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Podstawowe wyposa¿enie w materia³
i urz¹dzenia do monta¿u œcian:
Wiertarka udarowa, wiert³o f. 14, statyw pod niwelator,
niwelator, listwa niwelacyjna, wkrêtarka udarowa z koñcówk¹
wymienn¹ (rozmiar 19), poziomnica, przed³u¿acz do pr¹du, ³om,
haki dŸwigowe, szlifierka k¹towa z tarczami, m³otek, odpowiednia
pomoc do podnoszenia.
Materia³ drobny: wkrêty do drewna f.12, ko³ki f.14, listwy
przek³adkowe, podk³adki o ró¿nych gruboœciach. Podpory ukoœne
mo¿na wypo¿yczyæ.
Rys. 1
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Prace wstêpne przed monta¿em œcian:
• Dok³adnoœæ wysokoœci p³yty pod³ogowej lub ³awy
fundamentowej +/- 1 cm.
• Przy betonowaniu zatroszczyæ siê o dok³adne, systematyczne
roz³o¿enie zbrojenia startowego (rys. 2 i 3). Nie stosowaæ mat
budowlanych stalowych (siatek).
• Odstêp od zewnêtrznej krawêdzi œciany do prêtów (zbrojenia
startowego) min. 7 cm.
• Przed zamontowaniem œcian trzeba nanieœæ szkic podstawowy
wszystkich œcian - zewnêtrzny lub wewnêtrzny rys krawêdzi,
drzwi i przepustów a najwy¿szy punkt p³yty pod³ogowej, który
jest dla œcian orientacyjny, nale¿y zniwelowaæ u¿ywaj¹c
podk³adek plastikowych (rys. 2).
• Najwy¿szy punkt orientacyjny (fuga w pod³o¿u wed³ug planu
uk³adania) = górna krawêdŸ podk³adki.
• Na jeden element stosowaæ minimum 4 punkty podporowe
(2 szalunek zewnêtrzny, 2 szalunek wewnêtrzny). Ewentualnie
dodatkowo przy otworach.
• Za pomoc¹ kombinacji podk³adek o ró¿nych gruboœciach
powstaje jednakowa p³aszczyzna ustawienia elementów.
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Roz³adunek elementów:
• Numeracjê elementów porównaæ z planem uk³adania (szalunek
zewnêtrzny: na planie uk³adania z regu³y zaznaczony elips¹ lub
trójk¹tem).
• ¯¹dany element podczepiæ do podnoœnika (rys. 6 i 7).
• Pozosta³e elementy zabezpieczyæ.
• Usun¹æ bolec zabezpieczaj¹cy dla ¿¹danego elementu
(rys. 4 i 5).
• Powoli i w kierunku pionowym podnieœæ
ze stojaka.
• Przy transporcie w pozycji le¿¹cej patrz
Punkt 6.

Rys. 6
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Krótkotrwa³e sk³adowanie:
• Dla potrzeb krótkotrwa³ego sk³adowania nale¿y zabezpieczyæ
odpowiedni¹ powierzchniê magazynow¹. Tak¿e krótkotrwale sk³adowane elementy musz¹ byæ wystarczaj¹co
zabezpieczone.
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Roz³adunek elementów:
• Elementy nale¿y zawsze roz³adowywaæ za pomoc¹
zainstalowanego na budowie dŸwigu.
• Przy naprê¿aniu zawiesi zwróciæ uwagê na równe podnoszenie;
tak skracaæ zawiesia aby element móg³ byæ podniesiony
i u³o¿ony poziomo.
• K¹t zawiesia do œciany powinien wynosiæ min. 60O – Zwróciæ
uwagê aby ³añcuchy by³y wystarczaj¹co d³ugie! (rys.8)
• Podnosiæ powoli, unikaæ nag³ych ruchów.

Rys. 8
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„K³adzenie” i „Obracanie”
wysokich elementów:
deski

listwy podk³adowe
≥ 10 cm

Rys. 9
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Warianty obracania
Chcemy zwróciæ Pañstwa uwagê na koniecznoœæ
wczeœniejszego (przed rozpoczêciem monta¿u) uzgodnienia
z producentem szczególnych przypadków jak np. przek³adanie
wysokich elementów (>2,8 m) z zastosowaniem dŸwigu samochodowego z dwoma wyci¹gami linowymi lub za pomoc¹ dwóch
dŸwigów samojezdnych.

dŸwig

• Element w „pozycji transportowej” (rys.5) jest podnoszony i
po³o¿ony.
• W celu obrócenia poziomego nale¿y przygotowaæ klocki
drewniane i deski.
• Jako pomoc w przechylaniu s³u¿¹ deski (nie stosowaæ
podk³adów punktowych mog¹cych wyszczerbiæ p³ytê)
• Przy k³adzeniu nale¿y zwróciæ uwagê na:
- d³u¿sza œcianka znajduje siê zawsze na dole!
- S³upy > lub = 10 cm uk³adaæ zawsze pod kratownic¹!
Uwa¿aæ na odstêpy krawêdzi, nie stosowaæ podk³adów
punktowych!
- Oczko zawiesia lub haka ustawiæ w kierunku œrodka
gruboœci œciany – aby unikn¹æ uszkodzenia krawêdzi
w³o¿yæ deskê.
• Przewiesiæ haki (po³o¿enie transportowe po³o¿enie wysokie).
• W celu wyrównania poziomów nale¿y pod³o¿yæ deskê pod doln¹
krawêdŸ œciany, (patrz rys.9, 10) przednie czêœci odci¹¿yæ
(np. d³u¿sz¹ œciankê ...).
• Podczas obracania zawsze nale¿y zwróciæ uwagê, a¿eby dŸwig
wykonywa³ funkcjê „podnoszenie”, a nie „opuszczanie”.
• Przy wysokoœciach œcian ponad 6,0 m nale¿y wzi¹æ pod uwagê
szczególne ustalenia dla roz³adunku i monta¿u. Producent
chêtnie je Pañstwu przeka¿e.

d³u¿szy szalunek do do³u

Rys. 11
Przy podnoszeniu dostarczonych
elementów œciennych z pozycji
le¿¹cej do pozycji stoj¹cej
potrzebne s¹ 2 podnoœniki
linowe przy dŸwigu samochodowym
lub na dŸwigu samojezdnym

Rys. 12
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Uk³adanie elementu:
• Przy obracaniu elementu do ustawienia nale¿y uwa¿aæ, aby ju¿
ustawione elementy nie przesunê³y siê lub nie zosta³y
uszkodzone.
• Aby unikn¹æ uszkodzeñ kratownicy i elementów wbudowywanych przez zbrojenie startowe nale¿y opuszczaæ element
powoli i przeszkadzaj¹ce zbrojenie startowe delikatnie
(wystarczaj¹co) odgi¹æ.
• Element nale¿y postawiæ na punkty podporowe i szkic.
• Nale¿y zwróciæ uwagê na pionowe ustawienie elementu
dŸwigiem!
• Nale¿y wzi¹æ pod uwagê pionow¹ fugê (0,5 - 2,0 cm*).
• Korekty po³o¿enia ostatecznego nale¿y dokonywaæ ostro¿nie
delikatnie przesuwaj¹c szczypcami.
• Element zabezpieczyæ podporami ukoœnymi (z regu³y 2 sztuki
/element).
- Dyble œcienne s¹ wbudowane fabrycznie.
- Podporê ukoœn¹ przykrêciæ do œciany za pomoc¹ wkrêtu
do drewna.
- W pod³o¿u wywierciæ otwór i w³o¿yæ ko³ek.
- Podporê ukoœn¹ po³o¿yæ na otwór i przykrêciæ za pomoc¹
wkrêtu do drewna.
• Gdy obydwie podpory ukoœne bêd¹ przymocowane i zabezpieczone mo¿na odczepiæ haki dŸwigu i uk³adaæ nastêpny element.
• Element nale¿y ustawiæ w pozycji pionowej za pomoc¹ œruby
rzymskiej (obydwie œruby rzymskie krêciæ jednoczeœnie).
• Nale¿y u³o¿yæ zbrojenie fug.
• Wg³êbienia nale¿y usztywniæ na budowie.
• Przejœciowe krawêdzie górne elementu nale¿y sprawdziæ.

œruba rzymska

podpory ukoœne
,5 m
min. 1

Rys. 13

*patrz nag³ówek planu
Rys. 14
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Wymagania dla pojazdu transportuj¹cego:
• Naczepa niskopodwoziowa z za³adowanym stojakiem (rys.15).
• Na d³ugoœci 6 m nierównoœæ pod³o¿a mo¿e wynosiæ
maksymalnie 25 cm.
• D³ugoœæ do ok. 16 m.
• Mo¿liwoœæ wysokoœci transportu do 4,0 m.
• Inwestor zapewnia odpowiedni dojazd i odjazd jak i miejsce
roz³adunku (k¹ty zakrêtów, rampy, zaparkowane pojazdy,
wysokoœci przejazdu, podbudowa drogi, ograniczenia co do
wagi pojazdu ...).

Rys. 15
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Plan Rozk³adania
ISTOTNE ELEMENTY PLANU:
•
•
•
•

Ogólny szkic z podzia³em na elementy oraz waga monta¿owa
Rysunki elementów œcian
Rysunek 3D ogólnego szkicu dla orientacji
Nag³ówek planu: budowa, czêœæ budowy, piêtro, numer
zlecenia, numer planu, szerokoœci fug, osoba przygotowuj¹c¹ z
nr telefonu...
waga monta¿owa
szalunek zewn.
szalunek wewn.
Rys. 16 & 17
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LISTA KONTROLNA:

Wskazówki do betonowania

Do przygotowania na budowie

Zamontowanych elementów nie nale¿y przesuwaæ. D³ugie
i/lub wystaj¹ce szalunki podeprzeæ. Nie opieraæ szalunków
o niewype³nione i nie stwardnia³e elementy.
Zbrojenie startowe wed³ug statyków.

Przed dostaw¹ sprawdziæ nastêpuj¹ce punkty!

• Dok³adnoœæ p³yty pod³ogowej lub ³awy fundamentowej +/- 1 cm.
• Zbrojenie startowe musi byæ w budowane zgodnie z zasadami
dotycz¹cymi zbrojenia (patrz rys. 2 i 3).
• Szkic ogólny musi w sposób odpowiedni zawieraæ miarodajne
œciany.
• Rusztowanie ochronne i robocze przy wznoszonych œcianach
i szybach.
• Odpowiednia wytrzyma³oœæ betonu p³yty pod³ogowej lub ³awy
fundamentowej (monta¿ ko³ków, ...)
• P³yta pod³ogowa lub ³awa fundamentowa musi byæ oczyszczona
z lodu, œniegu, gruz itd.
• Dostêpny zestaw narzêdzi (patrz rys. 1).
• Taœma do fug (jeœli jest taka potrzeba)
• Elementy do skracania ³añcuchów.
• Wystarczaj¹ce d³ugie ³añcuchy.
• Podaæ kierunek uk³adania.
• Podaæ odcinki uk³adania.
• Przy³¹cze energetyczne gotowe do u¿ytku.
• Jeœli konieczne, miejsca do przechowywania elementów
wy³o¿one podk³adami drewnianymi. Œciany przechowywaæ
w pozycji stoj¹cej i zabezpieczone przed przewróceniem!
• Przygotowaæ plac do obracania wysokich œcian w pobli¿u
dŸwigu jezdnego (sztaple, wyrównanie pod³o¿a, podk³ady
drewniane).
• Przeszkadzaj¹ce instalacje do- i odprowadzaj¹ce unieruchomiæ, ewentualnie usun¹æ.
• Istniej¹ce wg³êbienia wyrównaæ.
• Krawêdzie zewnêtrzne zabezpieczyæ k¹townikami monta¿owymi.

Beton:
• Maks. ziarno 16 mm, wzi¹æ pod uwagê konstrukcyjne elementy
budowlane!
• Jakoœæ betonu wg statyków.
Betonowanie:
• Do betonowania konieczne jest zabezpieczone miejsce.
• Wstêpnie zwil¿enie!!
• Maksymalna prêdkoœæ (wzrostu poziomu betonu wype³niaj¹cego) zalewania 1,0 m/h.
• Wype³niaæ równomiernie i rozs¹dnie.
• Nie dopuszczaæ do utworzenia siê sto¿ka.
• Nigdy nie wype³niaæ d³u¿ej w jednym miejscu.
• Dopasowaæ gruboœæ wibratora wg³êbnego do gruboœci œciany
(przestrzeni miêdzy œciankami). Maksymalna œrednica
koñcówki wibratora 3,5 – 4,0 cm (³¹czna gruboœæ œciany nie
odpowiada przestrzeni miêdzy œciankami!)
• Fugê doln¹ wype³niæ.
• Przy betonowaniu uwa¿aæ na po³o¿enie elementów
(pionowo, ...).
• Wype³nione betonem elementy sprawdziæ i jeœli konieczne,
skorygowaæ.

• ZALECANA BRYGADA MONTA¯OWA (4 OSOBY):
1. osoba: prace wstêpne (przy elemencie)
2. osoba: przy elemencie
3. osoba: przygotowanie prac
4. osoba: zaczepianie do dŸwigu

(patrz rys. 15)
• DŸwig samojezdny/dŸwig dla wysokiego budownictwa.
• Wskazaæ dojazd i odjazd z budowy oraz miejsce zawracania jak
i miejsce roz³adunku dla naczepy niskopodwoziowej i dŸwigu
samojezdnego (przeszkody takie jak ciasne zakrêty,
zaparkowane pojazdy, ograniczenia wysokoœci i wagi, instalacje
górne, ga³êzie, rampy nale¿y usun¹æ).
• Przygotowaæ poziom¹ równ¹ powierzchniê do roz³adunku.

wibrator wg³êbny
œrednica 35-40 mm
w zale¿noœci od
przestrzeni pomiêdzy
œciankami

Nacisk œwie¿ego betonu
na szalunki pionowe

wysokoœæ wype³nienia
prêdkoœæ wzrostu/godzinê

naczepa niskopodwoziowa i dŸwig

nacisk œwie¿ego betonu
Podczas betonowania powstaje, przy nawet
niewielkim wzroœcie prêdkoœci wype³niania,
wielokrotnie wiêkszy nacisk na szalunek

odleg³oœæ uk³adania
i/lub podnoszenia

p³yta pod³ogowa
z elementem œciennym
przekrój

wykop roboczy

k¹t nachylenia
zbocza w zale¿noœci
od rodzaju pod³o¿a

szerokoœæ podporowa
(dŸwig samojezdny)
odstêp bezpieczeñstwa

zabezpieczenie wykopu budowy
(jeœli jest taka koniecznoœæ)

po³¹czenie dwóch
elementów œciennych
szkic podstawowy

wype³niæ fugê przy pod³o¿u

fuga pomiêdzy elementami

kosz
lub paski siatki zbrojeniowej
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