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UWAGA
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla projektantów, personelu monta¿owego i u¿ytkowników rusztowañ „plettac-pl PD 70/100”.
Przedsiêbiorstwo montuj¹ce, demontuj¹ce lub u¿ytkuj¹ce rusztowanie w systemie „plettac-pl PD 70/100” musi zapewniæ dostêpnoœæ niniejszej
instrukcji w miejscu w którym te rusztowania s¹ montowane, demontowane lub u¿ytkowane.
CECHOWANIE ELEMENTÓW
Elementy rusztowania s¹ oznakowane napisem o treœci:

PD/XX
gdzie XX – oznacza ostatnie cyfry roku produkcji.
Oznaczenia rusztowania PD70
Rusztowanie EN 12810-4N-SW06/300-H1-A-LS
Rusztowanie EN 12810-4N-SW06/300-H1-B-LS
Oznaczenia rusztowania PD100
Rusztowanie EN 12810-4N-SW09/300-H1-A-LS
Rusztowanie EN 12810-4N-SW09/300-H1-B-LS
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ROZDZIA£ I.
Zakres stosowania rusztowañ ramowych
plettac-pl PD 70/100
1.1 Zakres stosowania rusztowañ systemowych „plettac-pl PD 70/100”, dzieli siê ze wzglêdu na:
1. Obci¹¿enie u¿ytkowe rusztowañ typowych:
- PD 70 rozstaw 3,0 m = 2,0 kN/m2
- PD 70 rozstaw 2,5 m = 3,0 kN/m2
- PD 100 rozstaw 2,5 m = 3,0 kN/m2
- PD 100 rozstaw 3,0 m =2,0 kN/m2
2. Dopuszczalne obci¹¿enie u¿ytkowe podestów – podano w zestawieniu elementów rusztowañ systemowych plettac pl-PD 70/100 str. 7-14.
3. Dopuszczalne wysokoœci typowych rusztowañ PD70/100:
- PD 70 – 24 m, pola o d³ugoœci max 2,5 m,
- PD 70 – 24 m, pola o d³ugoœci max 3,0 m,
- PD 100 – 24 m, pola o d³ugoœci max 3,0 m.
4. Dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowañ jest mo¿liwa bez specjalnego projektowania:
-tylko w I strefie obci¹¿eñ wiatrem wg PN-77/B-02011.
5. Instalacjê dŸwigów - na rusztowaniu nie mog¹ byæ instalowane dŸwigi budowlane lub urz¹dzenia wci¹gaj¹ce o udŸwigu powy¿ej 150 kg,
6. Pracê na rusztowaniu – dopuszczalna tylko na jednym poziomie w danym pionie rusztowania.
7. U¿ytkowanie rusztowañ poza wymienionym w pkt. 1- 6 zakresem stosowania, wymaga dokonania obliczeñ statycznych i wykonanie projektu konstrukcyjno – technicznego.
8. Obliczenia statyczne, wymagaj¹ równie¿ konstrukcje rusztowañ, w których przewiduje siê stosowanie:
- ram wyrównawczych,
- ram przejœciowych,
- dŸwigarów do przewieszeñ nad bramami ,
- plandek oraz siatek ochronnych,
- szerokich konsol rozszerzaj¹cych trójpodestowych,
- odmiennej ni¿ okreœlona w niniejszej instrukcji siatki stê¿eñ lub kotwieñ.

Obliczenia konstrukcji rusztowañ PD 70/100, nale¿y przeprowadzaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami
w uzgodnieniu z przedstawicielami firmy plettac Distribution Sp. z o.o.
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ROZDZIA£ II.
Specyfikacja elementów rusztowañ systemowych
plettac-pl PD 70/100
Uwaga : kropk¹ „•” oznaczono elementy stosowane w monta¿u konstrukcji typowych.
2.1. Wyposa¿enie podstawowe.
Wymiary (cm)
200 x 70
150 x 70
100 x 70
50 x 70

Waga
18,85 kg
17,00 kg
13,50 kg
9,50 kg

Nr katalogowy
PD 100 200
PD 100 150
PD 100 100
PD 100 050

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

23,00 kg
20,00 kg
16,00 kg
12,00 kg

PD 110 200
PD 110 150
PD 110 100
PD 110 050

Rama stalowa PD 40
ocynkowana ogniowo

200 x 40

17,40 kg

PD 120 040

Rama z konsol¹

200 x 70

20,80 kg

PD 140 070

Rama dachowa

200 x 70 / 110

21,50 kg

PD 160 070

200 x 150
200 x 180

36,00 kg
38,00 kg

PD 150 150
PD 150 180

Nazwa
Rama stalowa PD 70 •
ocynkowana ogniowo

Rama stalowa PD 100 •
ocynkowana ogniowo

Rama przejœciowa dla pieszych •
do PD 70 / PD 70 (4-podestowa)
do PD 70 / PD 100 (5-podestowa)

4

Podest drewniany •
klejony, wodoodporny
maksymalnie 6-ta klasa

Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 6
Klasa 6

300 x 32 x 4,8
250 x 32 x 4,8
200 x 32 x 4,8
150 x 32 x 4,8
110 x 32 x 4,8
70 x 32 x 4,8

23,00 kg
20,00 kg
14,70 kg
11,40 kg
8,50 kg
6,00 kg

PD 200 300
PD 200 250
PD 200 200
PD 200 150
PD 200 110
PD 200 070

Podest stalowy •
ocynkowany ogniowo, perforowany,
maksymalnie 6-ta klasa

Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 6
Klasa 6

300 x 32 x 7
250 x 32 x 7
200 x 32 x 7
150 x 32 x 7
110 x 32 x 7
70 x 32 x 7

25,00 kg
20,00 kg
15,00 kg
12,00 kg
9,60 kg
7,30 kg

PD 210 300
PD 210 250
PD 210 200
PD 210 150
PD 210 110
PD 210 070
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Wymiary (cm)
300 x 30 x 4
250 x 30 x 4
200 x 30 x 4
150 x 30 x 4

Waga
16,00 kg
13,50 kg
10,80 kg
8,00 kg

Nr katalogowy
PD 240 300
PD 240 250
PD 240 200
PD 240 150

361
320
283
250
292
270
316
-

10,00 kg
9,00 kg
7,00 kg
6,00 kg
8,00 kg
7,20 kg
9,90 kg

PD 300 300
PD 300 250
PD 300 200
PD 300 150
PD 310 150
PD 320 100
PD 330 100

0,50 kg

PD 340 100

-

3,30 kg

PD 350 100

Porêcz pojedyncza •
300 cm
250 cm
200 cm
150 cm
110 cm
70 cm

300
250
200
150
110
70

4,12 kg
3,45 kg
2,76 kg
2,07 kg
0,76 kg
0,49 kg

PD 400 300
PD 400 250
PD 400 200
PD 400 150
PD 400 110
PD 400 070

Porêcz czo³owa pojedyncza •
PD 70
PD 100

70
110

2,00 kg
3,00 kg

PD 410 070
PD 410 100

Porêcz czo³owa podwójna •
PD 70
PD 100
PD 40

70
110
40

4,00 kg
5,00 kg
3,50 kg

PD 420 070
PD 420 110
PD 420 040

Burta drewniana pod³u¿na •
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

PD 500 300
PD 500 250
PD 500 200
PD 500 150
PD 500 110
PD 500 070

Burta drewniana poprzeczna •
PD 70
PD 100

70
100

1,30 kg
2,00 kg

PD 510 070
PD 510 100

Stopa ramy •
z trzpieniem rurowym i nakrêtk¹ dociskow¹
o podstawie 15 x 15 cm

d³ugoœæ: 40
d³ugoœæ: 60
d³ugoœæ: 80
d³ugoœæ: 100

2,25 kg
3,00 kg
3,50 kg
4,30 kg

PD 070 040
PD 070 060
PD 070 080
PD 070 100

Stopa uchylna ramy

d³ugoœæ: 56,8

6,10 kg

PD 070 110

Nazwa
Podest stalowy wyrównawczy •

Stê¿enia •
300 x 200 cm
250 x 200 cm
200 x 200 cm
150 x 200 cm
250 x 150 cm
250 x 100 cm
300 x 100 cm
Dolne mocowanie stê¿enia •

Trawers zerowa •
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Nazwa
S³upek porêczy •

Wymiary (cm)
100

Waga
4,00 kg

Nr katalogowy
PD 600 100

S³upek porêczy z uchwytem na deskê burtow¹
PD 70/100

100

3,95 kg

PD 650 100

S³upek porêczy z zabezpieczeniem podestu •
PD 70
PD 100

70
100

6,00 kg
6,30 kg

PD 620 070
PD 620 100

S³upek os³ony siatkowej •
PD 70

70 x 200

11,10 kg

PD 640 070

Zabezpieczenie podestu •
PD 70
PD 100

70
100

2,00 kg
2,70 kg

PD 610 070
PD 610 100

Rama czo³owa •
PD 70
PD 100

70
100

13,90 kg
16,80 kg

PD 630 070
PD 630 100

Wymiary (cm)
300 x 65 x 7
250 x 65 x 7

Waga
30,00 kg
26,00 kg

Nr katalogowy
PD 220 300
PD 220 250

Podest aluminiowo-sklejkowy light z drabin¹
przesuwn¹ •

300 x 65 x 7
250 x 65 x 7

20,50 kg
17,50 kg

PD 240 300
PD 240 250

Podest aluminiowy z klap¹ i drabin¹

300 x 65 x 7
250 x 65 x 7

29,20 kg
24,40 kg

PD 230 300
PD 230 250

2.2. Ci¹g komunikacyjny.
Nazwa
Podest aluminiowo-sklejkowy z klap¹ i drabin¹ •
konstrukcja noœna aluminiowa,podest stanowi
sklejka wodoodporna, anty-poœlizgowa,
zintegrowana z drabin¹ wejœciow¹
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Wymiary (cm)
-

Waga
11,70 kg

Nr katalogowy
PD 240 100

200 x 250
200 x 300

32,00 kg
37,00 kg

PD 250 250
PD 250 300

Porêcz zewnêtrzna •

250
300

12,00 kg
14,40 kg

PD 260 250
PD 260 300

Porêcz wewnêtrzna •

250
300

11,00 kg
13,90 kg

PD 265 250
PD 265 300

Porêcz specjalna do schodni •

-

12,80 kg

PD 265 350

Burta drewniana do porêczy specjalnej

-

12,80 kg

PD 265 360

Podest uzupe³niaj¹cy do schodni szeroki •

70 x 45

3,20 kg

PD 270 045

Podest uzupe³niaj¹cy do schodni w¹ski •

70 x 32

2,30 kg

PD 270 032

Trawers wewnêtrzna

szerokoœæ: 74

3,30 kg

PD 280 074

Trawers podestowa

szerokoœæ: 74
szerokoœæ:110

3,80 kg
4,90 kg

PD 290 074
PD 290 110

Nazwa
Drabina miêdzykondygnacyjna aluminiowa
do podestów komunikacyjnych

Schody •
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2.3. Poszerzanie rusztowania.
Nazwa
Konsola 32 •
bez rury po³¹czeniowej

Wymiary (cm)
szerokoœæ: 32

Waga
3,50 kg

Nr katalogowy
PD 800 032

Konsola 32 •
z rur¹ po³¹czeniow¹

szerokoœæ: 32

5,50 kg

PD 810 032

Konsola 64/50 •

szerokoœæ: 74

8,00 kg

PD 800 064

Konsola 74/50 •

szerokoœæ: 74

10,30 kg

PD 800 074

Konsola 96/50 •

szerokoœæ: 110

9,70 kg

PD 800 096

Konsola 110/50

szerokoœæ: 110

11,90 kg

PD 800 110

Zabezpieczenie konsoli •

szerokoœæ: 32
szerokoœæ: 74
szerokoœæ:110

1,30 kg
1,95 kg
2,10 kg

PD 800 111
PD 800 112
PD 800 113

Podpora konsoli •

szerokoœæ: 74
szerokoœæ: 110

8,20 kg
8,80 kg

PD 810 074
PD 810 110

Wymiary (cm)
szerokoœæ: 50

Waga
6,50 kg

Nr katalogowy
PD 800 050

2.4. Rusztowania ochronne.
Nazwa
Konsola przestawna

8

plettac Distribution Sp. z o.o.
ul. Koúciuszki 31
PL 63-500 Ostrzeszów

Instrukcja montaýu i uýytkowania
rusztowania ramowego
plettac-pl PD 70/100

Wymiary (cm)
-

Waga
3,10 kg

Nr katalogowy
PD 703 300

3,50 kg

PD 703 400

Wymiary (cm)
d³ugoœæ: 500
d³ugoœæ: 600
d³ugoœæ: 750

Waga
50,50 kg
60,60 kg
76,60 kg

Nr katalogowy
PD 820 500
PD 820 600
PD 820 750

DŸwigar stalowy kratowy
wysokoœæ 45 cm, wykonany z rury
stalowej o fi 48,3 mm, ocynkowany
ogniowo

d³ugoœæ: 310
d³ugoœæ: 410
d³ugoœæ: 510
d³ugoœæ: 610
d³ugoœæ: 760

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

PD 830 310
PD 830 410
PD 830 510
PD 850 610
PD 850 760

DŸwigar aluminiowy kratowy
wysokoœæ 45 cm, wykonany z rury
aluminiowej fi 48,3 mm

d³ugoœæ: 310
d³ugoœæ: 410
d³ugoœæ: 510
d³ugoœæ: 610
d³ugoœæ: 810

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

PD 840 310
PD 850 410
PD 860 510
PD 860 610
PD 860 810

DŸwigar kratowy stalowy ciê¿ki
wysokoœæ 75 cm, wykonany z rury
stalowej fi 48,3 mm, ocynkowany
ogniowo

d³ugoœæ: 400
d³ugoœæ: 500
d³ugoœæ: 600
d³ugoœæ: 700

45,20 kg
55,30 kg
65,40 kg
77,20 kg

PD 870 400
PD 870 500
PD 870 600
PD 870 700

Trawers dŸwigara
2-podestowa
3-podestowa
4-podestowa
5-podestowa
6-podestowa

d³ugoœæ: 70
d³ugoœæ: 100
d³ugoœæ: 130
d³ugoœæ: 160
d³ugoœæ: 195

4,30 kg
6,20 kg
8,00 kg
10,00 kg
12,00 kg
p.6,20 kg

PD 880 070
PD 880 100
PD 880 130
PD 880 160
PD 880 195

-

4,40 kg

PD 880 200

-

4,50 kg
4,00 kg

PD 880 300
PD 880 400

Wymiary (cm)
-

Waga
6,00 kg

Nr katalogowy
PD 880 500

Nazwa
Zabezpieczenie podestów konsoli dachowej

Konsola dachowa

-

2.5. Przejœcia, Przejazdy.
Nazwa
DŸwigar przejœciowy

£¹cznik dŸwigara prosty
z 4-ma œrubami poprzecznymi
£¹cznik dŸwigara k¹towy
górny
dolny
z 4-ma œrubami poprzecznymi
2.6. Rusztowania przejezdne.
Nazwa
Ko³o jezdne 1200
ze wzmocnionego tworzywa sztucznego i p³yt¹
podstawy 130 x 110 mm, bez trzpienia, kó³ko
200 mm z hamulcem, noœnoœæ 1000kg,
dla centrycznego rozmieszczenia ciê¿aru
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Nazwa
Belka jezdna 170

Wymiary (cm)
d³ugoœæ: 170

Waga
15,00 kg

Nr katalogowy
PD 880 600

Nazwa
£¹cznik kotwi¹cy •

Wymiary (cm)
d³ugoœæ: 40
d³ugoœæ: 50
d³ugoœæ: 80
d³ugoœæ: 110
d³ugoœæ: 130

Waga
1,70 kg
2,00 kg
2,80 kg
4,00 kg
4,80 kg

Nr katalogowy
PD 700 040
PD 700 050
PD 700 080
PD 700 110
PD 700 130

Œruba z uchem •
ocynkowana galwanicznie, spakowana

12 x 95 mm
12 x 120 mm
12 x 160 mm
12 x 190 mm
12 x 230 mm
12 x 350 mm

0,1 kg
0,2 kg
0,3 kg
0,4 kg
0,5 kg
0,6 kg

PD 720 230
PD 720 240
PD 720 250
PD 720 260
PD 720 270
PD 720 280

70 mm

-

PD 730 070

-

-

PD 740 100

2.7. Elementy kotwi¹ce.

Ko³ek plastikowy rozprê¿ny •
70 mm, z tworzywa, do œrub z uchem
Zaœlepka

2.8. Zabezpieczenie przed z³¹ pogod¹.
Nazwa
S³upek dachowy ochronny
PD 70 / PD 100

10

Wymiary (cm)
wysokoœæ: 215

Waga
13,00 kg

Nr katalogowy
PD 620 200

Plandeka rusztowaniowa 2,70
do pól 2,50 m z oczkami brzegowymi

10,00m x 2,70m
20,00m x 2,70m

9 kg / rolka
18 kg / rolka

PD 900 110
PD 900 120

Plandeka rusztowaniowa 3,20
do pól 3,00 m z oczkami brzegowymi
waga ca: 280 g/m
wytrzyma³oœæ na rozerwanie: ca. 500 N/5 cm

10,00m x 3,20m
20,00m x 3,20m

11 kg / rolka
22 kg / rolka

PD 900 130
PD 900 140

Plandeka rusztowaniowa ochronna
tkanina taœmowa z oczkami brzegowymi
przezroczysto-bia³a
waga: ca. 180 g/m
wytrzyma³oœæ na rozerwanie: ca. 650 N/5 cm

10,00m x 2,60m
20,00m x 2,60m
10,00m x 3,10m
20,00m x 3,10m

6 kg / rolka
12 kg / rolka
7 kg / rolka
14 kg / rolka

PD 900 150
PD 900 160
PD 900 170
PD 900 180

Siatka zabezpieczaj¹ca 2,57
do pola 2,50 m
z oczkami brzegowymi

10,00m x 2,50m
20,00m x 2,50m

2 kg / rolka
4 kg / rolka

PD 900 200
PD 900 210
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PL 63-500 Ostrzeszów

Instrukcja montaýu i uýytkowania
rusztowania ramowego
plettac-pl PD 70/100

Nazwa
Siatka zabezpieczaj¹ca 3,07
do pola 3,00 m z oczkami brzegowymi
waga: ca. 92 g/m
przepuszczalnoœæ wiatru ca. 50-70%
Opaska jednorazowa plastikowa
(po 100 sztuk)
wytrzyma³oœæ na rozerwanie: ca. 22,00 kg

Wymiary (cm)
Waga
10,00m x 3,10m 2,5 kg / rolka
5 kg / rolka
20,00m x 3,10m

-

0,50/paczka

Nr katalogowy
PD 900 220
PD 900 230

PD 900 190

2.9. Z³¹cza.
Nazwa
Z³¹cze krzy¿owe •
z nakrêtkami ko³nierzowymi do rur
o œrednicy zewnêtrznej fi 48,3 mm

Wymiary (cm)
-

Waga
1,10 kg

Nr katalogowy
PD 710 100

Z³¹cze obrotowe •
z nakrêtkami ko³nierzowymi do rur
o œrednicy zewnêtrznej fi 48,3 mm

-

1,20 kg

PD 710 110

Z³¹cze wzd³u¿ne •
z nakrêtkami ko³nierzowymi do rur
o œrednicy zewnêtrznej fi 48,3 mm

-

1,50 kg

PD 710 120

£¹cznik rurowy •
do rur o œrednicy zewnêtrznej fi 48,3 mm

-

1,00 kg

PD 710 130

Z³¹cze porêczowe •

-

0,90 kg

PD 710 140

£¹cznik porêczowy

-

0,10 kg

PD 710 150

d³ugoœæ: 25
d³ugoœæ: 25

0,35 kg
0,35 kg

PD 710 160
PD 710 170

d³ugoœæ: 30

0,95 kg

PD 710 180

Wymiary (cm)
wysiêgnik 65

Waga
4,50 kg

Nr katalogowy
PD 710 190

Klucz oczkowy
SW 22, chromowo-wanadowy
SW 19

Klucz nasadowy (grzechotka)
z uchwytem aluminiowym 19/22 mm

2.10. Sk³adowanie i transport.
Nazwa
Wysiêgnik
bez bloczka
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Instrukcja montaýu i uýytkowania
rusztowania ramowego
plettac-pl PD 70/100

Nazwa
Wci¹garka elektr. GEDA Mini 60 S
kompletna (z wysiêgnikiem i hakiem na elementy
rusztowania) z przewodem zasilaj¹cym 10m
Maksymalny udŸwig - 60 kg

12

Wymiary (cm)
-

Waga
43,00 kg

Nr katalogowy
PD 703 300

Wci¹garka elektr. GEDA Maxi 120 S
kompletna (z wysiêgnikiem i hakiem na elementy
rusztowania) z przewodem zasilaj¹cym 10m
Maksymalny udŸwig - 120 kg

-

65,00 kg

PD 703 400

Wci¹garka elektr. GEDA 250 Comfort
kompletna (z wysiêgnikiem i hakiem na elementy
rusztowania) z przewodem zasilaj¹cym 10m
Maksymalny udŸwig - 250 kg

-

65,00 kg

PD 703 500

Przewód zasilaj¹cy kompletny 30 m
do wszystkich typów wci¹garek elektrycznych

-

6,00 kg

PD 703 600

Stojak magazynowy

116 x 66 x 93

42,20 kg

PD 880 700

Pojemnik siatkowy
na elementy drobne

120 x 80 x100

60,00 kg

PD 880 710

Instrukcja montaýu i uýytkowania
rusztowania ramowego
plettac-pl PD 70/100
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ROZDZIA£ III.
Zasady monta¿u i demonta¿u rusztowañ systemowych
plettac-pl PD 70/100
3.1. Zasady monta¿u i demonta¿u rusztowañ systemowych plettac-pl PD 70/100.
3.1.1

Uwagi ogólne.
1.) U¿ytkownik rusztowania zobowi¹zany jest do œcis³ego przestrzegania zasad monta¿u i eksploatacji ujêtych:
- w niniejszej instrukcji,
- w normach serii PN-M-47900:1996, PN-EN 12811; PN-EN 12810
- w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. , poz. 401),
- w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z póŸniejszymi zmianami).
- w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Spo³ecznej z dnia 30 wrzeœnia 2003 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie
w sprawie minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy w zakresie u¿ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745)
W/w przepisy zobligowane s¹ posiadaæ osoby nadzoruj¹ce monta¿ i dokonuj¹ce odbiorów technicznych rusztowañ
2.) Monta¿ i demonta¿ rusztowañ „plettac-pl” mo¿e byæ prowadzony tylko pod nadzorem osoby kompetentnej przez osoby posiadaj¹ce
odpowiednie uprawnienia i zaznajomione z niniejsz¹ instrukcj¹.

3.1.2

Wymagania szczegó³owe wynikaj¹ce z postanowieñ norm PN i przepisów obowi¹zuj¹cych w Polsce.

3.1.2.1 Noœnoœæ pod³o¿a.
Obowi¹zuj¹ postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt 4.3.
3.1.2.2 Posadowienie rusztowañ.
Obowi¹zuj¹ postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt 4.4.
3.1.2.3 Usytuowanie rusztowania w s¹siedztwie napowietrznych linii energetycznych.
Obowi¹zuj¹ postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt 4.9.1.
3.1.2.4 Urz¹dzenia elektryczne (przewody elektryczne).
Obowi¹zuj¹ postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.9.2; 4.9.3.
3.1.2.5 Urz¹dzenia piorunochronne.
Obowi¹zuj¹ postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt 4.8.
3.1.2.6 Daszki ochronne.
Daszki ochronne nale¿y montowaæ zgodnie z postanowieniami normy PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.10.3.
3.1.2.7 Ogrodzenia, odboje, tablice i œwiat³a ostrzegawcze.
Monta¿ powy¿szych zabezpieczeñ nale¿y przeprowadzaæ zgodnie z postanowieniami normy PN-M-47900-2:1996 p.p. 4.10.4;
4.10.5; 4.10.6; 4.10.7.
3.1.2.8 Urz¹dzenia transportowe.
Przy monta¿u i u¿ytkowaniu urz¹dzeñ transportowych obowi¹zuj¹ postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pp. 4.7.2; 4.7.3.
3.1.2.9 Rusztowania z plandekami i siatkami ochronnymi.
Technikê zabezpieczania rusztowañ plandekami i siatkami ochronnymi reguluj¹ postanowienia norm PN, w zwi¹zku z tym
stosowanie tego typu zabezpieczeñ powinno byæ uzgadniane z przedstawicielem producenta i potwierdzone obliczeniami
statycznymi .
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3.1.2.10 Badania zmontowanych konstrukcji rusztowañ.
Badania zmontowanej konstrukcji rusztowania przeprowadza siê wg procedury opisanej w PN-M-47900-2:1996 pkt 7.3
3.1.2.11 Odbiór techniczny zmontowanego rusztowania.
Eksploatacja rusztowania jest mo¿liwa, po dokonaniu odbioru technicznego rusztowania. Odbiór powinien byæ dokonany przez osobê
kompetentn¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami .Warunki odbioru s¹ okreœlone w Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
(Dz.U. Nr 47 z 2003 r. , poz. 401).
3.1.2.12 Przegl¹dy eksploatacyjne rusztowañ.
W czasie eksploatacji, rusztowania PD70/100 podlegaj¹ nastêpuj¹cym przegl¹dom:
1.) Przegl¹dy codzienne:
Przegl¹dy codzienne powinny byæ dokonywane przez osoby u¿ytkuj¹ce rusztowanie tj. pracowników pracuj¹cych na rusztowaniu.
Przegl¹d codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
a) rusztowanie nie dozna³o uszkodzeñ lub odkszta³ceñ,
b) rusztowanie jest prawid³owo zakotwione,
c) przewody elektryczne s¹ dobrze izolowane i nie stykaj¹ siê z konstrukcj¹ rusztowania,
d) stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest w³aœciwy (czystoœæ pomostów, w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpoœlizgowe pomostów),
e) nie zasz³y zjawiska maj¹ce ujemny wp³yw na bezpieczeñstwo rusztowania.
2.) Przegl¹dy dekadowe:
Przegl¹dy dekadowe powinny byæ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzaæ konserwator rusztowañ lub pracownik in¿ynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przegl¹du dekadowego jest sprawdzenie, czy w ca³ej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mog¹ spowodowaæ katastrofê budowlan¹ lub stworzyæ niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.
3.) Przegl¹dy doraŸne:
Przegl¹dy doraŸne przeprowadzaæ nale¿y zawsze po d³u¿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). Przegl¹d doraŸny powinien byæ dokonywany komisyjnie z udzia³em majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Mo¿e on byæ zarz¹dzony w ka¿dym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrze¿one usterki powinny byæ usuniête po ka¿dym przegl¹dzie przed przyst¹pieniem do pracy. Za wykonywanie przegl¹dów odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegl¹dów dekadowych i doraŸnych powinny byæ zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonuj¹ce przegl¹du.
3.1.2.12 Pakowanie, przechowywanie i transport czêœci rusztowañ.
W tym zakresie obowi¹zuj¹ wymagania PN-M-47900-2:1996 pkt. 6.
3.1.3

Instrukcja monta¿u i demonta¿u.

3.1.3.1 Uwagi ogólne.
1.) Monta¿u i demonta¿u rusztowañ plettac-pl mo¿e byæ prowadzony tylko przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje fachowe
pod nadzorem osoby kompetentnej .
2.) W instrukcji tej podane s¹ ogólne zasady monta¿u i demonta¿u rusztowañ.
3.) Wszystkie czêœci rusztowania powinny byæ przed zamontowaniem wizualnie sprawdzone. Uszkodzonych czêœci jak równie¿ elementów niesystemowych nie wolno wbudowywaæ w siatkê rusztowania.
4.) Monta¿ rusztowania przeprowadzany jest etapami, kolejno po sobie nastêpuj¹cymi.
5.) Podczas monta¿u , przebudowy lub demonta¿u rusztowania nale¿y wyznaczyæ strefê niebezpieczn¹ i odpowiednio j¹ oznakowaæ .
W strefie niebezpiecznej mog¹ przebywaæ tylko osoby zatrudnione przy monta¿u , przebudowie lub demonta¿u rusztowania . Po zakoñczeniu robót nale¿y dokonaæ odbioru technicznego rusztowania wg 3.1.2.11. i wywiesiæ protokó³ w widocznym miejscu przy pionie
komunikacyjnym . U¿ytkowanie rusztowania bez wa¿nego protoko³u odbioru jest ZABRONIONE
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3.1.3.2 Pod³o¿e.
Rusztowanie mo¿na posadowiæ tylko na pod³o¿u, które ma wystarczaj¹c¹ zdolnoœæ przenoszenia obci¹¿eñ. Przy ustawianiu rusztowañ na pod³o¿u gruntowym nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ podk³ady drewniane, które zapewni¹ równomierne roz³o¿enie obci¹¿enia
(rys. nr 1).

Rys. nr 1. Roz³o¿enie obci¹¿enia przy zastosowaniu podk³adów drewnianych

Przy monta¿u rusztowania na terenie ze spadkiem lub uskokami, stosuje siê ramy wyrównawcze oraz podstawki (stopy regulowane)
odpowiedniej wysokoœci (rys. nr 2).

Rys. nr 2 Ramy poœrednie (wyrównuj¹ce), stopy ramy z trzpieniem gwintowanym.

3.1.3.3 Monta¿ pierwszego poziomu rusztowania oraz dalszych kondygnacji.
1.) Monta¿ rusztowania rozpoczyna siê od ustawienia podstawek œrubowych. Rozstaw podstawek okreœlony jest d³ugoœci¹ porêczy i szerokoœci¹ ramy. Podstawki od strony œciany powinny byæ tak rozmieszczone, aby po zamontowaniu ram i pomostów, odstêp w poziomie
pomiêdzy krawêdzi¹ pomostu rusztowania, a œcian¹ nie przekracza³ 20 cm. Nastêpnie na trzpienie zewnêtrznych podstawek œrubowych zamontowaæ dolne mocowanie stê¿enia w polu w którym przewidziano monta¿ stê¿enia.
2.) Monta¿ ram rusztowania nale¿y rozpoczynaæ od najwy¿szego miejsca terenu. Ramy pionowe nasadza siê na trzpienie podstawek
oraz ³¹czy siê za pomoc¹ porêczy. Doln¹ porêcz montuje siê na trzpieniach do monta¿u burt zamocowanych pionowo w ryglach ram
i zabezpiecza przed wysuniêciem z³¹czem krzy¿owym , górna porêcz mocuje siê w uchwytach porêczy z zapadk¹ umieszczonych na
ramie (jak na rys. nr 3).

Rys. nr 3. Monta¿ ram.
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3.) Nastêpnie zamocowaæ od strony zewnêtrznej stê¿enia oraz podesty rys. nr 4.
Uwaga: stê¿enia ukoœne z jednej strony posiadaj¹ dwa otwory do mocowania. W czasie monta¿u pierwszej kondygnacji rusztowania,
stê¿enie mocowane jest do zaczepu w pierwszym otworze licz¹c od œrodka. Stê¿enia wy¿szych kondygnacji zawsze nale¿y mocowaæ
wykorzystuj¹c drugi otwór stê¿enia.

Rys. nr 4. Monta¿ pierwszego stê¿enia.

Zmontowane pierwsze pole rusztowania, nale¿y wypoziomowaæ i ustawiæ do pionu oraz sprawdziæ odstêp od œciany. Poziomowanie
wykonywaæ przez obrót wrzeciona podstawek œrubowych.
4.) Monta¿ dalszego ci¹gu rusztowania.
Tok postêpowania przy wybudowaniu nastêpnych pól rusztowania jest identyczny jak w pkt. 2. Dla ka¿dych 5 pól rusztowania, ka¿dorazowo wbudowuje siê minimum jedno stê¿enie (rys. nr 5 ) i nie rzadziej ni¿ co 10 m.

Rys. nr 5. Monta¿ kolejnych elementów pierwszego poziomu rusztowania.

W polu, nad którym bêdzie wznoszony pion komunikacyjny, zamontowaæ pomosty z w³azem i drabink¹. W polu tym, zaleca siê u³o¿enie na dolnych ryglach ram desek, które bêd¹ stanowiæ podparcie dla drabinki wejœciowej. Po monta¿u pierwszej kondygnacji, nale¿y
j¹ wypoziomowaæ za pomoc¹ nakrêtek podstawy.
6.) Budowa dalszych kondygnacji rusztowania.
Monta¿ kolejnych pól rusztowania, przebiega w sposób opisany w pkt. 2. Przy monta¿u wy¿szych kondygnacji nale¿y przestrzegaæ
nastêpuj¹cych zasad :
a) Porêcze montuje siê od strony zewnêtrznej rusztowania, do ram w poziomie, zak³adaj¹c je na trzpienie ram zabezpieczone specjalnymi zapadkami; w przypadku gdy odstêp rusztowania od lica œciany jest > 20 cm, nale¿y wtedy zamontowaæ porêcze i burty równie¿ od
strony wewnêtrznej. Do monta¿u zabezpieczeñ od strony przyœciennej nale¿y stosowaæ z³¹cza porêczowe i z³¹cze z bolcem do mocowañ burt, lub ramy z wewnêtrznymi ³¹cznikami do porêczy i burt.
b) Pomosty rusztowania uk³ada siê z podestów. Podesty zak³ada siê w poziomie na pionowe trzpienie ram, Podesty spe³niaj¹ rolê stê¿eñ
poziomych i musz¹ byæ montowane w ka¿dym polu rusztowania. Pola musz¹ byæ ca³kowicie wype³nione podestami.
c) Pomosty rusztowania, na których mog¹ przebywaæ ludzie, musz¹ byæ zabezpieczone dwoma porêczami, które nale¿y zamocowaæ na
wysokoœci 1,0 m i 0,5 m licz¹c od powierzchni pomostu.
d) Pomosty od strony szczytowej, nale¿y zabezpieczaæ za pomoc¹ podwójnych porêczy (górna porêcz na wysokoœci 1,0 m) i burt poprzecznych.
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e) Stê¿enia montuje siê po zewnêtrznej stronie rusztowania.
f ) Budowa rusztowania musi byæ tak prowadzona, aby niebezpieczeñstwo upadku z rusztowania by³o mo¿liwie jak najmniejsze. Przy
monta¿u, demonta¿u i przebudowie rusztowañ nale¿y stosowaæ œrodki ochrony indywidualnej zabezpieczaj¹ce przed upadkiem
z wysokoœci.
g) Transport pionowy elementów rusztowañ mo¿e odbywaæ siê rêcznie lub za pomoc¹ wci¹garek. Przy transporcie pionowym rêcznym,
musz¹ byæ zmontowane porêcze g³ówne i poœrednie.
h) Klatka schodowa – pion komunikacyjny, wykonujemy jednoczeœnie z budow¹ konstrukcji rusztowania – wewn¹trz siatki rusztowania.
Odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna przekraczaæ 40 m i 20 m od najbardziej oddalonego stanowiska pracy. Przyk³ady rozmieszczenia pionów komunikacyjnych dla PD70 i PD 100 rys. nr 6 .

Rys.6. Pion komunikacyjny.

i ) Dalszy monta¿ rusztowania mo¿e odbywaæ siê wg regu³y: monta¿ ram pionowych rozpoczynamy od pola, gdzie odbywa siê transport
pionowy i prowadzimy w kierunku do skrajnego – ostatniego pola rusztowania (rys. nr 7).

Rys. nr 7 – kolejnoœæ monta¿u.

j ) Na wysokoœci zakotwionych kondygnacji rusztowania, s¹siednie ramy znajduj¹ce siê w naro¿niku budynku nale¿y ³¹czyæ za pomoc¹
rur 48,3x3,2 i z³¹cz. Alternatywnie mo¿na zamocowaæ stojak ramy pionowej naro¿nej, za pomoc¹ dwóch z³¹cz obrotowych do najni¿szej s¹siedniej ramy pionowej prostopad³ej do œciany budynku. Tym samym nie jest potrzebna podstawka œrubowa. Obci¹¿enie jest
przenoszone poprzez z³¹cza obrotowe do stojaka s¹siedniej ramy. Na wysokoœci zakotwionych kondygnacji rusztowania (w odstêpie
nie wiêkszym ni¿ 4 m), ramy nale¿y po³¹czyæ za pomoc¹ kolejnych dwóch z³¹czy obrotowych. Szczelinê pomostu pomiêdzy polami
rusztowania nale¿y zaœlepiæ. Ramy z obydwu stron naro¿nika powinny byæ kotwione za pomoc¹ ³¹czników kotwi¹cych trójk¹tnych.
Przyk³ad rozwi¹zania rusztowania w obrêbie naro¿nika pokazano na rys. nr 8.
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Rys. nr 8. Przyk³ad - rusztowanie naro¿nika œciany.

k) Stê¿anie rusztowania.
Stê¿enia wykonywaæ zgodnie z siatk¹ stê¿eñ, przedstawion¹ na rysunkach poszczególnych wariantów monta¿owych, przy czym nale¿y przestrzegaæ zasady, aby odleg³oœæ pomiêdzy stê¿anymi polami nie by³a wiêksza ni¿ 10 m (dla pól o d³ugoœci 3,0 m stê¿enia montowaæ w co 4 polu, dla pól o d³ugoœci 1,5 m; 2,0 m i 2,5 m stê¿enia montowaæ w co 5 polu). Na ka¿dej kondygnacji rusztowania musz¹
znajdowaæ siê co najmniej dwa stê¿enia.
Stê¿enia wykonywaæ w uk³adzie wie¿owym (stê¿enia rozmieszczone w jednym pionowym ci¹gu) lub alternatywnie w uk³adzie wielkop³aszczyznowym.
l ) Kotwienie rusztowania.
Rusztowania musz¹ byæ zakotwione do œciany budynku lub budowli w sposób zapewniaj¹cy statecznoœæ i sztywnoœæ konstrukcji rusztowania oraz umo¿liwiaj¹cy przeniesienie si³ zewnêtrznych dzia³aj¹cych na rusztowanie. Do zakotwieñ nale¿y stosowaæ ³¹czniki
kotwi¹ce i elementy kotwi¹ce (œruby z uchem oraz ko³ki plastikowe rozprê¿ne), znajduj¹ce siê na wyposa¿eniu rusztowania. Zakotwienia montowaæ sukcesywnie w trakcie monta¿u rusztowania.
3.1.3.4 Rodzaje zakotwieñ:
a) zakotwienie d³ugie - ³¹cznik kotwi¹cy mocowany do dwóch stojaków ramy (przenosi si³y prostopad³e i równoleg³e do fasady)
Z³¹cze krzy¿owe

£¹cznik kotwi¹cy d³ugi

Rys. nr 9. Zakotwienie d³ugie

b) zakotwienie krótkie – krótki ³¹cznik kotwi¹cy mocowany do wewnêtrznego stojaka ramy (przenosi si³y prostopad³e do fasady)
Z³¹cze krzy¿owe

£¹cznik kotwi¹cy krótki

Rys. nr 10. Zakotwienie krótkie
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c) zakotwienie trójk¹tne – dwa krótkie ³¹czniki kotwi¹ce mocowane do wewnêtrznego stojaka ramy pod k¹tem oko³o 45° do œciany (przenosi si³y prostopad³e i równoleg³e do fasady)
Z³¹cze krzy¿owe

2 x £¹cznik kotwi¹cy krótki

Rys. nr 11. Zakotwienie trójk¹tne typu „V”

Z³¹cza krzy¿owe dokrêcaæ momentem 50 Nm (dopuszczalne odchylenie 10%).
3.1.3.5 Siatka kotwieñ.
Siatki kotwieñ oraz typ zakotwieñ, przedstawiono na rysunkach poszczególnych wariantów monta¿owych.
3.1.3.6 Zasady wykonywania zakotwieñ:
• kotwienie rozpoczyna siê pocz¹wszy od drugiego poziomu rusztowania;
• zakotwienia rozmieszczane s¹ symetrycznie na ca³ej powierzchni rusztowania;
• kotwy rozmieszcza siê co drugie pole w poziomie oraz co drug¹ kondygnacjê , przy czym s¹siednie rzêdy zakotwieñ s¹ przesuniête
w stosunku do siebie o jedno pole,
• pion komunikacyjny kotwiony jest z ka¿dej ze stron, co 4 m;
• najwy¿sz¹ kondygnacjê rusztowania nale¿y kotwiæ w co drugie pole;
• skrajne ci¹gi pionowe ram kotwione s¹ co 4 m;
• wszystkie ramy do których przymocowane s¹ szerokie zewnêtrzne konsole rozszerzaj¹ce musz¹ byæ kotwione, a w przypadku stosowania pomostów o d³ugoœci 3,0 m kotwiæ nale¿y równie¿ ramy znajduj¹ce siê o jedn¹ kondygnacje ni¿ej.
3.1.3.7 Si³y zakotwieñ.
Wartoœci si³ zakotwieñ przypadaj¹cych na jedno zakotwienie podano na schematach monta¿owych rusztowañ ( rozdzia³ 4 ) dla fasad
zamkniêtych ( bez otworów otwartych) . Dla fasad otwartych konieczne jest wykonanie obliczeñ statycznych rusztowañ.
3.1.3.8 Sprawdzenie zakotwieñ pod obci¹¿eniem.
Noœnoœæ po³¹czenia ko³ków œciennych ze œcian¹ budynku musi byæ udokumentowana poprzez wykonanie prób. Punkty kotwienia,
poddawane obci¹¿eniom próbnym, musz¹ zostaæ okreœlone przez osobê odpowiedzialn¹ za monta¿ rusztowania.
1) Iloœæ prób.
• 10 % przy œcianie betonowej,
• 30 % przy innych œcianach.
Minimalna liczba sprawdzanych zakotwieñ – 5.
2) Obci¹¿enie próbne musi stanowiæ 1,2 krotnoœæ si³y zakotwienia (+20% si³y nominalnej).
Sprawdzanie zakotwieñ powinno byæ wykonywane sukcesywnie w czasie monta¿u rusztowania.
Wyniki prób powinny zostaæ spisane komisyjnie i musz¹ byæ przechowywane przez okres u¿ytkowania rusztowania.
3.1.3.9 Demonta¿ rusztowania.
Nale¿y prowadziæ w kolejnoœci odwrotnej, ni¿ jak to pokazano na rysunkach instrukcji, a tak¿e w opisie monta¿u. Wa¿ne jest zachowanie bezpieczeñstwa demonta¿u prowadzonego przez pracowników (nale¿y zachowaæ jak najd³u¿ej œrodki ochrony zbiorowej – porêcze).
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ROZDZIA£ IV.
Schematy monta¿owe rusztowañ
plettac-pl PD 70/100
4.1

UWAGI OGÓLNE

• Konstrukcje typowe opisane w niniejszej instrukcji mog¹ byæ eksploatowane pod warunkiem przestrzegania nastêpuj¹cych zasad:

Dopuszcza siê mo¿liwoœæ pracy i pe³nego obci¹¿enia tylko jednego pomostu w danym pionie rusztowania. Inne stany obci¹¿enia rusztowania wymagaj¹ potwierdzenia poprzez obliczenia statyczne konstrukcji rusztowania,
• Rusztowania mog¹ byæ u¿ytkowane w I i II strefie obci¹¿enia wiatrem wg PN-77/B-02011. Rusztowania eksploatowane w strefie obci¹¿enia wiatrem III nale¿y poddawaæ dodatkowym obliczeniom statycznym uwzglêdniaj¹cym wiêksze dzia³anie wiatru w tej strefie.
• Niedopuszczalne jest obci¹¿anie pomostów rusztowañ ponad przewidzian¹ noœnoœæ rusztowania.
Warianty typowe rusztowania zosta³y sprawdzone pod wzglêdem statycznym wg normy PN-EN 12811-1; i PN-EN 12811-2, przy za³o¿eniu wspó³czynnika obci¹¿enia g
f = 1,5.
4.2

POMOSTY
Pomosty w rusztowaniach typowych mog¹ byæ montowane z podestami systemowymi przystosowanymi do mocowania na ryglach
z bolcami mocuj¹cymi.
Podesty w rusztowaniach spe³niaj¹ jednoczeœnie funkcjê stê¿eñ poziomych w p³aszczyŸnie pól rusztowania, dlatego te¿ musz¹ byæ
bezwzglêdnie montowane w ka¿dym polu rusztowania.
Do monta¿u pomostów w rusztowaniach PD 70 mog¹ byæ stosowane:
• 2 podesty o szerokoœci 0,32 m (drewniane lub stalowe)
• 1 podest szerokoœci 0,64 m (jako pomost komunikacyjny) , z poszyciem ze sklejki wyposa¿ony w drabinkê z mocowaniem „p³ywaj¹cym”.
Do monta¿u pomostów w rusztowaniach PD 100 mog¹ byæ stosowane:
• 3 podesty o szerokoœci 0,32 m (drewniane lub stalowe)
• 1 podest szerokoœci 0,64 m (jako pomost komunikacyjny) , z poszyciem ze sklejki wyposa¿ony w drabinkê z mocowaniem „p³ywa¹cym” oraz 1 podest o szerokoœci 0,32 m (drewniany lub stalowy)
W rusztowaniach PD70/100 z poszerzeniami pomostu roboczego wszystkie szczeliny pomiêdzy podestami wiêksze ni¿ 8 cm nale¿y
wype³niaæ podestami stalowymi wyrównawczymi.

4.3

KOTWIENIE
Podstawowa siatka kotwieñ
Rusztowanie nale¿y kotwiæ pocz¹wszy od drugiej kondygnacji, co drugie pole w pionie i co drugie pole w poziomie, przy czym s¹siednie poziome ci¹gi kotwieñ powinny byæ przesuniête w stosunku do siebie o jedno pole.
Zakotwienia dodatkowe
- nale¿y kotwiæ skrajne ramy na brzegu rusztowania w danym ci¹gu poziomym kotew,
- pola ci¹gów komunikacyjnych kotwiæ dodatkowo z obydwu stron w danym rzêdzie kotew,
- dodatkowe zakotwienia zgodnie z rysunkami odpowiednich wariantów.
Elementy kotwi¹ce mocowaæ do stojaków ram za pomoc¹ z³¹czy krzy¿owych. Nakrêtki z³¹czy krzy¿owych dokrêcaæ momentem 50 Nm.
Zakotwienia nie powinny przenosiæ si³ pionowych.
£¹czniki kotwi¹ce nale¿y montowaæ do dwóch stojaków bezpoœrednio pod p³aszczyznami ryglowymi (p³aszczyznami pomostów)
zgodnie z siatkami kotwieñ przedstawionymi na rysunkach. Dopuszczalne odchylenie od teoretycznych punktów kotwieñ wzd³u¿ stojaków, wynosi: 40 cm dla rusztowañ o wysokoœci do 24 m.

4.4

OBCI¥¯ENIE KOTEW (SI£Y ZAKOTWIEÑ)
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Wymagane wartoœci si³ zakotwieñ podane na rysunkach zosta³y okreœlone dla rusztowañ usytuowanych przy:
- œcianach czêœciowo otwartych tzn. takich które posiadaj¹ równo rozmieszczone otwory o powierzchni nie przekraczaj¹cej 60 % powierzchni ca³kowitej œciany,
- œcianach zamkniêtych tzn. takich które posiadaj¹ równo rozmieszczone otwory o powierzchni nie przekraczaj¹cej 20 % powierzchni
ca³kowitej œciany.
Nie dopuszcza siê liniowej interpolacji si³ kotwienia w przypadku œcian o „przewiewnoœci” œciany od 20% do 60%.
4.5

UWAGI OGÓLNE
Dla rusztowañ typowych o wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 24 m nale¿y przyjmowaæ, ¿e nominalne (charakterystyczne) obci¹¿enie jednego stojaka wynosi:
- dla rusztowañ PD70 (z konsolami lub bez) – 20kN
- dla rusztowañ PD100 (z konsolami lub bez) – 25kN

4.6

STÊ¯ENIA
Stê¿enia nale¿y montowaæ w co 5 polu w uk³adzie wie¿owym lub w uk³adzie wielkop³aszczyznowym, przy czym liczba stê¿eñ nie mo¿e byæ mniejsza od dwóch na danej kondygnacji rusztowania. Dodatkowe stê¿enia zgodnie z siatka przedstawiono na rysunkach odpowiednich wariantów.

4.7

OBCI¥¯ENIA U¯YTKOWE RUSZTOWANIA (WIELKOŒÆ ZNAMIONOWA)
Warianty typowe PD70 s¹ rusztowaniami o obci¹¿eniu u¿ytkowym 2kN/m2. Wielkoœæ znamionowa 3 wg PN-M-47900:1996.
Warianty typowe PD100 s¹ rusztowaniami o obci¹¿eniu u¿ytkowym 3kN/m2. Wielkoœæ znamionowa 4 wg PN-M-47900:1996.

4.8

PIONY KOMUNIKACYJNE
Pomosty pionów komunikacyjnych montowaæ w danym pionie rusztowania naprzemian tak, aby w³azy by³y umieszczane po obydwu
stronach pola. Stojaki ram s¹siaduj¹ce z pionem komunikacyjnym musz¹ byæ kotwione w odstêpach pionowych nie przekraczaj¹cych
4 m.

4.9

PORÊCZE OCHRONNE I KRAWÊ¯NIKI
Wszystkie pomosty powinny byæ zabezpieczone zgodnie z pkt. 3.1.3.
W przypadku ustawienia rusztowania w odleg³oœci od œciany powy¿ej 20 cm, musz¹ byæ montowane porêcze ochronne i krawê¿niki
równie¿ od strony przyœciennej.

4.10

POMOST ROZSZERZAJ¥CY (KONSOLA) W¥SKI
Pomosty rozszerzaj¹ce w¹skie (jednopodestowe) mog¹ byæ montowane tylko po stronie wewnêtrznej rusztowania i tylko w poziomie
pomostu g³ównego.

4.10

POMOST ROZSZERZAJ¥CY (KONSOLA) SZEROKI
Pomost poszerzaj¹cy szeroki (dwupodestowe) mo¿e byæ stosowany tylko po stronie zewnêtrznej rusztowania i tylko w poziomie najwy¿szego pomostu g³ównego.
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Schemat uzupe³niaj¹cy rusztowania o wysokoœci do 24 m

1) Wymiary odnosz¹ siê do wewnêtrznej krawêdzi podestów.
2) Konieczne dodatkowe stê¿enia tylko przy polach 3.0 m i konsolach wewnêtrznych.
Rozstaw pól: 3,0 m / 2,5 m / 2,0 m / 1,5 m.
Podesty: drewniane, stalowe, Alu-p³yta podestowa
Kotwienia:
Kotwienie d³ugimi kotwami - kotwa zamocowana do wewnêtrznego i zewnêtrznego stojaka ramy
Kotwienie krótki kotwami - kotwa zamocowana do wewnêtrznej strony ramy
Stê¿enia:
Stê¿enia prowadziæ nastêpuj¹co:
- dla pola o d³. 2,5 / 2,0 / 1,5 m
- przechodz¹ce max przez 5 pól,
- przez tylko 1 pole od do³u do góry co 5 pole
- dla pola o d³. 3,0 m
- przechodz¹ce max przez 4 pola,
- przez tylko 1 pole od do³u do góry co 4 pola
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Schemat uzupe³niaj¹cy rusztowania o wysokoœci do 24 m
Rusztowanie obci¹gniête siatk¹

1) Wymiary odnosz¹ siê do wewnêtrznej krawêdzi podestów.
2) Konieczne dodatkowe stê¿enia tylko przy polach 3.0 m i konsolach wewnêtrznych.
Rozstaw pól: 3,0 m / 2,5 m /2,0 m / 1,5 m.
Podesty: drewniane, stalowe, Alu-p³yta podestowa
Kotwienia:
Kotwienie d³ugimi kotwami - kotwa zamocowana do wewnêtrznego i zewnêtrznego stojaka ramy
Kotwienie krótki kotwami - kotwa zamocowana do wewnêtrznej strony ramy
Stê¿enia:
Stê¿enia prowadziæ nastêpuj¹co:
- dla pola o d³. 2,5 / 2,0 / 1,5 m
- przechodz¹ce max przez 5 pól,
- przez tylko 1 pole od do³u do góry co 5 pole
- dla pola o d³. 3,0 m
- przechodz¹ce max przez 4 pola,
- przez tylko 1 pole od do³u do góry co 4 pola
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Schemat uzupe³niaj¹cy rusztowania o wysokoœci do 24 m
Rusztowanie obci¹gniête plandek¹

1) Wymiary odnosz¹ siê do wewnêtrznej krawêdzi podestów.
2) Plandeki nale¿y zamontowaæ szczelnie równie¿ z boku rusztowania na ³¹czniki zrywne.
Rozstaw pól: 3,0 m / 2,5 m /2,0 m / 1,5 m.
Podesty: drewniane, stalowe, Alu-p³yta podestowa
Kotwienia:
Kotwienie d³ugimi kotwami - kotwa zamocowana do wewnêtrznego i zewnêtrznego stojaka ramy
Kotwienie krótki kotwami - kotwa zamocowana do wewnêtrznej strony ramy
Odpory na parcie wiatru - krótkie mocowanie do stojaków wewnêtrznych
Stê¿enia:
Stê¿enia prowadziæ nastêpuj¹co:
- dla pola o d³. 2,5 / 2,0 / 1,5 m
- przechodz¹ce max przez 5 pól,
- przez tylko 1 pole od do³u do góry co 5 pole
- dla pola o d³. 3,0 m
- przechodz¹ce max przez 4 pola,
- przez tylko 1 pole od do³u do góry co 4 pola
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Schemat uzupe³niaj¹cy rusztowania o wysokoœci do 24 m
Ramy przejœciowe

1) Wymiary odnosz¹ siê do wewnêtrznej krawêdzi podestów.
2) Przy zastosowaniu Alu-p³yt podestowych i podestów aluminiowych odstêp kotew max 4,0 m.
Rozstaw pól: 3,0 m / 2,5 m /2,0 m / 1,5 m.
Podesty: drewniane, stalowe, Alu-p³yta podestowa
Kotwienia:
Kotwienie d³ugimi kotwami - kotwa zamocowana do wewnêtrznego i zewnêtrznego stojaka ramy
Kotwienie krótki kotwami - kotwa zamocowana do wewnêtrznej strony ramy
Stê¿enia:
Stê¿enia prowadziæ nastêpuj¹co:
- dla pola o d³. 2,5 / 2,0 / 1,5 m
- przechodz¹ce max przez 5 pól,
- przez tylko 1 pole od do³u do góry co 5 pole
- dla pola o d³. 3,0 m
- przechodz¹ce max przez 4 pola,
- przez tylko 1 pole od do³u do góry co 4 pola
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DŸwigary do przejœæ nad przeszkodami

Alternatywa: do zakotwienia - poziome po³¹czenie górnych pasów dŸwigarów kratowych

£¹czniki - z³¹cza rurowe krzy¿owe i obrotowe ze znakiem kontroli.
1) Wymiary odnosz¹ siê do wewnêtrznej krawêdzi podestów.
2) Stê¿enie poprzeczne - altrernatywa - rura ze z³¹czami rurowymi obrotowymi.
3) Poprzecznice do poœrednich wysokoœci
Rozpiêtoœæ L: 6,0 m / 5,0 m / 4,0 m
Kotwienia:
Kotwienia d³ugimi kotwami - kotwa zamocowana do wewnêtrznego i zewnêtrznego stojaka ramy
alternatywnie - kotwa trójk¹tna
Kotwienie rusztowañ - patrz pozosta³e rozwi¹zania
Stê¿enia:
Stê¿enia prowadziæ nastêpuj¹co:
- przechodz¹ce max przez 5 pól,
- przez tylko 1 pole od do³u do góry co 5 pole.
- obok przejœcia nad przeszkod¹ konieczne s¹ dodatkowe stê¿enia do wysokoœci 4,0 m
Rusztowania zabezpieczaj¹ce przez upadkiem z dachu.
Przy d³ugoœci L=6,0 m s³upki œciany ochronnej mo¿na tylko stawiaæ bezpoœrednio przy rusztowaniu.
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Rusztowanie zabezpieczaj¹ce przed upadkiem z dachu

Ka¿dy pion ram musi byæ zakotwiony. Co drugi pion ram zakotwiony jest za pomoc¹ d³ugich kotew,, wzglêdnie te¿ przy zastosowaniu
konsoli wewnêtrznej kotwy trójk¹tnej ( alternatywa dla d³ugiej kotwy do ka¿dego pionu ram).
1) Dolna kotwa konieczna jest tylko przy polu 3.0 m.
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Daszek ochronny.
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Konsola 74.

Ka¿dy pion ram jest kotwiony.
1) Na co drugim pionie ram zastosowaæ d³ugie kotwy wzglêdnie te¿ przy wewnêtrznych konsolach stosowaæ kotwê trójk¹tn¹ ( alternatywa – kotwy d³ugie na ka¿dym pionie ram)
2) Na co drugim pionie ram stosowaæ kotwê trójk¹tn¹.
3) Na ka¿dym stojaku wystarczy zastosowaæ kotwy krótkie.
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Po³¹czenie naro¿ników

Z³¹czka rurowa normalna 48 ze znakiem kontroli
Alternatywa:
Z³¹czka rurowa obrotowa bez rury przy odstêpie pionów 80 mm.
Z³¹czki do rur powinny byæ dokrêcane momentem 50 Nm (dopuszczalne odchylenie ± 10 %)

Punkt podparcia
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