Warszawa 2018-10-10

KOMISJA KL,I{ALIFIKACĘNA ZAKŁADÓW WYKONI'JĄCYCH
STALOWE KONSTR{JKCJE MOSTOWE
ul. Instytutowa 1
03-302

WARSZAWA

śwrłnncrwoKwALIFIKAC|I
o

Nr 26[8

Komisja Kwatifikaclna Zakładów Wykonujących stalowe Konstrukcje Mostowe w oparciu
protokół Komisji Nl 26/18 z dna2018-0&31, rekomenduje:

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A
ul. St. Dubois 16
ł14-100 Gliwice

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów
ul. Dąbrowa Leśna6
ierzvn koźle
do wytwarzania stalowych konstlukcji mostowych zgodnie z obowiązującymi plzePisami
plawa, a także sto§owrrie do zapisów zawartych w Polskió Normach, w załresie:

,
"
-

konstrukcji kolejowycn, drogowycĘ kolejowo-drogowycĘ kładek dla piesżych,
konstnrkcji o Iozpiętościprzęseł: do 2:l m,
kon§h,ukcii pod względem ułładów statycżnych: woInopodparte, ciągłe, ramowe,
płytowe,
kor§trukcii Pod względem Todżaju dźwigalów: kon§hrkcje pełnościenne,korEkukcje
klatowe,
koraśtnrkcji ze stali konstrukcinej: zwykłej, pod\łyższonei i specjalnej wytTzFnałoścj,
zgodnie z kwalifikowanymi procedurami spawalrriczymi,
korrstrukcji pod względem gnrbości blach: od 3 do :l50 nrm,
konstrułcji pod względem lodzaju Połączeń: spawane, na śruby pasowane i sprężające,
pod względem metod spawarlia: ręczrie, półautomatyczńe W osłonie gażów ocfuomych
i pod toPnikiem,
elementów rłTposażeńa mostó^, iak poręcze, schody.
Niniejsze Świadectwo Kwalifiłacji waźne jest do dnia
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Komisja Kwalifikacina ZakładóW Wykonujących stalowe Konstrułćje Mostowe w oparciu
o prtŃokół Konrisji NI26/18 z dnia 2018-08-31, rekomenduje:

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S,A.
ul. St. Dubois 16
44-100

Gliwice

i montażu stalowych konstrukcii mosrowydl zgtldlie z obowiązującFni
plzePisami Prawa, a takźe sLosowrrie do zaPisóW zawarĘch u, Polskich Nornrach, w zakresie:
do lemontu

-

-

konstrukcji kolejowych, ctrogowych, kotejowo-drogowycĘ kladek dla pieszych,
konst.ukcji o rozpiętościplżęsełjbez oglaniczeń,
konshukcji pod względem ułładów statycznych: woliopodParte, ćiągłe, ralnov,,e,
pĘtowc, lu kowe,
konshukcii pod względem rodzaju cŁwigarów: kon_9trukcje pehrościenne, konstrukqe
konstrukcji ze stali konstrukcyjnei: Zwyktej, podwyższoneji specjalnej Wytrzymałości,
zgodnie z kwatifikowanymi Proceduranx spawalrriczymi,
konstrułcji pod wzglęLlem glubości blach: od 3 do 150 mrn,
konshl*ai pod względem rodzaju polączeli: spawane, na śruby pasowane i sprężające,
pod względem metod spa\^,ania: ręcznie, pólautomatyczńe w osłonie gazów ocfuonnych
i Pod toPnikiem,
elementów WyPosażenia mostów jak: polęczc, schody.
Niniejsze Świadectwo K\Ą.alifikacji ważncjest do dnia 2021.10.10.
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