z dokumentem odniesienia. 

krajową deklarację zgodności przechowuje producent i przedkłada organom kontroli na 
żądanie. 

 
 

Znakowanie wyrobu znakiem budowlanym B. 

 
 

Dostarczenie zamawiającemu stali zbrojeniowej wraz z dokumentem kontroli. 
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Dokumenty kontroli 

 

Rodzaje dokumentów kontroli 
 

Norma PN-EN 10204:2006 „Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli” wyróżnia dwie grupy 
dokumentów kontroli przekazywanych zamawiającemu wraz z dostawą. W każdej grupie znajdują się 
dwa rodzaje dokumentów: 
 
1. Dokumenty kontroli oparte na kontroli wewnętrznej*: 

 

�  Deklaracja zgodności z zamówieniem „rodzaj 2.1”. Dokument, w którym wytwórca stwierdza, 
że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu, bez podawania 
wyników badań. 
 
�  Atest „rodzaj 2.2”.  Dokument, w którym wytwórca stwierdza, że dostarczone wyroby są 
zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i przedstawia wyniki badań uzyskanych podczas 
kontroli wewnętrznej wyrobów. 

 
* Kontrola wewnętrzna – kontrola przeprowadzona przez wytwórcę według własnych procedur w celu 
oceny, czy wyroby określone tą samą specyfikacją wyrobu i wykonane według tego samego procesu 
wytwarzania spełniają wymagania podane w zamówieniu. Wyroby poddane kontroli niekoniecznie 
pobiera się partii stanowiącej dostawę. 
 

2. Dokumenty kontroli oparte na kontroli odbiorczej**: 
 
� Świadectwo odbioru 3.1 „rodzaj 3.1”. Dokument wystawiony przez wytwórcę, w którym 
stwierdza on, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi przy zamówieniu i 
podaje wyniki badań. Partia do badań i badania, jakie należy wykonać, są określone w 
specyfikacji wyrobu, przepisach urzędowych i odpowiednich przepisach technicznych i/lub 
zamówieniu. Dokument potwierdza upoważniony przedstawiciel kontroli wytwórcy, niezależny od 
wydziału produkcyjnego. 
 
� Świadectwo odbioru 3.2 „rodzaj 3.2”. Dokument sporządzony przez upoważnionego 
przedstawiciela kontroli wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego i upoważnionego 
przedstawiciela kontroli zamawiającego lub inspektora kontroli określonego w przepisach 
urzędowych, w którym stwierdzają, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi 
w zamówieniu i podają wyniki badań. 

 

** Kontrola odbiorcza – kontrola przeprowadzona przed wysyłką, według specyfikacji wyrobu, na 
wyrobach mających stanowić dostawę lub na partiach wyrobów, których część ma stanowić dostawę, 
w celu sprawdzenia, czy te wyroby spełniają wymagania podane w zamówieniu. 
 

Powyższa norma oraz wymienione dokumenty kontroli nie są obowiązkowe, tzn. producent ma prawo 
sam zadecydować w jaki sposób wykaże zamawiającemu, że dostarczane przez niego wyroby 
spełniają wymagania określone w polskiej normie bądź aprobacie technicznej. Producent może więc 
zastosować jeden z powyższych wzorów dokumentu lub wykazać zgodność swoich wyrobów w inny 
sposób, nieokreślony w normie. Jednakże zastosowanie któregoś z powyższych dokumentów jest 
oczywiście znacznym ułatwieniem zarówno dla producenta, jak i dla odbiorcy, który znając wzór 
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świadectwa odbioru z łatwością może taki dokument zweryfikować. W związku z tym powszechną 
praktyką wśród producentów stali zbrojeniowej jest dostarczanie zamawiającemu wraz z materiałem 
świadectwa odbioru 3.1. 
 

Zawartość dokumentów kontroli 
 
Informacje, które powinny się znaleźć w dokumentach kontroli podaje norma PN-EN 10168:2006 
„Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem.” Norma ta określa jakie 
informacje mogą być zawarte w dokumentach kontroli z podziałem na bloki.  
Poniżej omówione zostały informacje, które powinny się znaleźć na świadectwie odbioru 3.1. 
dostarczanym do odbiorcy wraz ze stalą zbrojeniowa gatunku B500SP. 
 

 
Rys. 2. Świadectwo odbioru rodzaj 3.1. dla stali gatunku B500SP. 

 
�  Blok informacji A  
Informacje na temat transakcji handlowej i stron uczestniczących: 
       - nazwa i adres producenta 
       - rodzaj dokumentu kontroli wg PN-EN 10204:2006 (Świadectwo odbioru rodzaj 3.1) 
       - nazwa i adres zamawiającego 
       - nazwa i adres odbiorcy 
     - miejscowość, data, numer dostawy, numer zamówienia, numer referencyjny, waga dostawy [kg] 
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�  Blok informacji B 
Informacje opisujące wyrób, do którego zastosowanie ma dokument kontroli: 
      - wyrób (Pręty żebrowane gorącowalcowane okrągłe)  
      - przeznaczenie (Do zbrojenia betonu) 
      - gatunek stali (B500SP) 
      - numer normy lub aprobaty technicznej (PN-H-93220:2006) 
 
�  Blok informacji C 
Informacje dotyczące przeprowadzonej kontroli: 
  Informacje ogólne: 
      - numer wytopu 
      - wymiar [mm] 
      - długość [m] 
      - ilość wiązek [szt.] 
      - waga [kg] 
  Próba rozciągania: 
      - własności mechaniczne dla każdego nr wytopu: Re nom [MPa], Rm nom [MPa], Rm/Re, A5, Agt 
  Inne badania mechaniczne: 
      - wynik badania zginania z odginaniem 
  Skład chemiczny i proces wytwarzania stali: 
      - równoważnik węgla Ceq lub zawartość wszystkich pierwiastków, które wchodzą w skład wzoru 
        na Ceq: C, Mn, Cr, V, Mo, Cu i Ni.  
 
�  Blok informacji Z 
Informacje dotyczące potwierdzenia przez producenta zgodności wyrobów z dokumentem odniesienia: 
      - numery norm/aprobat technicznych (Norma PN-H-93220:2006, Aprobata Techniczna nr …, nr i 
        data ważności certyfikatu zgodności) 
      - stwierdzenie o zgodności (Wyrób jest zgodny z normami i innymi dokumentami powołanymi w 
        treści niniejszego świadectwa odbioru / Wyrób jest zgodny z warunkami zamówienia.) 
      - imię, nazwisko i stanowisko przedstawiciela kontroli (Upoważniony przedstawiciel kontroli  
        wytwórcy, niezależny od wydziału produkcyjnego.) 
 
 

Na co należy zwrócić uwagę przy weryfikacji dokumentów kontroli 

 

Odbierając stal na budowie bardzo ważne jest aby jak najdokładniej sprawdzić dokument kontroli 
dołączony do dostawy. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie: 
 
�  Czy podano nazwę i adres zamawiającego. 
Na dokumencie kontroli bezwzględnie powinna się znaleźć jasna i klarowna informacja kto zamówił 
stal od producenta. Niedopuszczalne jest pominięcie tej informacji bądź umieszczenie zamiast niej 
niejasnych znaków bądź symboli.  

�  Czy podano wszystkie parametry wymagane przez dokument odniesienia dla danego gatunku stali 
(Polską Normę lub aprobatę techniczną).  
Dla każdego gatunku stali zbrojeniowej wymagane jest podanie w dokumencie kontroli określonych 
parametrów charakteryzujących ten gatunek. Informacje odnośnie tego jakie dokładnie są to 
parametry można znaleźć w dokumencie odniesienia, czyli normie lub aprobacie technicznej. 
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�  Bardzo niewyraźne kopie dokumentów. 
Oryginalny dokument kontroli wydawany jest przez producenta stali zbrojeniowej tylko raz dla 
zamawiającego, który bezpośrednio kupuje stal od producenta. Taki zamawiający, którym najczęściej 
jest zbrojarnia, z jednej dostawy materiału od producenta, na którą wydany był jeden dokument 
kontroli, realizuje szereg dostaw zbrojeń do różnych klientów. W związku z tym, zbrojarnia 
przechowuje oryginalny dokument kontroli u siebie, natomiast sprzedając stal swoim odbiorcom 
dostarcza już tylko kserokopię bądź skan tego dokumentu. Bardzo często więc zdarza się, że do 
odbiorcy końcowego trafia niezbyt już wyraźna kopia dokumentu. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
taką kopię, gdyż jest ona szczególnie podatna na wszelkie przeróbki dokonywane przez nieuczciwego 
pośrednika. 

�  Wszelkie nieprawidłowości w opisie materiału. 
Należy dokładnie sprawdzić dokument kontroli zwracając uwagę na opis materiału, gdyż niektóre 
błędy mogą zostać z łatwością od razu wyłapane przez inżyniera mającego wiedzę na temat 
dostępnych gatunków stali zbrojeniowej.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości podczas weryfikacji dokumentów kontroli zaleca 
się ich weryfikację u producenta. 

Poza powyższymi uwagami, bardzo ważną kwestią jest również cena stali. Jeżeli spada 
ona znacznie poniżej ceny rynkowej i osiąga wartość, która jest nieosiągalna dla 
producentów, którzy w sposób legalny produkują i sprzedają stal, może to oznaczać, iż 
taki materiał pochodzi z działalności przestępczej mającej na celu wyłudzenie podatku 
VAT. Należy zdecydowanie unikać zakupu nielegalnej stali, gdyż konsekwencje dla 
wykonawcy, który taką stal zakupił i wbudował mogą być bardzo dotkliwe. Aktualną 
cenę rynkową stali zbrojeniowej można znaleźć na stronie Polskiej Unii Dystrybutorów 
Stali (www.puds.pl). 
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Stal zbrojeniowa 
 

Odbierając stal na budowie należy zweryfikować nie tylko dołączone do niej dokumenty, ale również 
należy sprawdzić sam materiał.  Każdy gatunek stali zbrojeniowej posiada swoje charakterystyczne 
użebrowanie. Znając wzory użebrowania najpopularniejszych gatunków stali zbrojeniowej możemy bez 
problemu sprawdzić jaki gatunek został dostarczony na budowę.  
Poniżej znajdują się wzory użebrowania najpopularniejszych gatunków stali zbrojeniowej: 
 
�  gatunek B500SP – stal o wysokiej ciągliwości 
     Żebra poprzeczne ułożone są w sposób dwuskośny, czyli nachylone są pod dwoma różnymi kątami 
     do osi podłużnej pręta. Pręty proste mają przekrój okrągły, natomiast pręty dostarczane w kręgach 
     mają przekrój kwadratowy. 
     Dokumentem odniesienia dla gatunku B500SP jest norma PN-H-93220:2006 oraz Aprobaty 
     Techniczne. 

 
                        Rys.3. Użebrowanie stali gatunku B500SP. 
 

�  gatunek B500B – stal o średniej ciągliwości 
     Żebra poprzeczne po obu stronach pręta są równoległe do siebie oraz są ‘zanikające’ co oznacza, 
     że ich wysokość maleje do zera w miejscu zetknięcia się z żebrem podłużnym. 
     Dokumentem odniesienia dla gatunku B500B jest Aprobata Techniczna ITB lub IBDiM. 
 

 
                    Rys.4. Użebrowanie stali gatunku B500B. 
 
�  gatunek RB500W – stal o średniej ciągliwości 
     Żebra poprzeczne z jednej strony pręta są równoległe do siebie, natomiast z drugiej strony są 
     ułożone w sposób dwuskośny. 
    Dokumentem odniesienia dla gatunku RB500W jest norma PN-ISO 6935-2:1998 oraz Aprobaty 
    Techniczne. 
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     Rys.5. Użebrowanie stali gatunku RB500W. 
 
�  gatunek BSt500S – stal o średniej ciągliwości 
     Posiada takie samo użebrowanie jak gatunek RB500W. Są to gatunki równorzędne, posiadają takie 
     same właściwości. Gatunek BSt500S ze względu na aktualizację niemieckiej normy DIN, wg której 
     jest produkowany, w chwili obecnej jest produkowany pod nazwą B500B.  
     Dokumentem odniesienia dla gatunku BSt500S jest norma DIN-488 oraz Aprobaty Techniczne. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Rys.6. Użebrowanie stali gatunku BSt500S. 
 
�  gatunek B500A – stal o niskiej ciągliwości 
     Żebra poprzeczne są ułożone w trzech rzędach oraz są do siebie równoległe.  
     Dokumentem odniesienia dla gatunku B500A jest norma PN-H-93247-1:2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Rys.7. Użebrowanie stali gatunku B500A. 
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Identyfikacja wytwórcy 

 
Wszystkie pręty żebrowane, poza informacją na temat gatunku stali, posiadają również trwałe 
znakowanie wskazujące na zakład, w którym zostały wyprodukowane. Metodę takiego trwałego 
znakowania prętów przez producenta określa norma PN-EN 10080:2007 „Stal do zbrojenia betonu. 
Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne”. Wg tej normy, każda stal zbrojeniowa powinna 
mieć na jednym z rzędów żeber lub wgnieceń oznakowanie identyfikujące zakład. Oznakowanie to 
powinno być powtarzane w odstępach nie większych niż 1,5 m i powinno składać się z: 

a) symbolu oznaczającego początek znakowania, 
b) numerycznego systemu identyfikującego wytwórcę, składającego się z numeru kraju 

pochodzenia i numeru zakładu. 
 
Symbol oznaczający początek znakowania wykonywany jest za pomocą pogubienia dwóch kolejnych 
żeber. Natomiast na numer kraju i numer zakładu wskazuje ilość normalnych żeber znajdująca się 
pomiędzy pogrubionymi żebrami.  
Umiejętność odczytywania tak zakodowanej informacji jest bardzo przydatna przy weryfikacji stali na 
budowie, gdyż pozwala na natychmiastowe rozwianie wątpliwości odnośnie pochodzenia prętów  
dostarczonych na budowę.  
  
Poniżej znajdują się numery identyfikujące wytwórcę stosowane przez polskich producentów: 
 

 
 �  Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. 

 

 

 

 

  

 

 

����  CMC Zawiercie S.A. 

 

 

 

 

 

����        ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. 
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Napis EPSTAL 

 
EPSTAL jest to znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej certyfikacji na stal zbrojeniową o 
wysokiej ciągliwości, gatunku B500SP.
certyfikacji uzyskali znak EPSTAL, 
którzy jest nawalcowany na każdym pręcie. 
wyrobu w warunkach budowy jest łatwa i 
wyrób ten został poddany badaniom zgodnie z 
certyfikowany przez akredytowaną jednostkę badawczą oraz posiada wszystkie certyfikaty zgodności 
oraz aprobaty techniczne wymagane w Polsce.
pewność, że jest to stal gatunku B500SP, 
której właściwości zostały dodatkowo potwierdzone w 
certyfikacji, dając nam najwyższy stopień pewności. 
napisem zostało zatwierdzone przez Instytut Techniki Budowlanej w badaniach przyczepności stali do 
betonu. 
 

Rys. 8. Schemat napisu EPSTAL na prętach.

 

Rys. 9. Pręty ze stali EPSTAL 
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EPSTAL jest to znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej certyfikacji na stal zbrojeniową o 
wysokiej ciągliwości, gatunku B500SP. Producencki, którzy po pomyślnym 

znak EPSTAL, mają obowiązek znakowania swoich wyrobów 
którzy jest nawalcowany na każdym pręcie. Takie trwałe znakowanie prętów sprawia, iż identyfikacja 
wyrobu w warunkach budowy jest łatwa i wiarygodna. Znak EPSTAL na pręcie jest gwarancją, że 

tał poddany badaniom zgodnie z wymaganiami odpowiednich polskich norm, 
certyfikowany przez akredytowaną jednostkę badawczą oraz posiada wszystkie certyfikaty zgodności 

ne wymagane w Polsce. Znajdując napis „EPSTAL” na prętach możemy mieć 
pewność, że jest to stal gatunku B500SP, wyprodukowana przez jednego z polskich producentów, 
której właściwości zostały dodatkowo potwierdzone w badaniach przeprowadzanych w ramach 

fikacji, dając nam najwyższy stopień pewności. Dodatkowo trwałe znakowanie stali EPSTAL 
zatwierdzone przez Instytut Techniki Budowlanej w badaniach przyczepności stali do 

 

 

 

 
Rys. 8. Schemat napisu EPSTAL na prętach. 
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EPSTAL jest to znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej certyfikacji na stal zbrojeniową o 
Producencki, którzy po pomyślnym przejściu procesu 

ów napisem „EPSTAL”, 
sprawia, iż identyfikacja 

wiarygodna. Znak EPSTAL na pręcie jest gwarancją, że 
wymaganiami odpowiednich polskich norm, 

certyfikowany przez akredytowaną jednostkę badawczą oraz posiada wszystkie certyfikaty zgodności 
Znajdując napis „EPSTAL” na prętach możemy mieć 

wyprodukowana przez jednego z polskich producentów, 
badaniach przeprowadzanych w ramach 

rwałe znakowanie stali EPSTAL 
zatwierdzone przez Instytut Techniki Budowlanej w badaniach przyczepności stali do 


