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Grătare Metalice Electroforjate Tip - SP

Grătare metalice Electroforjate TIP-SP
Spațiul axial intre barele portante si barele secundare – Dimensiunea ochiului
Spațiul axial intre barele portante si barele secundare – Dimensiunea ochiului
Tipul standard al unui grătar metalic electroforjat tip-SP (cnf. DIN 24537-1), presupune ca spațiul axial a barelor portante
sa fie de 34,33 mm si a barelor secundare 38,1 sau 50,8mm.Aceste tipuri sunt in conformitate cu standardul CSN EN ISO
14122 pentru o minge care nu trebuie sa treacă prin D=35mm.Dupa deducerea grosimii de la ambele elemente, ochiul
este aprox. 31x32 sau 31x45.La cererea clientului, pot fi furnizate grătare cu următoarele dimensiuni ale ochiului axial:

Characteristici:
Grătare metalice sunt suprafețe plane pe care se poate circula si care au o mulțime de
găuri de trecere într-un aranjament regulat, astfel încât suprafața de scurgere este de
obicei mai mare de 70% si sunt realizate prin asamblarea benzii de oțel, în poziție
verticală şi paralelă, într-o structură stabilă prin presare şi sudare.
Grătarele metalice au un raport bun intre calitățile statice şi greutatea proprie, au cost
redus, se montează ușor, permit trecerea aerului, a luminii şi a apei.

Spațiul axial al
Barelor portante
DIMENSIUNEA
OCHIULUI

Ochiul
Standard

Ochiul care nu lasă
sa treacă o minge de
20mm

Alte dimensiuni
obișnuite ale
ochiurilor

34,33 x 38,1

15,56 x 76,20
21,64 x 76,20
34,33 x 24,33

34.33 x 50,80
34.33 x 76,20
34.33 x 101,60
41.46 x 101,60

X
Spațiul axial al
Barelor secundare

Grătarele metalice reprezintă elemente de pardoseala din care se pot forma: platforme,
podețe utilizate in obiective industriale si la construcții din otel.
Grătarele metalice pentru încărcări mari sunt destinate pentru transport. Aceste tipuri
de grătare metalice au suprafețele antiderapante si sunt utilizate in special pentru spatii
unde exista pericol de murdărire cu uleiuri si cu alte grăsimi.
Grătarele metalice sunt compuse din elemente portante, elemente secundare și
elemente de contur. Elementele portante sunt fâșii de platbandă dispuse paralel una
față de următoarele în poziție verticală și care determină calitățile statice grătarului.
Elementele secundare sunt în funcție de tipul grătarului, fâșii de platbandă sau bară
pătrată torată, dispuse prin presare, sudare, perpendicular pe elementele portante.
Elementul de contur este o fâșie de platbandă sudată pe marginile grătarului.
Fabricarea acestor tipuri de grătare metalice se realizează conform DIN 24537 din oțel
S235JR (EN 10025-2: 2004) si sunt zincate la cald conform EN ISO 1461.
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Se pot executa si alte dimensiuni ale ochiurilor, in funcție de cererea si nevoile clientului.

Gama produselor standard a barei portante
Înălțime

Grosime

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

20 mm
La cerere
Prod.Standard
La cerere
La cerere

25 mm
Prod.Standard
Prod.Standard
La cerere
Prod.Standard

30 mm
Prod.Standard
Prod.Standard
La cerere
Prod.Standard

40 mm
Prod.Standard
Prod.Standard
Prod.Standard
Prod.Standard

*Alte înălțimii și alte grosimii până la dimensiune de 80x5 mm doar la cerere
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Grătare Metalice Presate Tip - P

Rama

Grătarele metalice presate sunt realizate într-o gama larga de dimensiuni ale barelor portante si secundare, astfel incit sa se
furnizeze tipul optim de grătar metalic. Grătarele sunt fabricate pe dimensiuni; Dimensiunea standard a grătarului in direcția
barelor secundare (lățimea grătarului) este de 1400mm; in cazul prelucrării automatizate (mai avantajos),dimensiunea maxima
este de 1600mm, iar prin prelucrarea manuala, se poate ajunge pina la 1750mm.Lungimea maxima a grătarului metalic presat
este de 3000mm.

Grătarele presate cu bara portanta de la 20x2 pâna la 40x3 sunt bordurate cu
platbanda normala sau cu platbanda speciala profilata. Daca dimensiunea barei
portante depășește 40x3, grătarul este bordurat doar cu platbanda normala.

Antiderapare
👉 Grătarele metalice presate tip-P sunt fabricate în conformitate cu DIN 24 537-1, din oțel S235JR sau S355JR (EN 10025-2:
2004), din INOX (1.4301/ X5CrNi18-10, 1.4571/ X6CrNiMoTi17-12-2) si din Aluminiu (AlMg3G22, AlMg1F15).

Spațiul axial intre barele portante si barele secundare – Dimensiunea ochiului
Bara portanta Standard
Înălțimea Platbenzii (mm)
X
Grosimea Platbenzii (mm)

20x2 25x2 30x2 40x2

In condiții normale de utilizare, proprietățile antiderapante standard ale grătarelor metalice electroforjate tip – SP sau a
celor presate
tip –P sunt suficiente. Pentru mediile in care este posibila apariția uleiului, a gheții, sau a unor impurități care cresc riscul
de alunecare, sau când grătarele se folosesc pe podețe inclinate, este necesara utilizarea grătarelor metalice cu design
antiderapant. Acesta consta
într-un finisaj dințat al barelor portante sau al barelor secundare. GITTERWELD oferă mai multe tipuri de grătare
antiderapante.

20x3 25x3 30x3 40x3

Dimensiunea Ochiului
Spațiul axial al
Barelor portante

22,22mm

33,33mm*

66,66mm

X

x
Spațiul axial al
Barelor secundare

44,44mm

11,11mm

22,22mm

33,33mm*

44,44mm

66,66mm

25mm

50mm*

*Valorile cnf. DIN 24537-1
Alte înălțimi ,grosimi a platbenzilor (pana la aprox. 170x5mm) si ochiurilor doar la cerere.
Produse alternative ale grătarelor metalice presate tip-P sunt grătare cu barele pline (bara portanta are aceeași înălțime cu bara
secundara), grătare pentru trafic greu, grătare pentru rigole, grătare folosite ca fațade, parasolare, tavane etc.
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Cleme de Prindere - SPP

Elemente de fixare pentru grătare metalice tip – SP si P





Grătarele metalice trebuie sa fie asigurate împotriva alunecării sau ridicării de pe structura de așezare. Fiecare grătar
metalic trebuie fixat cel puțin in patru puncte de preferința in colturi.
Elementele de fixare furnizate de la GITTERWELD sunt pentru toate tipuri de grătare metalice si pentru toate tipuri de
profil disponibile in comerț si structuri de sprijin unde trebuie așezate grătarele.
Toate elementele de fixare trebuie inspectate periodic, in funcție de condițiile de utilizare si dacă este necesar,
articulațiile filetate trebuie strânse
Daca clientul nu specifica la comanda, toate tipurile de elemente de prindere inclusiv șuruburile si piulițele sunt
zincate la cald.

Fixarea de siguranța a unui element cu blocare – SPP 430
Acesta este destinat pentru grătare metalice presate tip – P
cu ochi 30x30 si cu înălțimea maxima de 55mm.Acest
element previne alunecarea grătarului pe structura de
susținere chiar si in cazul in care se slăbește șurubul din
filet. Montarea se face de sus prin ochiurile grătarului.

Fixare Standard – SPP 134
Este compusa dintr-o baza robusta care se afla la partea de
jos, șurub, piulița si o clema in forma de disc. Este conceput
in așa fel incit la ochiul de 33x33 mm se poate monta de sus
prin ochiurile a grătarelor.

Fixare cu clema dubla – SPP 534
Permite conectarea a doua grătare adiacente in locuri unde

Cârlig de fixare – SPP 2134 si SPP 2234

exista abateri mari si previne deformarea marginilor
grătarului.Se aplica in special in locuri unde sunt decupări in

Acesta este destinat pentru fixarea grătarului pe un profil cu o

forme mari ale grătarelor.

flanșa inferioara. Pentru specificații complete trebuie sa fiu
furnizate dimensiunea si tipul profilului. Acest element de
asemenea fixează si blochează poziția grătarului metalic.

Fixarea pentru grătare cu ochiul axial al barelor
Fixarea de siguranța cu blocare – SPP 338

secundare 11,11 mm – SPP 611

Fixarea parții superioare a clemei cu grătarul metalic, previne

Este compus dintr-un element standard de fixare in partea

deplasarea acestuia in direcția a barei portante. Este

inferioara, un șurub cu cap de farfurie si o piulița. Lungimea

conceputa pentru grătare metalice electroforjate cu ochi axial

minima a șurubului este egala cu înălțimea a grătarului

34,33x38,1 sau 34,33x50,8 cu înălțimea maxima a grătarului

+35 mm.

de 55mm si se montează de sus prin ochiurile grătarului..
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Tabele de Încărcări
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Trepte din grătar metalic tip SP sau P
pentru scări

Dimensiunile treptelor standard si distanta axiala intre găuri de la placa laterala sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Bara Portanta
{mm}

Lungime (L) {mm}

30/3

600

800

Treptele metalice sunt realizate in conformitate cu
DIN 24 531-1 din ambele tipuri de grătare respectiv
din grătar electroforjat SP si din grătar presat P. Pe
partea frontala a treptei este sudata o muchie
profilata antiderapanta pentru a preveni alunecarea,
pentru a creste capacitatea de încărcare si pentru
evidențierea optica a părții frontale a treptei.
Treptele sunt prevăzute cu plăci laterale cu înălțime
de 70 mm, grosime de 3 mm si cu găuri pentru
șuruburi 12x35 pentru fixarea lor pe vanguri.
si sunt zincate la cald conform EN ISO 1461.
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40/3

1000

1200

Lățime (w) {mm}

a {mm}

240
270
305
240
270
305
240
270
305
240
270
305

120
150
180
120
150
180
120
150
180
120
150
180

Greutatea
{kg / bucata}
5,2
5,8
6,5
6,7
7,5
8,3
8,2
9,2
10,2
11,7
13,2
14,7

Putem sa va oferim alte dimensiuni si alte ochiuri la comanda.

Pentru fixarea treptelor sunt necesare:
Șuruburi hexagonale
Piulița hexagonala
Șaibe

M 12x35
M 12

ISO 4016 (DIN 601)
ISO 4016 (DIN 934)
DIN 7989
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Rigole – Schema Așezări Grătarelor

In cazul in care aveți desene in format CAD/CAM care necesita proiectarea grătarelor metalice pe platforme noi

Va oferim soluții si pentru rigole destinate traficului pietonal sau traficului greu (camioane).

vi le proiectam, mai jos aveți un exemplu.

LISTA GRATARELOR
Gratar Metalic Tip - SP
Ochi 34X38 Bara Portanta 30/3
A:

Dimensiunea

măsurata

LUNGIME

LATIME

(mm)

(mm)

1

1310

1000

A2

2

1310

1000

B:

A3*

1

1310

1000

exterior a grătarului metalic

A4*

1

1310

1000

A5

8

1000

1000

A6*

1

1000

1000

A7*

1

1000

1000

A8*

1

690

1000

A9

2

690

1000

A10*

1

690

1000

A11*

1

690

1000

COD

BUC.

A1*

din

exterior a cornierului L
Dimensiunea

măsurata

din

C: Înălțimea grătarului

D: Lumina sau deschiderea libera
Z: Înălțimea cornierului L

* Grătare cu debitări speciale
Direcția a barelor portante
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CUPRINS
GITTERWELD este unul dintre cei mai importanți furnizori de grătare metalice din
Europa. Societatea are sediul in București, Romania si se afla într-o continua
dezvoltare, având colaborări in majoritate țarilor Europene.
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Despre Noi

Cu o experiența îndelungata in domeniul grătarelor metalice
industriale, coroborat cu dezvoltarea inovatoare a
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Grătare Metalice Electroforjate Tip-SP
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Grătare Metalice Presate Tip – P
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Cleme de Prindere - SPP

strategiilor de marketing, GITTERWELD poate satisface
toate cerințele clienților privitor la calitate, in conformitate
cu standardele si instrucțiunile omologate.
Majoritatea arhitecților, inginerilor și managerilor de proiecte
utilizează din ce in ce mai mult grătare metalice industriale ca si
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Tabele de Încărcări

componentă structurală alternativa.
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Trepte din Grătar Metalic Tip – SP sau P

Funcționalitatea, durabilitatea, aspectul și adecvarea statica reprezintă o parte din
avantajele majore care fac aplicațiile cu grătare metalice industriale o alegere
excelentă și fezabila.
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Rigole – Schema Așezări Grătarelor

GITTERWELD oferă o gamă largă de aplicații bazata pe grătare metalice
electroforjate TIP-SP si presate TIP-P pentru trafic pietonal, grătare
metalice pentru trafic greu (autovehicule, camioane etc.), pardoseli,
tavane, parasolare, șanțuri de canalizare, garduri din grătar metalic,
trepte metalice pentru scări si scări metalice in spirala.
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GITTERWELD S.R.L.
Bucuresti, Romania:
Telefon/Fax/WhatsApp: +40 310 050 321

Web: www.gitterweld.ro
e-mail: office@gitterweld.ro

