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Rusztowanie BOSTA 100 spełnia wszystkie wymagania
normy DIN 4420, jak również Dokumentu Harmanizu-
jącego HD 1000 oraz uwzględnia postanowienia norm
PN-M-47900.
Rusztowanie Bosta 100 produkcji HUNNEBECK 
Polska jest stalowym ramowym rusztowaniem
składającym się w całości z systemowych elementów
gotowych do użycia.
Podstawowym elementem rusztowania są stalowe ramy
ocynkowane szerokości 101 cm i wysokości 200 cm.
Rama wyposażona jest w U-profil stalowy jako
poprzecznica górna oraz rurę średnicy 48,3 mm jako
poprzecznica dolna. U-profil służy do mocowania
podestów rusztowaniowych, które jednocześnie są usztyw-
nieniem poziomym rusztowania. Pociąga to za sobą
konieczność montowania podestów w każdym polu rusz-
towania. Poprzecznica dolna zabezpiecza podesty przed
ich wyjęciem w czasie eksploatacji. Usztywnienie pionowe
rusztowania stanowią stężenia ukośne montowane 
w rusztowaniu. W rozdziale 3.0 tej instrukcji opisano
wszystkie elementy rusztowania Bosta 100, wraz z ele-
mentami dodatkowymi stanowiącymi uzupełnienie pod-
stawowego typu rusztowania, dzięki którym, możliwe staje
się rozwiązywanie indywidualne każdego nietypowego
przypadku.
Z systemowych elementów rusztowania BOSTA 100
można zbudować różne typy rusztowań:
– rusztowania przejezdne,
– rusztowania wsporcze,
– rusztowania nośne.
Pięć różnej długości pomostów od 1,25 m do 3,00 m
pozwala na wszechstronne dopasowywanie do kształtu
obiektu. Przez zastosowanie wsporników poszerzających
można poszerzyć powierzchnię roboczą poziomu rusztowa-
nia i dzięki wielu dodatkowym elementom idealnie ją dopa-
sować do pożądanej. Wszystkie części stalowe rusztowania
są ocynkowane ogniowo, a elementy drewniane są zaim-
pregnowane. To gwarantuje długą żywotność elementów 
i wysoki stopień bezpieczeństwa. Wiele części systemu
można bez problemów wykorzystywać z innymi systemami
rusztowań HUNNEBECK Polska jak Bosta 70 i Modex.
Ogólne ustalenia.
Niniejsza instrukcja powinna znajdować się na każdym
placu, gdzie montowane jest rusztowanie BOSTA 100.
Montaż, demontaż i użytkowanie rusztowania może być
prowadzone jedynie przez osoby, które zostały zaznajo-
mione z instrukcją montażu i odpowiednimi przepisami doty-
czącymi bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach oraz 
posiadają odpowiednie uprawnienia montażysty rusztowań.
Do montażu rusztowań mogą być używane jedynie orygi-
nalne nieuszkodzone części rusztowań. Dlatego wszyst-
kie elementy przed ich zamontowaniem powinny być
dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa 
i oryginalności.
Wszystkie rysunki w tej instrukcji są rysunkami przykła-
dowymi. Przy montażu i użytkowaniu konieczne jest
przestrzeganie odpowiednich przepisów budowlanych 
i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Za bezpieczny montaż i demontaż rusztowania, odpowie-
dzialna jest firma zajmująca się wznoszeniem rusztowania.
W rozdziale 8.0 Kotwienie niniejszej instrukcji przedsta-
wione są konfiguracje rusztowań wynikające z wykonanych
obliczeń statycznych. Na tej podstawie zostały przygoto-
wane schematy zawierające wymiary modułów siatek kon-
strukcyjnych, ilość i rozmieszczenie kotew itp. – schematy
te należy traktować jako schematy typowe rusztowania,
które nie wymagają przeliczeń statycznych.
Przeprowadzanie analizy statycznej rusztowania nie jest
konieczne w przypadkach wariantów nie wykazujących
odchyleń od wariantów typowych pod warunkiem, że
odchylenia te nie mają wpływu na stateczność i wytrzy-
małość konstrukcji. Odchylenia te muszą być każdorazowo
oceniane przez fachowy personel wyspecjalizowanej firmy
montującej rusztowania Bosta 100 w porozumieniu z pro-
ducentem rusztowań.
Podstawowe cechy rusztowania Bosta 100 w wariancie
typowym:
– wypełnienie podestami każdego pola rusztowania,
– wykręcenie nakrętki podstawki śrubowej na wysokość

max 25 cm,
– w każdym poziomie rusztowania muszą znajdować się

przynajmniej 2 stężenia, a ich odległość od siebie nie
powinna przekraczać 10 m,

– minimalna długość rusztowania: 10 m.
Podstawowe wskazówki do wykonania obliczeń statycz-
nych umieszczone są w załączniku do niniejszej instrukcji
„Obliczenia statyczne: metody i założenia obliczeniowe”.
Załącznik dostarczany jest na życzenie klienta.
Wszystkie warianty rusztowań nietypowe powinny być przeli-
czone statycznie. Do rusztowań nietypowych należy zaliczyć: 
– rusztowania o konfiguracji odbiegającej od podanej 

w instrukcji,
– rusztowania ustawione przy ścianach w których

powierzchnia otworów przekracza 60% całkowitej
powierzchni ściany,

– rusztowania wyższe niż przewidują to odpowiednie
schematy typowe,

– rusztowania, których obciążenie jest większe niż 3 kN/m2,
– rusztowania z zamontowanymi dźwigarami kratowymi,

ramami przejściowymi, przesunięciem osi rusztowania itp.,
– rusztowania przyścienne, do których montowane są

dźwigi budowlane oraz urządzenia wciągające o
udźwigu ponad 150 kg,

– rusztowanie z daszkami ochronnymi,
– rusztowanie z klatką schodową,
– klatka schodowa,
– rusztowanie z ramami przejściowymi i podporami wyrów-

nawczymi,
– rusztowanie pokryte siatką o współczynniku aerodyna-

micznym 0,6 prostopadle do ściany i 0,2 równolegle 
do ściany.

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu rusztowania
należy bezwzględnie zapoznać się z treścią niniejszej
instrukcji.

1.0 Opis produktu BOSTA 100
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2.0 Widok ogólny

Montaż i demontaż
rusztowania
Strony 13-18

Poszerzenie 
rusztowania
Strony 41-44

Wsporniki
poszerzające
Strony 39-40, 43 Ochrona

dekarska
Strony 42-44

Oznaczenia
Strona 48

Ciąg
komunikacyjny
Strony 22-23

Połączenie 
w narożach
Strona 21

Daszek
ochronny
Strony 45-46

Przejście nad
przeszkodą
Strony 35-36
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3.0 Elementy składowe – opis
Opis Nr artykułu Ciężar
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540 299
540 303
540 314
540 325

24,7
21,2
17,6
12,3
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* – wymagany montaż przez dwóch pracownikow.
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3.0 Elementy składowe – opis
Opis Nr artykułu Ciężar

Osłona boczna 2,5 x 2,0
Osłona boczna 2,5 x 1,0
Dołączone łączniki.
Plandeka w wymiarach systemowych do 
osłony rusztowania. Montowana przy pomocy
łączników z tworzywa sztucznego do stojaków
pionowych ram poziomych.

Schody aluminiowe 250
Biegi schodowe z podestami do wykonania
schodów zewnętrznych przy rusztowaniu 
lub klatki schodowej. Dostosowane do ram 
pionowych 200/70.
Długość pola: 2,50 m
Wysokość piętra: 2,0 m
Szerokość: 0,64 m
Wysokość stopnia: 20 cm

Poręcz zewnętrzna
Poręcz wewnętrzna
Zabezpiecza biegi schodowe.

Słupek poręczy schodów
Poręcz ochronna
Zabezpiecza biegi klatki schodowej.

Podwaliny schodów
Służy jako stopień pierwszego
dolnego biegu schodowego.

Przykrycia pośrednie
Przykrycia górne
Przykrycia dolne
Służą do przykrycia odstępów pomiędzy
podestami biegów schodowych.

063 712
080 160

464 633

464 655
464 644

547 669
547 658

553 656

467 670
467 626

3,5
2,5

23,6

16,9
11,9

13,6
3,3

10,7

2,1
1,6
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3.0 Elementy składowe – opis
Opis Nr artykułu Ciężar
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Rura połączeniowa
Rura 48,3 x 3,2 mm

mm    cm
48,3 x 50
48,3 x 100
48,3 x 150
48,3 x 200
48,3 x 250
48,3 x 300
48,3 x 350
48,3 x 400
48,3 x 450
48,3 x 500
48,3 x 550
48,3 x 600
48,3 x 700

ocynkowana ogniowo

Złącze normalne48/48 - SW 22
Złącze normalne48/48 - SW 19
Złącze normalne48/60 - SW 22
Złącze normalne48/60 - SW 19
Złącze normalne48/76 - SW 19
Do sztywnego połączenia dwóch elementów
rurowych wzajemnie prostopadłych. Złącza
muszą spełniać wymagania normy 
PN-M-47900-4-1996. Dodatkowo złącza spełniają
wymagania normy DIN EN 74. 
Złącz nieocechowanych nie wolno używać.

Złącze obrotowe38/48 - SW 22
Złącze obrotowe42/48 - SW 19
Złącze obrotowe48/48 - SW 22
Złącze obrotowe48/48 - SW 19
Złącze obrotowe48/60 - SW 19
Złącze obrotowe48/63 - SW 22
Złącze obrotowe48/76 - SW 22
Złącze obrotowe48/76 - SW 19
Do połączenia dwóch elementów rurowych pod
dowolnym kątem. Złącza muszą spełniać wyma-
gania normy PN-M-47900-4-1996. Dodatkowo
złącza spełniają wymagania normy DIN EN 74. 
Złącz nieocechowanych nie wolno używać.

Złącze 48/G - SW 22
Służy do montażu dodatkowych poręczy.

169 001
169 012
169 023
169 034
169 045
169 056
169 067
169 078
169 089
169 090
169 104
169 115

169 115/A

002 514
801 135
024 332
801 547
801 400

098 931
002 503
002 525
801 146
801 558
025 500
002 547
801 411

116 370

1,9
3,8
5,7
7,5
9,4
11,3
13,2
15,1
17,0
18,9
20,7
22,6
22,9

1,2
1,2
1,4
1,6
1,7

1,3
1,3
1,4
1,5
1,7
1,9
2,0
1,9

1,0
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4.1. Prace poprzedzające montaż rusztowania.
Przed przystąpieniem do montażu rusztowania
należy opracować projekt rusztowania. Projekt ten
powinien uwzględniać wszystkie warunki wynikające
z lokalizacji rusztowania:
- rodzaj podłoża na którym będzie posadawiane

rusztowanie (warunki posadowiania i
wytrzymałości podłoża reguluje PN-M-4700-
2:1996)

- zakres prac wykonywanych przy wykorzystaniu
rusztowania

- siatkę konstrukcyjną rusztowania dopasowaną do
kształtu i wymiarów elewacji oraz strefy wietrznej

- rozmieszczenie pionów komunikacyjnych
- rozmieszczenie pionów transportowych w czasie

montażu i eksploatacji rusztowania
- sposoby i możliwości kotwienia rusztowania
- montaż urządzeń zabezpieczających
- oznakowanie rusztowania
Elementy rusztowania przed ich zamontowaniem
powinny być sprawdzone pod względem oryginal-
ności i stanu technicznego. Poszczególne elementy
należy poddać oględzinom sprawdzającym:
- dla elementów stalowych (ramy, stężenia, poręcze,

drabinki, wsporniki, podesty stalowe): nie mogą
mieć uszkodzeń mechanicznych, takich jak
wyboczenie, rozerwanie, pęknięcie, zgięcie

- dla elementów podstawek: części gwintowane
muszą być czyste, gwint i nakrętka nie mogą być
uszkodzone, nie mogą występować ślady korozji

- dla elementów drewnianych: nie powinny wys-
tępować spękania, rozwarstwienia, wyrwania
materiału, niedopuszczalne jest występowanie
pęknięć poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy należy składować 
w miejscu umożliwiającym szybki i łatwy dostęp
zarówno w celu wyładunku jak 
i pobierania elementów. Do montażu rusztowania
potrzebne są przynajmniej 2 osoby.

4.2. Ustawienie podstawek.
Na uprzednio odpowiednio przygotowanym podłożu
należy ułożyć podkłady drewniane w odległościach
wynikających z poziomej siatki konstrukcyjnej rusz-
towania. Rozstaw stojaków nie może przekraczać
3,00m. Na podkładach należy centrycznie ustawić
podstawki rusztowania i wsunąć w nie ramy pio-
nowe. Na najbliższym podkładzie (miejsce usy-
tuowania kolejnej ramy pionowej rusztowania)
należy przeprowadzić te same działania i obie ramy
połączyć ze sobą poręczą o odpowiedniej długości
(wynikającej z poziomej siatki konstrukcyjnej rusz-
towania) na dolne najniższe uchwyty zapadkowe.
Tak zamontowana poręcz reguluje odpowiedni
rozstaw pól rusztowania.
Nośność podłoża nie może być mniejsza niż 0,1
MPa, należy ją ustalić według PN-74/B-03020. W
przypadku posadawiania rusztowania na podłożu
gruntowym konieczne jest stosowanie podkładów
pod podstawki. Podkładki układać zgodnie z punk-
tem 4.4.4. PN-M-47900-2. Powierzchnia podkładów
musi przylegać do podłoża i zapewniać przeniesie-
nie obciążenia na podłoże, w taki sposób, by
obciążenie nie przekraczało dopuszczalnego.
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4.2.a. Ramy wyrównujące
Do niwelacji nierówności
terenu (skosy i uskoki
podłużne) wykorzystać można
ramy pionowe 66, 100 lub
150.

4.2.b. Podpory wyrównawcze
Do niwelacji uskoków i skosów
podłużnych terenu można
także wykorzystać podpory
wyrównawcze. Podporę mon-
tuje się górą do ramy za
pomocą złącza połówkowego 
i dołem za pomocą specjal-
nego uchwytu stojaki ramy
pionowej. Poprzez wykorzysty-
wanie otworów w rurze pod-
pory wyrównawczej możliwie
jest dostosowanie do potrzeb
wysokości mocowania ramy.
Dodatkowo podpory należy
łączyć co 2 pole stężeniami
rurowymi oraz kotwić do
ściany przy każdym 
stojaku.

4.0 Montaż i demontaż rusztowania – zasady BOSTA 100



4.4. Stężenia
Na zewnętrznych stojakach ram
należy zamontować stężenia
pionowe rusztowania. Liczba
stężeń nie może być mniejsza
niż 2 na każdej  kondygnacji, 
a odległość między nimi nie
może przekraczać 10,0 m. Stę-
żenie mocuje się górą za
pomocą specjalnego haka w
U-profilu ramy pionowej i dołem
na najniższym uchwycie zapad-
kowym stojaka pionowego
ramy. Poręcze powinny znaj-
dować się po zewnętrznej
stronie rusztowania. Zaleca się
montowanie stężeń wieżowo, tj.
w polach pionowych rusztowa-
nia jedno nad drugim.

4.5. Podesty
W tak przygotowanym polu
należy ułożyć podesty poziome.
Podesty wyposażone są w spec-
jalne uchwyty mocujące, które
układa się w U-profilach gór-
nych rygli ram pionowych. 
U-profile wyposażone są 
w bolce zabezpieczające cen-
trujące elementy podestowe 
i blokujące je przed ich pozio-
mym przesuwem na U-profi-
lach. Należy zwrócić uwagę na
to by odstęp pomiędzy podesta-
mi nie przekraczał 1,5 cm. Tak
powstały moduł rusztowania
jest konstrukcją stabilną i nale-
ży go wypionować i wypozio-
mować przy pomocy pod-
stawek śrubowych.
W przypadku rusztowania
BOSTA 100 istnieje wybór
rodzaju podestów poziomych:
A – rama pozioma z 2 drewnia-
nymi podestami ram poziomych
B – 2 podesty aluminiowe 
o szerokości 50,0 cm
C – 3 podesty o szerokości
32,0 cm (stalowe, drewniane
lub aluminiowe).
Uwaga:
Podesty są elementem uszty-
wnienia poziomego rusztowa-
nia i muszą znajdować się 
w każdym polu rusztowania.

4.6 Montaż dalszych pól 
rusztowania
Montaż kolejnych pól odbywa
się zgodnie z wyżej opisanymi
krokami. Co każde 5 pole rusz-
towania i max co 10,0 m należy
montować stężenie.
Dodatkowe stężenia mogą oka-
zać się konieczne przy pewnych
wariantach rusztowania.

15
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4.7. Ochrona boczna
Zgodnie z zasadami zawartymi
w PN-M-47900-2 główną
poręcz ochronną rusztowania
należy zamontować na wyso-
kości 110 cm. Należy do tego
użyć złącza 48G. Poręcze
skrajne należy zamontować
przeciwlegle, górną poręcz
mocując za pomocą złącza
48G do wewnętrznego stojaka
ramy pionowej. Alternatywnie
dopuszcza się stosowanie rury
rusztowaniowej mocowanej do
obu stojaków ramy lub
poręczy podwójnej mocowanej
na dodatkowym złączu 48G.

Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas
wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. z dnia 19
marca 2003 r.) Rozdział 3
paragraf 15 punkt 15
dopuszcza się umieszczanie
poręczy ochronnej na
wysokości 1 m.

4.8. Najwyższy poziom rusz-
towania
Na najwyższym poziomie rusz-
towania należy zamontować
górne ramy środkowe i górne
ramy skrajne. Spełniają one
rolę elementów do których
montuje się boczne poręcze
ochronne oraz zabezpieczają
podesty przed uniesieniem.
Każda rama zabezpieczona
jest zawleczkami do ram 8 mm. 
W celu zapewnienia odpowied-
niej wysokości ochrony bocz-
nej należy dodatkowo zamon-
tować elementy składające się
z rury mocowanej do  rur sto-
jaków pionowych złączami
obrotowymi. Do zamontowanej
rury należy zamocować poręcz
ochronną wzdłużną przy uży-
ciu złączy 48G, oraz na fron-
cie rusztowania rurę przy
pomocy złączy normalnych.

4.0 Montaż i demontaż rusztowania – zasady BOSTA 100
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4.9. Kotwienie
Kotwienie odbywać się musi
wraz z montażem rusztowania.
Kotwy należy montować w
punktach węzłowych rusztowa-
nia poniżej podestu. W miejs-
cach usytuowania pionów
komunikacyjnych należy
wykonać dodatkowe zakotwienia
z obu stron pionu w odległości
pionowej nie większej niż 4,0
m. Umiejscowienie kotew jest
ściśle powiązane z siatką kon-
strukcyjną rusztowania i wyni-
ka z obliczeń statycznych.
Minimalne ilości i miejsca usy-
tuowania kotew oraz wariant
ich montażu do ram rusztowa-
nia przedstawiono w rozdziale
8.0.

4.12. Demontaż rusztowania
Przed przystąpieniem do de-
montażu rusztowania należy za-
bezpieczyć miejsce ustawienia
rusztowania poprzez jego ogro-
dzenie i wyłączenie z ruchu.
Do demontażu można przystą-
pić po zakończeniu robót na
rusztowaniu oraz po usunięciu
z rusztowania wszystkich urzą-
dzeń, narzędzi i materiałów.
Dopuszczalny jest częściowy
demontaż w trakcie postępu
prac, ale należy przestrzegać
zasady, że podczas demonta-
żu na niższych kondygnacjach
nie były wykonywane żadne
prace. Niedopuszczalne jest
zrzucanie elementów z wyso-
kości.
Po demontażu elementy rusz-
towania powinny być posegre-
gowane, przejrzane i oczysz-
czone. Elementy uszkodzone
lub wymagające naprawy
należy składować w innym
miejscu niż elementy sprawne.

4.0 Montaż i demontaż rusztowania – zasady BOSTA 100
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4.10. Demontaż rusztowania
a) Demontaż tradycyjny polega na demontowaniu ele-

mentów rusztowania zaczynając od najwyższego
poziomu rusztowania. Elementy należy demontować
i przetransportować na miejsce składowania na
poziomie posadowienia rusztowania.
Niedopuszczalne jest składowanie elementów 
rusztowania na niższych jego poziomach. Należy 
zdemontować cały poziom rusztowania, a dopiero
potem demontować niższe poziomy.

b) Demontaż „wędrowanie” wykorzystuje właściwość
rusztowania polegającą na możliwości demontażu
pionowego rusztowaniu i jednoczesne wykorzystanie
elementów na montaż rusztowania po jego drugiej
stronie. Możliwe to jest dzięki specjalnemu wypro-
filowaniu haków mocujących podesty na U-Profilu
ramy i zastosowania rury jako elementu blokującego
podesty przed uniesieniem. System ten pozwala na
wyjęcie podestów skrajnych bez konieczności
demontażu całego rusztowania. Istnieją 2 warianty
„wędrowania”.

Przy tym sposobie należy bezwzględnie przestrzegać
następujących zasad składowania elementów na rusz-
towaniu:
– składowania elementów można dokonywać na podes-

tach rusztowania tak, aby tylko jeden poziom w danym
pionie był obciążony

– obciążenie nie powinno przekraczać 1 kN/m2

– jednocześnie może być obciążone tylko 5 pól rusz-
towania, po czym należy dokonać montażu elementów
składowanych

Wariant 1: Wymaga zastosowania dodatkowych dwóch
podstawek, które ustawia się jako element początkowy
kolejnego pionu ram rusztowaniowych. Demontowane
od góry elementy pionu skrajnego należy przetrans-
portować na miejsce montażu po przeciwległej stronie
demontowanego rusztowania.
Wariant 2: Należy zdemontować cały pion rusztowania,
ułożyć elementy w miejscu dogodnym do składowania
(nie utrudniającym pracy i nie stanowiącym zagrożenia).
Następnie należy przystąpić do montażu  elementów po
przeciwległej stronie rusztowania. Wariant ten wymaga
zastosowania przynajmniej 2 pionów komunikacyjnych
w rusztowaniu.

4.11. Daszki ochronne
W przypadku konieczności montażu daszków ochron-
nych, tj. w miejscach ustawienia rusztowania bezpo-
średnio przy drogach komunikacyjnych nie wyłączonych
z ruchu, oraz miejscach przejazdów i przejść należy
wykonać odpowiednią konstrukcję zabezpieczającą
zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Rozporzą-
dzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 1972-03-28 w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z 1972-04-
-10, poz. 93)”. Szczegółowy opis systemowego daszka
ochronnego znajduje się w rozdziale 13 niniejszej doku-
mentacji.

4.12. Kontrola montażu
Po zmontowaniu rusztowania należy przejrzeć rusztowa-
nie pod względem poprawności montażu, możliwości
osiadania na gruncie, obecności wszystkich elementów
składowych. Brakujące elementy należy uzupełnić.

4.0 Montaż i demontaż rusztowania – zasady BOSTA 100



Przy wysokości podestu rusztowa-
nia większej niż 8 m elementy
rusztowania powinny być transpor-
towane przy pomocy wciągarki. 
W polach gdzie odbywa się piono-
wy transport ręczny elementów
powinny być zamontowane wszys-
tkie poręcze.
Przy tym sposobie podawania 
elementów na każdym poziomie 
rusztowania musi stać przynaj-
mniej jedna osoba.

5.1  Wariant 1
Ramy pionowe są montowane 
od najdalszego pola do pola, 
w którym odbywa się transport ele-
mentów. Po ustawieniu ram należy 
zamontować poręcze ochronne
boczne i wzdłużne.

5.2  Wariant 2
Ramy pionowe są montowane 
od pola, w którym odbywa się 
transport elementów. Montaż
poręczy ochronnych odbywa się
jednocześnie z montażem ram. 
Przy montażu najwyższego pozio-
mu rusztowania należy zwrócić
szczególnąuwagę na odpowiednie
zabezpieczenie montażystów
przed upadkiem. Proponowane
przez HUNNEBECK Polska czyn-
ności umożliwiające bezpieczny
montaż:

1. Przygotowanie minimum 3 rur
długości 2,0 m z zamocowany-
mi w odległościach 3 cm i 50 cm
od jednego końca złączami 48G
oraz 3 cm i 75 cm od drugiego
końca złączami obrotowymi.

2. Zamontowanie do jednej rury do
złącz 48G poręczy ochronnych.

3. Zamocowanie rury z poręczami
do zewnętrznej rury stojaka pio-
nowego ramy tak, by poręcze
znajdowały się po zewnętrznej
stronie rusztowania i rury.

4. Przymocowanie swobodnych
końców poręczy do kolejnej rury
i zamontowanie  do ramy pio-
nowej (analogicznie jak punkt
3.)

5. Wejście pracownika na wyższy
poziom i montaż na złączach
48G drugiej rury kolejnych
poręczy.

6. Powtórzenie czynności z punk-
tów 4-5 dla trzeciej rury.

7. Montaż ram pionowych z porę-
czami.

8. Demontaż pierwszej rury i jej
montaż jako rurę nr 3 całości
zestawu.

Wariant 1

Wariant 1
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7.0 Wewnętrzny pion komunikacyjny

Ilość pionów komunikacyjnych
nie może być mniejsza niż 
1 pion na 40 mb długości rusz-
towania. Pion komunikacyjny
w postaci podestu aluminiowe-
go z włazem należy zamonto-
wać w polu do którego jest
najłatwiejszy dostęp pracowni-
ków. W przypadku
konieczności zamontowania
stężeń w polach, w których
znajduje się pion komunika-
cyjny, należy je montować
dołem po przeciwnej stronie
klapy włazowej oraz górą nad
tą klapą.
Na najniższym poziomie rusz-
towania należy zamontować
uchwyt drabinki, mocując dra-
binkę na sztywno do rygla dol-
nego ramy.

22
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7.0 Wewnętrzny pion komunikacyjny
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Wariant kotwienia A2

Wariant kotwienia A1

Wariant kotwienia A3

Wariant A1 – zgodny z założeniami
przyjętymi do obliczeń statycznych, tj.
łącznik kotwiący mocowany jest do
dwóch stojaków ramy pionowej rusz-
towania, przy czym  siły równoległe
do rusztowania przenoszone są
przez każdą kotwę.

Wariant A2 – alternatywny, nie
uwzględniony w obliczeniach staty-
cznych tj. łącznik kotwiący mocowany
do jednej rury ramy pionowej i dodat-
kowo, w odstępach wynikających 
z obliczeń, dwa łączniki kotwiące
mocowane do jednej rury ramy pio-
nowej pod kątem 90o, przy czym siły
równoległe do rusztowania przeno-
szą łączniki ukośne.

Wariant A3 – alternatywny, nie
uwzględniony w obliczeniach statycz-
nych, tj. łącznik kotwiący mocowany
do dwóch rur ramy pionowej ruszto-
wania oraz do jednej rury rusztowa-
nia przy czym siły równoległe do
rusztowania przenoszą tylko kotwy
mocowane do dwóch stojaków ramy.
W przypadku konieczności zastoso-
wania Wariantu A2 lub A3 konieczne
jest sprawdzenie statyczne kon-
strukcji rusztowania.

8.0 Kotwienie i schematy typowe BOSTA 100
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8.0 Kotwienie i schematy typowe

Uwagi ogólne:
Wszystkie warianty rusztowań przedstawione w tym punkcie zostały poparte obliczeniami statycznymi 
z następującymi założeniami:
– obciążenie rusztowania może występować tylko na jednej kondygnacji
– niedopuszczalne jest obciążenie pomostów powyżej 3 kN/m2

– dopuszczalne odchylenie od teoretycznych punktów kotwień może wynosić 40 cm
Szczegółowe dane dotyczące założeń do obliczeń zamieszczone są w załączniku do niniejszej instrukcji 
„Obliczenia statyczne: metody i założenia obliczeniowe”

Opis piktogramów:
– oznacza w przypadku napisu „siatka” pokrycie siatką rusztowaniową, 

w przypadku napisu „bez siatki” rusztowanie nie pokryte siatką

– oznacza max. długość pola dla danego wariantu rusztowania

– symbol w postaci zakreskowanego prostokąta oznacza fasadę zamkniętą tzn.
taką, która nie posiada żadnych otworów, natomiast symbol w postaci 
3 zakreskowanych prostokątów oznacza fasadę częściowo otwartą tzn. taką 
na której powierzchnia otworów nie przekracza 60% całkowitej powierzchni
ściany*

– oznacza max. odległość pomiędzy punktami kotwień

– symbol GG4 oznacza obciążalność jednego poziomu podestów rusztowania
według DIN 4420, WD 1000 oraz PN-M-47900-1 i wynosi 3 kN/m2

– oznacza max. wysunięcie podstawki

* – jeżeli występują oba symbole oznacza to, że schemat kotwienia rusztowania 
ważny jest dla obydwu typów fasady

BOSTA 100



Maksymalne siły występujące w kotwieniu:
Px=3,3 kN
Py=3,5 kN,
gdzie:  Px – siła równoległa do fasady, Py – siła
prostopadła do fasady.

Maksymalna siła działająca na podłoże z jednego
stojaka ramy: 25 kN.
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TYP A
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1) Dodatkowe kotwienia w przypadku zastosowania
wsporników poszerających wewnętrznych i zew-
nętrznych dla wariantu rusztowania z polami długoś-
ci 3,00 m.

Maksymalne siły występujące w kotwieniu:
Px=3,3 kN
Py=3,5 kN,
gdzie:  Px – siła równoległa do fasady, Py – siła
prostopadła do fasady.

Maksymalna siła działająca na podłoże z jednego
stojaka ramy: 25 kN.
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8.0 Kotwienie i schematy typowe
TYP B
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Maksymalne siły występujące w kotwieniu:
Px=3,9 kN
Py=2,1 kN,
gdzie:  Px – siła równoległa do fasady, Py – siła
prostopadła do fasady.

Maksymalna siła działająca na podłoże z jednego
stojaka ramy: 13,5 kN.

28

8.0 Kotwienie i schematy typowe
TYP C
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Maksymalne siły występujące w kotwieniu:
Px=4,0 kN
Py=2,1 kN,
gdzie:  Px – siła równoległa do fasady, Py – siła
prostopadła do fasady.

Maksymalna siła działająca na podłoże z jednego
stojaka ramy: 16,3 kN.
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8.0 Kotwienie i schematy typowe
TYP D
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Maksymalne siły występujące w kotwieniu:
Px=3,6 kN
Py=4,1 kN,
gdzie:  Px – siła równoległa do fasady, Py – siła
prostopadła do fasady.

Maksymalna siła działająca na podłoże z jednego
stojaka ramy: 36,3 kN.*
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8.0 Kotwienie i schematy typowe

* obciążenie maksymalne przy występowaniu jedno-
cześnie na całej wysokości rusztowania wsporni-
ków wewnętrznych oraz na ostatnim poziomie
wsporników zewnętrznych; należy każdorazowo
skonsultować sposób posadowienia rusztowania
z producentem.

TYP E
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Schemat obowiązuje również dla wariantu rusztowa-
nia o długości pola do 30,0 m bez zastosowania
wewnętrznych i zewnętrznych wsporników posz-
erzających.
1) Dodatkowe kotwienia w przypadku zastosowania
wsporników poszerzających wewnętrznych i zew-
nętrznych dla wariantu rusztowania o długości pól 
do 3,00 m oraz dla wariantu rusztowania o długości
pola 3,00 m i zastosowaniu wspornika
poszerzającego wewnętrznego.

Maksymalne siły występujące w kotwieniu:
Px=3,1 kN
Py=3,0 kN,
gdzie:  Px – siła równoległa do fasady, Py – siła
prostopadła do fasady.

Maksymalna siła działająca na podłoże z jednego
stojaka ramy: 36,7 kN.*
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8.0 Kotwienie i schematy typowe

* obciążenie maksymalne przy występowaniu jedno-
cześnie na całej wysokości rusztowania wsporni-
ków wewnętrznych oraz na ostatnim poziomie
wsporników zewnętrznych; należy każdorazowo
skonsultować sposób posadowienia rusztowania
z producentem.

TYP F
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9.0 Wskazówki montażowe

9.1 Rama dla przejść 150
Rama umożliwia przejście dla
pieszych pod rusztowaniem 
o szerokości 150 cm. Co
każde 5 pól ramy usztywnić 
z przodu i z tyłu przez zamon-
towanie stężeń. Oprócz tego
wzdłuż ram należy zamonto-
wać dodatkowo poręcze
ochronne. Rozstaw kotew i siły 
w zakotwieniach należy brać 
z odpowiedniego dopuszcze-
nia. 
Kotwienia montuje się jak na
rysunku na ramie pionowej
stojącej nad ramą dla przejść
lub na ramie dla przejść.
Ramy przejścia z ramami pio-
nowymi  łączy się przy pomo-
cy czopa łączącego ramy.

1. Rama dla przejść 150
2. Rama pionowa 200/70
3. Wspornik poszerzający
4. Poręcz ochronna
5. Stężenia
6. Kotwienia
7. Złącze 48 G
8. Zabezpieczenie podestów 

przed uniesieniem (np. rura 
ze złączami)
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9.0 Wskazówki montażowe
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9.0 Wskazówki montażowe
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9.0 Wskazówki montażowe

1. Dźwigar przejścia
2. Rygiel poprzeczny 100
3. Rama pozioma

35
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Połączenie ramy 200/100 z dźwigarem przejścia 500/750
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9.0 Wskazówki montażowe

1. Dźwigar przejścia nad przeszkodą
500 lub 750

2. Rygiel poprzeczny 70
3. Rama pionowa
4. Podesty
5a. Stężenie przednie
5b. Stężenie tylne
6a. Poręcz ochronna przednia 
6b. Poręcz ochronna tylna
7. Złącze 48G
8. Kotwienie

1. Uchwyt rusztowania
2. Rama pionowa
3. Podesty
4. Poręcz ochronna
5. Dźwigar przejścia nad przeszkodą
6. Krawężnik

Dźwigar przejścia nad przeszkodą 500

Dźwigar przejścia nad przeszkodą 750
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9.0 Wskazówki montażowe

9.3 Wsporniki poszerzające
Wspornik poszerzający 100
Wspornik poszerzający 100
montowany jest do stojaka
ramy pionowej rusztowania
przy pomocy złącz połówko-
wych przyspawanych do
wspornika. Poprzez zamon-
towanie na ostatnim poziomie
rusztowania ram górnych
uzyskuje się zabezpieczenie
podestów przed uniesieniem
oraz słupki do montażu porę-
czy wzdłużnych.

Elementem umożliwiającym
połączenie ram górnych ze
wspornikiem jest wspornikowy
czop łączący. W celu zamon-
towania poręczy ochronnych
bocznych należy w stojak ramy
pionowej włożyć słupek porę-
czy z wykorzystaniem wspor-
nikowego czopa łączącego.

Ważne jest aby słupek porę-
czy, rama środkowa górna
oraz rama skrajna górna były 
zawsze zabezpieczone za 
pomocą zawleczki do ram 
8 mm.

1. Rama pionowa
2. Wspornik poszerzający 100
3. Wspornikowy czop łączący
4. Rama środkowa górna
5. Rama krańcowa górna
6. Słupek poręczy
7. Zabezpieczenie przed 

uniesieniem 100
8. Uchwyt mocujący podesty
9. Poręcz ochronna boczna
10. Kotwienie
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9.0 Wskazówki montażowe
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1. Rama pionowa
2. Wspornik poszerzający 50
3. Podest aluminiowy
4. Rura o średnicy 48 mm
5. Złącze normalne
6. Kotwienie

1

2 5

3

6
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1. Rama pionowa
2. Wspornik poszerzający 35
3. Podest
4. Rura o średnicy 48 mm
5. Złącze normalne
6. Kotwienie
7. Słupek pojedynczy poręczy

9.0 Wskazówki montażowe
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10.0 Poszerzenie rusztowania  w celu ochrony 
miejsca pracy

Przy wykorzystaniu rusztowa-
nia Bosta 100 jako rusztowa-
nia ochronno-zabezpieczają-
cego miejsce pracy, mającego
za zadanie wyłapanie przed-
miotów i ewentualnie ludzi,
którzy mogą spaść z dachu
podczas pracy. Należy zacho-
wać odstęp od krawędzi
stropu do zewnętrznej strony
rusztowania wynoszący mini-
mum 90,0 cm.

Wszystkie ramy górne muszą
być zabezpieczone zawleczka-
mi do ram.

Rusztowanie Bosta 100 bez
wsporników poszerzających.
Należy tak dopasować odstęp
rusztowania od ściany, aby
uzyskać wymiar pomostu mini-
mum 90,0 cm, oraz zachować
maksymalny odstęp pomostu
od ściany.
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10.0 Poszerzenie rusztowania  w celu ochrony 
miejsca pracy
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10.0 Poszerzenie rusztowania  w celu ochrony 
miejsca pracy
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10.0 Poszerzenie rusztowania  w celu ochrony 
miejsca pracy
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(Montaż daszków ochronnych
wymaga każdorazowej konsul-
tacji z producentem).

11.0 Daszek ochronny BOSTA 100



W celu ochrony przed
spadającymi przedmiotami
można na dowolnej wysokości
rusztowania zamocować
daszek ochronny. Daszek ten
nie może służyć jako pomost
roboczy i musi być oddzielony
od pomostów roboczych
poręczami ochronnymi.
Daszek ochronny może mieć
miminimalną wysokość 60 cm
i jest tworzony przy pomocy
podestu aluminiowego 50 cm i
krawężnika wzdłużnego. Oba
elementy są mocowane do
słupka wspornika daszka
ochronnego (alternatywnie
zamiast podestu 50 cm można
wykorzystać podest 70 cm).

Słupek wspornika daszka
ochronnego pozwala na
zamontowanie go na
wsporniku poszerzającym 50
jak też i na wsporniku daszka
ochronnego 180.
Zabezpieczany jest przed
wypadnięciem za pomocą
zawleczki do ram. Dlatego
możliwe są 2 szerokości 
daszka ochronnego: 95 cm i
180 cm.

1. Wspornik poszerzający 50
2. Wspornik daszka ochron-

nego 180
3. Słupek poręczy wspornika

daszka ochronnego
4. Podest aluminiowy 50
5. Krawężnik
6. Poręcz ochronna
7. Zawleczka do ram
8. Uchwyt mocujący podesty
9. Przykrycie środkowe
10. Kotwienie
11. Śruba m 8x80 MuZ

11.0 Daszek ochronny
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12.0 Postanowienia końcowe

1. Badania techniczne rusztowania

1.1. Badania techniczne i przekazanie do eksploatacji
Należy przeprowadzać badania techniczne rusztowania po za-
kończeniu wszystkich prac montażowych lub po zakończeniu
poszczególnych faz montażu. Przy przeprowadzaniu badań
należy kierować się przepisami określonymi w PN-M-47900-
2:1996 pkt. 7.3.1.
Badania obejmują:
- sprawdzenie podłoża – przed rozpoczęciem montażu
- sprawdzenie posadownienia rusztowania – po zakończeniu

montażu pierwszej kondygnacji i całego rusztowania
- sprawdzenie pionowości stojaków ram – na bieżąco, po

zakończeniu poszczególnych faz montażu i po zakończeniu
montażu całości rusztowania

- sprawdzenie stężeń – na bieżąco w trakcie montażu rusztowania
- sprawdzenie nośności kotew – na bieżąco w trakcie montażu

rusztowania; nośność połączenia musi być dokonana przez
przeprowadzenie prób. Próby należy wykonywać przestrze-
gając następujących zaleceń:
a) obciążenie próbne musi wynosić minimum 1 - 2-krotność 

obciążenia wynikającego z zastosowanego wariantu rusz-
towania, bądź wyników statycznych – przy wariantach 
nietypowych

b) liczba sprawdzanych zakotwień nie powinna być mniejsza 
od 5 i wynosić minimum:
o 20% ilości dla podłoża betonowego
o 40% ilości dla innych rodzajów podłoża

c) sprawdzeniu podlegają wszystkie rodzaje zastosowanych 
kołków

d) próby należy przeprowadzać za pomocą dźwigni lub spec-
jalnego urządzenia testowego

e) w przypadku niewystarczającej wytrzymałości podłoża 
należy zastosować większą liczbę zakotwień, bądź kotwie-
nie widlaste, przy czym obciążenie jednej kotwy nie może 
przekroczyć obciążenia wynikającego z wytrzymałości 
podłoża

- sprawdzenie pomostów i zabezpieczeń – po zakończeniu
montażu całości rusztowania, sprawdza się kompletność ele-
mentów, po zamontowaniu sprawdza się: daszki ochronne,
ogrodzenia, odboje, tablice, poręcze, krawężniki, światła
ostrzegawcze

- sprawdzenie rozmieszczenia pionów komunikacyjnych – na
bieżąco w fazie montażu

- sprawdzenie urządzeń transportowych – bezpośrednio po ich
zamontowaniu

- sprawdzenie urządzeń piorunochronnych – bezpośrednio po
ich pełnym montażu

- sprawdzenie usytuowania względem linii energetycznych –
prze wykonaniem projektu rusztowania oraz na bieżąco w trak-
cie montażu i po zakończeniu wszystkich prac montażowych.

Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane w przypad-
ku pozytywnego wyniku kontroli w zakresie opisanym wyżej. 
W przypadku niezgodności należy uzupełnić ewentualne braki 
i usunąć usterki, a następnie przeprowadzić ponowne sprawdzenie.
Z badań należy sporządzić protokół. Sporządzony komisyjnie
protokół z wynikiem pozytywnym badań jest podstawą do prze-
kazania rusztowania do eksploatacji. Wzór protokołu jest integral-
ną częścią niniejszej dokumentacji. Rusztowania nieodebranego
i nie poddanego badaniom nie wolno użytkować.

1.2. Przeglądy rusztowania w czasie eksploatacji
Przegląd rusztowania w czasie eksploatacji powinien odbywać
się w cyklach:
a) codziennym
b) dekadowym
c) doraźnym

Ad. a) Przeglądu codziennego rusztowania dokonuje użytkow-
nik rusztowania i  polega on na sprawdzeniu czy:

- stanu technicznego rusztowania (czy rusztowanie nie doznało
odkształceń lub uszkodzeń) wraz z poprawnością zakotwień

- stanu powierzchni podestów pod względem ich czystości, zale-
gania śniegu i zabezpieczeń antypoślizgowych

- stwierdzeniu występowania zjawisk mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo rusztowania

- stanu izolacji i nie stykania się przewodów elektrycznych z kon-
strukcją rusztowania

- stanu izolacji piorunochronnej
- stanu podłoża, na którym posadowione jest rusztowanie
- zabezpieczeń: barierki, krawężniki
- stanu urządzeń technicznych na rusztowaniu: wciągarki wraz 

z konstrukcjami wsporczymi
Stwierdzone usterki powinny być usunięte przed przystąpieniem
do użytkowania.
Ad. b) Przeglądu dekadowe wykonywać powinien pracownik 

inżynieryjno-techniczny wyznaczony przez kierownika 
budowy bądź konserwator rusztowania co 10 dni. 
Sprawdzeniu podlegają mogące pojawić się zmiany 
w konstrukcji rusztowania, takie które mogą powodować 
zmniejszenie bezpieczeństwa użytkowania rusztowania 
wraz z możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej, 
takie jak:

- podmycie rusztowania
- osiadanie podłoża
- zabezpieczenie podestów
- stan zakotwień
- szczelność i brak uszkodzeń daszków ochronnych
- stan instalacji piorunochronnej
Stwierdzone usterki powinny być usunięte przed przystąpieniem
do użytkowania.
Ad. c) Przeglądu doraźnego należy dokonywać po wystąpieniu 

niesprzyjających warunków atmosferycznych: burze, 
silne wiatry, śnieżyce oraz po każdym dłuższym niż 
2 tygodnie przestoju w użytkowaniu rusztowania. 
Przeglądy takie powinny być dokonywane komisyjnie 
w obecności inspektora nadzoru budowlanego, a ich 
wyniki powinny być zapisane w dzienniku budowy.

Stwierdzone usterki powinny być usunięte przed przystąpieniem
do użytkowania, co powinno być stwierdzone protokolarnie i za-
pisane w dzienniku budowy.

2. Montaż urządzeń dodatkowych

2.1. Urządzenia piorunochronne – zgodnie z PN-M-47900-
2:1996, punkt 4.8.

W urządzenia piorunochronne nie trzeba wyposażać rusztowań
stojących wewnątrz budynków. 
W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposa-
żonych w instalację piorunochronną, wykonanie urządzenia pio-
runochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia
rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochron-
nego budynku.
W przypadku braku takiej instalacji przy budynku należy wypo-
sażyć rusztowanie w zwody pionowe urządzenia piorunochron-
nego, które stanowią rury o długości minimum 4.0 m połączone
złączami wzdłużnymi do zewnętrznych stojaków ram. Górne
końce tych rur powinny być zaostrzone poprzez spłaszczenie.
Odległość pomiędzy zwodami nie może przekraczać 12,0 m.
Zwody należy łączyć z uziemieniem taśmą stalową ocynkowaną
lub miedzianą 3 mm x 20 mm lub drutem stalowym
ocynkowanym o średnicy 6 mm.
Zaleca się wykorzystywanie jako uziomu dużych mas metalowych
znajdujących się w ziemi w sąsiedztwie budowli oraz
rurociągów wodociągowych.
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2.2. Rusztowania w pobliżu linii energetycznych – zgodnie z 
PN-M-47900-2:1996, punkt 4.9.

Napowietrzne linie energetyczne powinny być wyłączone w trak-
cie montażu rusztowania, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zet-
knięcia się stalowego elementu rusztowania z przewodem. Nie
wymagają wyłączenia spod napięcia i specjalnych zabez-
pieczeń linie energetyczne znajdujące się w odległości większej
niż strefa niebezpieczna, którą jest minimalna odległość (w
poziomie) skrajnych kołyszących się przewodów od rusztowania
i od najdalej wysuniętego końca przenoszonych elementów
rusztowania. Odległość ta wynosi: 

2,0 m – dla linii niskiego napięcia
5,0 m – dla lini wysokiego napięcia do 15 kV

10,0 m – dla lini wysokiego napięcia do 30 kV
15,0 m – dla lini wysokiego napięcia powyżej 30 kV,
jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
Przewody elektryczne pod napięciem na rusztowaniu powinny
być izolowane według PN-75/E-05100.

2.3. Urządzenia transportowe – zgodnie z PN-M-47900-2:1996, 
punkt 4.7. 

W przypadku zastosowania urządzeń systemowych (np.
wciągarki, windy budowlane itp.) należy dokonać bezpośrednio
po montażu ich kontroli zgodnie z odpowiednią DTR
urządzenia. 

2.4. Urządzenia zabezpieczające
a) Ogrodzenie – zgodnie z pkt. 4.10.4 PN-M-47900-2:1996

Teren na którym wykonywane są prace związane z montażem
i demontażem rusztowania powinien być oddzielony za pomo-
cą ogrodzenia o wysokości min. 1,50 m

b) Odboje – zgodnie z pkt. 4.10.5 PN-M-47900-2:1996
Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp., powinny
być zabezpieczone odbojami nie związanymi z konstrukcją
rusztowania

c) Tablice ostrzegawcze – zgodnie z pkt. 4.10.6 PN-M-47900-2:1996
Miejsca na których prowadzone są prace przy montażu 
i demontażu rusztowania, należy oznaczyć przez umieszcze-
nie na widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy
powinny być widoczne z odległości minimum 10 metrów.

d) Światła ostrzegawcze – zgodnie z pkt. 4.10.7 PN-M-47900-2:1996
W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd (za zgodą
odpowiednich władz terenowych) należy umieścić barierę 
i czerwoną tarczę z napisem ostrzegawczym o braku przejaz-
du, a na noc zainstalować czerwone światło.

2.5. Daszki ochronne 
W przypadku montażu daszków ochronnych w wariantach typo-
wych należy przestrzegać postanowień zawartych w PN-M-47900-2
punkt 4.10.3. Zasady montażu wraz z rysunkami zawarte są 
w rozdziale 11.0 Daszek ochronny niniejszej instrukcji. 
Niezależnie od systemowego rozwiązania montażu daszków
ochronnych w rusztowaniach typowych należy bezwzględnie
przestrzegać postanowień zawartych w Rozporządzeniu
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i roz-
biórkowych (Dz.U.nr 13 z 10.04.1972,poz.93).

3. Kontrola elementów rusztowań pod względem oryginal-
ności i braku uszkodzeń

Przed przystąpieniem do montażu i po zakończeniu demontażu
rusztowania wszystkie elementy rusztowania powinny być
posegregowane, oczyszczone, przejrzane i sprawdzone pod
względem ich dalszego użytkowania. Elementy zniszczone

należy wymienić na pozbawione usterek, a uszkodzone w stop-
niu umożliwiającym ich naprawę przekazać do naprawy.
Zakres kontroli poszczególnych elementów obejmuje stwierdze-
nie występowania:

1. Ramy pionowe
- pęknięcia oraz ubytki spoin łączących rygle ze stojakami
- deformacje przekrojów poszczególnych elementów ramy
- uszkodzenia przekrojów poszczególnych elementów ramy:

pęknięcia, rozerwania

2. Stężenia, poręcze, wsporniki, dźwigary
- prostoliniowość elementów
- pęknięcia w przekrojach z otworami
- pęknięcia i ubytki spoin
- pęknięcia profili
- deformacje profili

3. Podesty drewniane
- pęknięcia poprzeczne
- zabrudzenia powierzchni powodujące zmniejszenie anty-

poślizgowości
- wypadanie sęków

4. Podesty stalowe
- występowanie korozji mogącej mieć wpływ na wytrzyma-
łość podestów

- deformacje podestów: zgniecenia, wygięcia, zwichrzenia

5. Elementy pionu komunikacyjnego
- stan poszycia ze sklejki podestów komunikacyjnych: 

rozwarstwienia sklejki, pęknięcia
- zabrudzenia powierzchni powodujące zmniejszenie anty-

poślizgowości
- otwieranie klapy włazowej
- stan ramy poszycia: wygięcia, pęknięcia, rysy na spoinach

6. Podstawki śrubowe
- uszkodzenia gwintu
- możliwość „lekkiego” obracania nakrętki
- prostoliniowość trzpienia gwintowanego i jego prostopad-
łość do stopy podstawki

4. Cechowanie elementów.

Wszystkie podstawowe elementy nośne rusztowania: ramy,
stężenia, poręcze, podesty posiadają oznakowane wybite na
trwałe na elementach. Na oznakowanie składają się:
- logo producenta w kształceie litery H
- dwie cyfry określające rok produkcji rusztowania: są to 2 ostat-

nie cyfry roku produkcji, np. element wyprodukowany w roku
1999 ma wybite cyfry 99, element wyprodukowany w roku 2000
ma wybite cyfry 00

- numer dopuszczenia niemieckiego

5. Postępowanie w przypadku rusztowania nietypowego. 

W przypadku kiedy rusztowanie odbiega od schematów opisa-
nych w punkcie 8.0 Kotwienie i schematy typowe niniejszej
instrukcji należy kierować się założeniami zawartymi w „Obli-
czenia certyfikacyjne rusztowań typowych systemu Bosta 70 
i Bosta 100, część 1, 2 i 3” zawartymi w załączniku 1 do instrukcji.
Załącznik ten zawiera wszystkie dane wraz z parametrami
według których należy wykonywać obliczenia statyczno-wytrzy-
małościowe. Obliczenia muszą być wykonywane przez osoby 
do tego uprawnione. 
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Załącznik wraz z dokumentacją rysunkową jest udostępniany
użytkownikowi rusztowania na życzenie. 

6. Przechowywanie i transport elementów rusztowania. 
Elementy drobne rusztowań jak: złącza, podstawki, zawleczki
powinny być przechowywane i transportowane w skrzyniach lub
pojemnikach. Elementy rusztowań należy przechowywać zabez-
pieczając je przed bezpośrednim działaniem opadów atmosfe-
rycznych i stykania się z podłożem. Transport elementów rusz-
towań jak: ramy, podesty, stężenia i poręcze powinien być doko-
nywany po uprzednim zapakowaniu elementów w wiązki lub
stosy powiązane w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie.
Transport powinien być dokonywany w stojakach bądź paletach
przystosowanych do załadunku i wyładunku z środków trans-
portowych. 
Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnymi środka-
mi transportu dopuszczonymi do ruchu,dostosowanymi do
długości i gabarytów przewożonych elementów. Składowanie
elementów rusztowań na placu budowy powinno odpowiadać
wymogom ustalonym w obowiązujących w tym zakresie
przepisami i ustaleniami. 

7. Dokumenty związane. 
Na każdej budowie, na której stosowane jest rusztowanie typu
BOSTA, powinny znajdować się następujące dokumenty: 

- PN-M-47900-1: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze.
Określenia, podział i główne parametry 

- PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur. Ogólne wymagania i badania
oraz eksploatacja. 

- PN-M-47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze.
Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz
eksploatacja. 

- PN-M-47900-4: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze.
Złącza. 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budow-
lano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.nr 13 z 10.04.1972,
poz.93) 

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 z dnia 23 październi-
ka 1997 r poz. 844). 
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NR

Imię i nazwisko Użytkownik/
Wykonawca**) Miejscowość i data Podpis
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12.0 Protokół odbioru

Zleceniodawca montażu – użytkownik (inwestor) Wykonawca montażu

Typ rusztowania*)

Dane techniczne
Lp. Miejsce montażu Ilość m2 lub m3 Czas montażu Uwagi
1
2
3
4
5

BOSTA 70 BOSTA 100 MODEX

Dopuszczalna nośność podestów roboczych*) 2,0 kN/m2 3,0 kN/m2

OŚWIADCZENIE

Wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane w niniejszym protokole jest kompletne, zmontowane
ze sztuką budowlaną, DTR wydaną przez producenta rusztowania oraz zgodnie z wymogami 
i przepisami BHP. Montażyści zostali przeszkoleni w zakresie montażu i posiadają odpowiednie
uprawnienia do montażu rusztowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30.09.2001 – Dz.U. Nr 118 poz 1263. 
Użytkownik (inwestor) zobowiązuje się nie wykonywać żadnych zmian w konstrukcji bez uprzedniego
uzgodnienia z wykonawcą.

Komisja odbiorowa w składzie:

stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag.

*) – niepotrzebne skreślić
**) – wpisać odpowiednie
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Hünnebeck Polska Sp. z o.o.
ul. Kineskopowa 1
05-500 Piaseczno

DATAPROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA
NR
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Zleceniodawca montażu – użytkownik (inwestor) Wykonawca montażu

Typ rusztowania*)

Dane techniczne
Lp. Miejsce montażu Ilość m2 lub m3 Czas montażu Uwagi
1
2
3
4
5

BOSTA 70 BOSTA 100 MODEX

Dopuszczalna nośność podestów roboczych*) 2,0 kN/m2 3,0 kN/m2

OŚWIADCZENIE

Wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane w niniejszym protokole jest kompletne, zmontowane
ze sztuką budowlaną, DTR wydaną przez producenta rusztowania oraz zgodnie z wymogami 
i przepisami BHP. Montażyści zostali przeszkoleni w zakresie montażu i posiadają odpowiednie
uprawnienia do montażu rusztowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30.09.2001 – Dz.U. Nr 118 poz 1263. 
Użytkownik (inwestor) zobowiązuje się nie wykonywać żadnych zmian w konstrukcji bez uprzedniego
uzgodnienia z wykonawcą.

Komisja odbiorowa w składzie:

stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag.

*) – niepotrzebne skreślić
**) – wpisać odpowiednie
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Użytkownik/
Wykonawca**) Miejscowość i data PodpisImię i nazwisko

12.0 Protokół odbioru

Hünnebeck Polska Sp. z o.o.
ul. Kineskopowa 1
05-500 Piaseczno

Zleceniodawca montażu – użytkownik (inwestor) Wykonawca montażu

Typ rusztowania*)

Dane techniczne
Lp. Miejsce montażu Ilość m2 lub m3 Czas montażu Uwagi
1
2
3
4
5

BOSTA 70 BOSTA 100 MODEX

Dopuszczalna nośność podestów roboczych*) 2,0 kN/m2 3,0 kN/m2

DATAPROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA
NR

OŚWIADCZENIE

Wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane w niniejszym protokole jest kompletne, zmontowane
ze sztuką budowlaną, DTR wydaną przez producenta rusztowania oraz zgodnie z wymogami 
i przepisami BHP. Montażyści zostali przeszkoleni w zakresie montażu i posiadają odpowiednie
uprawnienia do montażu rusztowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30.09.2001 – Dz.U. Nr 118 poz 1263. 
Użytkownik (inwestor) zobowiązuje się nie wykonywać żadnych zmian w konstrukcji bez uprzedniego
uzgodnienia z wykonawcą.

Komisja odbiorowa w składzie:

stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag.

*) – niepotrzebne skreślić
**) – wpisać odpowiednie
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Imię i nazwisko Użytkownik/
Wykonawca**) Miejscowość i data Podpis

DATAHünnebeck Polska Sp. z o.o.
ul. Kineskopowa 1
05-500 Piaseczno

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA
NR

12.0 Protokół odbioru

Zleceniodawca montażu – użytkownik (inwestor) Wykonawca montażu

Typ rusztowania*)

Dane techniczne
Lp. Miejsce montażu Ilość m2 lub m3 Czas montażu Uwagi
1
2
3
4
5

BOSTA 70 BOSTA 100 MODEX

Dopuszczalna nośność podestów roboczych*) 2,0 kN/m2 3,0 kN/m2

OŚWIADCZENIE

Wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane w niniejszym protokole jest kompletne, zmontowane
ze sztuką budowlaną, DTR wydaną przez producenta rusztowania oraz zgodnie z wymogami 
i przepisami BHP. Montażyści zostali przeszkoleni w zakresie montażu i posiadają odpowiednie
uprawnienia do montażu rusztowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30.09.2001 – Dz.U. Nr 118 poz 1263. 
Użytkownik (inwestor) zobowiązuje się nie wykonywać żadnych zmian w konstrukcji bez uprzedniego
uzgodnienia z wykonawcą.

Komisja odbiorowa w składzie:

stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag.

*) – niepotrzebne skreślić
**) – wpisać odpowiednie
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