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Opis produktu 

3

Rusztowanie BOSTA 70 spe³nia wszystkie wymagania normy 

DIN 4420, jak równie Dokumentu Harmonizuj¹cego HD 1000 

oraz uwzglêdnia postanowienia norm PN-M-47900. 

Rusztowanie Bosta 70 produkcji Hünnebeck Polska jest stalo-

wym ramowym rusztowaniem sk³adaj¹cym siê w ca³oœci z syste-

mowych elementów gotowych do u¿ycia.

Podstawowym elementem rusztowania s¹ stalowe ramy 

ocynkowane szerokoœci 74 cm i wysokoœci 200 cm. Rama wy-

posa¿ona jest w U-profil stalowy jako poprzecznica górna oraz 

rur œrednicy 48,3 mm jako poprzecznica dolna. U-profil s³u¿y do 

mocowania podestów rusztowaniowych, które jednoczeœnie s¹ 

usztywnieniem poziomym rusztowania. Poci¹ga to za sob¹ 

koniecznoœæ montownia podestów w ka¿dym polu rusztowania.

Poprzecznica dolna zabezpiecza podesty przed ich wyjêciem 

w czasie eksploatacji. Usztywnienie pionowe rusztowania sta-

nowi¹ stê¿enia ukoœne montowane w rusztowaniu. W rozdziale 

3.0 tej instrukcji opisano wszystkie elementy rusztowania Bosta 

70, wraz z elementami dodatkowymi stanowi¹cymi uzupe³nienie 

podstawowego typu rusztowania, dziêki którym, mo¿liwe staje 

siê rozwi¹zanie indywidualne ka¿dego nietypowego przypadku.

Z systemowych elementów rusztowania BOSTA 70 mo¿na 

zbudowaæ ró¿ne typy rusztowañ:

– rusztowania przejezdne,

– rusztowania wsporcze,

– rusztowania noœne.

Piêæ ró¿nej d³ugoœci pomostów od 1,25 m do 3,00 m. pozwala na 

wszechstronne dopasowywanie do kszta³tu obiektu.

Przez zastosowanie wsporników poszerzaj¹cych mo¿na posze-

rzyæ powierzchniê robocz¹ poziomu rusztowania i dziêki wielu 

dodatkowym elementom idealnie j¹ dopasowaæ do po¿¹danej. 

Wszystkie czêœci stalowe rusztowania s¹ ocynkowane ogniowo, 

a elementy drewniane s¹ zaimpregnowane.

To gwarantuje d³ug¹ ¿ywotnoœæ elementów i wysoki stopieñ bez-

pieczeñstwa. Wiele czêœci systemu mo¿na bez problemów wy-

korzystywaæ z innymi systemami rusztowañ Hünnebeck Polska 

jak Bosta 100 i Modex.

Ogólne ustalenia.

Niniejsza instrukcja powinna znajdowaæ siê na ka¿dym placu, 

gdzie montowane jest rusztowanie BOSTA 70.

Monta¿, demonta¿ i u¿ytkowanie rusztowania mo¿e byæ pro-

wadzone jedynie przez osoby, które zosta³y zaznajomione z in-

strukcj¹ monta¿u i odpowiednimi przepisami dotycz¹cymi bez-

pieczeñstwa pracy na rusztowaniach oraz posiadaj¹ odpowie-

dnie uprawnienia monta¿ysty rusztowañ.

Do monta¿u rusztowañ mog¹ byæ u¿ywane jedynie oryginalne 

nieuszkodzone czêœci rusztowañ . Dlatego wszystkie elementy 

przed ich zamontowaniem powinny byæ dok³adnie sprawdzone 

pod wzglêdem bezpieczeñstwa i oryginalnoœci.

Wszystkie rysunki w tej instrukcji s¹ rysunkami przyk³adowymi.

Przy monta¿u i u¿ytkowaniu konieczne jest przestrzeganie od-

powiednich przepisów budowlanych i przepisów dotycz¹cych 

bezpieczeñstwa pracy.

Za bezpieczny monta¿ i demonta¿ rusztowania, odpowiedzialna

jest firma zajmuj ca siê wznoszeniem rusztowania.

W rozdziale 8.0 Kotwienie niniejszej instrukcji przedstawione s¹ 

konfiguracje rusztowañ wynikaj¹ce z wykonanych obliczeñ 

statycznych. Na tej podstawie zosta³y przygotowane schematy 

zawieraj¹ce wymiary modu³ów siatek konstrukcyjnych, iloœæ 

i rozmieszczenie kotew itp. – schematy te nale¿y traktowaæ jako 

schematy typowe rusztowania, które nie wymagaj¹ przeliczeñ 

statycznych.

Przeprowadzanie analizy statycznej rusztowania nie jest konie-

czne w przypadkach wariantów nie wykazuj¹cych odchyleñ od 

wariantów typowych pod warunkiem, ¿e odchylenia te nie maj 

wp³ywu na statecznoœæ i wytrzyma³oœæ konstrukcji.

Odchylenia te musz¹ byæ ka¿dorazowo oceniane przez facho-

wy personel wyspecjalizowanej firmy montuj¹cej rusztowania 

Bosta 70 w porozumieniu z producentem rusztowañ .

Podstawowe cechy rusztowania Bosta 70 w wariancie

typowym:

–  wype³nienie podestami ka¿dego pola rusztowania,

– wykrêcenie nakrêtki podstawki œrubowej na wysokoœæ 

max 25 cm,

– w ka¿dym poziomie rusztowania musz¹ znajdowaæ siê 

przynajmniej 2 stê¿enia, a ich odleg³oœæ od siebie nie powinna 

przekraczaæ10 m,

– minimalna d³ugoœæ rusztowania: 10 m..

Podstawowe wskazówki do wykonania obliczeñ statycznych 

umieszczone s¹ w za³¹czniku do niniejszej instrukcji „Obliczenia 

statyczne: metody i za³o¿enia obliczeniowe”.

Za³¹cznik dostarczany jest na ¿yczenie klienta.

Wszystkie warianty rusztowañ nietypowe powinny byæ przeli-

czone statycznie. 

Do rusztowañ nietypowych nale¿y zaliczyæ:

– rusztowania o konfiguracji odbiegaj¹cej od podanej 

w instrukcji,

– rusztowania ustawione przy œcianach w których powierzchnia 

otworów przekracza 60% ca³kowitej powierzchni œciany,

– rusztowania wy¿sze ni¿ przewiduj¹ to odpowiednie schematy 

typowe,

– rusztowania, których obci¹¿enie jest wiêksze ni¿ 2 kN/m², 

– rusztowania z zamontowanymi dŸwigarami kratowymi, 

ramami przejœciowymi, przesuniêciem osi rusztowania itp.,

– rusztowania przyœcienne, do których montowane s¹ 

dŸwigi budowlane oraz urz¹dzenia wci¹gaj¹ce 

o udŸwigu ponad 150 kg,

– rusztowanie z daszkami ochronnymi,

– rusztowanie z klatk¹ schodow¹ ,

–  klatka schodowa,

– rusztowanie z ramami przejœciowymi i podporami

 wyrównawczymi,

– rusztowanie pokryte siatk¹ o wspó³czynniku aerodynami-

cznym 0,6 prostopadle do œciany i 0,2 równolegle do œciany.

UWAGA: Przed przyst¹pieniem do monta¿u rusztowania

nale¿y bezwzglêdnie zapoznaæ siê z treœci¹ niniejszej

instrukcji.



Widok ogólny 
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Monta¿ i demonta¿
rusztowania.
Strony 13-19

Poszerzenie 
rusztowania 
Strony 39-42 Wsporniki poszerzaj¹ce 

Strony 37-43 

Ochrona dekarska 
Strony 43-45

Oznaczenia 
Strony 49 

Ci¹g komunikacyjny 
Strony 22 

Po³¹czenie 
w naro¿ach 
Strona 21 

Daszek ochronny 
Strony 46-47 

Przejœcie nad 
przeszkod¹ 
Strony 35-36 



Elementy sk³adowe 

Podstawka œrubowa 50/3.3 

Do wyrównania nierównoœci pod³o¿a.

Regulacja od 6,5 cm do 36,5 cm.

Podstawka œrubowa 70/3.3 

Regulacja od 6,5 cm do 50 cm.

Podstawka z przegubem 

Do wyrównania przy skoœnych pod³o¿ach.

Podstawka œrubowa 110 

Do wyrównania nierównoœci terenu do 90 cm.

Podstawka sztywna 

S³u¿y podobnie jak podstawki przegubowe

do przeniesienia obci¹¿eñ na pod³o¿e.

Rama pionowa 200/70 

Rama pionowa 150/70 

Rama pionowa 100/70 

Rama pionowa 66/70 

Wysokoœæ ram:

2,00 m, 1,50 m, 1,00 m i 0,66 m.

Mo¿na mocowaæ porêcze, krawê¿niki i stê¿enia.

WSKAZÓWKA

Wszystkie wymienione wy¿ej podesty mog¹ 

przej¹æ obci¹¿enie z normy DIN 4420,

Wydanie z 1990 r.

144 131 

054 630 

571 822 

571 248 

428 533 

119 000 

552 320 

119 010 

132 982 

2,7 

3,9 

5,9 

5,5 

1,2 

21,9 

18,1 

13,5 

11,0

Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Opis elementów podstawowych

70 / 50

L max. 
54

33 mm 

48 mm

15

200 

74

5



Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Podest drewniany 300/32 MS 10*

Podest drewniany 250/32* 

Podest drewniany 200/32* 

Podest drewniany 150/32* 

Podest drewniany 125/32* 

Podest drewniany 74/32* 

Dwa podesty tworz¹ pomost dla jednego pola.

Dziêki ich symetrii mo¿liwe jest ich dwustronne 

zastosowanie. 

Podest aluminiowy ramowy 300/70

Podest aluminiowy ramowy 250/70

Podest aluminiowy ramowy 200/70 

Konstrukcja aluminiowa ze sklejk¹.

Lekka p³yta ramowa z wymiennym poszyciem. 

Podest aluminiowy z w³azem 300/70

Podest aluminiowy z w³azem 250/70 

Konstrukcja aluminiowa ze sklejk¹

i mo¿liwoœci¹ zamontowania drabinki 200 A. 

Podest aluminiowy z w³azem i drabink¹ 300/70

Podest aluminiowy z w³azem i drabink¹ 250/70 

Konstrukcja jak powy¿ej lecz z przymocowan¹ na 

sta³e drabink¹. 

Podest stalowy skrzynkowy 300/32

Podest stalowy skrzynkowy 250/32

Podest stalowy skrzynkowy 200/32

Podest stalowy skrzynkowy 150/32

Podest stalowy skrzynkowy 125/32

Podest stalowy skrzynkowy 74/32 

Konstrukcja z blachy z pow³ok¹ aluminiowo-cynkow¹, 

bardzo lekka i stabilna. 

Ryflowana powierzchnia zabezpiecza przed

poœlizgiem. 

* - tylko w dzier¿awie 

566 428 

533 399 

533 403 

458 473 

427 539 

462 612 

437 476 

437 487 

437 498 

437 502 

437 513 

492 910 

465 031 

531 323 

531 334 

531 345 

531 356 

531 367 

531 687 

24,9 

21,2

17,4

13,6

11,7

7,8

20,2

17,3

13,9

23,5

19,6

29,5

23,7

17,6

15,1

12,7

10,2

8,8

6,3

6

300

300

300

300

300

Elementy sk³adowe 



Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Podest stalowy 400/32*

Podest stalowy 300/32

Podest stalowy 250/32

Podest stalowy 200/32

Podest stalowy 150/32

Podest stalowy 125/32 

Wytrzyma³e, ocynkowane.

Szorstka powierzchnia przeciwdzia³a poœlizgom. 

Podest aluminiowy 400/32

Podest aluminiowy 300/32

Podest aluminiowy 250/32

Podest aluminiowy 200/32

Podest aluminiowy 150/32

Podest aluminiowy 125/32 

Symetryczne. Maj¹ ryflowan¹ powierzchniê. 

Element mocuj¹cy podesty 

Do podestów aluminiowych 400/32. 

Zapobiega wyniszczaniu podestów. 

Odleg³oœæ mocowania 50 cm od podparcia. 

dla pól d³ugoœci i wysokoœci

Stê¿enie 204 4,00 x 2,00 m

Stê¿enie 203 3,00 x 2,00 m

Stê¿enie 200 2,50 x 2,00 m

Stê¿enie 150 2,50 x 1,50 m

Stê¿enie 100 2,50 x 1,00 m

Stê¿enie 220 2,00 x 2,00 m

Stê¿enie 215 1,50 x 2,00 m

Do usztywnienia rusztowania w kierunku

pod³u¿nym. Stê¿enie mocowaæ gór¹ w U-profilu

a do³em nasun¹æ na uchwyt zapadkowy ramy. 

Porêcz ochronna 400

Porêcz ochronna 300

Porêcz ochronna 250

Porêcz ochronna 200

Porêcz ochronna 150

Porêcz ochronna 125

Mocowaæ obustronnie na uchwytach 

zapadkowych ramy. 

Porêcz ochronna boczna 70

Porêcz ochronna podwójna boczna 70

Do zabezpieczenia pomostu od strony bocznej. 

* – wymagany monta¿ przez dwóch pracowników

530 307

427 984

427 973

430 279 

485 858 

430 280 

525 805 

479 860

479 871 

479 882 

479 893 

479 908 

529 390 

547 176 

110 167 

110 020 

119 606 

002 054 

410 758 

410 736 

525 715 

138 957 

002 113 

154 080 

407 683 

002 102 

024 733 

534 419

39,2

23,0

19,9

16,3

12,2

10,4

23,5

16,9

14,5

12,0

9,6

8,4

1,2

9,9

7,9

6,8

6,4

4,6

6,3

5,5

13,3

6,5

4,2

3,4

2,7

2,1

1,8

3,4

7

400

400

15

L

400

74

74

Elementy sk³adowe 



Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Rama œrodkowa górna N/70 

S³u¿y do mocowania porêczy i krawê¿ników na

najwy¿szym piêtrze rusztowania.

Zabezpieczyæ przed uniesieniem za pomoc

zawleczki do ram 8 mm. 

Rama krañcowa górna 70Q 

Zakoñczenie najwy¿szego piêtra rusztowania 

od strony bocznej.

Krawê¿nik 300*

Krawê¿nik 250*

Krawê¿nik 200*

Krawê¿nik 150*

Krawê¿nik 125*

S³u¿y do zabezpieczenia pomostów rusztowania. 

Wysokoœæ 11 cm, gruboœæ 3 cm. 

Krawê¿nik stalowy 300/15

Krawê¿nik stalowy 250/15

Krawê¿nik stalowy 200/15

Krawê¿nik stalowy 150/15

Krawê¿nik stalowy 125/15

Wykorzystanie jak wy¿ej.

Wysokoœæ 15 cm, gruboœæ 3 cm. 

Krawê¿nik boczny 70 

Krawê¿nik boczny stalowy 70 

Do zabezpieczenia pomostów roboczych

od strony bocznej. 

Drabinka 200 A

Do ci¹gów komunikacyjnych wewn¹trz rusztowania. 

Zaczep drabinki

S³u¿y jako usztywnienie drabinki na najni¿szym 

polu rusztowania. 

* - krawê¿niki drewniane - tylko w dzier¿awie 

452 980 

452 970 

401 804 

401 790 

407 801 

407 661 

401 789 

531 437 

531 448 

531 459 

531 460 

531 470 

454 854 

534 268 

136 318 

422 753

8,2 

14,2 

5,4 

4,6 

3,8 

2,9 

2,5 

9,0 

6,7 

5,5 

4,3 

3,7 

2,7 

2,4 

9,8 

2,3 

8

100

100

400

300

73

73

203

73

Elementy sk³adowe 



Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Uchwyt rusztowania 350

Uchwyt rusztowania 250

Uchwyt rusztowania 140

Uchwyt rusztowania 110

Uchwyt rusztowania 75

Uchwyt rusztowania 45 

Rura o œrednicy 48,3 mm z hakiem o œrednicy 

20 mm. Do kotwienia rusztowania do fasady. 

Zawleczka do ram 8 mm

Zabezpiecza ramy. 

Rama dla przejœæ 150* 1,55 szerokoœci 

Rama dla przejœæ 100* 

Umo¿liwia zbudowanie przejœcia dla pieszych 

pod rusztowaniem. 

Podpora wyrównawcza 

Rama stalowa o œrednicy 48,15 mm.

Do wyrównania nierównoœci terenu od 29 cm 

do 129 cm. 

DŸwigar przejœcia nad przeszkod¹ 500*

DŸwigar przejœcia nad przeszkod¹ 750*

Pas dolny z rury o œrednicy 48,3 mm, pas górny 

z U - profilu. 

Dla przejœcia nad przeszkod¹ o rozpiêtoœci do 7,5 m.

DŸwigary mocuje siê do ramy za pomoc 

z czy po³ówkowych. 

Rygiel poprzeczny 70

Do podparcia ramy pionowej mocowanej 

na 2 dŸwigarach przejœcia. 

* – wymagany monta¿ przez dwóch pracowników

467 063 

467 041 

116 793 

116 808 

078 940 

078 939 

061 312 

409 340 

459 077 

039 835 

135 780 

135 770 

416 446

13,5 

9,7

5,7

4,1

2,9

1,9

0,1

37,6

30,3

12,8

59,2

86,1

4,1

9

45

155

218

203

500

750

74

Opis elementów dodatkowych 
Elementy dodatkowe zwiêkszaj¹ 
stopieñ mo¿liwoœci wykorzystania 
rusztowania. 

Elementy sk³adowe 



Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Wspornik poszerzaj¹cy 35

Do poszerzania pomostu rusztowania o 35 cm. 

Przykryæ jednym podestem rusztowaniowym

o szerokoœci 32 cm. 

Wspornik poszerzaj¹cy 70

Do poszerzenia pomostu rusztowania o 70 cm

lub przesuniêcia osi rusztowania.

Przykrywaæ 2 pomostami o szerokoœci 32 cm.

Wspornik poszerzaj¹cy 70/200

Do poszerzenia pomostu rusztowania o 70 cm

lub przesuniêcia osi rusztowania.

Przykrywaæ 2 pomostami o szerokoœci 32 cm. 

S³upek porêczy 

Mo¿e byæ u¿yty przy zastosowaniu wsporników 

poszerzaj¹cych 35 i 70.

S³u¿y do mocowania porêczy ochronnych. 

Wspornik VK 70 kompletny

S³u¿y do stabilizacji wspornika poszerzaj¹cego 70 

Zabezpieczenie wspornika 70

Uchwyt mocuj¹cy podesty 74 

Do zabezpieczenia podestów pomostów na 

wspornikach poszerzaj¹cych lub ramach pionowych 

przed uniesieniem. 

402 599 

424 226 

458 635 

133 120 

554 959 

442 837 

417 348

6,1 

8,4

20,0

5,3

8,2

2,4

4,3

10

35

74

74

100

74

74

Elementy sk³adowe 



Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Wspornik pomostu 180

Sk³adany. 

S³u¿y jako daszek ochronny o szerokoœci 180 cm. 

Gór¹ mocowany do ramy pionowej za pomoc¹ 

œruby M8 x 80 MuZ, a do³em za pomoc z³¹cza 

po³ówkowego. 

S³upek porêczy wspornika

W po³¹czeniu ze wspornikiem pomostu 180 tworzy 

daszek ochronny. 

Mocowany do wspornika za pomoc zawleczki 

do ram 12 mm. Pomost wykonaæ z p³yt podestów 

aluminiowych ramowych i przykrycia œrodkowego. 

Przykrycie œrodkowe 

Do wype³nienia otworów pomiêdzy pomostami. 

Zabezpieczenie podestów wspornika

Zawleczka do ram 12 mm 

Œruba M8 x 80 MuZ 

S³u¿y do mocowania wspornika pomostu 180

do ramy pionowej. 

427 907 

429 468 

138 990 

138 980 

427 664 

129 473 

411 638 

23,4 

8,4 

6,9 

5,8 

5,0 

0,3 

00,4

11

Elementy sk³adowe 



Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Siatka ochronna 300

Siatka ochronna 250

Siatka ochronna 200

Siatka ochronna 150

Siatka ochronna 125 

Dwie siatki ochronne ustawione jedna nad drug¹ 

w po³¹czeniu z ram dekarsk¹ tworz¹ ochron dla 

dekarzy. 

Rama dekarska œrodkowa 70 

S³u¿y do wykonania œciany ochronnej z siatki 

dla dekarzy. 

Rama dekarska skrajna 70 

Schody aluminiowe 250 

Biegi schodowe z podestami do wykonania 

schodów zewnêtrznych przy rusztowaniu lub

klatki schodowej. Dostosowane do ram pionowych

200/70. 

D ugoœæ pola: 2,50 m

Wysokoœæ piêtra: 2,0 m

Szerokoœæ: 0,64 m

Wysokoœæ stopnia: 20 cm 

Porêcz zewnêtrzna

Porêcz wewnêtrzna

Zabezpiecza biegi schodowe.

S³upek porêczy schodów 

Porêcz ochronna 

Zabezpiecza biegi klatki schodowej.

Podwaliny schodów

S³u¿y jako stopie pierwszego dolnego 

biegu schodowego.

543 329 

543 330 

543 340 

543 351 

543 362 

543 204 

544 860 

464 633 

464 655 

464 644 

547 669 

547 658 

553 656 

21,8

19,0

15,9

12,9

11,5

13,5

19,4

23,6

16,9

11,9

13,6

3,3

10,7

12

Elementy sk³adowe 



Opis Nr kat. Ciê¿ar kg/szt.

Przykrycia poœrednie

Przykrycia górne 

Przykrycia dolne 

S³u¿¹ do przykrycia odstêpów pomiêdzy podestami 

biegów schodowych. 

Os³ona boczna 2,5 x 2,0 

Os³ona boczna 2,5 x 1,0 

wraz z ³¹cznikami

Plandeki do os³oniêcia rusztowania. 

Na brzegach plandeki s¹ otwory do mocowania 

plandeki do rusztowania za pomoc¹ ³¹czników. 

Rura po³¹czeniowa 

Rura 48,3 mm x 3,2 mm 

48,3 mm x 50 cm 

48,3 mm x 100 cm 

48,3 mm x 150 cm 

48,3 mm x 200 cm 

48,3 mm x 250 cm 

48,3 mm x 300 cm 

48,3 mm x 350 cm 

48,3 mm x 400 cm 

48,3 mm x 450 cm 

48,3 mm x 500 cm 

48,3 mm x 550 cm 

48,3 mm x 600 cm 

48,3 mm x 700 cm 

ocynkowana ogniowo 

Z³¹cze normalne 48/48 - SW 22 

Z³¹cze normalne 48/48 - SW 19 

Z³¹cze normalne 48/60 - SW 22 

Z³¹cze normalne 48/60 - SW 19 

Z³¹cze normalne 48/76 - SW 19 

Do sztywnego po³¹czenia dwóch elementów 

rurowych wzajemnie prostopad³ych. Z³¹cza musz¹ 

spe³niaæ wymagania normy PN-M-47900-4-1996. 

Dodatkowo z³¹cza spe³niaj wymagania 

normy DIN EN 74. 

Z³¹cz nieocechowanych nie wolno u¿ywaæ. 

Z³¹cze obrotowe 38/48 - SW 22

Z³¹cze obrotowe 42/48 - SW 19

Z³¹cze obrotowe 48/48 - SW 22

Z³¹cze obrotowe 48/48 - SW 19

Z³¹cze obrotowe 48/60 - SW 19

Z³¹cze obrotowe 48/63 - SW 22

Z³¹cze obrotowe 48/76 - SW 22

Z³¹cze obrotowe 48/76 - SW 19

Do po³¹czenia dwóch elementów rurowych 

pod dowolnym k¹tem. Z³¹cza musz¹ spe³niaæ 

wymagania normy PN-M.-47900-4-1996. 

Dodatkowo z ³¹cza spe³niaj wymagania normy

DIN EN 74.

Z³¹cz nieocechowanych nie wolno u¿ywaæ 

Z³¹cze 48/G - SW 22 

S³u¿y do monta¿u dodatkowych porêczy. 

467 670 

467 626 

063 712 

080 160 

 

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 

022 547 

801 411 

116 370

2,1 

1,6 

3,5

2,5

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

13

Elementy sk³adowe 
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BOSTA 70 – Rama pionowa

Podstawka œrubowa lub sztywna

Podk³adka (przyk³adowe u³o¿enie)

Rama pinowa 150/70
Rama pionowa 100/70
Rama pionowa 66/70

Przyk³ady niwelacji poziomów posadowienia rusztowania.

Podpora wyrównawcza
Wysokoœæ od 28 cm do 129 cm

Stê¿enie z rur i z³¹czy
co 2 pola rusztowania

4.1. Prace poprzedzaj¹ce monta¿ rusztowania.

Przed przyst¹pieniem do monta¿u rusztowania 

nale¿y opracowaæ projekt rusztowania. Projekt ten

powinien uwzglêdniaæ wszystkie warunki wynikaj¹ce

z lokalizacji rusztowania:

- rodzaj pod³o¿a na którym bêdzie posadawiane

rusztowanie (warunki posadowiania i wytrzyma-

³oœci pod³o¿a reguluje PN-M-4700-2:1996)

- zakres prac wykonywanych przy wykorzystaniu

rusztowania

- siatkê konstrukcyjn¹ rusztowania dopasowan¹ do

kszta³tu i wymiarów elewacji oraz strefy wiatrowej 

- rozmieszczenie pionów komunikacyjnych

- rozmieszczenie pionów transportowych w czasie

monta¿u i eksploatacji rusztowania

- sposoby i mo¿liwoœci kotwienia rusztowania

- monta¿ urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych

- oznakowanie rusztowania

Elementy rusztowania przed ich zamontowaniem

powinny byæ sprawdzone pod wzglêdem oryginalno-

œci i stanu technicznego. Poszczególne elementy

nale¿y poddaæ oglêdzinom sprawdzaj¹cym:

- dla elementów stalowych (ramy, stê¿enia, porêcze,

drabinki, wsporniki, podesty stalowe): nie mog¹ 

mieæ uszkodzeñ mechanicznych, takich jak

wyboczenie, rozerwanie, pêkniêcie, zgiêcie

- dla elementów podstawek: czêœci gwintowane

musz¹ byæ czyste, gwint i nakrêtka nie mog¹ byæ 

uszkodzone, nie mog¹ wystêpowaæ œlady korozji

- dla elementów drewnianych: nie powinny wystêpo-

waæ spêkania, rozwarstwienia, wyrwania materia-

³u, niedopuszczalne jest wystêpowanie pêkniêæ 

poprzecznych do elementu

Wszystkie elementy nale¿y sk³adowaæ w miejscu

umo¿liwiaj¹cych szybki i ³atwy dostêp zarówno w celu 

wy³adunku jak i pobierania elementów. 

Do monta¿u rusztowania potrzebne s¹ przynajmniej

2 osoby.

4.2. Ustawienie podstawek.

Na uprzednio odpowiednio przygotowanym pod³o¿u

nale¿y u³o¿yæ podk³ady drewniane w odleg³oœciach

wynikaj¹cych z poziomej siatki konstrukcyjnej rusz-

towania.

Rozstaw stojaków nie mo¿e przekraczaæ 3,00 m. Na 

podk³adach nale¿y centrycznie ustawiæ podstawki 

rusztowania i wsun¹æ w nie ramy pionowe.

Na najbli¿szym podk³adzie (miejsce usytuowania

kolejnej ramy pionowej rusztowania) nale¿y przepro-

wadziæ te same dzia³ania i obie ramy po³¹czyæ ze 

sob¹  porêcz o odpowiedniej d³ugoœci (wynikaj¹cej 

z poziomej siatki konstrukcyjnej rusztowania) na 

dolne najni¿sze uchwyty zapadkowe. 

Tak zamontowana porêcz reguluje odpowiedni 

rozstaw pól rusztowania. 

Noœnoœæ pod³o¿a nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 0,1MPa, 

nale¿y j¹ ustaliæ wed³ug PN-74/B-03020.

W przypadku posadawiania rusztowania na pod³o¿u

gruntowym konieczne jest stosowanie podk³adów pod 

podstawki. Podk³adki uk³adaæ zgodnie z punktem

4.4.4. PN-M.-47900-2. Powierzchnia podk³adów musi 

przylegaæ do pod³o¿a i zapewniaæ przeniesienie 

obci¹¿enia na pod³o¿e, w taki sposób, by obci¹¿enie 

nie przekracza³o dopuszczalnego.
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4.2.a. Ramy wyrównuj¹ce

Do niwelacji nierównoœci terenu (skosy i uskoki

pod³u¿ne) wykorzystaæ mo¿na ramy pionowe 66, 100

lub 150.

4.2.b. Podpory wyrównawcze 

Do niwelacji uskoków i skosów pod³u¿nych terenu

mo¿na tak¿e wykorzystaæ podpory wyrównawcze.

Podporê montuje siê gór¹ do ramy za pomoc z³¹cza

po³ówkowego i do³em za pomoc specjalnego uchwy-

tu stojaki ramy pionowej. Poprzez wykorzystywanie

otworów w rurze podpory wyrównawczej mo¿liwie 

jest dostosowanie do potrzeb wysokoœci mocowania 

ramy. 

Dodatkowo podpory nale¿y ³¹czyæ co 2 pole 

stê¿eniami rurowymi oraz kotwiæ do œciany przy 

ka¿dym stojaku.

4.3. Ramy pionowe i ramy dla przejœæ 

Ramy pionowe i ramy dla przejœæ nale¿y montowaæ 

w miejscach w wynikaj¹cej z poziomej siatki kon-

strukcyjnej rusztowania, zgodnie z zasadami zacho-

wania odleg³oœci opisanymi w punkcie 4.2.

W celu ustabilizowania ram nale¿y zamontowaæ 

dodatkow¹ porêcz na œrodkowych uchwytach zapad-

kowych. Porêcz ta po stê¿eniu pola mo¿e byæ 

zdemontowana.

Monta¿ przedstawiony jest szczegó³owo 

w punkcie 10.1.

1. Rama przejœcia.

2. Rama pionowa.

3. Wspornik poszerzaj¹cy.

4. Porêcz pod³u¿na.

5. Stê¿enie.

6. Uchwyt rusztowania.

7. Porêcz wewnêtrzna ze z³¹czem 48G.

Monta¿ i demonta¿ rusztowania - zasady
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4.4. Stê¿enia 

Na zewnêtrznych stojakach ram nale¿y zamontowaæ 

stê¿enia pionowe rusztowania.

Liczba stê¿eñ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2 na ka¿dej 

kondygnacji, a odleg³oœæ miêdzy nimi nie mo¿e 

przekraczaæ 10,0 m. Stê¿enie mocuje siê gór¹ za

pomoc specjalnego haka w U-profilu ramy pionowej 

i do³em na najni¿szym uchwycie zapadkowym stojaka 

pionowego ramy. Porêcze powinny znajdowaæ siê po

zewnêtrznej stronie rusztowania. Zaleca siê monto-

wanie stê¿eñ wie¿owo, tj. w polach pionowych 

rusztowania jedno nad drugim.

Ta porêcz jest mocowana jako porêcz 
pomocnicza przy 1 polu rusztowania, mo¿e 
byæ zdjêta po zamontowaniu stê¿enia i u³o¿eniu 
pomostów (patrz punkt 4.6).

Mocowanie porêczy 

Mocowanie stê¿enia - gór¹ Mocowanie stê¿enia - do³em 

U³o¿enie podestów 

Rama pionowa górna
lub rama œrodkowa górna

Dolna rama pionowa 
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4.5. Podesty

W tak przygotowanym polu nale¿y u³o¿yæ podesty 

poziome. Podesty wyposa¿one s¹ w specjalne 

uchwyty mocuj¹ce, które uk³ada siê w U-profilach 

górnych rygli ram pionowych. U-profile wyposa¿one 

s¹ w bolce zabezpieczaj¹ce centruj¹ce elementy 

podestowe i blokuj¹ce je przed ich poziomym 

przesuwem na U-profilach.

Nale¿y zwróciæ uwag na to by odstêp pomiêdzy  

podestami nie przekracza³ 1,5 cm. Tak powsta³y 

modu³ rusztowania jest konstrukcj¹ stabiln¹ i nale¹y 

go wypionowaæ i wypoziomowaæ przy pomocy 

podstawek œrubowych.

Uwaga:

Podesty s¹ usztywnieniem rusztowania i powinny 

znajdowaæ siê w ka¿dym polu rusztowania. 

4.6. Monta kolejnych pól rusztowania

Monta¿ kolejnych pól rusztowania odbywa 

siê analogicznie jak w punktach opisanych powy¿ej 

z zastrze¿eniem odpowiedniego usytuowania stê¿eñ. 

15

U³o¿enie pomostów 

Bolce 
zabezpie-
czaj¹ce
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4.7. Ochrona boczna

Zgodnie z zasadami zawartymi w PN-M-47900-2 

g³ówn¹ porêcz ochronn¹ rusztowania nale¿y  

zamontowaæ na wysokoœci 110 cm. Nale¿y do tego 

u¿yæ z³¹cza 48G.

Porêcze skrajne nale¿y zamontowaæ przeciwleg³e,

górn¹ porêcz mocuj¹c za pomoc z³cza 48G do 

wewnêtrznego stojaka ramy pionowej. 

Alternatywnie dopuszcza siê stosowanie rury 

rusztowaniowej mocowanej do obu stojaków ramy

lub porêczy podwójnej mocowanej na dodatkowym 

z³¹czu 48G. 

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-

nych, (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rozdzia 3 paragraf 15 punkt 15, dopuszcza siê  

umieszczanie porêczy ochronnej na wysokoœci 1 m.

4.8. Najwy¿szy poziom rusztowania 

Na najwy¿szym poziomie rusztowania nale¿y 

zamontowaæ górne ramy œrodkowe i górne ramy 

skrajne. Spe³niaj¹ one rolê elementów, do których 

montuje siê boczne porêcze ochronne oraz 

zabezpieczaj podesty przed uniesieniem. Ka¿da 

z ram zabezpieczona jest zawleczkami do ram 8 mm. 

W celu zapewnienia odpowiedniej wysokoœci ochrony 

bocznej nale¿y dodatkowo zamontowaæ elementy 

sk³adaj¹ce siê z rury mocowanej do rur stojaków 

pionowych z³¹czami obrotowymi. Do zamontowanej

rury nale¿y zamocowaæ porêcz ochronn¹ wzd³u¿n¹  

przy u¿yciu z³¹czy 48G, oraz na froncie rusztowania 

rur przy pomocy z³¹czy normalnych. 



Monta¿ i demonta¿ rusztowania - zasady

19

4.9. Kotwienie

Kotwienie odbywaæ siê musi wraz z monta¿em 

rusztowania. Kotwy nale¿y montowaæ w punktach 

wêz³owych rusztowania poni¿ej podestu. 

W miejscach usytuowania pionów komunikacyjnych

nale¿y wykonaæ dodatkowe zakotwienia z obu stron 

pionu w odleg³oœci pionowej nie wiêkszej ni 4,0 m. 

Umiejscowienie kotew jest œciœle powi¹zane z siatk¹ 

konstrukcyjn¹ rusztowania i wynika z oblicze 

statycznych. Minimalne iloœci i miejsca usytuowania 

kotew oraz wariant ich monta¿u do ram rusztowania 

przedstawiono w rozdziale.

4.10. Daszki ochronne

W przypadku koniecznoœci monta¿u daszków 

ochronnych, tj. w miejscach ustawienia rusztowania 

bezpoœrednio przy drogach komunikacyjnych nie 

wy³¹czonych z ruchu, oraz miejscach przejazdów

i przejœæ nale¿y wykonaæ odpowiedni konstrukcjê  

zabezpieczaj¹c¹ zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w „Rozporz¹dzeniu Ministra Budownictwa 

i Przemys³u Materia³ów Budowlanych z dnia 

1972-03-28, w sprawie bezpieczeñstwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta-

¿owych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z 1972-04-10, 

poz. 93)”.

Szczegó³owy opis systemowego daszka ochronnego 

znajduje siê w rozdziale 12 niniejszej dokumentacji.

Schematy kotwienia 
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4.11. Kontrola monta¿u
Po zmontowaniu rusztowania nale¿y przejrzeæ 
rusztowanie pod wzglêdem poprawnoœci monta¿u, 
mo¿liwoœci osiadania na gruncie, obecnoœci 
wszystkich elementów sk³adowych. Brakuj¹ce 
elementy nale¿y uzupe³niæ. 

4.12. Demonta¿ rusztowania
Przed przyst¹pieniem do demonta¿u rusztowania 
nale¿y zabezpieczyæ miejsce ustawienia rusztowania 
poprzez jego ogrodzenie i wy³¹czenie z ruchu. Do 
demonta¿u mo¿na przyst¹piæ po zakoñczeniu robót 
na rusztowaniu oraz po usuniêciu z rusztowania 
wszystkich urz¹dzeñ, narzêdzi i materia³ów.
Dopuszczalny jest czêœciowy demonta¿ w trakcie 
postêpu prac, ale nale¿y przestrzegaæ zasady, ¿eby 
podczas demonta¿u na ni¿szych kondygnacjach nie 
by³y wykonywane ¿adne prace. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie elementów z wysokoœci.
Po demonta¿u elementy rusztowania powinny byæ 
posegregowane, przejrzane i oczyszczone. Elementy
uszkodzone lub wymagaj¹ce naprawy nale¿y sk³a-
dowaæ w innym miejscu ni¿ elementy sprawne.
a) Demonta¿ tradycyjny polega na demontowaniu 

elementów rusztowania, zaczynaj¹c od najwy¿-
szego poziomu rusztowania. Elementy nale¿y 
demontowaæ i przetransportowaæ na miejsce 
sk³adowania na poziomie posadowienia 
rusztowania.
Niedopuszczalne jest sk³adowanie elementów
rusztowania na ni¿szych jego poziomach. Nale¿y
zdemontowaæ ca³y poziom rusztowania, a dopiero
potem demontowaæ ni¿sze poziomy.

b) Demonta¿ „wêdrowanie” wykorzystuje w³aœciwoœæ
rusztowania polegaj¹c¹ na mo¿liwoœci demonta¿u
pionowego rusztowania i jednoczesne wykorzy-
stanie elementów na monta¿ rusztowania po jego 
drugiej stronie. Mo¿liwe to jest dziêki specjalnemu 
wyprofilowaniu haków mocuj¹cych podesty na 
U-Profilu ramy i zastosowania rury jako elementu 
blokuj¹cego podesty przed uniesieniem. System 
ten pozwala na wyjêcie podestów skrajnych bez 
koniecznoœci demonta¿u ca³ego rusztowania. 
Istniej¹ 2 warianty „wêdrowania”. 

Przy tym sposobie nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ
nastêpuj¹cych zasad sk³adowania elementów na 
rusztowaniu:
• sk³adowania elementów mo¿na dokonywaæ na 

podestach rusztowania tak, aby tylko jeden 
poziom w danym pionie by³ obci¹¿ony

• obci¹¿enie nie powinno przekraczaæ 1 kN/m²
 jednoczeœnie mo¿e byæ obci¹¿one tylko 5 pól 

rusztowania, po czym nale¿y dokonaæ monta¿u 
elementów sk³adowanych

Wariant 1: Wymaga zastosowania dodatkowych 
dwóch podstawek, które ustawia siê jako element 
pocz¹tkowy kolejnego pionu ram rusztowaniowych. 
Demontowane od góry elementy pionu skrajnego 
nale¿y przetransportowaæ na miejsce monta¿u po 
przeciwleg³ej stronie demontowanego rusztowania.
Wariant 2: Nale¿y zdemontowaæ ca³y pion rusztowa-
nia, u³o¿yæ elementy w miejscu dogodnym do 
sk³adowania (nie utrudniaj¹cym pracy i nie 
stanowi¹cym zagro¿enia).
Nastêpnie nale¿y przyst¹piæ do monta¿u elementów 
po przeciwleg³ej stronie rusztowania. Wariant ten 
wymaga zastosowania przynajmniej 2 pionów 
komunikacyjnych w rusztowaniu.
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Przy wysokoœci podestu rusztowania wiêkszej 

ni¿ 8 m elementy rusztowania powinny byæ 

transportowane przy pomocy wci¹garki. 

W polach gdzie odbywa siê pionowy transport 

rêczny elementów powinny byæ zamontowane 

wszystkie porêcze.

Przy tym sposobie podawania elementów na ka¿dym 

poziomie rusztowania musi staæ przynajmniej jedna 

osoba. 

5.1 Wariant 1

Ramy pionowe s¹ montowane od najdalszego

pola do pola, w którym odbywa siê transport 

elementów. Po ustawieniu ram nale¿y zamontowaæ 

porêcze ochronne boczne i wzd³u¿ne. 

5.2 Wariant 2

Ramy pionowe s¹ montowane od pola,

w którym odbywa siê transport elementów.

Monta¿ porêczy ochronnych odbywa siê

jednoczeœnie z monta¿em ram.

Przy monta¿u najwy¿szego poziomu rusztowania

nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê

na odpowiednie zabezpieczenie monta¿ystów

przed upadkiem. Proponowane przez Hünnebeck 

Polska czynnoœci umo¿liwiaj¹ce bezpieczny monta¿:

1. Przygotowanie minimum 3 rur d³ugoœci 2,0 m 

z zamocowanymi w odleg³oœciach 3 cm i 50 cm od 

jednego koñca z³¹czami 48G oraz 3 cm i 75 cm od

drugiego koñca z³¹czami obrotowymi.

2. Zamontowanie do jednej rury do z³¹cz 48G 

porêczy ochronnych.

3. Zamocowanie rury z porêczami do zewnêtrznej 

rury stojaka pionowego ramy tak, by porêcze 

znajdowa³y siê po zewnêtrznej stronie rusztowania 

i rury.

4. Przymocowanie swobodnych koñców porêczy do 

kolejnej rury i zamontowanie do ramy pionowej 

(analogicznie jak punkt 3.)

5. Wejœcie pracownika na wy¿szy poziom i monta¿ 

na z³¹czach 48G drugiej rury kolejnych porêczy.

6. Powtórzenie czynnoœci z punktów 4-5 dla trzeciej 

rury.

7. Monta¿ ram pionowych z porêczami.

8. Demonta¿ pierwszej rury i jej monta¿ jako rurê 

nr 3 ca³oœci zestawu.

Wariant 1

Wariant 2
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Po³¹czenia rusztowañ w naro¿ach stosowaæ 

nale¿y na ca³ej wysokoœci po³¹czenia.

Nale¿y uwa¿aæ, by poziomy podestów obu 

rusztowañ by³y na jednakowej wysokoœci.

Po³¹czenia dokonuje siê za pomoc¹ z³¹czy 

obrotowych montowanych co 4 m. rusztowañ.

Po³¹czenia rusztowa w naro¿niku

2 z³¹cza
w ka¿dym
polu

1 z³¹cze obrotowe 48/48 (co ka¿de 4,0 m..)

To rusztowanie ustawiæ 5 cm wy¿ej
tak by podesty u³o¿yæ na podestach 
bocznego rusztowania
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Iloœæ pionów komunikacyjnych nie mo¿e byæ 

mniejsza ni¿ 1 pion na 40 mb d³ugoœci rusztowania. 

Pion komunikacyjny w postaci podestu aluminiowego 

z w³azem nale¿y zamontowaæ w polu do którego jest 

naj³atwiejszy dostêp pracowników. W przypadku

koniecznoœci zamontowania stê¿eñ w polach 

w których znajduje siê pion komunikacyjny nale¿y 

je montowaæ do³em po przeciwnej stronie klapy 

w³azowej oraz gór¹ nad t¹ klap¹.

Na najni¿szym poziomie rusztowania nale¿y 

zamontowaæ uchwyt drabinki, mocuj¹c drabinkê na 

sztywno do rygla dolnego ramy.

Wejœcie na drabinkê po podeœcie

Wejœcie na drabinkê 

Drabinka 200 A

Uchwyt drabinki
(tylko na 1 polu z drabink¹)
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Wariant A1 - zgodny z za³o¿eniami przyjêtymi do 

obliczeñ statycznych, tj. ³¹cznik kotwi¹cy mocowany 

jest do dwóch stojaków ramy pionowej rusztowania,

przy czym si³y równoleg³e do rusztowania 

przenoszone s¹ przez ka¿d¹ kotwê.

Wariant A2 - alternatywny, nie uwzglêdniony 

w obliczeniach statycznych tj. ³¹cznik kotwi¹cy 

mocowany do jednej rury ramy pionowej i dodatkowo, 

w odstêpach wynikaj¹cych z obliczeñ, dwa ³¹czniki 

kotwi¹ce mocowane do jednej rury ramy pionowej 

pod k¹tem 90°, przy czym si³y równoleg³e do 

rusztowania przenosz¹ ³¹czniki ukoœne.

Wariant A3 - alternatywny, nie uwzglêdniony 

w obliczeniach statycznych, tj. ³¹cznik kotwi¹cy 

mocowany do dwóch rur ramy pionowej rusztowania

oraz do jednej rury rusztowania przy czym si³y 

równoleg³e do rusztowania przenosz¹ tylko kotwy 

mocowane do dwóch stojaków ramy.

W przypadku koniecznoœci zastosowania 

Wariantu A2 lub A3 konieczne jest sprawdzenie 

statyczne konstrukcji rusztowania.

Wariant kotwienia A1

Wariant kotwienia A2

Wariant kotwienia A3
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Kotwienie i schematy typowe

Uwagi ogólne:

Wszystkie warianty rusztowañ przedstawione w tym punkcie zosta³y poparte obliczeniami statycznymi 

z nastêpuj¹cymi za³o¿eniami:

- obci¹¿enie rusztowania mo¿e wystêpowaæ tylko na jednej kondygnacji,

- niedopuszczalne jest obci¹¿enie pomostów powy¿ej 2 kN/m²,

- dopuszczalne odchylenie od teoretycznych punktów kotwieñ mo¿e wynosiæ 40 cm.

Szczegó³owe dane dotycz¹ce za³o¿eñ do obliczeñ zamieszczone s¹ w za³¹czniku do niniejszej instrukcji

„Obliczenia statyczne: metody i za³o¿enia obliczeniowe” 

Opis piktogramów:

- oznacza max. d³ugoœæ pola dla danego wariantu rusztowania

- symbol w postaci zakreskowanego prostok¹ta oznacza fasadê 

zamkniêt¹ tzn. tak¹ która nie posiada ¿adnych otworów, natomiast symbol 

w postaci 3 zakreskowanych prostok¹tów oznacza fasadê czêœciowo otwart¹ 

tzn. tak¹, na której powierzchnia otworów nie przekracza 60% ca³kowitej 

powierzchni œciany*

- oznacza max. odleg³oœæ pomiêdzy punktami kotwieñ

- symbol GG3 oznacza obci¹¿alnoœæ jednego poziomu podestów rusztowania

wed³ug DIN 4420, WD 1000 oraz PN-M-47900-1 i wynosi 2 kN/m²

- oznacza max. wysuniêcie podstawki

* - je¿eli wystêpuj¹ oba symbole oznacza to, ¿e schemat kotwienia rusztowania

wa¿ny jest dla obydwu typów fasady
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Schemat obowi¹zuje równie¿ dla wariantu rusztowania 

z przesuniêciem osi na wysokoœæ 6,0m, ale bez jedno-

czesnego stosowania wewnêtrznych i zewnêtrznych 

wsporników poszerzaj¹cych. 

Maksymalne si³y wystêpuj¹ce w kotwieniu:

Px = 3,1 kN

Py = 3,6 kN

gdzie: Px - si³a równoleg³a do fasady, Py - si³a 

prostopad³a do fasady

Maksymalna si³a dzia³aj¹ca na pod³o¿e z jednego stojaka

ramy: 17,5 kN

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

TYP A
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Monta¿ i demonta¿ rusztowania - zasady

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

Schemat obowi¹zuje równie¿ dla wariantu rusztowania

z przesuniêciem osi na wysokoœæ 6,0 m bez jedno-

czesnego stosowania wewnêtrznych i zewnêtrznych 

wsporników poszerzaj¹cych.

1) Dodatkowe kotwienia w przypadku zastosowania

wsporników poszerzaj¹cych, bez zastosowania

przesuniêcia osi. 

Maksymalne si³y wystêpuj¹ce w kotwieniu:

Px = 3,1 kN

Py = 3,6 kN,

gdzie: Px - si³a równoleg³a do fasady, Py - si³a

prostopad³a do fasady 

Maksymalna si³a dzia³aj¹ca na pod³o¿e z jednego

stojaka ramy: 17,5 kN.

TYP B
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TYP C

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

Maksymalne si³y wystêpuj¹ce w kotwieniu:

Px = 3,7 kN

Py = 3,0 kN 

gdzie: Px - si³a równoleg³a do fasady, Py - si³a

prostopad³a do fasady

Maksymalna si³a dzia³aj¹ca na pod³o¿e z jednego

stojaka ramy: 10,5 kN.
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TYP D

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

Maksymalne si³y wystêpuj¹ce w kotwieniu:

Px = 3,7 kN

Py = 3,0 kN 

gdzie: Px - si³a równoleg³a do fasady, Py - si³a

prostopad³a do fasady

Maksymalna si³a dzia³aj¹ca na pod³o¿e z jednego

stojaka ramy: 10,5 kN.
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TYP E

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

Maksymalne si³y wystêpuj¹ce w kotwieniu:

Px = 3,1 kN

Py = 3,3 kN 

gdzie: Px - si³a równoleg³a do fasady, Py - si³a

prostopad³a do fasady

Maksymalna si³a dzia³aj¹ca na pod³o¿e z jednego

stojaka ramy: 13,1 kN.
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TYP F

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

1) Dodatkowe kotwy w przypadku wariantu ze

wspornikami poszerzaj¹cymi wewnêtrznymi i zewnêtrznymi.

Maksymalne si³y wystêpuj¹ce w kotwieniu:

Px = 3,7 kN

Py = 3,0 kN 

gdzie: Px - si³a równoleg³a do fasady, Py - si³a

prostopad³a do fasady 

Maksymalna si³a dzia³aj¹ca na pod³o¿e z jednego

stojaka ramy: 13,1 kN.
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TYP G

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

Maksymalne si³y wystêpuj¹ce w kotwieniu:

Px = 3,3 kN

Py = 4,1 kN 

gdzie: Px - si³a równoleg³a do fasady, Py - si³a

prostopad³a do fasady 

Maksymalna si³a dzia³aj¹ca na pod³o¿e z jednego

stojaka ramy: 28,1 kN.* 

* obci¹¿enie maksymalne przy wystêpowaniu 

jednoczeœnie na ca³ej wysokoœci rusztowania 

wsporników wewnêtrznych oraz na ostatnim 

poziomie wsporników zewnêtrznych; nale¿y 

ka¿dorazowo skonsultowaæ sposób posadowienia 

rusztowania z producentem.
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Monta¿ i demonta¿ rusztowania - zasady

TYP H

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

1) Dodatkowe kotwy w przypadku wariantu ze

wspornikami poszerzaj¹cymi wewnêtrznymi

i zewnêtrznymi.

Maksymalne si³y wystêpuj¹ce w kotwieniu:

Px = 3,7 kN

Py = 3,0 kN 

gdzie: Px - si³a równoleg³a do fasady, Py - si³a

prostopad³a do fasady 

Maksymalna si³a dzia³aj¹ca na pod³o¿e z jednego

stojaka ramy: 28,1 kN.*

* obci¹¿enie maksymalne przy wystêpowaniu 

jednoczeœnie na ca³ej wysokoœci rusztowania 

wsporników wewnêtrznych oraz na ostatnim 

poziomie wsporników zewnêtrznych; nale¿y 

ka¿dorazowo skonsultowaæ sposób posadowienia 

rusztowania z producentem.



Wskazówki monta¿owe 

34

9.1 Rama dla przejœæ 150 

Rama umo¿liwia przejœcie dla pieszych pod 

rusztowaniem o szerokoœci 150 cm. 

Co ka¿de 5 pól ramy usztywniæ z przodu i z ty³u przez 

zamontowanie stê¿eñ. 

Oprócz tego wzd³u¿ ram nale¿y zamontowaæ 

dodatkowo porêcze ochronne. 

Rozstaw kotew i si³y w zakotwieniach nale¿y braæ 

z odpowiedniego dopuszczenia.

Kotwienia montuje siê jak na rysunku na ramie 

pionowej stoj¹cej nad ram¹ dla przejœæ lub na ramie 

dla przejœæ. 

1. Rama dla przejœæ 150

2. Rama pionowa 200/70

3. Wspornik poszerzaj¹cy

4. Porêcz ochronna

5. Stê¿enia

6. Kotwienia

7. Z³¹cze 48G

Pierwsze kotwienie 
przy d³ugoœci pola 
rusztowania 2,5 m

Pokrycie zabezpieczyæ 
przed uniesieniem
(np.: za pomoc rur
i z czy)

Pierwsze kotwienie 
przy d³ugoœci pola 3,0 m

Stê¿enia obustronne
co ka¿de 5 pole

Wykorzystywaæ tylko podstawki
œrubowe o œrednicy 33 mm

Pokrycie zabezpieczyæ 
przed uniesieniem

Pierwsze kotwienie przy
d³ugoœci pola 3,0 m

Stê¿enia obustronne 
co ka¿de 5 pole
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9.2 Podpora wyrównawcza 

Za pomoc¹ podpory wyrównawczej mo¿liwe jest 

niwelowanie pod³u¿nych uskoków pod³o¿a.

Przy tym nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych 

punktów:

1. Krzy¿uj¹ce siê usztywnienia z rur i z³¹czy 

co 2 pola

2. Na z³¹czach 48G na wewnêtrznym stojaku ramy 

pionowej zamontowaæ dodatkow¹ porêcz 

ochronn¹.

3. Na dole nale¿y montowaæ dodatkowo kotwienie 

w ka¿dym polu.

1. Podpora wyrównawcza

2. Rama pionowa

3. Porêcz ochronna

4. Z³¹cze 48G

5. Stê¿enie

6. Wspornik poszerzaj¹cy 35

7. Z³¹cze

8. Rura

9. Kotwienie

Wskazówki monta¿owe 

Ramy pionowe

Podpora wyrównawcza
przestawna od 29 cm 
do 129 cm

Podstawka œrubowa
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9.3 Przejœcia nad przeszkod¹ 500, 750

DŸwigar przejœcia nad przeszkod¹ 500 lub 750

s³u¿y do pokonania rozpiêtoœci do 750 cm poprzez 

2 lub 3 pola rusztowania o d³ugoœci 2,50 m.

DŸwigar przejœcia montowany jest pomiêdzy rurami 

za pomoc¹ z³¹cz po³ówkowych do stojaków 

pionowych ramy.

Na zamontowanych w ten sposób dŸwigarach

ustawia siê rygiel poprzeczny 70, który jest podstaw¹ 

do zamontowania ram pionowych.

1. DŸwigar przejœcia nad przeszkod¹ 500 lub 750

2. Rygiel poprzeczny 70

3. Rama pionowa

4. Podesty

5a. Stê¿enie przednie

5b. Stê¿enie tylne

6a. Porêcz ochronna przednia

6b. Porêcz ochronna tylna

7. Z³¹cze 48G

8. Kotwienie

Wskazówki monta¿owe 
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1. DŸwigar przejœcia nad przeszkod¹ 500 lub 750

2. Rygiel poprzeczny 70

3. Rama pionowa

4. Podesty

5a. Stê¿enie przednie

5b. Stê¿enie tylne

6a. Porêcz ochronna przednia

6b. Porêcz ochronna tylna

7. Z³¹cze 48G

8. Kotwienie 

1. Uchwyt rusztowania

2. Rama pionowa

3. Podesty

4. Porêcz ochronna

5. DŸwigar przejœcia nad przeszkod¹

6. Krawê¿nik

Wskazówki monta¿owe 

DŸwigar przejœcia nad przeszkod¹ 500

DŸwigar przejœcia nad przeszkod¹ 750

Po³¹czenie ramy 200/70 z dŸwigarem przejœcia 500/750

4

3

Detal A

9

1

2

6

5

9 7

Detal A
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Wskazówki monta¿owe 

9.4 Wsporniki poszerzaj¹ce 

Poprzez u¿ycie wsporników poszerzaj¹cych mo¿na 

poszerzyæ powierzchniê pomostu roboczego o 35 cm 

a nawet o 74 cm. 

Wspornik poszerzaj¹cy 35

Monta¿ odbywa siê poprzez zawieszenie wspornika 

na stojaku ramy za pomoc¹ zaczepu przy wsporniku

i przykrêcenie z³¹czeñ po³ówkowych.

Podesty na ramie nale¿y natychmiast zabezpieczyæ

przed uniesieniem za pomoc¹ zabezpieczenia 

wspornika i zawleczki do ram 8 mm.

Wspornik poszerzaj¹cy 35 mo¿e byæ montowany

zarówno od strony wewnêtrznej jak i zewnêtrznej 

ramy. 

Wa¿ne jest aby s³upek porêczy, rama œrodkowa 

górna oraz rama skrajna górna by³y zawsze 

zabezpieczone za pomoc¹ zawleczki do ram 8 mm. 

1. Rama pionowa

2. Wspornik poszerzaj¹cy 35

3. Podesty

4. S³upek porêczy

5. Porêcz ochronna

6. Zabezpieczenie wspornika

7. Zawleczka do ram 8 mm

8. Kotwienie 

6 2

4

5

8 2 7 1

4

2
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Wskazówki monta¿owe 

Wspornik poszerzaj¹cy 70/200 

Powierzchnie pomostu roboczego rusztowania 

mo¿na tak¿e poszerzyæ u¿ywaj¹c wsporników 

poszerzaj¹cych 70/200 o 70 do 74 cm.

Dodatkowo montuj¹c od strony wewnêtrznej 

wspornik poszerzaj¹cy 35 mo¿na uzyskaæ 

powierzchniê robocz¹ o szerokoœci 180 cm. 

Wspornik poszerzaj¹cy 70/200 jest montowany 

do stojaka pionowego ramy za pomoc¹ 2 z³¹czy 

po³ówkowych.

Podesty na wsporniku s¹ zabezpieczone za pomoc¹ 

ram górnych, a na rusztowaniu przy pomocy 

zabezpieczenia wspornika i zawleczek do ram.

Na poziomie wsporników rusztowanie musi byæ 

dodatkowo kotwienie na ka¿dej ramie. 

1. Pama pionowa 200/70

2. Wspornik poszerzaj¹cy 35

3. Wspornik poszerzaj¹cy 70/200

3a. Wspornik poszerzaj¹cy 70

3b. Wspornik VK kompletny

4. S³upek porêczy

5. Rama œrodkowa górna

6. Zabezpieczenie wspornika 70

7. Zawleczka do ram 8 mm

8. Kotwienie

Szerokoœæ odstêpu pomiêdzy pomostami 

rusztowania g³ównego a wspornikami mo¿e 

wynosiæ max. 8 cm.

Szerokoœæ pomiêdzy podestami rusztowania 

i podestami wsporników mo¿e wynosiæ 

max. 1,5 cm.

Odstêpy te nale¿y pokrywaæ przykryciem 

œrodkowym.

5

3

6

8

2

7

8

3a

3b

8 cm

1,5 cm
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Przy takim zastosowaniu pionowy odstêp pomiêdzy 

górn¹ krawêdzi¹ dachu lub obrabianej powierzchni

nie powinien przekraczaæ 2,0 m.

Szerokoœæ pomostu musi wynosiæ minimum 90 cm.

10.1 Poszerzenie za pomoc¹ wspornika 

poszerzaj¹cego 35 na zewn¹trz.

Podesty na ostatniej ramie pionowej musz¹ byæ 

zabezpieczone przed uniesieniem za pomoc¹ 

zabezpieczenia wspornika i zawleczki do ram 8 mm.

Wspornik poszerzaj¹cy 35 nale¿y przykrêciæ na 

wysokoœci podestów do ramy i przykryæ podestem 32 

cm.

Barierka ochronna pod³u¿na sk³ada siê ze s³upków 

porêczy, porêczy ochronnych i krawê¿nika. 

2 rury 0,5 m montowane na 1 z³¹czu normalnym

zamykaj¹ przestrzeñ pomiêdzy ram¹ a s³upkiem. 

1. Wspornik poszerzaj¹cy 35

2. Zabezpieczenie wspornika 70

3. Zawleczka do ram 8 mm

4. S³upek porêczy

5. Rama krañcowa górna

6. Krawê¿nik boczny

7. Rura 50

8. Rura 150

9. Z³¹cze normalne 48/48

10. Porêcz ochronna

11. Krawê¿nik

12. Kotwienie

Poszerzenie rusztowania w celu ochrony miejsca pracy

   200

74 36

110

b1 > 90

< 30
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10.2 Poszerzenie za pomoc¹ wspornika

poszerzaj¹cego 35 na zewn¹trz i wewn¹trz 

rusztowania.

Przez obustronne zastosowanie wspornika 

poszerzaj¹cego 35 powiêksza siê szerokoœæ 

powierzchni górnego pomostu do 146 cm. 

1. Wspornik poszerzaj¹cy 35

2. Zabezpieczenie wspornika 70

3. Zawleczka do ram 8 mm

4. S³upek porêczy

5. Rama krañcowa górna

6. Krawê¿nik boczny

7. Rura 50

8. Rura 150

9. Z³¹cze normalne 48/48

10. Porêcz ochronna

11. Krawê¿nik

12. Kotwienie

Poszerzenie rusztowania w celu ochrony miejsca pracy

   200

110

b1 > 90

< 30
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Poszerzenie rusztowania w celu ochrony miejsca pracy

10.3 Poszerzenie za pomoc¹ wspornika

poszerzaj¹cego 70/200 na zewn¹trz. 

1. Wspornik poszerzaj¹cy 70 + 

wspornik VK 70 kompletny

2. Wspornik poszerzaj¹cy 35

6. Rama krañcowa górna

7. S³upek porêczy

8. Krawê¿nik boczny

   200

65 74 74

Przy poszerzeniu z zastosowaniem wspornika poszerzaj¹-
cego 70/200 konieczne jest montowanie kotwienia 
w ka¿dym wêŸle te¿ pod wspornikiem.

b1 > 90

< 30
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Poszerzenie rusztowania w celu ochrony miejsca pracy

1. Wspornik poszerzaj¹cy 70/200 alternatywne

1a. Wspornik poszerzaj¹cy 70 + 

wspornik VK 70 kompletny

2. Wspornik poszerzaj¹cy 35

3. Zabezpieczenie wspornika

4. Zawleczka do ram 8 mm

5. Rama œrodkowa górna

6. Rama krañcowa górna

7. S³upek porêczy

8. Krawê¿nik poprzeczny

9. Rura 50

10. Rura 150

11. Z³¹cze

12. Porêcz boczna 70Q

13. Porêcz ochronna

14. Krawê¿nik

15. Kotwienia

10.4 Zabezpieczenia krawêdzi stropów

Rusztowanie jako konstrukcja

zabezpieczaj¹ca krawêdzie stropów
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11.1 Ze wspornikiem poszerzaj¹cym 35 wewn¹trz

Odstêp pomiêdzy okapem dachu a œcian¹ ochronn¹ 

z siatki ochronnej powinien mieæ minimum 70 cm. 

1. Wspornik poszerzaj¹cy 35

3. Rama dekarska œrodkowa

4. Rama dekarska skrajna 70Q

5. Siatka ochronna

10. Krawê¿nik boczny

11. Rura 50

13. Z³¹cze

14. Kotwienie 

Wspornik poszerzaj¹cy 35 od strony wewnêtrznej 

rusztowania tworzy powierzchniê pomostów

o szerokoœci 110 cm.

Ramy dekarskie zabezpieczaj¹ podesty przed 

uniesieniem.
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Ochrona dekarzy 

1. Wspornik poszerzaj¹cy 35

2. Wspornik poszerzaj¹cy 70/200

3. Rama dekarska œrodkowa

4. Rama dekarska krañcowa

5. Siatka ochronna

6. Zabezpieczenie wspornika

7. Zawleczka do ram 8 mm

8. Zabezpieczenie wspornika

9. S³upek porêczy

10. Krawê¿nik boczny

11. Rama 150

12. Z³¹cze normalne

13. Uchwyt rusztowania
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Ochrona dekarzy 

Z siatk¹ ochronn¹

Jako os³ona mo¿e byæ tak¿e wykorzystywana zwyk³a 

siatka ochronna. Do zamontowania siatki ochronnej 

konieczne jest zamocowanie 3 porêczy ochronnych 

na ramach górnych dekarskich, na górnym, œrodko-

wym i dolnym uchwycie zapadkowym. 

Nale¿y tak¿e zamontowaæ krawê¿nik wzd³u¿ny.

Siatka mo¿e mieæ maksymalny wymiar oczka 

100 mm. Siatkê nale¿y za³o¿yæ na górn¹ i doln¹

porêcz przeplataj¹ce jejoczka (patrz rysunek). 

1. Siatka ochronna

2. Porêcz ochronna

3. Krawê¿nik

4. Rama dekarska œrodkowa

5. Rama dekarska krañcowa
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W celu ochrony przed spadaj¹cymi przedmiotami

mo¿na na dowolnej wysokoœci rusztowania 

zamocowaæ daszek ochronny. Daszek ten nie mo¿e 

s³u¿yæ jako pomost roboczy i musi byæ oddzielony

od pomostów roboczych porêczami ochronnymi.

Daszek ochronny mo¿e mieæ minimaln¹ wysokoœæ 

60 cm i jest tworzony przy pomocy podestu 

aluminiowego 50 cm i krawê¿nika wzd³u¿nego. 

Oba elementy s¹ mocowane do s³upka wspornika 

daszku ochronnego. (Alternatywnie zamiast podestu 

50 cm mo¿na wykorzystaæ podest 70 cm). 

S³upek wspornika daszku ochronnego pozwala na

zamontowanie go na wsporniku poszerzaj¹cym 50 

jak te¿ i na wsporniku daszku ochronnego 180. 

Zabezpieczany jest przed wypadniêciem za pomoc¹

zawleczki do ram. Dlatego mo¿liwe s¹ dwie 

szerokoœci daszku ochronnego: 95 cm i 180 cm. 

1. Wspornik poszerzaj¹cy 50

2. Wspornik daszku ochronnego 180

3. S³upek porêczy wspornika daszku ochronnego

4. Podest aluminiowy 50

5. Krawê¿nik

6. Porêcz ochronna

7. Zawleczka do ram

8. Uchwyt mocuj¹cy podesty

9. Przykrycie œrodkowe

10. Kotwienie

Zakoñczenie 
daszku ochronnego 
od wewn¹trz ruszto-
wania przy pomocy 
rury i z³¹cz 

Przykrycie przy pomocy 
desek lub podestów
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Przy pomocy œruby M8x80 MuZ na górze i z³¹cza 

po³ówkowego na dole mocuje siê do rusztowania 

wspornik daszku ochronnego 180. Przykrycie

poziome stanowi¹ 3 podesty aluminiowe o szerokoœci 

50 cm, a pionowe podest aluminiowy i krawê¿nik. 

Zabezpieczenie podestów daszku ochronnego 

blokuje podesty przed uniesieniem. Przerwy

pomiêdzy podestami wype³niane s¹ przykryciami 

œrodkowymi. 

Kotwienie rusztowania nale¿y umieszczaæ w górnym 

i dolnym wêŸle mocowania daszku ochronnego. 

1. Wspornik daszku ochronnego 180.

2. S³upek porêczy wspornika daszku ochronnego.

3. Uchwyt mocuj¹cy podesty.

4. Podest aluminiowy.

5. Zawleczka do ram.

6. Œruba M8x80 MuZ.

7. Przykrycie œrodkowe.

8. Porêcz ochronna.

9. Uchwyt rusztowania

165

8

2

4

2

2

1

6

7

9

8

7

9

6

1

3

5

2 4
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1. Badania techniczne rusztowania 

1.1. Badania techniczne i przekazanie do eksploatacji.
Nale¿y przeprowadzaæ badania techniczne rusztowania po
zakoñczeniu wszystkich prac monta¿owych lub po zakoñczeniu 
poszczególnych faz monta¿u. Przy przeprowadzaniu badañ
 nale¿y kierowaæ siê przepisami okreœlonymi 
w PN-M-47900 2:1996 pkt. 7.3.1.

Badania obejmuj¹:
- sprawdzenie pod³o¿a - przed rozpoczêciem monta¿u
- sprawdzenie posadowienia rusztowania - po zakoñczeniu

monta¿u pierwszej kondygnacji i ca³ego rusztowania
- sprawdzenie pionowoœci stojaków ram - na bie¿¹co, po zakoñ-

czeniu poszczególnych faz monta¿u i po zakoñczeniu monta-
¿u ca³oœci rusztowania

- sprawdzenie stê¿eñ na - bie¿¹co w trakcie monta¿u ruszto-
wania

- sprawdzenie noœnoœci kotew na - bie¿¹co w trakcie monta¿u 
rusztowania; noœnoœæ po³¹czenia musi byæ dokonana przez 
przeprowadzenie prób. Próby nale¿y wykonywaæ przestrze-
gaj¹c nastêpuj¹cych zaleceñ: 
a) obci¹¿enie próbne musi wynosiæ minimum 1,2-krotnoœæ 

obci¹¿enia wynikaj¹cego z zastosowanego wariantu 
rusztowania, b¹dŸ wyników statycznych - przy wariantach 
nietypowych

b) liczba sprawdzanych zakotwieñ nie powinna byæ mniejsza 
od 5 i wynosiæ minimum:
o 20% iloœci dla pod³o¿a betonowego
o 40% iloœci dla innych rodzajów pod³o¿a

c) sprawdzeniu podlegaj¹ wszystkie rodzaje zastosowanych
ko³ków

d) próby nale¿y przeprowadzaæ za pomoc¹ dŸwigni lub spec-
jalnego urz¹dzenia testowego

e) w przypadku niewystarczaj¹cej wytrzyma³oœci pod³o¿a na-
le¿y zastosowaæ wiêksz¹ liczbê zakotwieñ, b¹dŸ kotwienie 
widlaste, przy czym obci¹¿enie jednej kotwy nie mo¿e 
przekroczyæ obci¹¿enia wynikaj¹cego z wytrzyma³oœci 
pod³o¿a

- sprawdzenie pomostów i zabezpieczeñ - po zakoñczeniu 
monta¿u ca³oœci rusztowania sprawdza siê kompletnoœæ ele-
mentów, po zamontowaniu sprawdza siê: daszki ochronne, 
ogrodzenia, odboje, tablice, porêcze, krawê¿niki, œwiat³a 
ostrzegawcze

- sprawdzenie rozmieszczenia pionów komunikacyjnych - na 
bie¿¹co w fazie monta¿u

- sprawdzenie urz¹dzeñ transportowych - bezpoœrednio po ich 
zamontowaniu

protokó³ z wynikiem pozytywnym badañ jest podstaw¹ do prze-
kazania rusztowania do eksploatacji. Wzór protoko³u jest 
integraln¹ czêœci¹
niniejszej dokumentacji. Rusztowania nieodebranego i nie pod-
danego badaniom nie wolno u¿ytkowaæ.

1.2. Przegl¹dy rusztowania w czasie eksploatacji
Przegl¹d rusztowania w czasie eksploatacji powinien odbywaæ 

- sprawdzenie urz¹dzeñ piorunochronnych - bezpoœrednio po 
ich pe³nym monta¿u

- sprawdzenie usytuowania wzglêdem linii energetycznych -
przed wykonaniem projektu rusztowania oraz na bie¿¹co 
w trakcie monta¿u i po zakoñczeniu wszystkich prac mon-
ta¿owych

Rusztowanie uwa¿a siê za prawid³owo zmontowane w przy-
padku pozytywnego wyniku kontroli w zakresie opisanym wy¿ej. 
W przypadku niezgodnoœci nale¿y uzupe³niæ ewentualne braki 
i usun¹æ usterki, a nastêpnie przeprowadziæ ponowne spraw-
dzenie.

Z badañ nale¿y sporz¹dziæ protokó³. Sporz¹dzony komisyjnie 

siê w cyklach:
a) codziennym
b) dekadowym
c) doraŸnym
Ad. a) Przegl¹du codziennego rusztowania dokonuje u¿ytko-
wnik rusztowania i polega on na sprawdzeniu:
- stanu technicznego rusztowania (czy rusztowanie nie dozna³o 

odkszta³ceñ lub uszkodzeñ) wraz z poprawnoœci¹ zakotwieñ
- stanu powierzchni podestów pod wzglêdem ich czystoœci, 

zalegania œniegu i zabezpieczeñ antypoœlizgowych
- stwierdzeniu wystêpowania zjawisk mog¹cych mieæ wp³yw na 

bezpieczeñstwo rusztowania
- stanu izolacji i nie stykania siê przewodów elektrycznych z 

konstrukcj¹ rusztowania
- stanu izolacji piorunochronnej
- stanu pod³o¿a, na którym posadowione jest rusztowania
- zabezpieczeñ: barierki, krawê¿niki
- stanu urz¹dzeñ technicznych na rusztowaniu: wci¹garki wraz 

z konstrukcjami wsporczymi
Stwierdzone usterki powinny byæ usuniête przed przyst¹pieniem
do u¿ytkowania.
Ad. b) Przegl¹dy dekadowe wykonywaæ powinien pracownik 
in¿ynieryjno-techniczny wyznaczony przez kierownika budowy 
b¹dŸ konserwator rusztowania co 10 dni.
Sprawdzeniu podlegaj¹ mog¹ce pojawiæ siê zmiany w konstru-
kcji rusztowania, takie które mog¹ powodowaæ zmniejszenie 
bezpieczeñstwa u¿ytkowania rusztowania wraz z mo¿liwoœci¹ 
wyst¹pienia katastrofy budowlanej, takie jak:
- podmycie rusztowania
- osiadanie pod³o¿a
- zabezpieczenie podestów
- stan zakotwieñ
- szczelnoœæ i brak uszkodzeñ daszków ochronnych
- stan instalacji piorunochronnej
Stwierdzone usterki powinny byæ usuniête przed przyst¹pieniem
do u¿ytkowania.
Ad. c) Przegl¹du doraŸnego nale¿y dokonywaæ po wyst¹pieniu 
niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych: burze, silne wia-
try, œnie¿yce oraz po ka¿dym d³u¿szym ni¿ 2 tygodnie przestoju 
w u¿ytkowaniu rusztowania. Przegl¹dy takie powinny byæ doko-
nywane komisyjnie w obecnoœci inspektora nadzoru budowla-
nego, a ich wyniki powinny byæ zapisane w dzienniku budowy.
Stwierdzone usterki powinny byæ usuniête przed przyst¹pieniem
do u¿ytkowania, co powinno byæ stwierdzone protokolarnie i za-
pisane w dzienniku budowy.

2. Monta¿ urz¹dzeñ dodatkowych

2.1. Urz¹dzenia piorunochronne - 
zgodnie z PN-M-47900 2:1996, punkt 4.8.
W urz¹dzenia piorunochronne nie trzeba wyposa¿aæ rusztowañ
stoj¹cych wewn¹trz budynków.
W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposa-
¿onych w instalacjê piorunochronn¹, wykonanie urz¹dzenia pio-
runochronnego nie jest konieczne pod warunkiem po³¹czenia 
rusztowania ze zwodem pionowym urz¹dzenia piorunochron-
nego budynku.
W przypadku braku takiej instalacji przy budynku nale¿y wypo-
sa¿yæ rusztowanie w zwody pionowe urz¹dzenia piorunochron-
nego, które stanowi¹ rury o d³ugoœci minimum 4.0 m po³¹czone 
z³¹czami wzd³u¿nymi do zewnêtrznych stojaków ram. Górne 
koñce tych rur powinny byæ zaostrzone poprzez sp³aszczenie. 
Odleg³oœæ pomiêdzy zwodami nie mo¿e przekraczaæ 12,0 m. 
Zwody nale¿y ³¹czyæ z uziemieniem taœm¹ stalow¹ ocynkowan¹ 
lub miedzian¹ 3 mm x 20 mm lub drutem stalowym ocynkowa-
nym o œrednicy 6 mm.
Zaleca siê wykorzystywanie jako uziomu du¿ych mas 
metalowych znajduj¹cych siê w ziemi w s¹siedztwie budowli 
oraz ruroci¹gów wodoci¹gowych. 
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2.2. Rusztowania w pobli¿u linii energetycznych  zgodnie 
z PNM-47900-2:1996, punkt 4.9. 
Napowietrzne linie energetyczne powinny byæ wy³¹czone w tra-
kcie monta¿u rusztowania, je¿eli istnieje niebezpieczeñstwo 
zetkniêcia siê stalowego elementu rusztowania z przewodem. 
Nie wymagaj¹ wy³¹czenia spod napiêcia i specjalnych zabez-
pieczeñ linie energetyczne znajduj¹ce siê w odleg³oœci wiêkszej 
ni¿ strefa niebezpieczna, któr¹ jest minimalna odleg³oœæ (w 
poziomie) skrajnych ko³ysz¹cych siê przewodów od rusztowa-
nia i od najdalej wysuniêtego koñca przenoszonych elementów 
rusztowania. 
Odleg³oœæ ta wynosi:

2,0 m  dla linii niskiego napiêcia
5,0 m  dla lini wysokiego napiêcia do 15 kV
10,0 m dla lini wysokiego napiêcia do 30 kV
15,0 m dla lini wysokiego napiêcia powy¿ej 30 kV,

je¿eli przepisy szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej.
Przewody elektryczne pod napiêciem na rusztowaniu powinny
byæ izolowane wed³ug PN-75/E-05100. 

2.3. Urz¹dzenia transportowe zgodnie z PN-M-47900 2:1996, 
punkt 4.7.
W przypadku zastosowania urz¹dzeñ systemowych (np.. wci¹-
garki, windy budowlane itp.) nale¿y dokonaæ bezpoœrednio po 
monta¿u ich kontroli zgodnie z odpowiedni¹ DTR urz¹dzenia. 

2.4. Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
a) Ogrodzenie  zgodnie z pkt. 4.10.4 PN-M-47900-2:1996
 Teren na którym wykonywane s¹ prace zwi¹zane z monta-

¿em i demonta¿em rusztowania powinien byæ oddzielony za 
pomoc¹ ogrodzenia o wysokoœci min. 1,50 m

b) Odboje  zgodnie z pkt. 4.10.5 PN-M-47900-2:1996
Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp., powinny
byæ zabezpieczone odbojami nie zwi¹zanymi z konstrukcj¹ 
rusztowania

c) Tablice ostrzegawcze  zgodnie z pkt. 4.10.6 PN-M-47900- 
2:1996
Miejsca na których prowadzone s¹ prace przy monta¿u i de-
monta¿u rusztowania, nale¿y oznaczyæ przez umieszczenie 
na widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy 
powinny byæ widoczne z odleg³oœci minimum 10 metrów.

d) Œwiat³a ostrzegawcze  zgodnie z pkt. 4.10.7 PN-M-47900-
2:1996
W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd (za zgod¹ 
odpowiednich w³adz terenowych) nale¿y umieœciæ barierê 
i czerwon¹ tarczê z napisem ostrzegawczym o braku przeja-
zdu, a na noc zainstalowaæ czerwone œwiat³o.

2.5. Daszki ochronne
W przypadku monta¿u daszków ochronnych w wariantach 
typowych nale¿y przestrzegaæ postanowieñ zawartych w PN-M 
47900-2 punkt 4.10.3. Zasady monta¿u wraz z rysunkami 
zawarte s¹ w rozdziale 11.0 Daszek ochronny niniejszej 
instrukcji. Niezale¿nie od systemowego rozwi¹zania monta¿u 
daszków ochronnych w rusztowaniach typowych nale¿y bez-
wzglêdnie przestrzegaæ postanowieñ zawartych w Rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Bud-
owlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeñstwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta¿o-
wych i rozbiórkowych (Dz.U.nr 13 z 10.04.1972,poz.93).

3. Kontrola elementów rusztowañ pod wzglêdem orygi-
nalnoœcii braku uszkodzeñ

Przed przyst¹pieniem do monta¿u i po zakoñczeniu demonta¿u 
rusztowania wszystkie elementy rusztowania powinny byæ po-

segregowane, oczyszczone, przejrzane i sprawdzone pod 
wzglêdem ich dalszego u¿ytkowania. Elementy zniszczone 
nale¿y wymieniæ na pozbawione usterek, a uszkodzone w sto-
pniu umo¿liwiaj¹cym ich naprawê przekazaæ do naprawy.
Zakres kontroli poszczególnych elementów obejmuje stwier-
dzenie wystêpowania:

1. Ramy pionowe
-  pêkniêcia oraz ubytki spoin ³¹cz¹cych rygle ze stojakami
-  deformacje przekrojów poszczególnych elementów ramy
-  uszkodzenia przekrojów poszczególnych elementów ramy:

pêkniêcia, rozerwania
2. Stê¿enia, porêcze, wsporniki, dŸwigary

- prostoliniowoœæ elementów
-  pêkniêcia w przekrojach z otworami
-  pêkniêcia i ubytki spoin
-  pêkniêcia profili
-  deformacje profili

3. Podesty drewniane
-  pêkniêcia poprzeczne
- zabrudzenia powierzchni powoduj¹ce zmniejszenie anty-

poœlizgowoœci
-  wypadanie sêków

4. Podesty stalowe
-  wystêpowanie korozji mog¹cej mieæ wp³yw na wytrzyma³oœæ

 podestów
-  deformacje podestów: zgniecenia, wygiêcia, zwichrzenia

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

rozwarstwienia sklejki, pêkniêcia
-  zabrudzenia powierzchni powoduj¹ce zmniejszenie

antypoœlizgowoœci
-  otwieranie klapy w³azowej
-  stan ramy poszycia: wygiêcia, pêkniêcia, rysy na spoinach

6. Podstawki œrubowe
- uszkodzenia gwintu
-  mo¿liwoœæ „lekkiego” obracania nakrêtki
- prostoliniowoœæ trzpienia gwintowanego i jego prostopa-

d³oœæ do stopy podstawki 

4. Cechowanie elementów. 

Wszystkie podstawowe elementy noœne rusztowania: ramy, 
stê¿enia, porêcze, podesty posiadaj¹ oznakowanie wybite na 
trwa³e na elementach. Na oznakowanie sk³adaj¹ siê:

-  logo producenta w kszta³ceie litery H
- dwie cyfry okreœlaj¹ce rok produkcji rusztowania: s¹ to 2 

ostatnie 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. Postêpowanie w przypadku rusztowania nietypowego. 

W przypadku kiedy rusztowanie odbiega od schematów opisa-
nych w punkcie 8.0 Kotwienie i schematy typowe niniejszej in-
strukcji, nale¿y kierowaæ siê za³o¿eniami zawartymi w „Oblicze-
nia certyfikacyjne rusztowañ typowych systemu Bosta 70 i Bosta
100, czêœæ 1, 2 i 3” zawartymi w za³¹czniku 1 do instrukcji. 
Za³¹cznik ten zawiera wszystkie dane wraz z parametrami 
wed³ug których nale¿y wykonywaæ obliczenia statyczno-wytrzy-
ma³oœciowe.
Obliczenia musz¹ byæ wykonywane przez osoby do tego upraw-
nione.
Za³¹cznik wraz z dokumentacj¹ rysunkow¹ jest udostêpniany
u¿ytkownikowi rusztowania na ¿yczenie.
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6. Przechowywanie i transport elementów rusztowania. 

Elementy drobne rusztowañ jak: z³¹cza, podstawki, zawleczki 
powinny byæ przechowywane i transportowane w skrzyniach lub
pojemnikach. Elementy rusztowañ nale¿y przechowywaæ za-
bezpieczaj¹c je przed bezpoœrednim dzia³aniem opadów 
atmosferycznych i stykaniem siê z pod³o¿em. Transport ele-
mentów rusztowañ jak: ramy, podesty, stê¿enia i porêcze, 
powinien byæ dokonywany po uprzednim zapakowaniu ele-
mentów w wi¹zki lub stosy powi¹zane w sposób uniemo¿liwia-
j¹cy ich rozsypanie. Transport powinien byæ dokonywany 
w stojakach b¹dŸ paletach przystosowanych do za³adunku 
i wy³adunku z œrodków transportowych.
Elementy rusztowañ mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrod-
kami transportu dopuszczonymi do ruchu, dostosowanymi do 
d³ugoœci i gabarytów przewo¿onych elementów. Sk³adowanie 
elementów rusztowañ na placu budowy powinno odpowiadaæ 
wymogom ustalonym w obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepi-
sach i ustaleniach. 

7. Dokumenty zwi¹zane. 

Na ka¿dej budowie na której stosowane jest rusztowanie typu 
BOSTA powinny znajdowaæ siê nastêpuj¹ce dokumenty:

- PN-M-47900-1: 1996 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze.
Okreœlenia, podzia³ i g³ówne parametry

- PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur. Ogólne wymagania i badania 
oraz eksploatacja.

- PN-M-47900-3: 1996 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze.
Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja.

- PN-M-47900-4: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze.
Z³¹cza.

- Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa i Przemys³u 
Materia³ów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-monta¿owych i rozbiórkowych (Dz.U.nr 13 
z 10.04.1972, poz.93)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzeœnia 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 z dnia 23
paŸdziernika 1997 r. poz. 844).
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Komisja odbiorowa w sk³adzie:

stwierdza, ¿e rusztowanie nadaje siê do eksploatacji bez uwag.

*)    – niepotrzebne skreœliæ 
**)   – wpisaæ odpowiednie

OŒWIADCZENIE

Wykonawca stwierdza, ¿e rusztowanie opisane w niniejszym protokole jest kompletne, zmontowane ze sztuk¹ budowlan¹, DTR 
wydan¹ przez producenta rusztowania oraz zgodnie z wymogami i przepisami BHP. Monta¿yœci zostali przeszkoleni w zakresie 
monta¿u i posiadaj¹ odpowiednie uprawnienia do monta¿u rusztowañ zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
30.09.2001 - Dz.U. Nr 118 poz 1263.
U¿ytkownik (inwestor) zobowi¹zuje siê nie wykonywaæ ¿adnych zmian w konstrukcji bez uprzedniego uzgodnienia z wykonawc¹.
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Komisja odbiorowa w sk³adzie:

stwierdza, ¿e rusztowanie nadaje siê do eksploatacji bez uwag.

*)    – niepotrzebne skreœliæ 
**)   – wpisaæ odpowiednie

OŒWIADCZENIE

Wykonawca stwierdza, ¿e rusztowanie opisane w niniejszym protokole jest kompletne, zmontowane ze sztuk¹ budowlan¹, DTR 
wydan¹ przez producenta rusztowania oraz zgodnie z wymogami i przepisami BHP. Monta¿yœci zostali przeszkoleni w zakresie 
monta¿u i posiadaj¹ odpowiednie uprawnienia do monta¿u rusztowañ zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
30.09.2001 - Dz.U. Nr 118 poz 1263.
U¿ytkownik (inwestor) zobowi¹zuje siê nie wykonywaæ ¿adnych zmian w konstrukcji bez uprzedniego uzgodnienia z wykonawc¹.
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Komisja odbiorowa w sk³adzie:

stwierdza, ¿e rusztowanie nadaje siê do eksploatacji bez uwag.

*)    – niepotrzebne skreœliæ 
**)   – wpisaæ odpowiednie

OŒWIADCZENIE

Wykonawca stwierdza, ¿e rusztowanie opisane w niniejszym protokole jest kompletne, zmontowane ze sztuk¹ budowlan¹, DTR 
wydan¹ przez producenta rusztowania oraz zgodnie z wymogami i przepisami BHP. Monta¿yœci zostali przeszkoleni w zakresie 
monta¿u i posiadaj¹ odpowiednie uprawnienia do monta¿u rusztowañ zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
30.09.2001 - Dz.U. Nr 118 poz 1263.
U¿ytkownik (inwestor) zobowi¹zuje siê nie wykonywaæ ¿adnych zmian w konstrukcji bez uprzedniego uzgodnienia z wykonawc¹.
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Protokó³ odbioru 

OŒWIADCZENIE

Wykonawca stwierdza, ¿e rusztowanie opisane w niniejszym protokole jest kompletne, zmontowane ze sztuk¹ budowlan¹, DTR 
wydan¹ przez producenta rusztowania oraz zgodnie z wymogami i przepisami BHP. Monta¿yœci zostali przeszkoleni w zakresie 
monta¿u i posiadaj¹ odpowiednie uprawnienia do monta¿u rusztowañ zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
30.09.2001 - Dz.U. Nr 118 poz 1263.
U¿ytkownik (inwestor) zobowi¹zuje siê nie wykonywaæ ¿adnych zmian w konstrukcji bez uprzedniego uzgodnienia z wykonawc¹.

Komisja odbiorowa w sk³adzie:

stwierdza, ¿e rusztowanie nadaje siê do eksploatacji bez uwag.

*)    – niepotrzebne skreœliæ 
**)   – wpisaæ odpowiednie



Region Centralny

05-500 Piaseczno k/W-wy 
ul. Kineskopowa 
tel. (022) 716 52 06 
fax. (022) 716 52 05 

Region Zachodni

70-784 Szczecin 
ul. A. Struga 84 
tel. (091) 464 35 63 
fax. (091) 464 44 60

Filie:

20-474 Lublin 
ul. Smoluchowskiego 7 
tel. (081) 441 73 79 
tel. fax. (081) 441 73 78 

85-375 Bydgoszcz 
ul. Biskupiñska 11
tel./ fax. (052) 379 61 95 
tel. (052) 320 21 45 

92-402 £ódŸ 
ul. Zak³adowa 147 
tel./ fax. (042) 648 84 71

80-557  Gdañsk 
ul. Marynarki Polskiej 59 
tel. (058) 343 15 69 ÷ 70 
fax. (058) 343 19 42 

41-400 Mys³owice k/ Katowic 
ul. Miko³owska 31 
te./ fax. (032) 316 09 87 

61-248 Poznañ 
ul. Dziadoszañska 10 
tel. (061) 872 91 01 
fax. (061) 872 01 33

53-610 Wroc³aw 
ul. Góralska 22 A 
tel./ fax. (071) 359 16 99

10-429 Olsztyn 
ul. Cementowa 3 
tel. (089) 532 00 73
tel./ fax. (089) 532 00 72 

www.huennebeck.pl

Harsco Access Services Group
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