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1. Opis techniczny, ogólne zasady monta¿u i eksploatacji rusztowañ
1.1. Charakterystyka rusztowañ ramowych typu Baumann-Mostostal
Rusztowania ramowe s¹ rusztowaniami systemowymi o rozstawie pod³u¿nym ram 3,07 m; 2,57 m; 2,07 m; 1,57 m oraz dwóch
standardowych rozstawach poprzecznych stojaków ram 0,73 m i 1,09 m. Konstrukcja rusztowania umo¿liwia standardowo
zamocowanie pomostów co 2 m w pionie oraz dopuszcza uzyskanie innych wysokoci kondygnacji przy u¿yciu ram
wyrównawczych.
Rusztowanie ramowe pozwala na bardzo szybkie i pewne obudowanie konstrukcji budowlanych, a przy u¿yciu wsporników
(konsol) oraz dwigarów umo¿liwia obudowê obiektów o skomplikowanym kszta³cie. Rusztowania te pozwalaj¹ na budowanie
platform o du¿ych wymiarach, np: scen, platform podsufitowych itp. oraz konstrukcji wsporczych lub nonych do ró¿nego
rodzaju reklam, rega³ów, stanowisk kamer telewizyjnych oraz trybun okolicznociowo ustawianych w miejscach imprez
kulturalno-rozrywkowych (festynach).
Rusztowania te maj¹ zastosowanie jako rusztowania robocze, ochronne oraz jako konstrukcja wsporcza dla dwigarów
dachowych w os³onach zabezpieczaj¹cych budowlê w warunkach zimowych.
Rusztowania przeznaczone s¹ do prac inspekcyjnych, tynkarskich, malarskich, izolacyjnych oraz czyszczenia elewacji,
a w wersji o szerokoci B = 1,09 m s³u¿¹ do prowadzenia ciê¿kich prac budowlanych typu szalowanie, murowanie,
umo¿liwiaj¹c magazynowanie materia³ów niezbêdnych do prowadzenia tego typu prac.
Do budowy rusztowania u¿ywa siê pomostów stalowych roboczych, których dopuszczalne obci¹¿enie wynosi do 5 kN/m2
(500 kG/m2) oraz pomostów aluminiowo-sklejkowych o nonoci 2 kN/m2 (200 kG/m2).
Rusztowanie cechuje siê du¿¹ stabilnoci¹ oraz statecznoci¹ dziêki zastosowaniu stê¿eñ pionowych ukonych oraz
systemu kotew mocuj¹cych rusztowanie do konstrukcji budowli.
1.2. Wykaz norm i przepisów dotycz¹cych rusztowañ
Poni¿sze zasady przygotowano w oparciu o nastêpuj¹ce normy:
PN-M-47900-1:1996
Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Okrelenia, podzia³ i g³ówne parametry.
PN-M-47900-2:1996
Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996
Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
oraz
Dz. U. Nr 47 / 03 poz. 407 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.
Dz. U. Nr 129 / 97 poz. 844 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy.
1.3. Ogólne zasady monta¿u rusztowañ i ich przechowywania
Poni¿sze zasady monta¿u i eksploatacji zosta³y sformu³owane dla typowych zastosowañ rusztowania ramowego
i w zwi¹zku z powy¿szym konstrukcje wykonane zgodnie z nimi nie wymagaj¹ wykonywania obliczeñ statycznych.
Obliczenia statyczne nale¿y wykonywaæ w przypadku stawiania konstrukcji rusztowaniowych:
 eksploatowanych w II i III strefie obci¹¿enia wiatrem;
 montowanych w sposób odbiegaj¹cy od typowej konfiguracji przyciennej opisanej w tej Instrukcji.
I. Posadowienie rusztowañ nale¿y wykonywaæ zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt 4.4. Nonoæ pod³o¿a nale¿y ustalaæ
wg PN-81/B-03020.
II. Przy ustawianiu rusztowania nale¿y pos³ugiwaæ siê poziomnic¹ w celu poprawnego ustawienia podstawowego poziomu
rusztowania, kluczem p³askim 19/22 oraz m³otkiem 500-gramowym, którym mocujemy porêcze oraz z³¹cza z klinem.
III. Do monta¿u nale¿y u¿ywaæ pe³nowartociowych elementów rusztowania.
IV. Stê¿anie rusztowania przyciennego odbywa siê w p³aszczynie zewnêtrznej rusztowania, równoleg³ej do lica ciany,
poprzez stê¿enie wielkop³aszczyznowe lub wie¿owe. Stê¿enia pionowe nale¿y umieszczaæ w co pi¹tym polu siatki
rusztowañ. Na ka¿dej kondygnacji powinny znajdowaæ siê co najmniej dwa stê¿enia biegn¹ce przeciwnie do siebie.
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V. Dopuszcza siê poszerzenie pomostu rusztowania przy u¿yciu wsporników stalowych 0,36 m i 0,73 m. Wsporniki 0,36 m
mog¹ byæ montowane od strony wewnêtrznej rusztowania (od strony elewacji) na ka¿dym jego poziomie.
Wsporniki 0,73 m mog¹ byæ montowane na zewnêtrznej stronie rusztowania, na ostatniej lub na dowolnej kondygnacji pod
warunkiem zakotwienia do ciany kondygnacji z zamontowanym wspornikiem oraz jednej kondygnacji powy¿ej i jednej
poni¿ej.
VI. Rusztowania ramowe nale¿¹ do 3 grupy rusztowañ o dopuszczalnym obci¹¿eniu 2 kN/m2 (200 kG/m2) dla szerokoci
B = 0,73 m, natomiast rusztowania o szerokoci B = 1,09 m nale¿¹ do 5 grupy rusztowañ o dopuszczalnym obci¹¿eniu
5 kN/m2 (500 kG/m2).
VII. Transport rusztowania i przechowywanie.
Elementy rusztowania podlegaj¹ operacji pakowania u wytwórcy.
Wielkoæ paczek, a tym samym ich masê ustala siê wg ¿yczenia klienta.
Producent rusztowania oferuje swoim klientom specjalne palety do transportu rusztowañ na plac budowy.
Palety pozwalaj¹ na szybkie przewo¿enie elementów rusztowania bez ich uszkodzeñ  tak przy u¿yciu wózków wid³owych,
platformowych  jak i przy u¿yciu dwigów.
W trakcie przechowywania elementów u odbiorcy, nale¿y szczególnie dbaæ o ich prawid³owe sk³adowanie oraz zabezpieczenie elementów drewnianych (pomosty, krawê¿niki) przed wp³ywem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
VIII. Kryteria naprawy i z³omowania elementów.
Nie dopuszcza siê do eksploatacji elementów ze ladami korozji w strefach po³¹czeñ elementów (spawów).
Elementy z widocznymi ladami uszkodzeñ nie mog¹ byæ u¿ywane. Zabrania siê dokonywania napraw elementów
nonych konstrukcji, tj. ram, stê¿eñ i podstawek regulowanych.

2. Monta¿ rusztowañ do wysokoci 30 m
2.1. Czynnoci przygotowawcze
I. Przed rozpoczêciem monta¿u wszystkie elementy wchodz¹ce w sk³ad kompletu rusztowania nale¿y sprawdziæ pod k¹tem
ich stanu technicznego.
II. Do monta¿u mog¹ byæ u¿yte tylko te elementy, które s¹ w nienagannym stanie technicznym. Elementy nie mog¹ posiadaæ
uszkodzeñ w postaci pêkniêæ, rozgiêtych z³¹czy, rozgiêtych zaczepów pomostów, wgnieceñ i odkszta³ceñ od prostoliniowoci,
uszkodzeñ gwintów rub w z³¹czach itp.
III. Kolejnoæ monta¿u rusztowania ramowego.
2.2. Etapy monta¿u
fot.1

ETAP I. (fot. 1)
Monta¿ rusztowania rozpoczynaæ od najwy¿szego punktu terenu, na którym
rusztowanie bêdzie montowane. Ustawiæ we w³aciwej odleg³oci podstawki
regulowane bez wykrêconych nakrêtek. W³aciwy odstêp pomiêdzy kolejnymi
parami podstawek wynika z u³o¿onych kolejno na ziemi porêczy. Na³o¿yæ dwie
pierwsze ramy na podstawki i po³¹czyæ porêczami. Sposób ustawienia klina jak
na fot. 13A.
fot.2

ETAP II. (fot. 2)
Na³o¿yæ pomost w ceowniki ram. W³o¿yæ stê¿enie ukone w otwór blachy
wêz³owej ramy, a drugi jego koniec poprzez z³¹cze przykrêciæ do przeciwleg³ej
ramy pionowej w dolnej jej czêci. U¿ywaj¹c poziomnicy ustawiæ w pionie oraz
wypoziomowaæ zmontowane pole. Poczynaj¹c od tak ustawionego pola
pocz¹tkowego montowaæ kolejne pola poprzez zak³adanie ram na podstawki,
³¹czenie ich porêczami z polami stoj¹cymi i nak³adanie pomostów.
UWAGA: W ka¿dym polu stê¿onym montowaæ stê¿enie poziome poprzez przykrêcenie go tu¿ nad nakrêtk¹.

4

RUSZTOWANIA RAMOWE  INSTRUKCJA MONTA¯U
MONTA¯ RUSZTOWAÑ DO WYSOKOCI 30 M
fot.3

ETAP III. (fot. 3)
Wybraæ pole dla ci¹gu komunikacyjnego  wejcie wewnêtrzne. W polu tym
zamontowaæ pomost z drabin¹ i klap¹ wejciow¹. Rusztowanie nale¿y stê¿aæ
maksimum co cztery pola (stê¿enie w co pi¹tym polu).
W przypadku du¿ych nierównoci terenu, na którym rusztowanie jest montowane
i niemo¿noci regulacji poziomu za pomoc¹ nakrêtek gwintowanych podstawek
regulowanych do wyrównywania poziomu zastosowaæ nale¿y dodatkowe ramy
o wysokoci: 0,66 m; 1,00 m lub 1,50 m.
Je¿eli etapy zosta³y wykonane zgodnie z nasz¹ Instrukcj¹, to pierwszy poziom
rusztowania jest stabilny, a pomosty znajduj¹ siê w prawid³owym po³o¿eniu.

ETAP IV. (fot. 4)
Nak³adanie ram nastêpnej kondygnacji rusztowania rozpoczyna siê od miejsca,
gdzie jest najlepsza stabilnoæ w obydwu kierunkach. Stoj¹c na polu z drabin¹
na³o¿yæ pierwsz¹ ramê nastêpnej kondygnacji podan¹ z zewn¹trz.

fot.4

fot.5

ETAP V. (fot. 5)
Poczynaj¹c od tego pola montowaæ dalej pole za polem w obydwu kierunkach.
UWAGA: Podczas demonta¿u prace prowadziæ w odwrotnej kolejnoci. Zawsze w kierunku drabiny.
fot.6

ETAP VI. (fot. 6)
Ramy ³¹czyæ natychmiast porêczami, aby w ten sposób ustaliæ ich wzajemne
po³o¿enie.

fot.6A

UWAGA: Nigdy nie wolno zak³adaæ pomostów na ramy, które nie s¹ po³¹czone wzglêdem siebie porêczami (fot. 6A). Grozi to wypadkiem
i zniszczeniem elementów rusztowania.

fot.7

ETAP VII. (fot. 7 i 7A)
Poziom ka¿dej kondygnacji zabezpieczyæ od czo³a poprzez zamontowanie
porêczy czo³owej (fot. 7). Wszystkie poziomy rusztowania od 2 m wysokoci
zabezpieczyæ krawê¿nikami. Krawê¿niki zaczepiæ na ko³kach ram (fot. 7A).
Pomosty zabezpieczyæ wzd³u¿ rusztowania krawê¿nikami pod³u¿nymi,
a od czo³a krawê¿nikami poprzecznymi.
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fot.8

ETAP VIII. (fot. 8)
Na³o¿yæ pomost na ceowniki s¹siednich ram. Wykonaæ operacjê kotwienia wg
zasad okrelonych w pkt 2.4. Przy monta¿u ka¿dej nastêpnej kondygnacji
przestrzegaæ zasad podawanych w etapach IV  VIII. Postêpowanie takie
gwarantuje prawid³owe i bezpieczne zmontowanie rusztowania.

fot.9

ETAP IX. (fot. 9 i 10)
W celu zapewnienia prawid³owej komunikacji wewnêtrznej nale¿y montowaæ
pomosty przejciowe z klap¹ i drabin¹. Pomosty te montuje siê w pionie
komunikacyjnym naprzemiennie. Klapa posiada zabezpieczenie przed
otwarciem (fot. 9). Klapy musz¹ byæ zawsze zamkniête.

fot.10

Monta¿ kolejnej kondygnacji rusztowania rozpoczynaæ zawsze od na³o¿enia
ramy nad otworem przejciowym. W celu zabezpieczenia najwy¿szego poziomu
rusztowania  w miejsce ram zamontowaæ s³upki porêczy i zamontowaæ
porêcze. Na³o¿enie pierwszego s³upka rozpoczynaæ tak¿e od pionu komunikacyjnego (fot. 10). Zabezpieczyæ rusztowanie od czo³a przez zamontowanie ramy
czo³owej. Zamontowaæ krawê¿niki pod³u¿ne i poprzeczne.

2.3. Zasady monta¿u szczególnie wa¿ne ze wzglêdu na bezpieczeñstwo

fot.11

I. Poziomowanie rusztowania.
Ustawianie rusztowania nale¿y rozpocz¹æ od najwy¿szego poziomu terenu przy
maksymalnie opuszczonych nakrêtkach podstawek regulowanych. Poprzez
u¿ycie nakrêtki istnieje mo¿liwoæ wyrównania nierównoci terenu (fot. 11).
W przypadku miêkkiego pod³o¿a nale¿y stosowaæ pod podstawki
podk³adki drewniane lub betonowe
rozk³adaj¹ce obci¹¿enie na wiêksz¹
fot.12
powierzchniê.

Je¿eli uskok terenu jest du¿y, stosowaæ ramy wyrównawcze o wysokoci:
0,66 m; 1,00 m lub 1,50 m (fot. 12).
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fot.13

fot.13A

II. Zabezpieczenie boczne.
Realizowane jest poprzez zamontowanie
dwóch porêczy pojedynczych lub jednej podwójnej. Porêcz pojedyncz¹ górn¹ i poredni¹
(doln¹) wk³ada siê do kasetki przyspawanej do
ramy i blokuje klinem (fot. 13 i 13A).

III. Usztywnianie rusztowania.
Górny koniec stê¿enia wk³ada siê w otwór wyciêty w blasze wêz³owej, a dolny
jego koniec mocuje do ramy za pomoc¹ z³¹cza obrotowego, które jest integraln¹
czêci¹ stê¿enia (fot. 14).

fot.14

fot.15

IV. Mocowanie krawê¿ników odbywa siê poprzez osadzenie ich na ko³kach
przyspawanych do ram, w dolnej ich czêci (fot. 15).

fot.16

V. Zabezpieczenie rusztowania od czo³a.
Zabezpieczenie nastêpuje poprzez zamontowanie porêczy czo³owej (fot. 16).
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fot.17

VI. Zabezpieczenie najwy¿szego poziomu rusztowania.
Zabezpieczenie wykonuje siê poprzez zamontowanie ramy czo³owej od czo³a
rusztowania oraz s³upków porêczy wzd³u¿ rusztowania wraz z porêcz¹. S³upki
zabezpieczaj¹ pomosty przed wypadniêciem (fot. 17).

fot.18

VII. Kotwienie rusztowania  rodzaje kotew.
Rusztowanie kotwione jest przy u¿yciu ³¹czników kotwi¹cych mocowanych
z³¹czami normalnymi do stojaków ramy poni¿ej pomostu roboczego oraz do
konstrukcji budynku (fot. 18).

fot.19

£¹czniki posiadaj¹ haki, którymi zaczepia siê rusztowanie do rub kotwi¹cych
z uchem zamocowanych w cianie lub chwyta za elementy konstrukcyjne
budynku, przy którym rusztowanie jest montowane (fot. 19).
£¹cznik przechodzi przez oczko ruby rodkow¹ czêci¹ haka. Ustawienie
oczka ruby w p³aszczynie poziomej zapewnia przekazanie si³ poziomych
z rusztowania na budowlê.

fot.20

VIII. Przejcia w rusztowaniach.
W celu zabezpieczenia prawid³owej komunikacji wewnêtrznej na rusztowaniu,
mocuje siê pomosty przejciowe z klap¹ i drabin¹. Klapa powinna byæ zawsze
zamkniêta (fot. 20). Dla zapewnienia wygody oraz ergonomii pracy alternatywnie
montuje siê klatki schodowe.
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fot.21

IX. Ochrona w przypadku robót na dachu.
W celu zabezpieczenia robót prowadzonych na dachu obiektu na najwy¿szym
poziomie rusztowania montuje siê s³upki os³ony siatkowej i zawiesza na nich
os³ony siatkowe (fot. 21).

fot.22

X. Monta¿ naro¿y rusztowania.
Przy zbiegaj¹cych siê polach rusztowania ³¹czy siê rury zewnêtrzne ram za
pomoc¹ odcinka rury i dwóch z³¹czy normalnych (fot. 22). Rury ³¹cz¹ce dwa
pola s¹ jednoczenie zabezpieczeniem bocznym. Przestrzeñ pomiêdzy polami
przykrywa siê pomostami lub deskami, zabezpieczaj¹c je przed zerwaniem
przez wiatr.

fot.23

XI. Przejcia pod rusztowaniami.
W celu umo¿liwienia przejcia osobom pod rusztowaniem montuje siê ramy
przejciowe (fot. 23).
Ramy musz¹ byæ po³¹czone ze sob¹ za pomoc¹ rygli pod³u¿nych. Po³¹czenie
nale¿y wykonaæ bezporednio nad nakrêtk¹ w kierunku równoleg³ym do fasady.
Maksymalna wysokoæ rusztowania budowanego z u¿yciem ram przejciowych
wynosi 24 m pod warunkiem zakotwienia wszystkich wêz³ów drugiej
kondygnacji.
fot.24

XII. Wjazdy do bramy (przejazdy pod rusztowaniem).
Do wykonywania przejazdów pod rusztowaniem stosuje siê dwigary kratowe
montowane po zewnêtrznych stronach s¹siaduj¹cych ram przy u¿yciu z³¹czy
normalnych. Ka¿dy dwigar mocowany jest 4 z³¹czami do stojaków ram.
W przypadku szerokoci przejazdu przekraczaj¹cej 3,07 m nale¿y zamontowaæ
ramê wyrównawcz¹ 0,66 m, na której mo¿na ustawiaæ ramy kolejnych
kondygnacji (fot. 24).

Przy zastosowaniu dwigara kratowego nie mo¿na zast¹piæ nim wiêcej jak dwa pola. Dla rusztowañ o wysokoci
20 ≤ H ≤ 30 m zabrania siê wykonywania przejazdów pod rusztowaniem. Przy stosowaniu wsporników poszerzaj¹cych
rusztowanie (typ 0,73 m) nad dwigarem kratowym wysokoæ rusztowania nie mo¿e przekraczaæ 12 m.
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fot.25

XIII. Poszerzenie rusztowania.
W celu poszerzenia powierzchni roboczej rusztowañ stalowych na zewn¹trz lub
do wewn¹trz montuje siê wsporniki.

fot.25A

Wsporniki nale¿y montowaæ na wysokoci blachy wêz³owej. Obci¹¿enie
pomostu wspornika nie mo¿e przekraczaæ obci¹¿eñ dopuszczalnych pomostu
g³ównego (fot. 25 i 25A).

fot.26

XIV. Dach ochronny.
W celu zapewnienia bezpieczeñstwa osobom przechodz¹cym obok rusztowania montuje siê dach ochronny. Wspornik stalowy 0,73 m ³¹czony jest do ramy
poprzez otwór w blasze wêz³owej ramy. Ka¿da rama podtrzymuj¹ca dach
ochronny musi byæ zakotwiona do budynku (fot. 26). Konsola dachowa ochronna
wyk³adana jest pomostami.

2.4. Zasady kotwienia oraz monta¿u stê¿eñ
Zasady kotwienia oraz monta¿u stê¿eñ obrazuje poni¿szy schemat.
Uk³ad stê¿eñ ukonych i kotew tylko dla rusztowania o wysokoci do 30 m.
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Zasady kotwienia:

 kotwienie rozpoczynaæ od drugiego poziomu; kotwiæ przy u¿yciu ³¹czników kotwi¹cych dystansowych oraz dwóch z³¹czy
normalnych,
 zakotwienia nale¿y umieszczaæ symetrycznie na ca³ej powierzchni,
 odleg³oæ pomiêdzy kotwami w poziomie nie powinna przekraczaæ 6 m (kotwiæ co drugie pole),
 odleg³oæ miêdzy kotwami w pionie nie powinna przekraczaæ 4 m (kotwiæ co drugi poziom),
 ka¿dy rz¹d kotew powinien koñczyæ siê na brzegu rusztowania,
 w polach gdzie wystêpuj¹ ci¹gi komunikacyjne nale¿y dodatkowo kotwiæ pole z obydwu stron w danym rzêdzie kotew,
 przy stosowaniu ram aluminiowych i ram stalowych o d³ugoci pola 3,07 m, kotwiæ nale¿y ka¿de pole w poziomie i co drug¹
kondygnacjê w pionie,
 dopuszcza siê kotwienie 30 cm poni¿ej lub powy¿ej otworu w blasze wêz³owej.

UWAGA: Zakotwienie dla rusztowañ pokrytych plandek¹ nale¿y ka¿dorazowo wyliczaæ, bior¹c pod uwagê
zwiêkszony napór wiatru.

Zasady monta¿u stê¿eñ ukonych:

 stê¿enia ukone w kszta³cie wie¿y nale¿y prowadziæ zygzakiem przeciwbie¿nie do góry. Stê¿aæ przynajmniej w co pi¹tym
polu dla modu³u L = 2,57 m lub w co czwartym polu dla modu³u L = 3,07 m. Przestrzegaæ zasady prowadzenia stê¿eñ od
podstawki do góry. Maksymalna odleg³oæ pomiêdzy poszczególnymi stê¿eniami nie mo¿e przekraczaæ 10 m,
 stê¿enia wielkop³aszczyznowe prowadziæ od podstawki krzy¿owo do góry. Stê¿enie prowadziæ przez maksimum dziewiêæ
pól przy u¿yciu stê¿eñ ukonych, w przypadku krzy¿owania siê stê¿eñ drugie stê¿enie wykonaæ za pomoc¹ z³¹czy
obrotowych i rury uniwersalnej,
 stê¿enia ukone nale¿y umieszczaæ symetrycznie na d³ugoci rusztowania,
 liczba stê¿eñ na ka¿dej kondygnacji nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2.

UWAGA: W przypadku koniecznoci monta¿u dwóch stê¿eñ ukonych w jednym polu rusztowania  jedno z nich
wykonaæ przy u¿yciu rury uniwersalnej i z³¹czy obrotowych.
a) Przy monta¿u siatek i plandek rusztowaniowych
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b) Przy monta¿u daszków ochronnych
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c) Przy monta¿u dwigarów przejciowych

2.5. Rusztowanie przejezdne z elementów rusztowania ramowego
Przy u¿yciu dodatkowych elementów w postaci zestawu jezdnego, z elementów rusztowania ramowego mo¿na wykonaæ
rusztowanie przejezdne.
2.5.1. Zasady u¿ytkowania szczególnie wa¿ne ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
a) Przed przyst¹pieniem do prac na rusztowaniu przejezdnym nale¿y zapoznaæ siê z Instrukcj¹ monta¿u i u¿ytkowania.
b) Monta¿ i demonta¿ musz¹ odbywaæ siê w miejscu u¿ytkowania. Przed ka¿dym monta¿em nale¿y sprawdziæ wszystkie
czêci rusztowania pod k¹tem ich stanu technicznego.
c) Rusztowanie nale¿y wyregulowaæ w pionie za pomoc¹ rub podstawek z dwiema nakrêtkami. Maksymalne wysuniêcie
podstawek  20 mm (odleg³oæ miêdzy stop¹ ramy a doln¹ nakrêtk¹). Do monta¿u mog¹ byæ u¿yte tylko elementy
wchodz¹ce w sk³ad systemu rusztowania przejezdnego.
d) Wchodzenie na którykolwiek pomost roboczy mo¿e odbywaæ siê tylko przez pomosty przejciowe.
e) Przesuwanie rusztowania dozwolone jest przez naro¿nik lub w kierunku pod³u¿nym rusztowania. U¿ywanie i przesuwanie
rusztowania jest dozwolone tylko na dostatecznie nonym i równym pod³o¿u. Nale¿y unikaæ przy tym jakichkolwiek
zderzeñ z przeszkodami.
f) Przy zabudowie jednostronnej nale¿y przesuwaæ rusztowanie równolegle do ciany. Podczas przesuwania nie mog¹ na
rusztowaniu znajdowaæ siê ¿adne osoby i przedmioty. Po przesuniêciu nale¿y ko³a jezdne unieruchomiæ przez wciniêcie
dwigni hamulcowej.
g) Instalowanie i u¿ywanie wci¹garek na rusztowaniu przejezdnym jest zabronione.
Przerzucanie pomostów miêdzy rusztowaniem przejezdnym a kondygnacj¹ budynku jest zabronione bez dokonania
dodatkowych obliczeñ statycznych.
h) Przy u¿yciu rusztowania przejezdnego na wolnym powietrzu, przy sile wiatru powy¿ej 6oB (12 m/s) lub na koniec pracy
rusztowanie nale¿y przesun¹æ w miejsce os³oniête przed wiatrem lub zastosowaæ inne podobne rodki zapobiegaj¹ce
wywróceniu rusztowania  ewentualnie zdemontowaæ.
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2.6. Zasady monta¿u zewnêtrznych klatek schodowych
W celu zapewnienia wygodnej komunikacji pionowej na rusztowaniu montuje siê zewnêtrzne klatki schodowe. Standardowo
zewnêtrzn¹ klatkê schodow¹ montuje siê w polu 3,07 m lub 2,57 m wg jednego z dwóch przedstawionych schematów.
Dodatkowo ustawione ramy ³¹czy siê z rusztowaniem przyciennym co 4 m w pionie, zachowuj¹c zasadê kotwienia wêz³ów
rusztowania przyciennego w punktach po³¹czeñ. Po³¹czenia wykonuje siê przy u¿yciu rur ∅ 48,3 oraz z³¹czy normalnych.
Powierzchnie czo³owe klatki schodowej zabezpiecza siê montuj¹c porêcze czo³owe. Powierzchniê zewnêtrzn¹ nale¿y
zabezpieczyæ przy u¿yciu porêczy zewnêtrznej schodów, powierzchniê wewnêtrzn¹  porêczy wewnêtrznej schodów.

3. Opis techniczny i zasady monta¿u rusztowañ o szer. 1,09 i wys. H <_ 40 m
3.1. Zasady monta¿u szczególnie wa¿ne ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
I. Rusztowanie, o którym mowa w tej czêci Instrukcji, obliczono i sprawdzono dla maksymalnej nonoci pomostów
pod k¹tem wykorzystania rusztowania do prac ciê¿kich typu murowanie, tynkowanie w pierwszej strefie wiatrowej
wg PN-77/B-02011.
II. Rusztowanie to mo¿e byæ wznoszone wy³¹cznie z ram stalowych o szerokoci B = 1,09 m z zastosowaniem pomostów
stalowych (L = 2,57 m). Rozstaw ram L = 2,57 m.
III. Dopuszczalne obci¹¿enie pomostu roboczego wynosi 5 kN/m2 (500 kG/m2).
UWAGA: Obci¹¿eniem tym mog¹ byæ traktowane tylko pomosty stalowe. Natomiast dopuszczalne obci¹¿enie
pomostów aluminiowych (montowanych w ci¹gach komunikacyjnych) wynosi 2 kN/m2 (200 kG/m2).
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IV. Minimaln¹ d³ugoæ rusztowania okrela siê na 23,13 m (9 x 2,57 m) w przypadku p³askiej jednolitej elewacji. W przypadku
konfiguracji nietypowej oraz d³ugoci poni¿ej 23,13 m wymagana jest weryfikacja projektu zabudowy przez producenta
rusztowania.
V. Pomosty.
Maksymalna d³ugoæ pomostów stalowych u¿ytych do monta¿u rusztowania wynosi L = 2,57 m.
Pomosty nale¿y montowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) pomosty aluminiowe z klap¹ i drabin¹ tylko w pionach komunikacyjnych;
b) pomosty stalowe 2,57 x 0,32 m na wspornikach (konsolach) i w pozosta³ych polach poszczególnych kondygnacji.
VI. Konsole.
Rusztowanie, o którym mowa, pozwala na zamontowanie wsporników 0,36 m na ka¿dej kondygnacji od strony wewnêtrznej,
tj. od strony elewacji. Pozwala tak¿e na poszerzenie ostatniej kondygnacji na wsporniku 0,73 m od strony zewnêtrznej.

3.2. Zasady kotwienia oraz stê¿ania
I. Kotwy.
 Dla rusztowania o wysokoci maksymalnej H = 16 m nale¿y:
a) kotwiæ ka¿d¹ ramê na dwóch pierwszych kondygnacjach od do³u;
b) nastêpnie jedn¹ kondygnacjê (trzeci¹ od do³u) kotwiæ wg ogólnie przyjêtych zasad, tj. kotwiæ tylko ramy w polach stê¿onych;
c) nastêpnie jedn¹ kondygnacjê kotwiæ w ka¿dym wêle (czwart¹ od do³u);
d) nastêpnie jedn¹ kondygnacjê (pi¹t¹ od do³u) kotwiæ wg ogólnie przyjêtych zasad;
e) nastêpnie kotwiæ trzy kolejne kondygnacje w ka¿dym wêle (ka¿d¹ ramê). S¹ to kondygnacje 6, 7, 8 od do³u.
UWAGA: Zawsze kotwiæ dwie pierwsze kondygnacje od do³u i trzy ostatnie od góry rusztowania, zachowuj¹c zasadê
kotwienia ka¿dej ramy.
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_ 40 m nale¿y:
 Dla rusztowania o wysokoci 16 m < H <
a) kotwiæ ka¿d¹ ramê na ka¿dej kondygnacji rusztowania;
b) oczka kotew ustawiæ poziomo na ca³ej wysokoci rusztowania;
c) podczas monta¿u rusztowania nale¿y dodatkowo sprawdziæ nonoæ kotew w kierunku poziomym, równoleg³ym do fasady
budynku poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew za pomoc¹ dwigni 1:10 z si³¹ 0,20 - 0,25 kN (20 - 25 kG). Kotwa
powinna przenieæ obci¹¿enie poziome przy³o¿one w pionowej osi symetrii oczka kotwy o wartoci 0,4 kN (40 kG).
II. Stê¿enia.
a) stê¿enia pionowe ukone (w kszta³cie wie¿y) nale¿y montowaæ w polach skrajnych rusztowania oraz w co czwartym polu
rodkowym, zmieniaj¹c kierunek stê¿ania wzglêdem siebie wg schematu przedstawionego w pkt 2.4;
b) najni¿szy poziom rusztowañ nale¿y podwójnie skratowaæ (na krzy¿) w zewnêtrznej p³aszczynie z wyj¹tkiem pola
komunikacyjnego. Drugie skratowanie nale¿y wykonaæ za pomoc¹ rury uniwersalnej i z³¹czy obrotowych;
c) nie wolno montowaæ stê¿eñ wielkop³aszczyznowych;
d) zabronione jest wznoszenie rusztowania typu ciê¿kiego przy u¿yciu ram przejciowych oraz dwigarów kratowych u¿ytych
do wykonywania przejazdów pod rusztowaniem.

4. Opis techniczny i zasady monta¿u rusztowañ o wysokoci do 60 m
Poni¿ej okrelono jedynie te zalecenia, które odbiegaj¹ od zawartych w INSTRUKCJI MONTA¯U RUSZTOWAÑ
RAMOWYCH o wysokoci do 30 m (pkt 2).
I. Rusztowanie jest przewidziane do monta¿u w pierwszej strefie wiatrowej wg PN-77/B-02011, w której zasiêg
przedstawia mapka obci¹¿enia wiatrem. Monta¿ rusztowania w innej strefie wiatrowej jest mo¿liwy po wykonaniu
obliczeñ sprawdzaj¹cych.
II. Minimaln¹ d³ugoæ rusztowañ okrela siê na 21,49 m (7 x 3,07 m) w przypadku p³askiej jednolitej elewacji.
W przypadku konfiguracji nietypowej oraz d³ugoci poni¿ej 21,49 m wymagana jest weryfikacja projektu zabudowy
przez producenta rusztowania.
III. Rusztowanie o wysokoci do 60 m mo¿e byæ wznoszone wy³¹cznie z ram stalowych o szerokoci B = 0,73 m.
IV. Dopuszczalne obci¹¿enie pomostu roboczego wynosi 2 kN/m2 (200 kG/m2). Dopuszcza siê pracê na jednym poziomie
w danym pionie rusztowania.
V. £¹czenie ram rusztowania naro¿nego nale¿y wykonaæ wg poni¿szego schematu:
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4.1. Zasady monta¿u szczególnie wa¿ne ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
I. Pomosty.
Przewiduje siê zastosowanie nastêpuj¹cych rodzajów pomostów:
Dla rusztowania o maksymalnej wysokoci H = 40 m:
a) pomosty aluminiowe z klap¹ przejciow¹ i drabin¹ w pionach komunikacyjnych;
b) pomosty stalowe B = 0,32 m lub aluminiowe B = 0,61 m w przêle ramy.
Dla rusztowania o wysokoci 40 m < H < 60 m:
a) pomosty zasadnicze w przêle ramy i na górnej konsoli zewnêtrznej o szerokoci 0,73 m wy³¹cznie jako aluminiowe
o szerokoci B = 0,61 m.
II. Wsporniki stalowe (konsole).
Monta¿ wsporników jest mo¿liwy po wykonaniu obliczeñ sprawdzaj¹cych.
III. Wysiêgniki.
Instalacja wysiêgnika z Instrukcj¹ o maksymalnym udwigu 1,5 kN (150 KG) jest dopuszczalna pod warunkiem zakotwienia
dwóch s¹siednich ram z ka¿dej strony wysiêgnika w poziomie kondygnacji z wysiêgnikiem oraz na jednej kondygnacji
powy¿ej i poni¿ej.
IV. Piony komunikacyjne.
Piony komunikacyjne nale¿y przesuwaæ o co najmniej dwa pola co 10 kondygnacji (poziomów) wg poni¿szego schematu,
zaczynaj¹c od wysokoci H = 30 m.

18

RUSZTOWANIA RAMOWE  INSTRUKCJA MONTA¯U
OPIS TECHNICZNY I ZASADY MONTA¯U RUSZTOWAÑ O WYSOKOCI DO 60 M

4.2. Zasady kotwienia oraz monta¿u stê¿eñ
I. Kotwienie  dla wszystkich konfiguracji rusztowania o wysokoci od 30 m do 60 m nale¿y kotwiæ wszystkie ramy trzech
ostatnich kondygnacji.
Poza tym:
a) rusztowanie o wysokoci 50  60 m nale¿y kotwiæ na ka¿dej kondygnacji do po³owy wysokoci rusztowania,
licz¹c od do³u;
b) rusztowanie o wysokoci 40  50 m nale¿y kotwiæ na ka¿dej kondygnacji równie¿ do po³owy wysokoci rusztowania,
licz¹c od do³u;
c) rusztowanie o wysokoci 30  40 m nale¿y kotwiæ na ka¿dej kondygnacji do 1/3 wysokoci rusztowania, licz¹c od do³u;
UWAGA: Dla rozstawu pod³u¿nego ram 3,07 m nale¿y kotwiæ wszystkie ramy w poziomie na kotwionych
kondygnacjach. Pozosta³e kondygnacje kotwiæ zgodnie z wytycznymi zawartymi przy opisie rusztowania
standardowego (pkt 2.4. Instrukcji monta¿u).
d) przy monta¿u rusztowania naro¿nego wprowadziæ dodatkowe kotwienie wg poni¿szego schematu:

II. Stê¿enia.
a) Stê¿enie ukone pionowe (w kszta³cie wie¿y).
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Stê¿enia, o których mowa, mo¿na montowaæ wg nastêpuj¹cych zasad:
 dla pól o d³ugoci L = 3,07 m stê¿aæ w co trzecim polu, zmieniaj¹c kierunek wzglêdem siebie stê¿eñ znajduj¹cych siê
na tym samym poziomie w poszczególnych wie¿ach zgodnie z powy¿szym schematem;
 dla pól o d³ugoci L = 2,57 m stê¿aæ w co czwartym polu (odleg³oæ miêdzy stê¿onymi polami maksimum 3 x 2,57 m = 7,71 m).
Uk³ad stê¿eñ w poszczególnych wie¿ach wg powy¿szego schematu;
 dla rusztowania o H > 45 stê¿enie w polach skrajnych rusztowania montowaæ w dwóch p³aszczyznach (na zewnêtrznej
i od strony elewacji) na ca³ej wysokoci rusztowania;
 dla rusztowania o wysokoci do 45 m stê¿enia w polach skrajnych rusztowania montowaæ w dwóch p³aszczyznach
(zewnêtrznej i wewnêtrznej) do po³owy wysokoci rusztowania.

5. Zasady bezpieczeñstwa przy eksploatacji rusztowañ
I. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowania powinni byæ przeszkoleni w zakresie monta¿u danego
rodzaju rusztowania i posiadaæ uprawnienia monta¿ysty rusztowañ wydane przez orodek szkoleniowy akredytowany przez
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
II. Przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowania nale¿y wyznaczyæ strefê niebezpieczn¹ i zabezpieczyæ j¹ poprzez oznakowanie
i ogrodzenie porêczami o wysokoci min. 1,50 m. Strefa niebezpieczna nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1/10 wysokoci rusztowania,
ale nie mniej ni¿ 6 m.
III. Monta¿, eksploatacja i demonta¿ rusztowañ s¹ zabronione:
a) o zmroku, je¿eli nie zapewniono owietlenia daj¹cego dobr¹ widocznoæ;
b) w czasie gêstej mg³y, opadów deszczu i niegu oraz go³oledzi;
c) podczas burzy i wiatru o szybkoci przekraczaj¹cej 10 m/sek.
IV. Zabronione jest ustawianie rusztowania w s¹siedztwie napowietrznych linii elektrycznych, je¿eli odleg³oæ rusztowania
w linii prostej od skrajnych przewodów linii elektrycznej jest mniejsza ni¿:
a) 3 m dla linii o napiêciu znamionowym nieprzekraczaj¹cym 1 kV
b) 5 m dla linii o napiêciu znamionowym powy¿ej 1 kV, nieprzekraczaj¹cym 15 kV
c) 10 m dla linii o napiêciu znamionowym powy¿ej 15 kV, nieprzekraczaj¹cym 30 kV
d) 15 m dla linii o napiêciu znamionowym powy¿ej 30 kV, nieprzekraczaj¹cym 110 kV
e) 30 m dla linii o napiêciu znamionowym powy¿ej 110 kV
W przypadku ustawiania oraz rozbierania rusztowania pod napowietrznymi sieciami elektrycznymi lub w odleg³ociach mniejszych od wy¿ej podanych, nale¿y wy³¹czyæ napiêcie na czas prac monta¿owych.
V. Urz¹dzenia piorunochronne rusztowania.
Konstrukcja rusztowania powinna byæ wyposa¿ona w urz¹dzenia piorunochronne zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt 4.8
Urz¹dzenia piorunochronne.
VI. U¿ytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po wykonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy. Za³¹cznik 1  protokó³ odbioru technicznego rusztowania.
VII. Na rusztowaniu powinna byæ wywieszona tablica informuj¹ca o dopuszczalnej wielkoci obci¹¿enia pomostów. Obci¹¿enie
pomostów rusztowania materia³ami ponad jego nonoæ i gromadzenie siê pracowników na pomostach jest zabronione.
VIII. Rusztowanie mo¿e byæ wyposa¿one w urz¹dzenie do transportu materia³u na wysiêgnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania. Wysiêgniki musz¹ byæ wykonane z rur przymocowanych za pomoc¹ z³¹czy do rusztowania, w komplecie mo¿na
wykorzystaæ standardowy bloczek oferowany przez producenta E 552000.
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Maksymalna masa podnoszonych materia³ów nie mo¿e przekroczyæ 150 kg. W wypadku u¿ytkowania podnoników
o wy¿szych wartociach udwigu i mocowanych do rusztowania nale¿y wykonaæ obliczenia statyczne takiego rusztowania
ze wzglêdu na nietypowoæ rusztowania. Wysiêgnik transportowy nale¿y dodatkowo zakotwiæ co najmniej w dwóch
miejscach wg poni¿szego szkicu.

UWAGA: Dodatkowo nale¿y zakotwiæ dwie s¹siednie ramy z ka¿dej strony wysiêgnika w poziomie kondygnacji oraz
jednej kondygnacji poni¿ej i powy¿ej.
Odleg³oæ miêdzy wysiêgnikami nie powinna byæ wiêksza ni¿ 30 m. Odleg³oæ osi zbiorczej od najdalej wysuniêtego punktu
rusztowania w p³aszczynie podnoszenia nie powinna byæ wiêksza ni¿ 0,50 m. Wysokoæ od punktu zaczepienia bloczka do
poziomu pomostu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1,60 m.
IX. Uk³adanie pomostów stalowych powinno byæ prowadzone tak, aby szczelina miêdzy dwoma elementami pomostu
na jednym poziomie nie przekracza³a 15 mm.
Aby to osi¹gn¹æ nale¿y pierwszy element pomostu danego poziomu dosun¹æ do ogranicznika (prêt poziomy) w ceowniku
ramy, natomiast drugi element pomostu nale¿y dosun¹æ do pierwszego.
X. Ka¿de rusztowanie musi byæ wyposa¿one w piony komunikacyjne. Piony nale¿y wykonaæ jednoczenie ze wznoszeniem
konstrukcji rusztowania.
Odleg³oæ miêdzy pionami komunikacyjnymi nie mo¿e przekraczaæ 40 m. Odleg³oæ stanowiska pracy najdalej oddalonego
od poziomu komunikacyjnego nie mo¿e przekraczaæ 20 m.
Piony komunikacyjne wykonuje siê wewn¹trz rusztowania poprzez montowanie pomostów aluminiowych z klap¹ wejciow¹
i drabin¹ aluminiow¹ oraz pomostów stalowych z klap¹ wejciow¹.
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Mapka obci¹¿enia wiatrem

XI. Rusztowania przeznaczone do eksploatacji w II i III strefie obci¹¿enia wiatrem nale¿y poddaæ dodatkowym obliczeniom
statycznym na dzia³anie wiatru. W wyniku obliczeñ statycznych nale¿y ustaliæ liczbê zakotwieñ przypadaj¹cych na wycinek
rusztowania, przyjmuj¹c warunek, ¿e wielkoæ si³y odrywaj¹cej rusztowanie (w kierunku prostopad³ym do ciany) na 1 kotwê
nie mo¿e przekraczaæ 2,5 kN (250 kG).
XII. Wszystkie po³¹czenia elementów rurowych rusztowania nale¿y wykonaæ za pomoc¹ z³¹czy normalnych i obrotowych.
Z³¹cza nale¿y skrêcaæ przy momencie dokrêcania ruby 50 Nm.
XIII. Rusztowanie nale¿y ustawiæ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne
jest stosowanie podk³adek drewnianych, przy czym jedna podk³adka powinna obejmowaæ dwie podstawki.
XIV. Demonta¿ rusztowania mo¿e nast¹piæ po zakoñczeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usuniêciu
z pomostów roboczych wszystkich narzêdzi i materia³ów.
Dopuszcza siê czêciowy demonta¿ od góry w miarê postêpu prac z najwy¿szego pomostu. Przy demonta¿u
niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokoci. Po zakoñczeniu demonta¿u wszystkie elementy rusztowania powinny
byæ oczyszczone, przejrzane i posegregowane na nadaj¹ce siê do dalszego u¿ytku, wymagaj¹ce naprawy lub wymiany.
XV. Ka¿de rusztowanie po zamontowaniu u u¿ytkownika i przed dopuszczeniem do pracy powinno byæ poddane badaniom
eksploatacyjnym zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt 6.3. Badania zmontowanych rusztowañ u u¿ytkownika. Badania
nale¿y przeprowadziæ ka¿dorazowo po ca³kowitym zakoñczeniu robót monta¿owych rusztowania.
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XVI. Maksymalna wysokoæ zabudowy rusztowania ramowego wynosi Hmaks. = 60 m, przy czym sposób monta¿u
rusztowania do wysokoci H = 30 m, okrelony w dziale 2.4. niniejszej Instrukcji, przyjmuje siê jako typowy. Mo¿liwe jest
ustawianie rusztowañ do znacznie wy¿szych wysokoci, o skomplikowanych konfiguracjach po zrobieniu stosownych
obliczeñ statycznych.
Rusztowanie o wysokoci wiêkszej ni¿ 30 m wymaga specjalnych warunków monta¿u i eksploatacji. Warunki te okrelono
w dziale 4.
XVII. Dopuszcza siê poszerzenie pomostu rusztowania przy u¿yciu wsporników stalowych 0,36 m i 0,73 m. Wsporniki 0,36 m
mog¹ byæ montowane od strony wewnêtrznej rusztowania (od strony elewacji) na ka¿dym jego poziomie.
Wsporniki 0,73 m mog¹ byæ montowane na zewnêtrznej stronie rusztowania: na ostatniej jego kondygnacji lub na dowolnej
kondygnacji pod warunkiem zakotwienia do ciany kondygnacji z zamontowanym wspornikiem oraz jednej kondygnacji
powy¿ej i jednej poni¿ej.
XVIII. Dopuszczalne obci¹¿enie rusztowania wynosi 2 kN/m2 (200 kG/m2) lub 5 kN/m2 (500 kG/m2). U¿ytkownik rusztowania
zobowi¹zany jest wywiesiæ na nim tablicê z podaniem ww. obci¹¿enia.
XIX. Przy obci¹¿aniu pomostów rusztowania nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych uwag i zasad:
a) rzeczywisty ciê¿ar u¿ytkowy obci¹¿aj¹cy pomost sk³ada siê z sumy pojedynczych ciê¿arów na ró¿nej powierzchni, dlatego
unikaæ nale¿y skoncentrowanego obci¹¿enia jednej czêci pomostu (w przypadku pomostów stalowych i drewnianych);
b) obci¹¿enie pomostu nale¿y staraæ siê roz³o¿yæ równomiernie na ca³ej jego powierzchni;
c) na ka¿d¹ osobê pracuj¹c¹ na rusztowaniu nale¿y liczyæ 0,8 kN (80 kG);
d) je¿eli na rusztowanie dostarcza siê element o okrelonym ciê¿arze za pomoc¹ podnonika, to ciê¿ar elementu
do obliczenia obci¹¿enia pomostu nale¿y zwiêkszyæ poprzez wspó³czynnik 1,2;
e) nale¿y unikaæ dynamicznych obci¹¿eñ pomostu, np. poprzez skakanie, rzucanie ciê¿arów itp.;
f) pomosty zamocowane na wspornikach (konsolach) musz¹ nale¿eæ do tej samej grupy obci¹¿eniowej co pomosty
rusztowania zasadniczego.
XX. Zabezpieczenie boczne na poszczególnych pomostach rusztowania przed wypadniêciem osób i przedmiotów:
a) ka¿dy pomost nale¿y zabezpieczyæ krawê¿nikiem pod³u¿nym, porêcz¹ pojedyncz¹ górn¹ i poredni¹ (doln¹). Porêcze
wk³ada siê do kasetek przyspawanych do ram i blokuje siê klinem;
b) zezwala siê na pominiêcie porêczy i krawê¿ników od strony ciany budynku, je¿eli odleg³oæ brzegu pomostu od ciany
nie przekracza 0,20 m oraz gdy pomost jest na wysokoci mniejszej ni¿ 1 m od poziomu gruntu;
c) pomosty skrajne rusztowania nale¿y zabezpieczyæ krawê¿nikiem poprzecznym oraz porêcz¹ czo³ow¹;
d) zabrania siê stawania na porêczach ochronnych;
e) dopuszcza siê inny sposób zabezpieczenia pomostów, tj. os³on¹ siatkow¹.
XXI. Zasady przedstawione w niniejszej Instrukcji odnonie rusztowania o wysokoci Hmaks. = 30 m dotycz¹ rusztowañ
o d³ugoci zabudowy wiêkszej ni¿ 10 m. Rusztowanie o d³ugoci zabudowy mniejszej ni¿ 10 m nale¿y traktowaæ jako
nietypowe, wymagaj¹ce specjalnych obliczeñ.
XXII. Rusztowania usytuowane bezporednio przy drogach komunikacyjnych powinny mieæ daszki ochronne ze spadkiem
w stronê budowli pod k¹tem 45o. Odleg³oæ daszka od terenu w najni¿szym miejscu nie powinna byæ mniejsza ni¿ 2,40 m.
Daszki nad przejciami i przejazdami powinny byæ szczelne, wykonane z desek o gruboci min. 24 mm i przykryte materia³em
amortyzuj¹cym upadek przedmiotów.
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Szerokoæ daszka powinna byæ szersza od przejcia lub przejazdu o co najmniej 1 m, a sam daszek powinien
dochodziæ do ciany budowli.
Wysiêg daszków ochronnych powinien wynosiæ, licz¹c od zewnêtrznego rzêdu stojaków, dla rusztowañ o wysokoci:
 do 20 m
 min. 2,20 m,
 ponad 20 m  min. 3,50 m.
Stojaki podpieraj¹ce konstrukcjê daszków powinny byæ oddalone od krawê¿ników ulicznych o min. 0,80 m.
XXIII. Ramy usytuowane przy bramach, przewitach i przejazdach, przez które odbywa siê ruch pojazdów, powinny byæ
zabezpieczone odbojami nie zwi¹zanymi z konstrukcj¹ rusztowania.
XXIV. Miejsca, na których prowadzone s¹ prace przy monta¿u i demonta¿u rusztowania, nale¿y oznaczyæ poprzez
umieszczenie na widocznych miejscach tablic ostrzegawczych na wysokoci do 2,50 m od terenu. Napisy na tablicach
powinny byæ widoczne co najmniej z odleg³oci 10 m.
XXV. W przypadku gdy wskutek zmontowania rusztowania zosta³ zamkniêty przejazd (za zgod¹ odpowiedniej w³adzy
terenowej), nale¿y w miejscu przejazdu umieciæ barierê i czerwon¹ tarczê z napisem ostrzegawczym o wy³¹czeniu
przejazdu, a na noc zainstalowaæ na barierze czerwone wiat³o.
XXVI. Przy u¿ytkowaniu rusztowania w okresie zimowym i przy wyst¹pieniu obfitych opadów niegu przed przyst¹pieniem do
pracy nale¿y usun¹æ nieg z rusztowania.
XXVII. Zabrania siê dokonywania zmian w konstrukcji rusztowania przez u¿ytkownika eksploatuj¹cego rusztowanie bez
zgody wykonawcy monta¿u.
UWAGA: Maksymalna d³ugoæ pól rusztowania ramowego wynosi L = 3,07 m. W polu takim nale¿y montowaæ
pomosty stalowe lub aluminiowe.

Podczas prac wykonywanych na rusztowaniu nale¿y przestrzegaæ ogólnych zasad
BHP zgodnie z obowi¹zuj¹cymi rozporz¹dzeniami w tej dziedzinie.

¯yczymy Pañstwu mi³ej i owocnej pracy.
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Symbol

e281606
e281610
e281615
e281620
e281206
e281210
e281220
e282206
e282210
e282215
e282220
e280520
e511200
e511204
e511206
e511208
e511313
e511408
e492325
e492330
e492601
e492602
e492603
e492520
e492525
e492530
e492425
e511600
e491307
e491310
e491315
e491320
e491325
e491330
e491415
e491420
e491425
e491430
e491215
e491220
e491225
e491230
e492915
e492920
e492925
e492930
e491115
e491120
e491125
e491130
e283615
e283620
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Nazwa elementu

Rama stalowa 0,66 x 0,73 m
Rama stalowa 1,00 x 0,73 m
Rama stalowa 1,50 x 0,73 m
Rama stalowa 2,00 x 0,73 m
Rama stalowa 0,66 x 1,09 m
Rama stalowa 1,00 x 1,09 m
Rama stalowa 2,00 x 1,09 m
Rama aluminiowa 0,66 x 0,73 m
Rama aluminiowa 1,00 x 0,73 m
Rama aluminiowa 1,50 x 0,73 m
Rama aluminiowa 2,00 x 0,73 m
Rama obejciowa 2,00 x 0,73 m
Podstawka regulowana zwyk³a 0,15 m
Podstawka stalowa regulowana 0,40 m
Podstawka stalowa regulowana 0,60 m
Podstawka stalowa regulowana 0,80 m
Podstawka stalowa regulowana 1,30 m
Podstawka stalowa regulowana odchylna 0,80 m
Pomost alu.-sklejkowy przejciowy 2,57 x 0,61 m
Pomost alu.-sklejkowy przejciowy 3,07 x 0,61 m
Drabina aluminiowa do pomostu e4923xx
Sprê¿ynka z elementami z³¹cznymi
Sworzeñ drabiny
Pomost alu.-sklejkowy z klap¹ bez drabiny 2,07 x 0,61 m
Pomost alu.-sklejkowy z klap¹ bez drabiny 2,57 x 0,61 m
Pomost alu.-sklejkowy z klap¹ bez drabiny 3,07 x 0,61 m
Pomost stalowy - przejciowy 2,57 x 0,64 m
Drabina stalowa miêdzykondygnacyjna
Pomost stalowy 0,73 x 0,32 m
Pomost stalowy 1,09 x 0,32 m
Pomost stalowy 1,57 x 0,32 m
Pomost stalowy 2,07 x 0,32 m
Pomost stalowy 2,57 x 0,32 m
Pomost stalowy 3,07 x 0,32 m
Pomost stalowy z poprzeczk¹ 1,57 x 0,32 m
Pomost stalowy z poprzeczk¹ 2,07 x 0,32 m
Pomost stalowy z poprzeczk¹ 2,57 x 0,32 m
Pomost stalowy z poprzeczk¹ 3,07 x 0,32 m
Pomost stalowy poredni 1,57 x 0,16 m
Pomost stalowy poredni 2,07 x 0,16 m
Pomost stalowy poredni 2,57 x 0,16 m
Pomost stalowy poredni 3,07 x 0,16 m
Pomost drewniany 1,57 x 0,32 m
Pomost drewniany 2,07 x 0,32 m
Pomost drewniany 2,57 x 0,32 m
Pomost drewniany 3,07 x 0,32 m
Pomost aluminiowy ze sklejk¹ 1,57 x 0,32 m
Pomost aluminiowy ze sklejk¹ 2,07 x 0,32 m
Pomost aluminiowy ze sklejk¹ 2,57 x 0,32 m
Pomost aluminiowy ze sklejk¹ 3,07 x 0,32 m
Porêcz pojedyncza 1,57 m
Porêcz pojedyncza 2,07 m

Masa [kg]

10,90
13,40
18,40
21,99
14,74
16,60
24,81
4,40
6,40
7,50
8,90
25,40
10,00
3,05
3,80
4,70
6,70
6,80
28,20
28,68
5,20
0,10
0,32
17,50
23,31
26,24
38,50
10,80
6,50
8,90
11,90
15,20
18,60
21,75
12,67
15,97
19,37
22,52
7,90
10,67
13,10
15,20
10,20
13,40
16,60
18,20
13,99
17,28
18,20
22,30
3,08
3,97
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Symbol

e283625
e283630
e283907
e283910
e283007
e283010
e284315
e284320
e284325
e284330
e283700
e282007
e282010
e287007
e283307
e283310
e288107
e286815
e286820
e286825
e286830
e286807
e286810
e285907
e285015
e285020
e285025
e285030
e282700
e284720
e284725
e284730
e284820
e284825
e284830
e283820
e283825
e283830
e283907
e283910
e450552
e450553
e450554
e450556
B450563
B450564
B450566
e581119
e581319
e581419
e284600
e284610

Nazwa elementu

Porêcz pojedyncza 2,57 m
Porêcz pojedyncza 3,07 m
Porêcz czo³owa 0,73 m
Porêcz czo³owa 1,09 m
Porêcz czo³owa ze z³¹czem klinowym 0,73 m
Porêcz czo³owa ze z³¹czem klinowym 1,09 m
Porêcz podwójna aluminiowa 1,57 m
Porêcz podwójna aluminiowa 2,07 m
Porêcz podwójna aluminiowa 2,57 m
Porêcz podwójna aluminiowa 3,07 m
Porêcz stalowa rozsuwna 1,60 - 2,62 m
S³upek stalowy porêczy z zabez. pomostu 0,73 m
S³upek stalowy porêczy z zabez. pomostu 1,09 m
S³upek aluminiowy porêczy z zabez. pomostu 0,73 m
Rama czo³owa stalowa 0,73 m
Rama czo³owa stalowa 1,09 m
Rama czo³owa aluminiowa 0,73 m
Krawê¿nik pod³u¿ny 1,57 x 0,15 m
Krawê¿nik pod³u¿ny 2,07 x 0,15 m
Krawê¿nik pod³u¿ny 2,57 x 0,15 m
Krawê¿nik pod³u¿ny 3,07 x 0,15 m
Krawê¿nik poprzeczny 0,73 x 0,15 m
Krawê¿nik poprzeczny 1,09 x 0,15 m
S³upek os³ony siatkowej 2,00 x 0,73 m
Os³ona siatkowa 1,57 m
Os³ona siatkowa 2,07 m
Os³ona siatkowa 2,57 m
Os³ona siatkowa 3,07 m
S³upek porêczy stalowy 1,00 m
Stê¿enie ukone dla pola 2,07 m
Stê¿enie ukone dla pola 2,57 m
Stê¿enie ukone dla pola 3,07 m
Stê¿enie ukone ze z³¹czem klinowym dla pola 2,07 m
Stê¿enie ukone ze z³¹czem klinowym dla pola 2,57 m
Stê¿enie ukone ze z³¹czem klinowym dla pola 3,07 m
Stê¿enie poziome stalowe dla pola 2,07 m
Stê¿enie poziome stalowe dla pola 2,57 m
Stê¿enie poziome stalowe dla pola 3,07 m
Stê¿enie poprzeczne
Stê¿enie poprzeczne
Rura uniwersalna stalowa 2,00 m
Rura uniwersalna stalowa 3,00 m
Rura uniwersalna stalowa 4,00 m
Rura uniwersalna stalowa 6,00 m
Rura uniwersalna aluminiowa 3,00 m
Rura uniwersalna aluminiowa 4,00 m
Rura uniwersalna aluminiowa 6,00 m
Z³¹cze normalne
Z³¹cze obrotowe
Z³¹cze wzd³u¿ne
Z³¹cze porêczowe z klinem
Z³¹cze kotwi¹ce

Masa [kg]

4,80
5,70
3,90
5,09
3,98
5,17
4,03
4,97
5,91
6,85
7,34
6,43
7,28
3,30
13,30
15,91
7,00
3,10
4,70
6,10
6,80
1,96
2,30
13,75
15,50
17,70
19,40
22,30
4,49
6,20
6,90
7,70
6,28
6,98
7,78
8,00
10,21
11,63
6,00
8,30
7,12
11,07
18,00
27,00
4,50
6,00
9,00
0,89
6,43
1,50
0,66
0,97
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Symbol

e286225
e286230
e286325
e286330
e286300
e286207
e503330
e503340
e503350
e503360
e503230
e503240
e503250
e503260
e501230
e501240
e501250
e501260
e501280
e501330
e501340
e501350
e501360
e287754
e287764
e503407
e503410
e502000
e501006
e501016
e501019
e501039
e501049
e501059
e591069
B491052
B491061
B491071
B491002
B491003
B491001
e285539
e285589
e285579
e285519
e285550
e286606
e286504
e286513
e286515
e285403
e285407
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Nazwa elementu

Schody aluminiowe 2,57 m
Schody aluminiowe 3,07 m
Porêcz zewnêtrzna schodów 2,57 m
Porêcz zewnêtrzna schodów 3,07 m
Porêcz wewnêtrzna schodów
U-rygiel pocz¹tkowy schodów
Dwigar kratowy stalowy 3,00 m
Dwigar kratowy stalowy 4,00 m
Dwigar kratowy stalowy 5,00 m
Dwigar kratowy stalowy 6,00 m
Dwigar kratowy stalowy 3,24 m
Dwigar kratowy stalowy 4,24 m
Dwigar kratowy stalowy 5,24 m
Dwigar kratowy stalowy 6,24 m
Dwigar kratowy aluminiowy 3,00 m
Dwigar kratowy aluminiowy 4,00 m
Dwigar kratowy aluminiowy 5,00 m
Dwigar kratowy aluminiowy 6,00 m
Dwigar kratowy aluminiowy 8,00 m
Dwigar kratowy aluminiowy 3,24 m
Dwigar kratowy aluminiowy 4,24 m
Dwigar kratowy aluminiowy 5,24 m
Dwigar kratowy aluminiowy 6,24 m
Dwigar przejciowy stalowy 5,14 m
Dwigar przejciowy stalowy 6,14 m
Rygiel dwigara przejciowego 0,73 m
Rygiel dwigara przejciowego 1,09 m
£¹cznik dwigara z elementami z³¹cznymi
Trawersa pomostowa aluminiowa 0,64 m
Trawersa pomostowa aluminiowa 1,60 m
Trawersa pomostowa aluminiowa 1,92 m
Trawersa pomostowa aluminiowa 3,00 m
Trawersa pomostowa aluminiowa 4,00 m
Trawersa pomostowa aluminiowa 5,00 m
Trawersa pomostowa aluminiowa 6,00 m
K³adka aluminiowa 5,20 m
K³adka aluminiowa 6,15 m
K³adka aluminiowa 7,10 m
Klamra porêczowa
Klamra do k³adki aluminiowej
S³upek aluminiowy do porêczy
Wspornik stalowy z zaciskiem
Wspornik stalowy z zaciskiem
Wspornik stalowy z zaciskiem
Wspornik stalowy z zaciskiem
Wspornik stalowy z zaciskiem 0,50 m
£¹cznik kotwi¹cy z hakiem 0,65 m
£¹cznik kotwi¹cy dystansowy z hakiem 0,45 m
£¹cznik kotwi¹cy dystansowy z hakiem 1,30 m
£¹cznik kotwi¹cy dystansowy z hakiem 1,55 m
Zabezpieczenie pomostu 0,36 m
Zabezpieczenie pomostu 0,73 m

Masa [kg]

25,29
30,60
16,40
17,60
12,42
3,78
29,30
39,91
48,70
57,58
36,75
46,00
55,30
64,60
12,70
17,20
22,30
25,20
33,18
14,92
18,73
22,52
26,33
52,50
61,20
3,20
4,50
2,14
2,25
4,45
5,50
7,93
9,61
10,84
12,00
42,18
45,85
56,31
0,54
1,10
2,66
4,10
19,90
7,00
12,75
5,60
2,30
1,89
5,10
5,79
0,94
1,50
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Symbol

e285410
e511100
e511907
e511012
e511019
e511023
e511800
e581301
e581302
e288501
e281515
e285379
e285319
e552871
e552000
822800
822900
e571173
e571175
MP-116

Nazwa elementu

Zabezpieczenie pomostu 1,09 m
Zawleczka zabezpieczaj¹ca
Ko³ek rozprê¿ny plastikowy
ruba kotwi¹ca z uchem 0,12 m
ruba kotwi¹ca z uchem 0,19 m
ruba kotwi¹ca z uchem 0,23 m
Zalepka
ruba z ³bem m³oteczkowym
Nakrêtka ko³nierzowa
Konsola dachowa ochronna
Rama przejciowa stalowa
Rygiel poprzeczny 0,73 m
Rygiel poprzeczny 1,09 m
Wysiêgnik do zawieszania bloczka
Bloczek do wysiêgnika
Paleta Modul
Kosz Modul
Belka jezdna
Podstawka z dwiema nakrêtkami
Ko³o jezdne

Masa [kg]

2,30
0,10
0,03
0,20
0,30
0,40
0,01
0,08
0,04
5,96
34,61
3,68
5,10
8,00
3,00
40,00
34,00
26,06
3,73
4,70
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Protokó³ Odbioru Technicznego Rusztowania
1. Nr rej. protoko³u: .................................................................................................................................................................
2. Data odbioru rusztowania: .................................................................................................................................................
3. Wykonawca monta¿u rusztowania:.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
4. U¿ytkownik rusztowania / Zleceniodawca monta¿u /: ........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
5. Dane charakterystyczne rusztowania:
- typ/rodzaj ........................................................................................................................................................................
- parametry rusztowania .....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
- miejsce monta¿u ...............................................................................................................................................................
- dopuszczalna nonoæ pomostów roboczych: .................................................................................................................
- wyposa¿enie specjalne .....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Owiadczenia i potwierdzenia
6. Wykonawca monta¿u stwierdza, ¿e rusztowanie opisane niniejszym protoko³em jest kompletne. Zosta³o zmontowane
zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ i instrukcj¹ monta¿u wydan¹ przez producenta oraz zgodnie z wymogami BHP. Monta¿
wykonali uprawnieni monta¿yci.
7. Wraz z niniejszym protoko³em Wykonawca monta¿u przekazuje*:
a. plan rusztowania
b. instrukcjê monta¿u rusztowania
c. ................................................................................................................................................................................
d. ................................................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreliæ

8. U¿ytkownik rusztowania przyjmuje niniejsze rusztowanie do eksploatacji bez zastrze¿eñ i owiadcza, ¿e znane s¹ mu
zasady u¿ytkowania wynikaj¹ce z instrukcji monta¿u.
9. Komisja w sk³adzie ni¿ej wymienionym potwierdza przekazanie rusztowania po monta¿u i przyjêcie rusztowania
w u¿ytkowanie.
10. Sk³ad komisji:

a)...................................................

........................................

............................... - U¿ytkownik

b)...................................................

........................................

............................... - U¿ytkownik

c)...................................................

........................................

............................... - Wykonawca

Imiê i Nazwisko

Stanowisko

Podpis

Data zg³oszenia rusztowania do demonta¿u: ..............................
Zmiany w konstrukcji rusztowania mog¹ byæ dokonywane wy³¹cznie przez Wykonawcê monta¿u.
W trakcie u¿ytkowania rusztowania nale¿y sprawdzaæ stan techniczny i kompletnoæ rusztowania.
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