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INSTRUKCJANR 003- MONTAŻU, ODBIORU I UŻYTKOWANIA DLA KONSTRUKCJI
1. Wstęp
1.1. Instrukcja została opracowana w celu:
-przedstawienia prawidłowego postępowania podczas prac montażowych,
-określenia wymagań dotyczących opracowania dokumentacji wykonawczej dla posadowienia i montażu,
-określenia zakresu odbioru wykonanych prac związanych z posadowieniem i montażem,
-określenia postępowania w czasie eksploatacji konstrukcji.
1.2. Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z zakresem określonym w tej instrukcji należy przestrzegać
warunków BHP określonych w obowiązujących przepisach oraz dotyczący właściwego zakresu robót.
1.3. W przypadku prowadzenia robót w obszarach dla których wymagane jest spełnienie odrębnych przepisów BHP, należy
przestrzegać warunków określonych dla tych obszarów.
1.4. Prace ziemne, montażowe, zbrojenie oraz betonowanie związane z wykonaniem posadowienia należ wykonywać zgodnie
z projektem wykonawczym, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
1.5. Prace montażowe prowadzić tak aby nie uszkodzić powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego oraz elementów
konstrukcyjnych.
1.6. Uwaga, wszystkie prace przygotowawcze, prace ziemne, montażowe prefabrykowanych elementów żelbetowych
wykonywać zgodnie z odpowiednimi zasadami BHP przytoczonymi w punkcie 1.2 oraz ze sztuką budowlaną, pod
nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w stosownej specjalności zgodnej z rodzajem
wykonywanych robót. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w specjalności niezwiązanej z robotami opisywanymi
w tej instrukcji, należy na czas wykonywania tych robót powołać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Protokół z
przeprowadzonych robót należy dołączyć lub wpisać w odpowiedniej dokumentacji budowy lub zadania.
2.

Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji wykonawczej posadowienia oraz montażu.
2.1. Dokumentację wykonawczą posadowienia i montażu konstrukcji tj. Projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi
specyfikacjami technicznymi należy opracować w odniesieniu do "Karty Technicznej" wyrobu, dokumentacji geologicznej z
miejsca posadowienia konstrukcji oraz na podstawie obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej przez
projektanta w specjalności konstrukcyjno- budowlanej .
2.2. Dokumentację montażu konstrukcji należy opracować w odniesieniu do specyfikacji PN EN 1090-2 punkt 9 "Montaż" .
2.3. Dokumentacja powinna zawierać informacje niezbędne do prawidłowego wykonania robót ziemnych, zbrojarskich,
betonowania oraz montażu elementów kotwiących.

3.

Wymagania dotyczące odbioru fundamentów.
3.1. Fundamenty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą, zaś poszczególne etapy wykonywania
powinny być udokumentowane odpowiednim wpisem w "Dzienniku Budowy" lub protokole robót dotyczącym wykonania i
montażu dla realizowanego zadania. Zgodność warunków geologicznych oraz przygotowanie dna wykopu w stosunku do
ustaleń projektowych powinna być odebrana i odnotowana w dzienniku "Dzienniku Budowy" lub protokole przez
uprawnionego geologa. W przypadku robót ulegających zakryciu tj. przygotowanie dna wykopu fundamentu, montażu
zbrojenia wraz z elementami zakotwienia, wykonanie stabilizacji gruntu zasypowego (należy wykonać, o ile istnieją takie
możliwości, dokumentację fotograficzną jako załącznik).
3.2. W przypadku montażu elementów kotwiących produkcji "Elektromontaż-Rzeszów" w każdym przypadku jako poziom
końca betonowania przyjmuje się górną powierzchnię blachy stalowej.
3.3. Elementy kotwiące produkcji "Elektromontaż-Rzeszów" przewidują możliwość regulacji pionowej konstrukcji poprzez
użycie nakrętek uprzednio umieszczonych na śrubach kotwiących, które umożliwiają uzyskanie właściwego poziomu
blachy podstawy. Nakrętki na których ustawiana jest konstrukcja należy po ustawieni elementu dokręcić z siłą równą sile
dokręcenia nakrętek kotwy fundamentowej.
3.4. Gwinty w elementach kotwiących powinny być osłonięte podczas betonowania aż do momentu montażu konstrukcji.
3.5. Nie dopuszcza się odbioru fundamentów wykonanych na podstawie dokumentacji opracowanej bez odniesienia do
warunków geologicznych z miejsca posadowienia zawartych w operacie geologicznym. Nie dopuszcza się również
wykonania fundamentu na nasypach, gruntach nienośnych, w rozmoczonych wykopach, podkładach o niedostatecznym
zagęszczeniu, na głębokości powyżej strefy przemarzania a także innych sytuacjach, które prowadzą do utraty
stateczności fundamentu i konstrukcji.
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