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ROZDZIAŁ I.
Zakres stosowania rusztowa systemowych
plettac Kombi SL 70/100
1.1.

Zakres stosowania rusztowa systemowych „plettac Kombi SL 70/100”.
Zakres stosowania rusztowa systemowych „plettac Kombi SL70/100”, dzieli si ze wzgl du na :

1. Obci enie u ytkowe:
- SL 70 rozstaw 3,0 m = 2,0 kN/m2
- SL 70 rozstaw 2,5 m = 3,0 kN/m2
- SL 100 rozstaw 2,5 m = 3,0 kN/m2
2. Dopuszczalne obci enie u ytkowe podestów – podano w zestawieniu elementów rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/100 str. 7-14.
3. Dopuszczalne wysoko ci rusztowa Kombi SL70/100:
- Kombi SL 70 – 64 m
- Kombi SL 100 – 64 m
4. Dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowa jest mo liwa bez specjalnego projektowania:
- tylko w I strefie obci e wiatrem wg PN-77/B-02011.
5. Instalacj d wigów - na rusztowaniu nie mog by instalowane d wigi budowlane lub urz dzenia wci gaj ce o ud wigu powy ej 150 kg,
6. Prac na rusztowaniu – dopuszczalna tylko na jednym poziomie w danym pionie rusztowania.
7. U ytkowanie rusztowa poza wymienionym w pkt. 1- 6 zakresem stosowania, wymaga dokonania oblicze statycznych – wykonanie projektu konstrukcyjno – technicznego.
8. Obliczenia statyczne, wymagaj równie konstrukcje rusztowa , w których przewiduje si stosowanie :
- ram wyrównawczych,
- ram przej ciowych,
- d wigarów do przewiesze nad bramami ,
- plandek oraz siatek ochronnych,
- szerokich konsol rozszerzaj cych trójpodestowych,
- odmiennej ni okre lona w niniejszej instrukcji siatki st e lub kotwie .
Obliczenia konstrukcji rusztowa SL 70/SL100, nale y przeprowadza zgodnie z obowi zuj cymi normami
i przepisami w uzgodnieniu z przedstawicielami firmy „R&M plettac” Sp. z o.o.
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ROZDZIAŁ II.
Specyfikacja elementów rusztowa systemowych
plettac Kombi SL 70/100
Uwaga : kropk „ • ” oznaczono elementy stosowane w monta u konstrukcji typowych.
2.1. Wyposa enie podstawowe.
Rysunek

Wyszczególnienie

Wymiary
[cm]

Masa

Nr kat.

Ramy pionowe SL 70
Stal, cynkowana ogniowo
dla obci e do 2 kN/m2

200 x 70
150 x 70
100 x 70
50 x 70

20.00 kg
17.00 kg
13.00 kg
9.50 kg

5F SL70 3300 •
5F SL70 3301
5F SL70 3302
5F SL70 3303

Ramy pionowe SL 100
Stal, cynkowana ogniowo
dla obci e do 3 kN/m2

200 x 110
150 x 110
100 x 110
50 x 110

23.00 kg
20.00 kg
16.00 kg
12.00 kg

5F SL10 3500 •
5F SL10 3501
5F SL10 3502
5F SL10 3503

300x32x4.8

23.00 kg

5F SLN0 4000 •

250x32x4.8
200x32x4.8
150x32x4.8
110x32x4.8
70x32x4.8

20.00 kg
14.70 kg
11.40 kg
8.50 kg
6.00 kg

5F SLN0 4004 •
5F SLN0 4002 •
5F SLN0 4003 •
5F SLN0 4005
5F SLN0 4006

Podesty stalowe
obc.u ytk. = 3 kN/m2,
zale ne od długo ci;
cynkowanie ogniowe, perforowane

300x32x7
250x32x7
200x32x7
150x32x7

25.00 kg
20.00 kg
15.00 kg
12.00 kg

5F SLN4 7000 •
5F SLN4 7001
5F SLN4 7002 •
5F SLN4 7003 •

Podesty aluminiowe
obc.u ytk. = 3 kN/m2,
zale ne od długo ci;
zabezp.przed po lizgiem

300x32x5
250x32x5
200x32x5
150x32x5

14.00 kg
11.75 kg
9.50 kg
7.25 kg

5F SLN1 3000
5F SLN1 3001
5F SLN1 3002
5F SLN1 3003

361
320
283
250
292
270

10.00 kg
9.00 kg
7.00 kg
6.00 kg
8.00 kg
7.20 kg

5F SNN6 0000 •
5F SNN6 0001 •
5F SNN6 0002 •
5F SNN6 0003 •
5F SNN6 0004
5F SNN6 0005 •

-

0.50 kg

SNN6 1000

Podesty drewniane
obci one u ytkowo do
2 kN/m2;
klejone, odporne na warunki atmosferyczne
obci enie u ytkowe
= 3 kN/m2,
zale ne od długo ci

St

enia dla pól
300x200 cm
250x200 cm
200x200 cm
150x200 cm
250x150 cm
250x100 cm

Dolne zamocowanie st -
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e

Por cze dla podestów :
300 cm
250 cm
200 cm
150 cm
110 cm
70 cm

300
250
200
150
110
70

5.20 kg
4.20 kg
3.60 kg
2.80 kg
2.00 kg
1.50 kg

5F SNN0 5003 •
5F SNN0 5002 •
5F SNN0 5001 •
5F SNN0 5000 •
5F SNN0 5005
5F SNN0 5006

Por cze podwójne dla
podestów :
300 cm
250 cm
200 cm
150 cm

300
250
200
150

13.30 kg
10.90 kg
8.50 kg
6.50 kg

5F SNN1 3000 •
5F SNN1 3001 •
5F SNN1 3002 •
5F SNN1 3003 •

Por cze boczne :
SL 70
SL 100

70
100

2.00 kg
3.00 kg

5F SL70 9000 •
5F SL10 9000 •

Podwójne por cze boczne:
SL 70
SL 100

70
110

4.00 kg
5.00 kg

5F SL71 2000 •
5F SL11 2000 •

Burty drewniane do podestów :
300 cm
250 cm
200 cm
150 cm
110 cm
70 cm

300
250
200
150
110
70

6.00 kg
5.00 kg
4.30 kg
2.70 kg
2.20 kg
1.50 kg

5F SNN1 4000 •
5F SNN1 4001 •
5F SNN1 4002 •
5F SNN1 4003 •
5F SNN1 4007
5F SNN1 4006

Burty drewniane czołowe
SL 70
SL 100

70
110

1.30 kg
2.00 kg

5F SL71 5000 •
5F SL11 5000 •

100

4.00 kg

5F SNN1 1000

70
110

2.00 kg
2.70 kg

5F SL71 0000
5F SL11 0000

Słupki do por czy :
Górne zabezpieczanie
podestów
SL 70
SL 100
Słupek do por czy z zabezpieczeniem podestu :
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5

Stron: 22

SL 70
SL 100

70
110

6.00 kg
6.30 kg

5F SL70 8000
5F SL10 8000

Boczne ramy por czowe :
SL 70
SL 100

70
110

13.90 kg
16.80 kg

5F SL70 7000
5F SL10 7000

Stopa ramy z trzpieniem
gwintowanym dla wyrównywania niewielkich nierówno ci terenu, przy
czym 25% lecz nie mniej
ni 15 cm trzpienia gwintowanego powinno pozosta w ramie pionowej

35.5
50.5
66.5
91.5
111.5

2.25 kg
3.00 kg
3.50 kg
4.30 kg
5.00 kg

5F SOG5 7000 •
5F SOG5 7001 •
5F SOG5 7002 •
5F SOG5 7003 •
5F SOG5 7008 •

Stopa ramy z trzpieniem
gwintowanym, obrotowa

56.8

6.10 kg

5F SOG5 8001 •

2.2. Wej cia.
Rysunek

Wyszczególnienie

Wymiary
[cm]

Masa

Nr kat.

Aluminiowa płyta włazowa
wkład ze sklejki lub aluminium, komplet ze zintegrowan drabin
dla obci e do 2 kN/m2

300x65x7
250x65x7

26.60 kg
23.20 kg

5F SLN0 9000
5F SLN0 9001

Rama stalowa SL 70
dla obci e do 3 kN/m2

300x65x8
250x65x8

27.14 kg
25.02 kg

5F SLN1 7000
5F SLN1 7001

300x57
250x57

33.50 kg
28.40 kg

5F SLN1 8000
5F SLN1 8001

Pokład drewniany z klap
dla ramy - stalowej SL 70
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Drabina wewn trzna
mi dzykondygnacyjna
dla ram stalowych SL 70 stal

-

11.70 kg

5F SLN3 9000

Drabiny aluminiowe
przystosowane do zł cza
rurowego
48.3 mm, z mo liwo ci
przedłu ania
Do zastosowania tylko
tam, gdzie nie s mo liwe
wej cia wewn trzne

300
400
500
600

8.00 kg
10.00 kg
14.00 kg
16.00 kg

5F SOG8 0004
5F SOG8 0001
5F SOG8 0002
5F SOG8 0003

2.3. Naro niki.
Rysunek

Wyszczególnienie

Wymiary-cm

Podest naro ny do wyrównywania naro nika rusztowania do k ta 45o
70
110
Zł cze rurowe obrotowe do
poł cze ram pionowych
przy słupku wewn trznym

Masa

12.00 kg
24.00 kg
-

1.20 kg

Nr. kat.

5F SL7 11000
5F SL1 11500
2K DKP0 0100 •

2.4. Kotwy.
Rysunek

Wyszczególnienie

Wymiary
[cm]

Kotwa dystansowa
Rura dystansowa

Zł cze rurowe krzy owe

-

Masa

Nr kat.

80

3.70 kg

5F SLN2 5000 •

40
50
110
130
150

1.70 kg
2.00 kg
4.00 kg
4.80 kg
5.80 kg

5F SNN2 4004 •
5F SNN2 4010 •
5F SNN2 4000 •
5F SNN2 4001 •
5F SNN2 4002 •

1.10 kg

2K NKP0 0100 •
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ruba z uchem
Ocynkowana galwanicznie, spawana
Kołek plastikowy rozpr ny 70mm z tworzywa, do
rub z uchem

12x120mm
12x160mm
12x230mm

0,19kg
0,22kg
0,30kg

70mm

5F DIVO 0107 •
5F DIVO 0108 •
5F DIVO 0110 •
5F DIVO 0105 •

Za lepka

5F DIVO 0104

2.5. Poszerzanie rusztowa .
Rysunek

Wyszczególnienie

Wymiary
[cm]

Masa

Nr kat.

Konsola 32
bez ł cznika rurowego

32

3.50 kg

5F SLN1 6500

Konsola 32
z ł cznikiem rurowym

32

5.50 kg

5F SLN1 5500

Konsola 64/50

74

8.00 kg

5F SLN1 6000

Konsola 74/50
Konsole 74/50 pozwalaj
na przemieszczanie rusztowania o szeroko ramy
do wewn trz lub na zewn trz niezale nie od wysoko ci rusztowania

74

10.30 kg

5F SLN1 5000

St enie poprzeczne
do podparcia konsoli 74/50

74

8.20 kg

5F SLN2 0500

St enie poprzeczne
do podparcia konsoli
110/50

110

8.80 kg

5F SLN2 0501

Konsola 96/50

110

9.70 kg

5F SLN1 1500
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Konsola 110/50
Konsole 110/50 pozwalaj
na przemieszczanie rusztowania o szeroko ramy
do wewn trz lub na zewn trz niezale nie od wysoko ci rusztowania

110

11.90 kg

5F SLN0 5500

Konsola wn kowa

200

10.50 kg

5F SLN0 6000

4.20 kg

5F SLN0 6500

Dolna konsola wn kowa

-

2.6. Przej cia.
Rysunek

Wyszczególnienie
D wigar pomocniczy

Poprzecznica dla po rednich wysoko ci
SL 70
SL 100
Ramy przej ciowe
dla SL 70/SL 70 4 pod.
dla SL70/SL100 5 pod.

Wymiary
[cm]

Masa

Nr kat.

500
600
750

50.50 kg
60.60 kg
76.60 kg

5F SNN0 4000
5F SNN0 4001
5F SNN0 4002

70
110

4.40 kg
7.90 kg

5F SL71 6000
5F SL11 6000

200x150
200x180

36.00 kg
38.00 kg

5F SL76 1000
5F SLN2 8000
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D wigar stalowy kratowy
wysoko 45cm, wykonany z rury stalowej
fi48,3x3,2mm ocynkowany
ogniowo

310
410
510
610
760

30,00kg
39,00kg
49,00kg
58,00kg
73,00kg

5F SOG0 2000
5F SOG0 2001
5F SOG0 2002
5F SOG0 2003
5F SOG0 2004

D wigar aluminiowy kratowy wysoko 45cm,
wykonany z rury aluminiowej fi48,3mm

310
410
510
610
810

12,00kg
15,50kg
19,60kg
23,00kg
30,30kg

5F SOG0 1000
5F SOG0 1001
5F SOG0 1002
5F SOG0 1003
5F SOG0 1004

70
100
130
160
195

4,30kg
6,20kg
8,00kg
10,00kg
12,00kg
6,20kg/mb

5F SLN3 0007
5F SLN3 0000
5F SLN3 0003
5F SLN3 0001
5F SLN3 0005

4,40kg

5F SOG0 2100

4,50kg
4,00kg

5F SOG4 1000
5F SOG4 1001

Trawers d wigara :
2-podestowy
3-podestowy
4-podestowy
5-podestowy
6-podestowy

Ł cznik d wigara prosty
z 4-ma rubami poprzecznymi
Ł cznik d wigara k towy
górny
dolny
z 4-ma rubami poprzecznymi
2.7. Osłony.
Rysunek

Wyszczególnienie
Plandeki z oczkowym
brzegiem dla ochrony
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
oraz dla ochrony rodowiska

Wymiary
[cm]

Masa

10x2.7=27m2
20x2.7=54m2

9.00 kg
18.00 kg

5F PLA0 1800
5F PLA0 1802

10x3.2=32m2
20x3.2=64m2

11.00 kg
22.00 kg

5F PLA0 1801
5F PLA0 1803
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Siatka z brzegiem oczkowym stanowi ca osłon
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

10x2.5=25m2
20x2.5=50m2

2.00 kg
4.00 kg

5F PLA0 2000
5F PLA0 2002

10x3.1=31m2
20x3.1=62m2

2.50 kg
5.00 kg

5F PLA0 2001
5F PLA0 2003

2.8. Daszki i siatki ochronne.
Rysunek

Wyszczególnienie
Daszek ochronny do zabezpieczania przej pieszych przed spadaj cymi
przedmiotami

Podesty stalowe
obc.u ytk. = 3 kN/m2,
zale ne od długo ci;
cynk.ogniowo,perforowane
Podpory do siatki ochronnej
SL 70
SL 100

Siatka ochronna
cynkowana ogniowa

Konsola dachowa stal –
dostosowana do spadku
dachu od 30o do 60o.

Wymiary
[cm]

Masa

Nr kat.

100

3.50 kg

5F SLN1 7500

300x30x4
250x30x4
200x30x4
150x30x4

16.00 kg
13.50 kg
10.80 kg
8.00 kg

5F SLN0 2500
5F SLN0 2501
5F SLN0 2502
5F SLN0 2503

200
200

10.00 kg
12.00 kg

5F SL73 7000 •
5F SL10 5000 •

300x100
250x100
200x100
150x100

25.30 kg
21.70 kg
18.20 kg
14.70 kg

5F SNN3 8000 •
5F SNN3 8001 •
5F SNN3 8002 •
5F SNN3 8003 •

170x88

19.90 kg

5F XS70 1000
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2.9. Zł cza ochronne.
Zł cze krzy owe
z nakr tkami kołnierzowymi do rur o rednicy zewn trznej 48,3mm

1,10kg

2K NKP0 0100 •

Zł cze obrotowe
z nakr tkami kołnierzowymi do rur o rednicy zewn trznej 48,3mm

1,20kg

2K DKP0 0100 •

Zł cze wzdłu ne
z nakr tkami kołnierzowymi do rur o rednicy zewn trznej 48,3mm

1,50kg

2K ZKO0 0100 •

Ł cznik rurowy

1,00kg

2S OOO3 1500

2,00kg

5F SOG4 8000

0,90kg

5F SOG0 9000 •

Podstawa stała
ocynkowana ogniowo

Zł cze por czowe

15x15
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ROZDZIAŁ III.
Zasady monta u i demonta u rusztowa systemowych
plettac SL 70/100
3.1. Zasady monta u i demonta u rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/100.
3.1.1. Uwagi ogólne .
1.) U ytkownik rusztowania zobowi zany jest do cisłego przestrzegania zasad monta u i eksploatacji
uj tych:
- w niniejszej instrukcji,
- w normach serii PN-78/M-47900 lub w ich znowelizowanych wersjach PN-M-47900:1996,
- w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. , poz. 401 – obowi zuje
od wrze nia 2003 r.).
- w Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844).
W/w przepisy Dz. U. w wersji elektronicznej, znajduj si do wgl du ka dego kierownika regionu,
na którego terenie u ytkowane s rusztowania „SL 70/100”. Patrz. „Biblioteczka Zintegrowanego
Systemu Zarz dzania” (na wewn trznej stronie internetowej firmy) :
- pkt. 5. Przepisy serwisu internetowego LEX (kliknij „przejd ”).
W/w przepisy zobligowany jest posiada równie nadzór techniczny zlecaj cego monta demonta rusztowa .
2.) Prowadzenie monta u i demonta u rusztowa „p l e t t a c” mo e by prowadzone tylko przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje fachowe.
3.1.2.

Wymagania szczegółowe wynikaj ce z postanowie norm PN i przepisów obowi zuj cych
w Polsce.
3.1.2.1. No no podło a.
Obowi zuj postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt 4.3.
3.1.2.2. Posadowienie rusztowa .
Obowi zuj postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt 4.4.
3.1.2.3. Usytuowanie rusztowania w s siedztwie napowietrznych linii energetycznych.
- Obowi zuj postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt 4.9.1.
3.1.2.4. Urz dzenia elektryczne (przewody elektryczne).
Obowi zuj postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.9.2; 4.9.3.
3.1.2.5. Urz dzenia piorunochronne.
Obowi zuj postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt 4.8.
3.1.2.6. Daszki ochronne.
Daszki ochronne nale y montowa zgodnie z postanowieniami normy PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.10.3.

3.1.2.7. Ogrodzenia, odboje, tablice i wiatła ostrzegawcze.
Monta powy szych zabezpiecze nale y przeprowadza
47900-2:1996 p.p. 4.10.4; 4.10.5; 4.10.6; 4.10.7..

zgodnie z postanowieniami normy PN-M-

3.1.2.8. Urz dzenia transportowe.
Przy monta u i u ytkowaniu urz dze transportowych obowi zuj postanowienia normy PN-M-479002:1996 pp. 4.7.2; 4.7.3.
Strona:
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Dopuszcza si stosowanie wci garek linowych z wysi gnikiem obrotowym standardowo przewidzianych do instalowania na rusztowaniu. Wci garki montowane na rusztowaniu musz mie
wiadectwo dopuszczenia wystawione przez Urz d Dozoru Technicznego.
3.1.2.9. Rusztowania z plandekami i siatkami ochronnymi.
Technik zabezpieczania rusztowa plandekami i siatkami ochronnymi reguluj postanowienia norm
DIN, w zwi zku z tym stosowanie tego typu zabezpiecze powinno by uzgadniane z przedstawicielem
producenta.
3.1.2.10. Badania zmontowanych konstrukcji rusztowa .
Badania zmontowanej konstrukcji rusztowania przeprowadza si wg procedury opisanej w PN-M47900-2:1996 pkt 7.3.; przy czym nale y zwróci uwag , e niniejsza instrukcja wprowadza ostrzejsze
ni normowe, wymagania w zakresie techniki wykonywania i sprawdzania zakotwie .
3.1.2.11. Odbiór techniczny zmontowanego rusztowania.
Eksploatacja rusztowania jest mo liwa, po dokonaniu odbioru technicznego rusztowania. Warunki odbioru s okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
3.1.2.12. Przegl dy eksploatacyjne rusztowa .
W czasie eksploatacji, rusztowania SL70/100 podlegaj nast puj cym przegl dom:
1.) Przegl dy codzienne :

Przegl dy codzienne powinny by dokonywane przez osoby u ytkuj ce rusztowanie tj. pracowników pracuj cych na rusztowaniu. Przegl d codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
a) rusztowanie nie doznało uszkodze lub odkształce ,
b) rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,
c) przewody elektryczne s dobrze izolowane i nie stykaj si z konstrukcj rusztowania,
d) stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest wła ciwy (czysto pomostów, w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpo lizgowe pomostów),
e) nie zaszły zjawiska maj ce ujemny wpływ na bezpiecze stwo rusztowania.

2.) Przegl dy dekadowe.

Przegl dy dekadowe powinny by wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza konserwator rusztowa
lub pracownik in ynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przegl du dekadowego jest
sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mog spowodowa katastrof budowlan lub
stworzy niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

3.) Przegl dy dora ne.

Przegl dy dora ne przeprowadza nale y zawsze po dłu szej ni 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania i po ka dej burzy o sile wiatru powy ej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Przegl d dora ny powinien by dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Mo e on by zarz dzony w
ka dym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrze one usterki powinny by usuni te po ka dym przegl dzie przed przyst pieniem do pracy. Za wykonywanie przegl dów odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegl dów
dekadowych i dora nych powinny by zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonuj ce przegl du.

3.1.2.13.
Pakowanie, przechowywanie i transport cz ci rusztowa .
W tym zakresie obowi zuj wymagania PN-M-47900-2:1996 pkt. 6.
3.1.3.

Instrukcja monta u i demonta u.

3.1.3.1 Uwagi ogólne.
1.) Prowadzenie monta u i demonta u rusztowa p l e t t a c mo e by prowadzone tylko przez
osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje fachowe.
2.) W instrukcji tej podane s ogólne zasady monta u i demonta u rusztowa .
3.) Wszystkie cz ci rusztowania powinny by przed zamontowaniem wizualnie sprawdzone.
Uszkodzonych cz ci jak równie elementów niesystemowych nie wolno wbudowywa w
siatk rusztowania.
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4.) Monta rusztowania przeprowadzany jest etapami, kolejno po sobie nast puj cymi.

3.1.3.2. Podło e.
Rusztowanie mo na posadowi tylko na podło u, które ma wystarczaj c zdolno przenoszenia
obci e . Przy niewystarczaj cej no no ci podło a przewidziane s rozkładaj ce obci enie – podkłady (rys. nr 1).

Rys. nr 1. Rozło enie obci

enia przy zastosowaniu podkładów drewnianych

Przy monta u rusztowania na terenie ze spadkiem lub uskokami, jak równie w przypadku, gdy konieczne jest osi gni ci konkretnej wysoko ci rusztowania, stosuje si odpowiednie stopy ramy
z trzpieniem gwintowanym lub ramy po rednie (wyrównuj ce) (rys. nr 2).

Rys. nr 2 Ramy po rednie (wyrównuj ce), stopy ramy z trzpieniem gwintowanym.

3.1.3.3. Monta pierwszego poziomu rusztowania oraz dalszych kondygnacji.
1.) Monta rusztowania rozpoczyna si od ustawienia podstawek rubowych. Rozstaw podstawek okrelony jest długo ci por czy i szeroko ci ramy. Podstawki od strony ciany powinny by tak rozmieszczone, aby po zamontowaniu ram i pomostów, odst p w poziomie pomi dzy kraw dzi pomostu rusztowania, a cian nie przekraczał 20 cm. Nast pnie na trzpienie zewn trznych podstawek
rubowych zamontowa dolne mocowanie st enia.
2.) Monta ram rusztowania nale y rozpoczyna od najwy szego miejsca terenu. Ramy pionowe nasadza si na trzpienie podstawek oraz ł czy si za pomoc st e (poziomych por czy). Jedno st enie mocowane jest w dolnych nasadzonych na trzpieniach stojaków uchwytach, drugie do uchwytów
por czy umieszczonych na ramie (jak na rys. nr 3).
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Rys. nr 3 Monta ram.

3.) Nast pnie zamocowa od strony zewn trznej st enia oraz podesty rys. nr 4.
Uwaga: st enia uko ne z jednej strony posiadaj dwa otwory do mocowania. W czasie monta u
pierwszej kondygnacji rusztowania, st enie mocowane jest do zaczepu w pierwszym otworze licz c od rodka. St enia wy szych kondygnacji zawsze nale y mocowa wykorzystuj c drugi otwór st enia.

Rys. nr 4. Monta pierwszego st

enia.

Zmontowane pierwsze pole rusztowania, nale y wypoziomowa i ustawi do pionu oraz sprawdzi
odst p od ciany. Poziomowanie wykonywa przez obrót wrzeciona podstawek rubowych.
4.) Monta dalszego ci gu rusztowania.
Tok post powania przy wybudowaniu nast pnych pól rusztowania jest identyczny jak w pkt. 2. Dla ka dych 5 pól rusztowania, ka dorazowo wbudowuje si minimum jedno st enie (rys. nr 5 ) i nie rzadziej
ni co 10 m.
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Rys. nr 5. Monta kolejnych elementów pierwszego poziomu rusztowania.

W polu, nad którym b dzie wznoszony pion komunikacyjny, zamontowa pomosty z włazem i drabink .
W polu tym, zaleca si uło enie na dolnych ryglach ram desek, które b d stanowi podparcie dla drabinki wej ciowej.
Po monta u pierwszej kondygnacji, nale y j wypoziomowa za pomoc nakr tek podstawy.
5.) Budowa dalszych kondygnacji rusztowania.
Monta kolejnych pól rusztowania, przebiega w sposób opisany w pkt. 2. Przy monta u wy szych kondygnacji nale y przestrzega nast puj cych zasad :
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Por cze montuje si od strony zewn trznej rusztowania, do ram w poziomie, zakładaj c je na trzpienie ram
zabezpieczone specjalnymi zapadkami; w przypadku gdy odst p rusztowania od lica ciany jest > 20 cm, naley wtedy zamontowa por cze i burty równie od strony wewn trznej. Do monta u zabezpiecze od strony
przy ciennej nale y stosowa zł cza por czowe i zł cze z bolcem do mocowa burt.
Pomosty rusztowania układa si z podestów. Podesty zakłada si w poziomie na pionowe trzpienie ram, Podesty spełniaj rol st e poziomych i musz by montowane w ka dym polu rusztowania. Pola musz by
całkowicie wypełnione podestami.
Pomosty rusztowania, na których mog przebywa ludzie, musz by zabezpieczone dwoma por czami, które
nale y zamocowa na wysoko ci 1,0 m licz c od powierzchni pomostu. Alternatywnie zamiast por czy, na
najwy szym pomo cie mo na stosowa siatki ochronne nr kat. cz ci 5F SNN3 800, mocowane w podporach
do siatki nr kat. 5F SL 73 7000 ; 5F SL 10 5000.
Pomosty od strony szczytowej, nale y zabezpiecza za pomoc podwójnych por czy (górna por cz na wysoko ci 1,0 m) i burt poprzecznych.
St enia montuje si po zewn trznej stronie rusztowania.
Budowa rusztowania musi by tak prowadzona, aby niebezpiecze stwo upadku z rusztowania było mo liwie
jak najmniejsze.
Transport pionowy elementów rusztowa mo e odbywa si r cznie lub za pomoc wci garek. Przy transporcie pionowym r cznym, musz by zmontowane por cze główne i po rednie.
Klatka schodowa – pion komunikacyjny, wykonujemy jednocze nie z budow konstrukcji rusztowania – wewn trz siatki rusztowania. Odległo pomi dzy s siednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna przekracza
40 m i 20 m od najbardziej oddalonego stanowiska pracy.
Przykłady rozmieszczenia pionów komunikacyjnych dla SL70 i SL 100 rys. nr 6 .

Rys.6. Pion komunikacyjny.
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i)

dalszy monta rusztowania mo e odbywa si wg dwóch wariantów (rys. nr 7 – wariant I, rys. nr 8 – wariant II).

Rys. nr 7 – wariant I.

Wariant I – monta ram pionowych rozpoczynamy od skrajnego, najbardziej oddalonego pola rusztowania i prowadzimy go do pola rusztowania gdzie odbywa si transport pionowy.

Rys. nr 8 – wariant II.

Wariant II – monta ram pionowych rozpoczynamy od pola, gdzie odbywa si transport pionowy i prowadzimy
w kierunku do skrajnego – ostatniego pola rusztowania.
j)

Rusztowanie w obr bie naro nika:
Na wysoko ci zakotwionych kondygnacji rusztowania, s siednie ramy znajduj ce si w naro niku budynku nale y ł czy za pomoc rur φ 48,3x3,2 i zł cz. Alternatywnie mo na zamocowa stojak ramy pionowej naro nej,
za pomoc dwóch zł cz obrotowych do najni szej s siedniej ramy pionowej prostopadłej do ciany budynku.
Tym samym nie jest potrzebna podstawka rubowa. Obci enie jest przenoszone poprzez zł cza obrotowe do
stojaka s siedniej ramy. Na wysoko ci zakotwionych kondygnacji rusztowania(w odst pie nie wi kszym ni
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4 m, ramy nale y poł czy za pomoc kolejnych dwóch zł czy obrotowych. Szczelin pomostu pomi dzy polami rusztowania nale y za lepi . Ramy z obydwu stron naro nika powinny by kotwione kotwami trójk tnymi.
Przykład rozwi zania rusztowania w obr bie naro nika pokazano na rys. nr 9.

Rys. nr 9. Przykład - rusztowanie naro nika ciany.

k) St anie rusztowania.
St enia wykonywa zgodnie z siatk st e , przedstawion na rysunkach poszczególnych wariantów
monta owych, przy czym nale y przestrzega zasady, aby odległo pomi dzy st anymi polami nie
była wi ksza ni 10 m (dla pól o długo ci 3,0 m st enia montowa w co 4 polu, dla pól o długo ci
1,5 m; 2,0 m i 2,5 m st enia montowa w co 5 polu). Na ka dej kondygnacji rusztowania musz znajdowa si co najmniej dwa st enia.
St enia wykonywa w układzie wie owym (st enia rozmieszczone w jednym pionowym ci gu) lub alternatywnie w układzie wielkopłaszczyznowym.
l) Kotwienie rusztowania.
Rusztowania musz by zakotwione do ciany budynku lub budowli w sposób zapewniaj cy stateczno i sztywno konstrukcji rusztowania oraz umo liwiaj cy przeniesienie sił zewn trznych działaj cych na rusztowanie. Do zakotwie nale y stosowa ł czniki kotwi ce i elementy kotwi ce ( ruby
z uchem oraz kołki plastikowe rozpr ne), znajduj ce si na wyposa eniu rusztowania. Zakotwienia
montowa sukcesywnie w trakcie monta u rusztowania.
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3.1.3.4. Rodzaje kotew :
a) kotew długa, mocowana do dwóch stojaków ramy (przenosi siły prostopadłe i równoległe do fasady)
Zł cze krzy owe

Kotew długa

rys.

b) kotew krótka mocowana do wewn trznego stojaka ramy (przenosi siły prostopadłe do fasady)
Zł cze krzy owe

Kotew krótka

rys.

c) kotew trójk tna mocowana do wewn trznego stojaka ramy (przenosi siły prostopadłe i równoległe do
fasady)
Zł cze krzy owe

Kotew krótka

rys.

Zł cza krzy owe dokr ca momentem 5 kNcm (dopuszczalne odchylenie ± 10%).
3.1.3.5. Siatka kotwie .
Siatki kotwie oraz typ zakotwie , przedstawiono na rysunkach poszczególnych wariantów monta owych.
3.1.3.6. Zasady wykonywania zakotwie :
• kotwienie rozpoczyna si pocz wszy od drugiego poziomu rusztowania;
• zakotwienia rozmieszczane s symetrycznie na całej powierzchni rusztowania;
• kotwy rozmieszcza si co drugie pole w poziomie oraz co drug kondygnacj , przy czym s siednie
rz dy zakotwie s przesuni te w stosunku do siebie o jedno pole,
• pion komunikacyjny kotwiony jest z ka dej ze stron, co 4 m;
• najwy sz kondygnacj rusztowania nale y kotwi w co drugie pole;
• skrajne ci gi pionowe ram kotwione s co 4 m;
• wszystkie ramy do których przymocowane s szerokie zewn trzne konsole rozszerzaj ce musz by
kotwione, a w przypadku stosowania pomostów o długo ci 3,0 m kotwi nale y równie ramy znajduj ce si o jedn kondygnacje ni ej.
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3.1.3.7. Siły zakotwie .
Warto ci sił zakotwie przypadaj cych na jedno zakotwienie podano poni ej w tablicy 1.
Tablica 1.
Składowa siły
Składowa prostopadła do ciany
Składowa prostopadła do ciany

Wysoko

rusztowania
H

ciany cz

*

ciowo otwarte

ciany zamkni te **

0< H ≤10 m

3,4 kN

1,3 kN

10 m< H ≤20 m

3,8 kN

1,5 kN

20 m< H ≤ 64 m

4,1 kN

1,8 kN

1,5 kN

1,5 kN

0< H ≤ 64 m

Uwaga :
1. *) ilo otworów do 60 % powierzchni fasady
2. **) ilo otworów do 20 % powierzchni fasady.
3. Zakotwienia nie powinny przenosi sił pionowych.

3.1.3.8. Sprawdzenie zakotwie pod obci eniem.
No no poł czenia kołków ciennych ze cian budynku musi by udokumentowana poprzez wykonanie prób. Punkty kotwienia , poddawane obci eniom próbnym, musz zosta okre lone przez osob
odpowiedzialn za monta rusztowania.
1.) Ilo prób.
- 20 % przy cianie betonowej,
- 40 % przy innych cianach.
Minimalna liczba sprawdzanych zakotwie – 5.
2.) Obci enie próbne musi stanowi 1,2 krotno siły zakotwienia.
Sprawdzanie zakotwie powinno by wykonywane sukcesywnie w czasie monta u rusztowania.
Wyniki prób powinny zosta spisane komisyjnie i musz by przechowywane przez okres u ytkowania
rusztowania.
3.1.3.9. Demonta rusztowania – prowadzi nale y w odwrotnej kolejno ci, ni pokazano to na rys. nr 7 i 8, a tak e jak
w opisie monta u.
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Rozdział IV.
Przykładowe schematy monta owe rusztowa „plettac Kombi
SL 70/100”.
Schematy monta owe rusztowa „plettac Kombi SL 70/100”, pokazano na rysunkach
niniejszej instrukcji :
1.) Rysunek nr 1 : Schemat uzupełniaj cy rusztowania o wysoko ci do 24 m.
2.) Rysunek nr 2 : Schemat uzupełniaj cy rusztowania o wysoko ci do 24 m. Rusztowanie obci gni te siatk – fasada zamkni ta.
3.) Rysunek nr 3 : Schemat uzupełniaj cy rusztowania o wysoko ci do 24 m. Rusztowanie obci gni te plandek – fasada zamkni ta.
4.) Rysunek nr 4 : Schemat uzupełniaj cy rusztowania o wysoko ci do 24 m. Zastosowanie podstawek plettac z długim trzpieniem.
5.) Rysunek nr 5 : Schemat uzupełniaj cy rusztowania o wysoko ci do 24 m. Ramy przej ciowe.
6.) Rysunek nr 6 : D wigary do przej nad przeszkodami.
7.) Rysunek nr 7 : Rusztowanie zabezpieczaj ce przed upadkiem z dachu.
8.) Rysunek nr 8 : Daszek ochronny. Konsola 64.
9.) Rysunek nr 9 : Poł czenie naro ników. Punkt podparcia.
10.) Rysunek nr 10 : Rusztowanie przy cianie zamkni tej dla rozstawu pól: 2,5 m i wysoko ci do
64 m.
11.) Rysunek nr 11 : Rusztowanie przy cianie zamkni tej dla rozstawu pól: 3,0 m i wysoko ci do
50 m.
12.) Rysunek nr 12 : Rusztowanie przy cianie cz ciowo otwartej dla rozstawu pól: 2,5 m i wy soko ci do 64 m.
13.) Rysunek nr 13 : Rusztowanie przy cianie cz ciowo otwartej dla rozstawu pól: 3,0 m i wy soko ci do 50 m.
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