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1.0 Opis produktu

Rusztowanie Bosta 70 spełnia wymagania norm
PN-EN 12811-1, PN-EN 12810-1 i PN-EN 12810-2 oraz
uwzględnia postanowienia norm serii PN-M-47900.
Rusztowanie Bosta 70 produkcji Harsco Infrastructure Polska
Sp. z o.o. jest stalowym ramowym rusztowaniem systemowym
składającym się z systemowych elementów gotowych do użycia.
Podstawowym elementem rusztowania są stalowe ramy ocynkowane szerokości 74 cm i wysokości 200 cm. Rama wyposażona
jest w U-profil stalowy jako poprzecznica górna oraz rurę średnicy
48,3 mm jako poprzecznica dolna. U-profil służy do mocowania
podestów rusztowaniowych, które jednocześnie są usztywnieniem
poziomym rusztowania. Z tego powodu konieczne jest montowanie podestów w każdym polu rusztowania. Poprzecznica dolna
zabezpiecza podesty przed ich wyjęciem w czasie eksploatacji.
Usztywnienie pionowe rusztowania stanowią stężenia ukośne
montowane w rusztowaniu. W rozdziale 3.0 tej instrukcji opisano
wszystkie elementy rusztowania Bosta 70, wraz z elementami
dodatkowymi stanowiącymi uzupełnienie podstawowego typu
rusztowania, dzięki którym, możliwe staje się rozwiązanie indywidualne każdego nietypowego przypadku.
–
–
–
–

rusztowania fasadowe,
rusztowania przejezdne,
rusztowania wsporcze,
rusztowania osłonowe.

Pięć różnej długości pomostów od 1,25 m do 3,00 m. pozwala na wszechstronne dopasowywanie do kształtu obiektu.
Przez zastosowanie wsporników poszerzających można poszerzyć powierzchnię roboczą poziomu rusztowania i dzięki
wielu dodatkowym elementom idealnie ją dopasować do
pożądanej. Wszystkie części stalowe rusztowania są ocynkowane ogniowo, a elementy drewniane są zaimpregnowane.
To gwarantuje długą żywotność elementów i wysoki stopień
bezpieczeństwa. Wiele części systemu można bez problemów wykorzystywać z innymi systemami rusztowań Harsco
Infrastructure Polska Sp. z o.o. jak Bosta 100 i Modex.
Ogólne ustalenia:																					
Niniejsza instrukcja powinna znajdować się na każdym placu,
gdzie montowane jest rusztowanie BOSTA 70. Montaż, demontaż
i użytkowanie rusztowania może być prowadzone jedynie przez
osoby, które zostały zaznajomione z instrukcją montażu i odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach oraz posiadają odpowiednie uprawnienia montażysty
rusztowań. Do montażu rusztowań mogą być używane jedynie
oryginalne nieuszkodzone części rusztowań. Dlatego wszystkie
elementy przed ich zamontowaniem powinny być dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i oryginalności. Wszystkie
rysunki w tej instrukcji są rysunkami przykładowymi. Przy montażu
i użytkowaniu konieczne jest przestrzeganie odpowiednich przepisów budowlanych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.
Osoby prowadzące montaż / demontaż powinny być wyposażone
w indywidualne środki ochrony przed upadkiem z wysokości.
Za bezpieczny montaż i demontaż rusztowania, odpowiedzialna
jest firma zajmująca się wznoszeniem rusztowania. Przy montażu
wciągarek należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zabezpieczenie ramy, na której montowany jest wysięgnik wciągarki.

BOSTA 70
Rama pionowa musi zostać na dole i górze dodatkowo zakotwiona do ściany, a także zabezpieczona stężeniem pionowym.
Należy bezwzględnie przestrzegać postanowień z dokumentacji
techniczno-ruchowej stosowanych wciągarek przy pracach montażowo-demontażowych.
W rozdziale 8.0 Kotwienie niniejszej instrukcji przedstawione
są konfiguracje rusztowań wynikające z wykonanych obliczeń
statycznych. Na tej podstawie zostały przygotowane schematy
zawierające wymiary modułów siatek konstrukcyjnych, ilość i rozmieszczenie kotew itp. schematy te należy traktować jako schematy typowe rusztowania, które nie wymagają obliczeń statycznych.
Przeprowadzanie obliczeń statycznych rusztowania nie jest konieczne w przypadkach wariantów nie wykazujących odstępstw od
wariantów typowych pod warunkiem, że odstępstwa te nie mają
wpływu na stateczność i wytrzymałość konstrukcji. Odstępstwa
te muszą być każdorazowo oceniane przez fachowy personel
wyspecjalizowanej firmy montującej rusztowania Bosta 70
w porozumieniu z producentem rusztowań.
Podstawowe cechy rusztowania Bosta 70 w wariancie
typowym:
– wypełnienie podestami każdego pola rusztowania,
– wykręcenie nakrętki podstawki śrubowej na wysokość
max 25 cm,
– w każdym poziomie rusztowania muszą znajdować się
przynajmniej 2 stężenia, a ich odległość od siebie
nie powinna przekraczać 10 m,
– minimalna długość rusztowania: 10 m,
– typowe schematy zabudowy rusztowania do wysokości 24 m
obowiązują dla ram „starych” i „nowych”
Podstawowe wskazówki do wykonania obliczeń statycznych
umieszczone są w załączniku do niniejszej instrukcj „Dokumentacji technicznej rusztowań ramowych BOSTA 70”.
Załącznik dostarczany jest na życzenie klienta.
Do rusztowań nietypowych należy zaliczyć:
– rusztowania o konfiguracji odbiegającej od podanej w instrukcji,
– rusztowania ustawione przy ścianach w których powierzchnia
otworów przekracza 60% całkowitej powierzchni ściany,
– rusztowania wyższe niż przewidują to odpowiednie schematy
typowe,
– rusztowania, których obciążenie jest większe niż 2 kN/m2,
– rusztowania z zamontowanymi ramami przejściowymi,
przesunięciem osi rusztowania itp.,
– rusztowania przyścienne, do których montowane są dźwigi
budowlane oraz urządzenia wciągające o udźwigu ponad 150 kg,
– rusztowanie z daszkami ochronnymi,
– rusztowanie z klatką schodową,
– klatka schodowa,
– rusztowanie z ramami przejściowymi i podporami
wyrównawczymi,
– rusztowanie pokryte siatką o współczynniku aerodynamicznym
˃ 0,6 prostopadle do ściany i 0,2 równolegle do ściany.
UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu rusztowania
należy bezwzględnie zapoznać się z treścią
niniejszej instrukcji.
3

2.0 Widok ogólny

Poszerzenie
rusztowania

Wsporniki poszerzające
Ochrona dekarska

Montaż i demontaż
rusztowania

Oznaczenia

Ciąg komunikacyjny

Przejście nad
przeszkodą

Połączenie
w narożach
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Daszek ochronny

BOSTA 70

3.0 Elementy składowe
Opis

Nr art.

Masa kg/szt.

Podstawka śrubowa 50/3.3

144 131

3,0

Podstawka śrubowa 70/3.3

054 630

3,9

Podstawka z przegubem

571 822

5,9

Podstawka śrubowa 110

571 248

5,5

Podstawka sztywna

428 533

1,2

Rama pionowa 200/70 light
Rama pionowa 200/70
Rama pionowa 150/70
Rama pionowa 100/70
Rama pionowa 66/70

652 044
119 000
552 320
119 010
132 982

19,32
21,9
18,1
13,5
11,0

Opis elementów podstawowych

Do wyrównania nierówności podłoża.
Regulacja od 6,5 cm do 26,5 cm.

70 / 50

Regulacja od 6,5 cm do 50 cm.  

L max.
54

Do wyrównania przy skośnych podłożach.   

33 mm

Do wyrównania nierówności terenu do 90 cm.     

110
48 mm

Służy podobnie jak podstawki przegubowe
do przeniesienia obciążeń na podłoże.

15

200

Wysokość ram:
2,00 m, 1,50 m, 1,00 m i 0,66 m.
Można mocować poręcze, krawężniki
i stężenia.

74

WSKAZÓWKA!

Wszystkie wymienione wyżej podesty
mogą przejąć obciążenie z normy
DIN 4420, Wydanie z 1990 r.
5

3.0 Elementy składowe
Opis

300

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*

Nr art.

Masa kg/szt.

566 428
533 399
533 403
458 473
427 539
462 612

24,9
21,2
17,4
13,6
11,7
7,8

437 476
437 487
437 498

20,2
17,3
13,9

437 502
437 513

23,5
19,6

492 910

29,5

465 031

23,7

531 323
531 334
531 345
531 356
531 367
531 687

18,76
15,1
12,7
10,2
8,8
6,3

Dwa podesty tworzą pomost dla jednego pola.
Dzięki ich symetrii możliwe jest ich dwustronne
zastosowanie.

Podest aluminiowy ramowy 300/70
Podest aluminiowy ramowy 250/70
Podest aluminiowy ramowy 200/70

300

Konstrukcja aluminiowa ze sklejką.
Lekka płyta ramowa z wymiennym poszyciem.

Podest aluminiowy z włazem 300/70
Podest aluminiowy z włazem 250/70

300

300

Konstrukcja aluminiowa ze sklejką
i możliwością zamontowania drabinki 200 A.

Podest aluminiowy z włazem i drabinką
300/70
Podest aluminiowy z włazem i drabinką
250/70
Konstrukcja jak powyżej lecz z przymocowaną
na stałe drabinką.

300

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 powłoką aluminiowo-cynkową, bardzo lekka i stabilna.
Ryflowana powierzchnia zabezpiecza przed
poślizgiem.
* – tylko w dzierżawie
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3.0 Elementy składowe
Opis

400

Nr art.

Masa kg/szt.

530 307
427 984
427 973
430 279
485 858
430 280

39,2
23,5
19,9
16,3
12,2
10,4

525 805
479 860
479 871
479 882
479 893
479 908

21,5
16,9
14,5
12,0
9,6
8,4

529 390

1,2

547 176
110 167
110 020
119 606
002 054
410 758
410 736

9,9
7,9
6,9
6,4
4,6
6,3
5,5

Poręcz ochronna 400
Poręcz ochronna 300
Poręcz ochronna 250
Poręcz ochronna 200
Poręcz ochronna 150
Poręcz ochronna 125
Mocować obustronnie na uchwytach
zapadkowych ramy.

525 715
138 957
002 113
154 080
407 683
002 102

13,3
4,86
4,2
3,4
2,7
2,1

Słupek montażowej poręczy ochronnej
[MPO]
Służy do zabezpieczania wyższego poziomu rusztowania wraz z montażową poręczą
ochronną (patrz str 23).

651 772

6,6

Podest stalowy 400/32* (*)
Podest stalowy 300/32
Podest stalowy 250/32
Podest stalowy 200/32
Podest stalowy 150/32
Podest stalowy 125/32
Wytrzymałe, ocynkowane.
Szorstka powierzchnia przeciwdziała
poślizgom.

400

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. Mają ryflowaną powierzchnię.

15

Element mocujący podesty
Do podestów aluminiowych 400/32.
Zapobiega niszczeniu się podestów.
Odległość mocowania 50 cm od podparcia.
dla pól długości i wysokości
Stężenie 204
4,00 x 2,00 m
Stężenie 203
3,00 x 2,00 m
Stężenie 200
2,50 x 2,00 m
Stężenie 150
2,50 x 1,50 m
Stężenie 100
2,50 x 1,00 m
Stężenie 220
2,00 x 2,00 m
Stężenie 215
1,50 x 2,00 m
Do usztywnienia rusztowania w kierunku
podłużnym. Stężenie mocować górą
w U-profilu, a dołem nasunąć na uchwyt
zapadkowy ramy.

L

400

209

* – tylko w dzierżawie
(*) – wymagany montaż przez dwóch
pracowników
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3.0 Elementy składowe
Opis

74
74

Nr art.

Masa kg/szt.

Poręcz ochronna boczna 70*
Poręcz ochronna podwójna boczna 70
Do zabezpieczenia pomostu od strony bocznej.

024 733
534 419

1,8
3,4

Rama środkowa górna N/70
Służy do mocowania poręczy i krawężników na
najwyższym piętrze rusztowania.
Zabezpieczyć przed uniesieniem za pomocą
zawleczki do ram 8 mm.

452 980

8,2

Rama krańcowa górna 70Q
Zakończenie najwyższego piętra rusztowania
od strony bocznej.

452 970

14,2

Krawężnik drewniany 300*
Krawężnik drewniany 250*
Krawężnik drewniany 200*
Krawężnik drewniany 150*
Krawężnik drewniany 125*
Służy do zabezpieczenia pomostów
rusztowania. Wysokość 11 cm, grubość 3 cm.

401 804
401 790
407 801
407 661
401 789

5,4
4,6
3,8
2,9
2,5

Krawężnik drewniany 300
Krawężnik drewniany 250
Krawężnik drewniany 200
Krawężnik drewniany 150
Krawężnik drewniany 125
Służy do zabezpieczenia pomostów rusztowania. Wysokość 15 cm, grubość 3 cm.

651 978
651 977
651 976
651 975
651 974

7,2
6,0
4,9
3,8
3,2

Krawężnik stalowy 300/15
Krawężnik stalowy 250/15
Krawężnik stalowy 200/15
Krawężnik stalowy 150/15
Krawężnik stalowy 125/15
Wykorzystanie jak wyżej.
Wysokość 15 cm, grubość 3 cm.

531 437
531 448
531 459
531 460
531 470

9,0
6,7
5,5
4,3
3,7

Krawężnik boczny 74/15Q
Krawężnik boczny 70*
Krawężnik boczny stalowy 70
Do zabezpieczenia pomostów roboczych
od strony bocznej.

651 991
454 854
534 268

2,4
2,7
2,4

Drabinka 200 A
Do ciągów komunikacyjnych wewnątrz rusztowania.

136 318

8,55

100

100

300

300

73
73

203

* - tylko w dzierżawie
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3.0 Elementy składowe
Opis

45

Nr art.

Masa kg/szt.

Zaczep drabinki
Służy jako usztywnienie drabinki na najniższym
polu rusztowania.

422 753

2,3

Uchwyt rusztowania 350
Uchwyt rusztowania 250
Uchwyt rusztowania 140
Uchwyt rusztowania 110
Uchwyt rusztowania 75
Uchwyt rusztowania 45
Rura o średnicy 48,3 mm z hakiem o średnicy
20 mm. Do kotwienia rusztowania do fasady.

467 063
467 041
116 793
116 808
078 940
078 939

13,5
9,7
5,7
4,1
2,9
1,9

Zawleczka do ram 8 mm
Zabezpiecza ramy.

061 312

0,1

Rama dla przejść 150* 1,55 szerokości
Rama dla przejść 100*
Umożliwia zbudowanie przejścia dla pieszych
pod rusztowaniem.

409 340
459 077

37,6
30,3

Podpora wyrównawcza
Rama stalowa o średnicy 48,15 mm.
Do wyrównania nierówności terenu od 29 cm
do 129 cm.

039 835

12,8

Dźwigar przejścia nad przeszkodą 500*
Dźwigar przejścia nad przeszkodą 750*
Pas dolny z rury o średnicy 48,3 mm, pas górny
z U - profilu.
Dla przejścia nad przeszkodą o rozpiętości
do 7,5 m.
Dźwigary mocuje się do ramy za pomocą
złączy połówkowych.

135 780
135 770

59,2
86,1

Rygiel poprzeczny 70
Do podparcia ramy pionowej mocowanej
na 2 dźwigarach przejścia.

416 446

4,1

Opis elementów dodatkowych
Elementy dodatkowe zwiększają
stopień możliwości wykorzystania
rusztowania.

155

218

203

500
750

74

* – wymagany montaż przez dwóch pracowników
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3.0 Elementy składowe
Opis

35

74

74

100

Nr art.

Masa kg/szt.

Wspornik poszerzający 35
Do poszerzania pomostu rusztowania o 35 cm.
Przykryć jednym podestem rusztowaniowym
o szerokości 32 cm.

402 599

6,1

Wspornik poszerzający 70
Do poszerzenia pomostu rusztowania o 70 cm
lub przesunięcia osi rusztowania.
Przykrywać 2 pomostami o szerokości 32 cm.

424 226

8,7

Wspornik poszerzający 70/200
Do poszerzenia pomostu rusztowania o 70 cm
lub przesunięcia osi rusztowania.
Przykrywać 2 pomostami o szerokości 32 cm.

458 635

20,9

Słupek poręczy
Może być użyty przy zastosowaniu wsporników
poszerzających 35 i 70.
Służy do mocowania poręczy ochronnych.

133 120

5,3

Wspornik VK 70 kompletny
Służy do stabilizacji wspornika poszerzającego 70

554 959

8,2

Zabezpieczenie wspornika 70
Uchwyt mocujący podesty 74
Do zabezpieczenia podestów pomostów na
wspornikach poszerzających lub ramach pionowych przed uniesieniem.

442 837
417 348

2,4
4,3

74

74
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3.0 Elementy składowe
Opis

Nr art.

Masa kg/szt.

Wspornik pomostu 180
Składany.
Służy jako daszek ochronny o szerokości 180 cm.
Górą mocowany do ramy pionowej za pomocą
śruby M8 x 80 MuZ, a dołem za pomocą złącza
połówkowego.

427 907

23,4

Słupek poręczy wspornika
W połączeniu ze wspornikiem pomostu 180
tworzy daszek ochronny.
Mocowany do wspornika za pomocą zawleczki
do ram 12 mm. Pomost wykonać z płyt podestów
aluminiowych ramowych i przykrycia środkowego.

429 468

8,4

Przykrycie środkowe
Do wypełnienia otworów pomiędzy pomostami.

138 990
138 980

6,9
5,8

Zabezpieczenie podestów wspornika

427 664

5,0

129 473

0,26

411 638

0,04

Zawleczka do ram 12 mm

Śruba M8 x 80 MuZ
Służy do mocowania wspornika pomostu 180
do ramy pionowej.
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3.0 Elementy składowe
Opis

12

Nr art.

Masa kg/szt.

Siatka ochronna 300
Siatka ochronna 250
Siatka ochronna 200
Siatka ochronna 150
Siatka ochronna 125
Dwie siatki ochronne ustawione jedna nad
drugą w połączeniu z ramą dekarską tworzą
ochronę dla dekarzy.

543 329
543 330
543 340
543 351
543 362

21,8
19,0
15,9
12,9
11,5

Rama dekarska środkowa 70
Służy do wykonania ściany ochronnej z siatki
dla dekarzy.

543 204

13,5

Rama dekarska skrajna 70

544 860

19,4

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

464 633

23,6

Poręcz zewnętrzna
Poręcz wewnętrzna
Zabezpiecza biegi schodowe.

464 655
464 644

16,9
11,9

Słupek poręczy schodów
Poręcz ochronna
Zabezpiecza biegi klatki schodowej.

547 669
547 658

3,6
3,3

Podwaliny schodów
Służy jako stopień pierwszego dolnego
biegu schodowego.

553 656

10,7

BOSTA 70

3.0 Elementy składowe
Opis

Nr art.

Masa kg/szt.

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

467 670
467 626

2,1
1,6

Osłona boczna 2,5 x 2,0
Osłona boczna 2,5 x 1,0
wraz z łącznikami
Plandeki do osłonięcia rusztowania.
Na brzegach plandeki są otwory do mocowania
plandeki do rusztowania za pomocą łączników.

063 712
080 160

3,5
2,5

169 001
169 012
169 023
169 034
169 045
169 056
169 067
169 078
169 089
169 090
169 104
169 115
PL169 116

1,9
3,8
5,7
7,5
9,4
11,3
13,2
15,1
17,0
18,9
20,7
22,6
26,7

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

002 514
801 135
024 332
801 547
801 400

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

Złącze obrotowe 38/48 - SW 22
Złącze obrotowe 42/48 - SW 19
Złącze obrotowe 48/48 - SW 22
Złącze obrotowe 48/48 - SW 19
Złącze obrotowe 48/60 - SW 19
Złącze obrotowe 48/63 - SW 22
Złącze obrotowe 48/76 - SW 22
Złącze obrotowe 48/76 - SW 19
Do połączenia dwóch elementów rurowych
pod dowolnym kątem. Złącza muszą spełniać
wymagania normy PN-M-47900-4-1996.
Dodatkowo złącza spełniają wymagania normy
DIN EN 74.
Złącz nieocechowanych nie wolno używać

098 931
002 503
002 525
801 146
801 558
025 500
022 547
801 411

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

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

116 370

1,0

Rura połączeniowa
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
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4.1. Prace poprzedzające montaż rusztowania.
Przed przystąpieniem do montażu rusztowania należy opracować projekt rusztowania. Projekt ten powinien uwzględniać
wszystkie warunki wynikające z lokalizacji rusztowania:
- rodzaj podłoża na którym będzie posadawiane
rusztowanie (warunki posadowiania i wytrzymałości podłoża reguluje PN-M-4700-2:1996)
- zakres prac wykonywanych przy wykorzystaniu
rusztowania
- siatkę konstrukcyjną rusztowania dopasowaną do
kształtu i wymiarów elewacji oraz strefy wiatrowej
- rozmieszczenie pionów komunikacyjnych
- rozmieszczenie pionów transportowych w czasie
montażu i eksploatacji rusztowania
- sposoby i możliwości kotwienia rusztowania
- montaż urządzeń zabezpieczających
- oznakowanie rusztowania
Elementy rusztowania przed ich zamontowaniem powinny być
sprawdzone pod względem oryginalności i stanu technicznego.
Poszczególne elementy należy poddać oględzinom sprawdzającym:
- dla elementów stalowych (ramy, stężenia, poręcze, drabinki,
wsporniki, podesty stalowe): nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pęknięcie,
zgięcie
- dla elementów podstawek: części gwintowane muszą być
czyste, gwint i nakrętka nie mogą być uszkodzone, nie
mogą występować ślady korozji
- dla elementów drewnianych: nie powinny występować spękania, rozwarstwienia, wyrwania materiału, niedopuszczalne
jest występowanie pęknięć poprzecznych do elementu
Wszystkie elementy należy składować w miejscu umożliwiający
szybki i łatwy dostęp zarówno w celu wyładunku jak
i pobierania elementów.
Do montażu rusztowania potrzebne są przynajmniej 2 osoby.
4.2. Ustawienie podstawek.
Na uprzednio odpowiednio przygotowanym podłożu należy
ułożyć podkłady drewniane w odległościach wynikających z
poziomej siatki konstrukcyjnej rusztowania. Rozstaw stojaków
nie może przekraczać 3,00 m. Na podkładach należy centrycznie ustawić podstawki rusztowania i wsunąć w nie ramy pionowe. Na najbliższym podkładzie (miejsce usytuowania kolejnej
ramy pionowej rusztowania) należy przeprowadzić te same
działania i obie ramy połączyć ze sobą  poręczą o odpowiedniej
długości (wynikającej z poziomej siatki konstrukcyjnej rusztowania) na dolne najniższe uchwyty zapadkowe.
Tak zamontowana poręcz reguluje odpowiedni rozstaw pól rusztowania. Nośność podłoża nie może być mniejsza niż 0,1 MPa,
należy ją ustalić według PN-74/B-03020.
W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu gruntowym
konieczne jest stosowanie podkładów pod podstawki śrubowe.
Podkłady układać zgodnie z punktem 4.4.4. PN-M-47900-2.
Powierzchnia podkładów musi przylegać do podłoża i zapewniać przeniesienie obciążenia na podłoże, w taki sposób, by
obciążenie nie przekraczało dopuszczalnego.
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BOSTA 70 – Rama pionowa

Podstawka śrubowa
lub sztywna

Podkładka
(przykładowe ułożenie)

Rama pionowa 150/70
Rama pionowa 100/70
Rama pionowa 66/70
Przykłady niwelacji poziomów posadowienia rusztowania

Stężenie z rur
i złączy co 2 pola
rusztowania

Podpora
wyrównawcza
Wysokość od 28 cm
do 129 cm

4.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady

BOSTA 70

4.2.a. Ramy wyrównujące
Do niwelacji nierówności terenu (skosy i uskoki podłużne)
wykorzystać można ramy pionowe 66, 100 lub 150.

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

4.3. Ramy pionowe i ramy dla przejść
Ramy pionowe i ramy dla przejść należy montować w miejscach w wynikającej z poziomej siatki konstrukcyjnej rusztowania, zgodnie z zasadami zachowania odległości opisanymi
w punkcie 4.2.
W celu ustabilizowania ram należy zamontować dodatkową
poręcz na środkowych uchwytach zapadkowych. Poręcz ta
po stężeniu pola może być zdemontowana.
Montaż przedstawiony jest szczegółowo
w punkcie 10.1.

1. Rama przejścia.
2. Rama pionowa.
3. Wspornik poszerzający.
4. Poręcz podłużna.
5. Stężenie.
6. Uchwyt rusztowania.
7. Poręcz wewnętrzna ze złączem 48G.
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Mocowanie poręczy
Ta poręcz jest mocowana jako poręcz
pomocnicza przy 1 polu rusztowania,
może być zdjęta po zamontowaniu
stężenia i ułożeniu pomostów (patrz
punkt 4.6).

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

Mocowanie
stężenia - górą

Mocowanie
stężenia - dołem

Ułożenie podestów
Rama pionowa górna
lub rama środkowa
górna

Dolna rama pionowa
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4.5. Podesty
W tak przygotowanym polu należy ułożyć podesty poziome.
Podesty wyposażone są w specjalne uchwyty mocujące, które
układa się w U-profilach górnych rygli ram pionowych. U-profile
wyposażone są w bolce zabezpieczające centrujące elementy
podestowe i blokujące je przed ich poziomym przesuwem na
U-profilach.
Należy zwrócić uwagę na to by odstęp pomiędzy  podestami
nie przekraczał 1,5 cm. Tak powstały moduł rusztowania jest
konstrukcją stabilną i należy go wypionować i wypoziomować
przy pomocy podstawek śrubowych.

15

Podesty pełnią rolę stężeń poziomych
rusztowania i powinny znajdować się
w każdym polu rusztowania.

Ułożenie pomostów

Bolce
zabezpieczające

4.6. Montaż kolejnych pól rusztowania
Montaż kolejnych pól rusztowania odbywa
się analogicznie jak w punktach opisanych powyżej
z zastrzeżeniem odpowiedniego usytuowania stężeń.

17

4.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady

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

Szczegół A

Szczegół A

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

4.8. Najwyższy poziom rusztowania
Na najwyższym poziomie rusztowania należy
zamontować górne ramy środkowe i górne ramy
skrajne. Spełniają one rolę elementów, do których
montuje się boczne poręcze ochronne oraz zabezpieczają podesty przed uniesieniem.
Każda z ram zabezpieczona jest zawleczkami
do ram 8 mm.
W celu zapewnienia odpowiedniej wysokości
ochrony bocznej należy dodatkowo zamontować
elementy składające się z rury mocowanej do rur
stojaków pionowych złączami obrotowymi.
Do zamontowanej rury należy zamocować poręcz
ochronną wzdłużną  przy użyciu złączy 48G, oraz
na froncie rusztowania rur przy pomocy złączy
normalnych.
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4.9. Kotwienie
Kotwienie odbywać się musi wraz z montażem
rusztowania. Kotwy należy montować w punktach
węzłowych rusztowania poniżej podestu. W miejscach usytuowania pionów komunikacyjnych należy wykonać dodatkowe zakotwienia z obu stron
pionu w odległości pionowej nie większej niż
4,0 m. Umiejscowienie kotew jest ściśle powiązane z siatką konstrukcyjną rusztowania i wynika
z obliczeń statycznych. Minimalne ilości i miejsca
usytuowania kotew oraz wariant ich montażu do
ram rusztowania przedstawiono w rozdziale 9.0.

BOSTA 70

Schematy kotwienia

4.10. Daszki ochronne
W przypadku konieczności montażu daszków
ochronnych, tj. w miejscach ustawienia rusztowania bezpośrednio przy drogach komunikacyjnych nie wyłączonych z ruchu, oraz miejscach
przejazdów i przejść należy wykonać odpowiednią
konstrukcję zabezpieczającą zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)”.
Szczegółowy opis systemowego daszka ochronnego znajduje się w rozdziale 14.0 niniejszej
dokumentacji.
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4.11. Kontrola montażu
Po zmontowaniu rusztowania należy przejrzeć rusztowanie
pod względem poprawności montażu, możliwości osiadania na
gruncie, obecności wszystkich elementów składowych. Brakujące elementy należy uzupełnić.
4.12. Demontaż rusztowania
Przed przystąpieniem do demontażu rusztowania należy zabezpieczyć miejsce ustawienia rusztowania poprzez jego ogrodzenie i wyłączenie z ruchu. Do demontażu można przystąpić po
zakończeniu robót na rusztowaniu oraz po usunięciu z rusztowania wszystkich urządzeń, narzędzi i materiałów.
Dopuszczalny jest częściowy demontaż w trakcie postępu prac,
ale należy przestrzegać zasady, żeby podczas demontażu na
niższych kondygnacjach nie były wykonywane żadne prace.
Niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości.
Po demontażu elementy rusztowania powinny być posegregowane, przejrzane i oczyszczone. Elementy uszkodzone lub
wymagające naprawy należy składować w innym miejscu niż
elementy sprawne.
a)
Demontaż tradycyjny polega na demontowaniu elementów rusztowania, zaczynając od najwyższego poziomu
rusztowania. Elementy należy demontować i przetransportować na miejsce składowania na poziomie posadowienia rusztowania.
Niedopuszczalne jest składowanie elementów rusztowania na niższych jego poziomach. Należy zdemontować
cały poziom rusztowania, a dopiero potem demontować
niższe poziomy.
b)
Demontaż „wędrowanie” wykorzystuje właściwość rusztowania polegającą na możliwości demontażu pionowego
rusztowania i jednoczesne wykorzystanie elementów na
montaż rusztowania po jego drugiej stronie. Możliwe to
jest dzięki specjalnemu wyprofilowaniu haków mocujących podesty na U-Profilu ramy i zastosowania rury jako
elementu blokującego podesty przed uniesieniem. System
ten pozwala na wyjęcie podestów skrajnych bez konieczności demontażu całego rusztowania. Istnieją 2 warianty
„wędrowania”.
Przy tym sposobie należy bezwzględnie przestrzegać
następujących zasad składowania elementów na rusztowaniu:
•
składowania elementów można dokonywać na podestach
rusztowania tak, aby tylko jeden poziom w danym pionie
był obciążony
•
obciążenie nie powinno przekraczać 1 kN/m2
jednocześnie może być obciążone tylko 5 pól rusztownia,
po czym należy dokonać montażu elementów
składowanych
Wariant 1: Wymaga zastosowania dodatkowych dwóch podstawek, które ustawia się jako element początkowy kolejnego
pionu ram rusztowaniowych. Demontowane od góry elementy
pionu skrajnego należy przetransportować na miejsce montażu
po przeciwległej stronie demontowanego rusztowania.
Wariant 2: Należy zdemontować cały pion rusztowania, ułożyć
elementy w miejscu dogodnym do składowania (nie utrudniającym pracy i nie stanowiącym zagrożenia).
Następnie należy przystąpić do montażu elementów po przeciwległej stronie rusztowania. Wariant ten wymaga zastosowania przynajmniej 2 pionów komunikacyjnych w rusztowaniu.
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Przy wysokości podestu rusztowania większej niż 8 m elementy
rusztowania powinny być transportowane przy pomocy wciągarki.
W polach gdzie odbywa się pionowy transport ręczny elementów powinny być zamontowane wszystkie poręcze.
Przy tym sposobie podawania elementów na każdym poziomie
rusztowania musi stać przynajmniej jedna osoba.
5.1 Wariant 1
Ramy pionowe są montowane od pola, w którym odbywa się
transport elementów.
Montaż poręczy ochronnych odbywa się jednocześnie
z montażem ram.
Przy montażu najwyższego poziomu rusztowania należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie montażystów przed upadkiem.

Wariant 1

Proponowane przez Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o.
czynności umożliwiające bezpieczny montaż, polegający na
montażu tzw. poręczy wyprzedzających (takich, które w momencie wyjścia montażysty na kolejny poziom montażu będą
już zamontowane)
1. Przygotowanie minimum 3 rur długości 2,0 m
z zamocowanymi w odległościach 3 cm i 50 cm
od jednego końca złączami 48G oraz 3 cm i 75 cm
od drugiego końca złączami obrotowymi.
2. Zamontowanie do jednej rury do złącz 48G poręczy
ochronnych.
3. Zamocowanie rury z poręczami do zewnętrznej rury
stojaka pionowego ramy tak, by poręcze znajdowały się
po zewnętrznej stronie rusztowania i rury.
4. Przymocowanie swobodnych końców poręczy do kolejnej
rury i zamontowanie do ramy pionowej (analogicznie jak
punkt 3.)
5. Wejście pracownika na wyższy poziom i montaż
na złączach 48G drugiej rury kolejnych poręczy.
6. Powtórzenie czynności z punktów 4-5 dla trzeciej rury.
7. Montaż ram pionowych z poręczami.
8. Demontaż pierwszej rury i jej montaż jako rurę
nr 3 całości zestawu.
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6.0 Połączenie w narożach

Połączenia rusztowania w narożniku

Połączenia rusztowań w narożach stosować należy na całej wysokości połączenia. Należy uważać, by poziomy podestów obu rusztowań były na jednakowej
wysokości. Połączenia dokonuje się
za pomocą złączy obrotowych
montowanych co 4 m rusztowań.

2 złącza
w każdym polu

1 złącze obrotowe 48/48 (co każde 4,0 m)

To rusztowanie ustawić 5 cm wyżej
tak by podesty ułożyć na podestach
bocznego rusztowania
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7.0 Wznoszenie

7.1 Wznoszenie dodatkowych poziomów
rusztowań
Podczas wznoszenia rusztowania, jego
modyfikacji lub demontażu powstaje
znaczące  niebezpieczeństwo upadku
pracownika. Praca z rusztowaniem musi
być dokładnie zaplanowana i prowadzona
w oparciu o plan tak, aby wyeliminować
a przynajmniej zredukować do minimum
niebezpieczeństwo upadku. Opierając się
na swojej ocenie sytuacji, montażysta musi
oszacować każdorazowo sytuację w celu
uniknięcia zagrożenia.
W celu zapobiegnięcia upadkowi możliwe
do podjęcia czynności to użycie „montażowych poręczy ochronnych” [MPO] lub
użycie odpowiednich „środków ochrony
osobistej przed upadkiem”.
Podczas wznoszenia systemu rusztowania
BOSTA 70 można stosować następujące
opcje bądź ich kombinacje:
•
Instalacja poręczy ochronnych na
całym najwyższym poziomie rusztowania;
•
Dodatkowo, oprócz poręczy ochronnych, punkty zaczepienia dla osobistego wyposażenia zabezpieczającego
przed upadkiem;
•
Zatrudnianie do wykonania zadań
wyszkolonego i poinstruowanego
personelu, wspieranego punktami zaczepienia dla osobistego wyposażenia
zabezpieczającego;
•
Zatrudnianie do wykonania zadań
wyszkolonego i poinstruowanego
personelu;

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

7.2 Stosowanie montażowych poręczy
ochronnych
MPO składa się ze słupka i standardowej
poręczy zabezpieczającej. Poręcz zabezpieczająca przypomina fragment kompletnego rusztowania. Najpierw, pierwszy
słupek jest zaczepiany do ramy pionowej
(Rys. 1); następnie do słupka montowana
jest poręcz zabezpieczająca (Rys. 2).
Drugi słupek jest zaczepiany do poręczy
ochronnej (Rys. 3), obracany ku górze
i zaczepiany do następnej ramy pionowej.
Dopiero wtedy pracownikowi zezwala się
na dostęp do następnego, wyższego
i zabezpieczonego poziomu rusztowania
(Rys. 4).

Uwaga:
Po zainstalowaniu, słupek MPO
musi być ściśle i mocno
dopasowany do sworznia.

Rys. 4

Poręcz
ochronna

Sworzeń

Rama pionowa
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7.3 Stosowanie Osobistego Wyposażenia Chroniącego przed Upadkiem
(WCU)
Zanim pracownik uzyska dostęp do niezabezpieczonego poziomu rusztowania,
musi zaczepić WCU do odpowiedniego
punktu doczepienia. Odpowiedni punkt
doczepienia znajduje się każdorazowo
poniżej wyższego poziomu rusztowania, który pokryty jest podestami. Punkt
doczepienia zawsze musi kształtować
najbardziej zewnętrzny róg ramy pionowej (patrz szczegóły).
Pracownik może uzyskać dostęp do
niezabezpieczonego, wyższego poziomu
rusztowania w celu montażu dalszych
jego elementów, dopiero po zaczepieniu
WCU.
Po ustawieniu na miejscu ram pionowych,
mocowania wzdłużnych i frontowych
prowadnic siatek zabezpieczających są
gotowe.

Szczegół

Mocowanie
do rusztowania

Dopnij hak osobistego sprzętu ochrony przed upadkiem (WCU) do ramy pionowej.

UWAGA:
Podczas stosowania środków ochrony osobistej (ŚOO/WCU) zabezpieczających
przed upadkiem z wysokości należy postępować w następujący sposób:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
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Niezależnie od oszacowanego zakresu poziomu ryzyka zawodowego należy
zapewnić stosowanie wszelkich środków zarówno organizacyjnych jak i technicznych w celu powstrzymania upadku pracownika z wysokości,
W czasie stosowania ŚOO należy uwzględnić występowanie poniżej poziomu
podestu roboczego odpowiednio dużej przestrzeni do podłoża (co najmniej
4 m), w której mogło by się odbyć zatrzymanie upadku pracownika,
Zawsze należy używać sprawdzonych i atestowanych elementów ŚOO,
Podczepianie się do konstrukcji rusztowania przy użyciu ŚOO powinno odbywać się tylko w miejscach wskazanych na zamieszczonym rysunku,
Punkty do zaczepiania ŚOO do konstrukcji rusztowania powinny być przed
rozpoczęciem pracy omówione i pokazane przez kierującego robotami,
Kierujący robotami jest odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowym stosowaniem ŚOO przez pracowników,
Do jednego elementu konstrukcji rusztowania można przyczepić tylko jeden
zestaw ŚOO,
Podczas posługiwania się ŚOO należy stosować się do instrukcji określonej
przez producenta,
W przypadku wystąpienia upadku pracownika z wysokości przed rozpoczęciem dalszych prac należy przeprowadzić akcję ratunkową, dokonać inspekcji
konstrukcji rusztowania i ewentualnie wykonać niezbędne naprawy.

BOSTA 70

7.0 Wznoszenie

7.4 Procedura montażu

Słupek montażowej poręczy ochronnej

1. Zaczep słupek poręczy ochronnej
o górną krawędź ramy pionowej i obróć
ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
2. Niższy punkt zaczepienia słupka poręczy ochronnej  musi osiąść na sworzniu
ramy pionowej.

Słupek montażowej
poręczy ochronnej

3. Włóż poręcz ochronną do najwyższego
haka słupka montażowej poręczy ochronnej [MPO].
4. Drugi słupek MPO jest łączony z
poręczą ochronną i przyłączany do ramy
pionowej, jak wyjaśniono w kroku 1.
5. Teraz, najwyższy poziom rusztowania
jest zabezpieczony.

Sworzeń

rama pionowa

Poręcz ochronna

Słupek montażowej
poręczy ochronnej
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6. Wszystkie następne poziomy rusztowania zabezpieczane są w opisany
powyżej sposób.

7. Kolejno, na wyższych poziomach rusztowania montowane są ramy pionowe.
Podczas stosowania osobistego sprzętu
zabezpieczającego przed upadkiem, do
frontu rusztowania doczepione są ramy
pionowe i prowadnice siatek ochronnych.

8. Zainstalowano ochronę boczną.

9. Przeniesienie słupka  MPO do ramy
pionowej drugiego pola rusztowania.

10. Słupek MPO przenoszony jest do
następnych pól drugiego poziomu rusztowania. Kolejno, montowane są podesty
na ramę pionową.

11. Ukończenie instalacji poręczy ochronnych na najwyższym poziomie rusztowania.
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7.5 Punkt kotwienia rusztowania
Równocześnie, wraz ze wznoszeniem,
rusztowanie musi być kotwione do
budynku. Należy przestrzegać instrukcji
kotwienia! (patrz: strony 30 do 31)
7.6 Najwyższy poziom rusztowania
Słupki poręczy wzdłuż dłuższej strony
oraz podwójne słupki z krótszej strony
rusztowania utrzymują ochronę boczną. Co więcej, chronią podesty przed
uniesieniem. Stosuj 2 zawleczki Ø 8 mm
każda, celem zabezpieczenia słupków.
7.7 Ukończenie ochrony bocznej
We wszystkich polach rusztowania muszą być zainstalowane brakujące poręcze
ochronne, krawężniki jak również kompletna ochrona boczna.

Zawleczka ramy Ø 8 mm

UWAGA:
Należy sprawdzić poprawność umieszczenia sworznia.
7.8 Montaż i demontaż pól rusztowania
(„Wędrujące rusztowanie”)
Zaokrąglone końcówki podestów pozwalają na pionowy demontaż na jednym
krańcu rusztowania i wznoszenie nowego
pionu na krańcu przeciwnym.
W ten sposób, rusztowanie może „wędrować” wraz z postępem prac, oszczędzając materiał i czas.

„Wędrowanie rusztowania”
Uwaga:
Niebezpieczeństwo upadku podczas instalacji
Należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa
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8.0 Wewnętrzny pion komunikacyjny

8.0 Ilość pionów komunikacyjnych nie
może być mniejsza niż 1 pion na 40 mb
długości rusztowania. Pion komunikacyjny w postaci podestu aluminiowego
z włazem należy zamontować w polu do
którego jest najłatwiejszy dostęp pracowników. W przypadku konieczności
zamontowania stężeń w polach w których
znajduje się pion komunikacyjny należy
je montować dołem po przeciwnej stronie
klapy włazowej oraz górą nad tą klapą.
Na najniższym poziomie rusztowania
należy zamontować uchwyt drabinki,
mocując drabinkę na sztywno do rygla
dolnego ramy.

Wejście na drabinkę po podeście

Wejście na drabinkę

Drabinka 200A

Uchwyt drabinki
(tylko na 1 polu z drabinką)
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Podparcie drabiny
1. Podpora drabiny
2. Pręt gwintowany
3. Nakrętka sześciokątna

Zależnie od dopuszczalnego ugięcia aluminiowych płyt podestów z włazem
i drabinką pod wpływem ciężaru, dolny
koniec drabiny może przesunąć się poniżej punktu zawieszenia drabiny.
Może to w skrajnym przypadku przy
odciążeniu (elastyczne wygięcie: płyta
wyrównuje wygięcie i przesuwa drabinę
do góry) doprowadzić do uniesienia płyty
przejściowej drabiny!
Podparcie drabiny jest mocowane
do drabin na aluminiowych płytach
przejściowych z włazem i drabinką 300
(art nr: 492 910) i 250 (art. nr: 465 031)
z lewej strony
Wyposażenie płyt przejściowych z włazem i drabinką nie stanowi problemu
i przebiega w następujący sposób:
Na wysokości 1 szczebla drabiny wierci
się zawsze, zarówno z prawej i lewej
strony, otwory Ø 12 mm. Następnie przez
szczebel przesuwa się pręt gwintowany,
nakłada podporę drabiny i obustronnie
nakręca się sześciokątne nakrętki samozabezpieczające.

Uwaga:
Nie dokręcać nakrętek
sześciokątnych – podpora
drabiny musi mieć
swobodę poruszania się!
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Wariant A1 - zgodny z założeniami
przyjętymi do obliczeń statycznych,
tj. łącznik kotwiący mocowany jest do
dwóch stojaków ramy pionowej rusztowania, przy czym siły równoległe do
rusztowania przenoszone są przez każdą
kotwę.

Wariant kotwienia A1

Wariant A2 - alternatywny, nie uwzględniony w obliczeniach statycznych tj. łącznik kotwiący mocowany do jednej rury
ramy pionowej i dodatkowo, w odstępach
wynikających z obliczeń, dwa łączniki
kotwiące mocowane do jednej rury ramy
pionowej pod kątem 90°, przy czym siły
równoległe do rusztowania przenoszą
łączniki ukośne.

Wariant kotwienia A2

Wariant A3 - alternatywny, nie uwzględniony w obliczeniach statycznych,
tj. łącznik kotwiący mocowany do dwóch
rur ramy pionowej rusztowania oraz do
jednej rury rusztowania przy czym siły
równoległe do rusztowania przenoszą
tylko kotwy mocowane do dwóch stojaków ramy.
W przypadku konieczności zastosowania
Wariantu A2 lub A3 konieczne jest sprawdzenie statyczne konstrukcji rusztowania.
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Wariant kotwienia A3

9.0 Kotwienie i schematy typowe

BOSTA 70

Uwagi ogólne:
Wszystkie warianty rusztowań przedstawione w tym punkcie zostały poparte obliczeniami statycznymi
z następującymi założeniami:
– praca na rusztowaniu dopuszczalna na jednym poziomie roboczym,
– niedopuszczalne jest obciążenie pomostów powyżej 2 kN/m2,
– dopuszczalne odchylenie od teoretycznych punktów kotwień może wynosić 40 cm.
Szczegółowe dane dotyczące założeń do obliczeń zamieszczone są w załączniku do niniejszej instrukcji „Obliczenia
statyczne: metody i założenia obliczeniowe”

Opis piktogramów:

siatka

–

oznacza max. długość pola dla danego wariantu rusztowania
≤ 3,00 m

–

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

–

oznacza max. odległość pomiędzy punktami kotwień
< 4,00 m

–

–

symbol GG3 oznacza obciążalność jednego poziomu podestów rusztowania
według PN-EN-12811, PN-EN-12810 oraz PN-M-47900-1 i wynosi 2 kN/m2

GG 3
2 KN/m2

oznacza max. wysunięcie podstawki
˂ 0,25

* - jeżeli występują oba symbole oznacza to , że schemat kotwienia rusztowania
    ważny jest dla obydwu typów fasady
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10.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady
TYP A

GG 3
2 KN/m2
bez pokrycia

˂ 0,25

< 4,00 m

≤ 3,00 m

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

4,00

<4,00 m

<8,00 m

+24,00m

0,00
3,00 m

0,20 m

Schemat obowiązuje również dla wariantu rusztowania
z przesunięciem osi na wysokość
6,0 m bez jednoczesnego stosowania wewnętrznych
i zewnętrznych wsporników poszerzających.
Maksymalne siły obliczeniowe występujące
w kotwieniu:
Px=3,1 kN
Py=3,6 kN,
gdzie: Px  siła równoległa do fasady,
Py  siła prostopadła do fasady
Maksymalna siła obliczeniowa działająca na podłoże
z jednego stojaka ramy: 17,5 kN.
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Py

Px

Pzi

Pza
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10.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady
TYP B

GG 3
2 KN/m2
siatka

˂ 0,25

< 4,00 m

≤ 3,00 m

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

4,00

<2,00 m <4,00 m <4,00 m

+24,00 m

0,00
Maks. 3,00 m

0,20 m

Dodatkowe kotwienia
w przypadku zastosowania
wsporników poszerzających,
bez zastosowania przesunięcia osi.

Schemat obowiązuje również dla wariantu rusztowania
z przesunięciem osi na wysokość
6,0 m bez jednoczesnego stosowania wewnętrznych
i zewnętrznych wsporników poszerzających.
Maksymalne siły obliczeniowe występujące
w kotwieniu:
Px=3,1 kN
Py=3,6 kN,
gdzie: Px  siła równoległa do fasady,
Py  siła prostopadła do fasady

Py

Px

Pzi

Pza

Maksymalna siła obliczeniowa działająca na podłoże
z jednego stojaka ramy: 17,5 kN.
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10.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady
TYP C

GG 3
2 KN/m2
bez pokrycia

˂ 0,25

< 4,00 m

≤ 3,00 m

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

4,00

<2,00 m <4,00 m

<4,00 m

+24,00 m

0,00

wg pkt. 9.3.
Maks 2,50

Maksymalne siły obliczeniowe występujące
w kotwieniu:
Px=3,7 kN
Py=3,0 kN,
gdzie: Px  siła równoległa do fasady,
Py  siła prostopadła do fasady
Maksymalna siła obliczeniowa działająca
na podłoże z jednego stojaka ramy: 10,5 kN.

Py

0,20 m

Px

Pzi

34
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10.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady
TYP D

GG 3
2 KN/m2
siatka

˂ 0,25

< 4,00 m

≤ 2,50 m

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

4,00

<2,00 m <4,00 m <4,00 m

+24,00 m

0,00

wg pkt. 9.3.
Maks. 2,50 m

Maksymalne siły obliczeniowe występujące
w kotwieniu:
Px=3,7 kN
Py=3,0 kN,
gdzie: Px  siła równoległa do fasady,
Py  siła prostopadła do fasady
Maksymalna siła obliczeniowa działająca
na podłoże z jednego stojaka ramy: 10,5 kN.

Py

0,20 m

Px

Pzi

Pza
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10.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady
TYP E

GG 3
2 KN/m2
bez pokrycia

˂ 0,25

< 4,00 m

≤ 2,50 m

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

4,00

<4,00 m <4,00 m

+24,00 m

wg pkt. 9.3.
0,00
Max 2,50 m

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

Py

0,20 m

Px

Maksymalna siła obliczeniowa działająca
na podłoże z jednego stojaka ramy: 13,1 kN.
Pzi

36
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10.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady
TYP F

GG 3
2 KN/m2
siatka

˂ 0,25

< 2,00 m

≤ 2,50 m

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

4,00

<2,00 m

<4,00 m <4,00 m

+24,00 m

wg pkt.9.3.

0,00
Maks 2,50 m

0,20 m

Dodatkowe kotwy w przypadku
wariantu ze wspornikami
poszerzającymi wewnętrznymi
i zewnętrznymi.

Maksymalne siły obliczeniowe występujące
w kotwieniu:
Px=3,1 kN
Py=3,3 kN,
gdzie: Px  siła równoległa do fasady,
Py  siła prostopadła do fasady
Maksymalna siła obliczeniowa działająca
na podłoże z jednego stojaka ramy: 13,1 kN.

Py

Px

Pzi

Pza
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10.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady
TYP G

GG 3
2 KN/m2
bez pokrycia

˂ 0,25

< 2,00 m

≤ 3,00 m

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

4,00

<4,00 m

<8,00 m

+60,00 m

0,00
Maks. 3,00

0,20

Maksymalne siły obliczeniowe występujące w kotwieniu:
Px=3,3 kN
Py=4,1 kN,
gdzie: Px  siła równoległa do fasady,
Py  siła prostopadła do fasady
Maksymalna siła obliczeniowa działająca na podłoże
z jednego stojaka ramy: 28,1 kN.*
* obciążenie maksymalne przy występowaniu
jednocześnie na całej wysokości rusztowania
wsporników wewnętrznych oraz na ostatnim
poziomie wsporników zewnętrznych; należy
każdorazowo skonsultować sposób posadowienia
rusztowania z producentem.
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10.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady
TYP H

GG 3
2 KN/m2
siatka

˂ 0,25

< 2,00 m

≤ 3,00 m

Podesty drewniane, stalowe i aluminiowe

4,00

<2,00 m <4,00 m

+60,00 m

0,00
Maks. 2,50 m

0,20 m

Dodatkowe kotwy w przypadku
wariantu zewspornikami
poszerzającymi wewnętrznymi
i zewnętrznymi

Maksymalne siły obliczeniowe występujące w kotwieniu:
Px=3,7 kN
Py=3,0 kN,
gdzie: Px  siła równoległa do fasady,
Py  siła prostopadła do fasady
Maksymalna siła obliczeniowa działająca na podłoże
z jednego stojaka ramy: 28,1 kN.*
* obciążenie maksymalne przy występowaniu
jednocześnie na całej wysokości rusztowania
wsporników wewnętrznych oraz na ostatnim
poziomie wsporników zewnętrznych; należy
każdorazowo skonsultować sposób posadowienia
rusztowania z producentem.

Py

Px

Pzi

Pza
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11.0 Wskazówki montażowe

11.1 Rama dla przejść 150
Rama umożliwia przejście dla pieszych
pod rusztowaniem o szerokości 150 cm.
Co każde 5 pól ramy usztywnić z przodu
i z tyłu przez zamontowanie stężeń.
Oprócz tego wzdłuż ram należy zamontować dodatkowo poręcze ochronne.
Rozstaw kotew i siły w zakotwieniach
należy brać z odpowiedniego dopuszczenia. Kotwienia montuje się jak na rysunku
na ramie pionowej stojącej nad ramą dla
przejść lub na ramie dla przejść.

Pokrycie zabezpieczyć
przed uniesieniem
(np.: za pomoc rur i złączy)
Pierwsze kotwienie
przy długości pola
rusztowania 2,5 m

Pierwsze kotwienie
przy długosci pola 3,0 m

Stężenia obustronne
co każde 5 pole

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykorzystać tylko podstawki
śrubowe o średnicy 33 mm

Rama dla przejść 150
Rama pionowa 200/70
Wspornik poszerzający
Poręcz ochronna
Stężenia
Kotwienia
Złącze 48G

Pokrycie zabezpieczyć
przed uniesieniem

Pierwsze kotwienie przy
długości pola 3,0 m

Stężenie obustronne
co każde 5 pole
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11.2 Podpora wyrównawcza
Za pomocą podpory wyrównawczej
możliwe jest niwelowanie podłużnych
uskoków podłoża. Przy tym należy
przestrzegać następujących punktów:

1. Krzyżujące się usztywnienia
z rur i złączy co 2 pola
2. Na złączach 48G na wewnętrznym   
stojaku ramy pionowej zamontować
dodatkową poręcz ochronną.
3. Na dole należy montować dodatkowo
kotwienie w każdym polu.

Ramy pionowe

Podpora wyrównawcza
przestawna od 29 cm
do 129 cm

Podstawa śrubowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podpora wyrównawcza
Rama pionowa
Poręcz ochronna
Złącze 48G
Stężenie
Wspornik poszerzający 35
Złącze
Rura
Kotwienie
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11.3 Przejścia nad przeszkodą 500, 750
Dźwigar przejścia nad przeszkodą 500
lub 750 służy do pokonania rozpiętości
do 750 cm poprzez 2 lub 3 pola rusztowania o długości 2,50 m.
Dźwigar przejścia montowany jest pomiędzy rurami za pomocą złącz połówkowych do stojaków pionowych ramy.
Na zamontowanych w ten sposób dźwigarach ustawia się rygiel poprzeczny 70,
który jest podstawą do zamontowania
ram pionowych.

1. Dźwigar przejścia nad przeszkodą
500 lub 750
2. Rygiel poprzeczny 70
3. Rama pionowa
4. Podesty
5a. Stężenie przednie
5b. Stężenie tylne
6a. Poręcz ochronna przednia
6b. Poręcz ochronna tylna
7. Złącze 48G
8. Kotwienie

42

BOSTA 70

11.0 Wskazówki montażowe

1.

Dźwigar przejścia nad przeszkodą
500 lub 750
2. Rygiel poprzeczny 70
3. Rama pionowa
4. Podesty
5a. Stężenie przednie
5b. Stężenie tylne
6a. Poręcz ochronna przednia
6b. Poręcz ochronna tylna
7. Złącze 48G
8. Kotwienie

Dźwigar przejścia nad przeszkodą 500

5,00 m
Dźwigar przejścia nad przeszkodą 750

7,50 m

Połączenie ramy 200/70 z dźwigarem przejścia 500/750

Szczegół A

4
Szczegół A
6
3

7

Uchwyt rusztowania
Rama pionowa
Podesty
Poręcz ochronna
Dźwigar przejścia nad przeszkodą
Krawężnik

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9
1
5
2
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11.4 Wsporniki poszerzające
Poprzez użycie wsporników poszerzających można poszerzyć powierzchnię
pomostu roboczego o 35 cm a nawet
o 74 cm.

5

4

Wspornik poszerzający 35
Montaż odbywa się poprzez zawieszenie
wspornika na stojaku ramy za pomocą
zaczepu przy wsporniku i przykręcenie
złączeń połówkowych. Podesty na ramie
należy natychmiast zabezpieczyć przed
uniesieniem za pomocą zabezpieczenia
wspornika i zawleczki do ram 8 mm.
Wspornik poszerzający 35 może być
montowany zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej ramy.

2
6

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rama pionowa
Wspornik poszerzający 35
Podesty
Słupek poręczy
Poręcz ochronna
Zabezpieczenie wspornika
Zawleczka do ram 8 mm
Kotwienie

7

8

2

4

2
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Wspornik poszerzający 70/200
Powierzchnie pomostu roboczego rusztowania można także poszerzyć używając
wsporników poszerzających 70/200 o 70
do 74 cm. Dodatkowo montując od strony
wewnętrznej wspornik poszerzający 35
można uzyskać powierzchnię roboczą
o szerokości 180 cm. Wspornik poszerzający 70/200 jest montowany do stojaka pionowego ramy za pomocą 2 złączy
połówkowych. Podesty na wsporniku są
zabezpieczone za pomocą ram górnych,
a na rusztowaniu przy pomocy zabezpieczenia wspornika i zawleczek do ram.
Na poziomie wsporników rusztowanie
musi być dodatkowo kotwione na każdej
ramie.

5

6

3
8

2

3a

7
3b
8

1. Rama pionowa 200/70
2. Wspornik poszerzający 35
3. Wspornik poszerzający 70/200
3a. Wspornik poszerzający 70
3b. Wspornik VK kompletny
4. Słupek poręczy
5. Rama środkowa górna
6. Zabezpieczenie wspornika 70
7. Zawleczka do ram 8 mm
8. Kotwienie

8 cm
1,5 cm

Szerokość odstępu pomiędzy pomostami
rusztowania głównego a wspornikami
może wynosić max. 8 cm.
Szerokość pomiędzy podestami rusztowania i podestami wsporników może
wynosić max. 1,5 cm. Odstępy te należy
pokrywać przykryciem środkowym.
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12.0 Rusztowanie ochronne ustawione do zabezpieczenia pracowników przy płaskim dachu

Przy takim zastosowaniu pionowy odstęp
pomiędzy górną krawędzią dachu lub
obrabianej powierzchni nie powinien
przekraczać 2,0 m. Szerokość pomostu
musi wynosić minimum 90 cm.

b1 ≥ 90

12.1 Poszerzenie za pomocą wspornika poszerzającego 35 na zewnątrz.
Podesty na ostatniej ramie pionowej
muszą być zabezpieczone przed uniesieniem za pomocą zabezpieczenia wspornika i zawleczki do ram 8 mm. Wspornik
poszerzający 35 należy przykręcić na
wysokości podestów do ramy i przykryć
podestem 32 cm. Barierka ochronna
podłużna składa się ze słupków poręczy,
poręczy ochronnych i krawężnika. 2 rury
0,5 m montowane na 1 złączu normalnym zamykają przestrzeń pomiędzy
ramą a słupkiem.

1. Wspornik poszerzający 35
2. Zabezpieczenie wspornika 70
3. Zawleczka do ram 8 mm
4. Słupek poręczy
5. Rama krańcowa górna
6. Krawężnik boczny
7. Rura 50
8. Rura 150
9. Złącze normalne 48/48
10. Poręcz ochronna
11. Krawężnik
12. Kotwienie
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200

74

110
≤ 20
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12.0 Rusztowanie ochronne ustawione do zabezpieczenia
pracowników przy płaskim dachu
b1 ≥ 90

12.2 Poszerzenie za pomocą wspornika poszerzającego 35 na zewnątrz
i wewnątrz rusztowania.
Przez obustronne zastosowanie wspornika poszerzającego 35 powiększa się
szerokość powierzchni górnego pomostu
do 146 cm.

1. Wspornik poszerzający 35
2. Zabezpieczenie wspornika 70
3. Zawleczka do ram 8 mm
4. Słupek poręczy
5. Rama krańcowa górna
6. Krawężnik boczny
7. Rura 50
8. Rura 150
9. Złącze normalne 48/48
10. Poręcz ochronna
11. Krawężnik
12. Kotwienie

200

≤ 20

110
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12.3 Poszerzenie za pomocą
wspornika poszerzającego 70/200
na zewnątrz.

b1 ≥ 90

200

1. Wspornik poszerzający 70 + wspornik
VK 70 kompletny
2. Wspornik poszerzający 35
6. Rama krańcowa górna
7. Słupek poręczy
8. Krawężnik boczny

65

74

74

≤ 20

Przy poszerzeniu z zastosowaniem wspornika
poszerzającego 70/200 konieczne jest montowanie
kotwienia w każdym węźle też pod wspornikiem.
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12.0 Rusztowanie ochronne ustawione do zabezpieczenia
pracowników przy płaskim dachu

1. Wspornik poszerzający 70/200
alternatywnie
1a. Wspornik poszerzający 70 + wspornik
VK 70 kompletny
2. Wspornik poszerzający 35
3. Zabezpieczenie wspornika
4. Zawleczka do ram 8 mm
5. Rama środkowa górna
6. Rama krańcowa górna
7. Słupek poręczy
8. Krawężnik poprzeczny
9. Rura 50
10. Rura 150
11. Złącze
12. Poręcz boczna 70Q
13. Poręcz ochronna
14. Krawężnik
15. Kotwienia

12.4 Zabezpieczenia krawędzi stropów
Rusztowanie jako konstrukcja zabezpieczająca krawędzie stropów

≤ 30 cm
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13.0 Rusztowanie ochronne ustawione przy dachu spadzistym

13.1 Ze wspornikiem poszerzającym
35 wewnątrz
Odstęp pomiędzy okapem dachu
a ścianą ochronną z siatki ochronnej
powinien mieć minimum 70 cm.

1. Wspornik poszerzający 35
3. Rama dekarska środkowa
4. Rama dekarska skrajna 70Q
5. Siatka ochronna
10. Krawężnik boczny
11. Rura 50
13. Złącze
14. Kotwienie

≤ 20

Wspornik poszerzający 35 od strony wewnętrznej rusztowania tworzy powierzchnię pomostów o szerokości 110 cm.
Ramy dekarskie zabezpieczają podesty
przed uniesieniem.
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1. Wspornik poszerzający 35
2. Wspornik poszerzający 70/200
3. Rama dekarska środkowa
4. Rama dekarska krańcowa
5. Siatka ochronna
6. Zabezpieczenie wspornika
7. Zawleczka do ram 8 mm
8. Zabezpieczenie wspornika
9. Słupek poręczy
10. Krawężnik boczny
11. Rama 150
12. Złącze normalne
13. Uchwyt rusztowania

≤ 20
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13.0 Rusztowanie ochronne ustawione przy dachu spadzistym

Z siatką ochronną
Jako osłona może być także wykorzystywana zwykła siatka ochronna.
Do zamontowania siatki ochronnej
konieczne jest zamocowanie 3 poręczy
ochronnych na ramach górnych dekarskich, na górnym, środkowym i dolnym
uchwycie zapadkowym. Należy także
zamontować krawężnik wzdłużny. Siatka
może mieć maksymalny wymiar oczka
100 mm. Siatkę należy założyć na górną
i dolną poręcz przeplatając jej oczka
(patrz rysunek).

1.
2.
3.
4.
5.

Siatka ochronna
Poręcz ochronna
Krawężnik
Rama dekarska środkowa
Rama dekarska krańcowa

Poręcz ochronna
Mogą być również użyte dwie
rury rusztowaniowe Ø 48,3 mm
o grubości ścianki min. 3,2 mm
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Siatka bezpieczeństwa

BOSTA 70

14.0 Daszek ochronny

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

Zakończenie
daszku ochronnego
od wewnątrz
rusztowania
przy pomocy
rury i złącz

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

Przykrycie przy pomocy
desek lub podestów

1. Wspornik poszerzający 50
2. Wspornik daszku ochronnego 180
3. Słupek poręczy wspornika daszku
ochronnego
4. Podest aluminiowy 50
5. Krawężnik
6. Poręcz ochronna
7. Zawleczka do ram
8. Uchwyt mocujący podesty
9. Przykrycie środkowe
10. Kotwienie
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Przy pomocy śruby M8x80 MuZ na górze
i złącza połówkowego na dole mocuje się
do rusztowania wspornik daszku ochronnego 180. Przykrycie poziome stanowią
3 podesty aluminiowe o szerokości
50 cm, a pionowe podest aluminiowy
i krawężnik. Zabezpieczenie podestów
daszku ochronnego blokuje podesty
przed uniesieniem. Przerwy pomiędzy
podestami wypełniane są przykryciami
środkowymi. Kotwienie rusztowania należy umieszczać w górnym i dolnym węźle
mocowania daszku ochronnego.

165
8
2
7
4
2
2
1
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wspornik daszku ochronnego 180
Słupek poręczy wspornika daszku
ochronnego.
Uchwyt mocujący podesty.
Podest aluminiowy.
Zawleczka do ram.
Śruba M8x80 MuZ.
Przykrycie środkowe.
Poręcz ochronna.
Uchwyt rusztowania

9

8

7

9

6
1
3
5
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INSTRUKCJA BHP przy MONTAŻU i DEMONTAŻU DASZKA OCHRONNEGO
Kolejność czynności wykonywanych podczas montażu:
1)
2)
3)
4)
5)

Przygotować wszystkie elementy potrzebne do montażu daszka ochronnego
Określić miejsce na rusztowaniu, gdzie będzie montowany daszek ochronny
Wykonać kotwienie rusztowania w górnym i dolnym węźle mocowania daszku ochronnego
Nasadzić obejmę górnej części wspornika daszka ochronnego na ramę pionową rusztowania
Przy użyciu śruby M8x80 MuZ zamocować górną część wspornika daszka ochronnego
do ramy pionowej rusztowania
6) Przy użyciu złącza połówkowego zamocować dolne ramię wspornika daszka ochronnego do ramy pionowej rusztowania
poniżej górnego mocowania
7) Wykonać w tej samej kolejności operacje opisane w pkt. 4-6 w celu zamocowania symetrycznego wspornika daszka
ochronnego
8) Ułożyć podesty systemowe na symetrycznie zamontowanych 2-ch wspornikach daszku ochronnego, przy czym podesty
należy układać od strony rusztowania w kierunku na zewnątrz
9) Zamocować 2 symetryczne słupki poręczy wspornika daszku ochronnego i zabezpieczyć je zawleczką do ram
10) Zamocować przy użyciu zamka podest systemowy na słupkach poręczy wspornika daszku ochronnego
11) Zamocować poręcze ochronne do konstrukcji daszka ochronnego
Kolejność czynności wykonywanych podczas demontażu:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Zdemontować poręcze ochronne daszka ochronnego
Zdemontować podest systemowy na słupkach poręczy wspornika daszku ochronnego
Zdemontować 2 symetryczne słupki poręczy wspornika daszku ochronnego
Zdjąć podesty systemowe ze wsporników daszku ochronnego, przy czym podesty należy zdejmować od zewnątrz
przesuwając się w kierunku do rusztowania
Uwolnić dolne ramię wspornika rusztowania zdejmując złącze połówkowe z ramy pionowej rusztowania, a następnie
odkręcić śrubę M8x80 MuZ mocującą obejmę górnej części wspornika daszka ochronnego do ramy pionowej
rusztowania
Powtórzyć operacje opisane w pkt. 5 dla symetrycznego wspornika daszku ochronnego
Demontowane elementy należy segregować i układać w ustalonym porządku umożliwiającym dalsze czynności (montaż
daszku ochronnego w innym miejscu lub ich transport)

UWAGA: w czasie pracy na wysokości należy pamiętać o używaniu środków chroniących przed upadkiem z wysokości.
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15.0 Postanowienia końcowe

1. Badania techniczne rusztowania
1.1. Badania techniczne i przekazanie do eksploatacji.
Należy przeprowadzać badania techniczne rusztowania po
zakończeniu wszystkich prac montażowych lub po zakończeniu
poszczególnych faz montażu. Przy przeprowadzaniu badań
należy kierować się przepisami określonymi
w PN-M-47900 2:1996 pkt. 7.3.1.
Badania obejmują:
- sprawdzenie podłoża - przed rozpoczęciem montażu
- sprawdzenie posadowienia rusztowania - po zakończeniu
montażu pierwszej kondygnacji i całego rusztowania
- sprawdzenie pionowości stojaków ram na bieżąco, po
zakończeniu poszczególnych faz montażu i po zakończeniu
montażu całości rusztowania
- sprawdzenie stężeń na bieżąco w trakcie montażu rusztowania
- sprawdzenie nośności kotew na bieżąco w trakcie montażu
rusztowania; nośność połączenia musi być dokonana przez
przeprowadzenie prób. Próby należy wykonywać przestrzegając następujących zaleceń:
a) obciążenie próbne musi wynosić minimum 1,2-krotność
obciążenia wynikającego z zastosowanego wariantu
rusztowania, bądź wyników statycznych przy wariantach
nietypowych
b) liczba sprawdzanych zakotwień nie powinna być mniejsza od 5 i wynosić minimum:
o 20% ilości dla podłoża betonowego
o 40% ilości dla innych rodzajów podłoża
c) sprawdzeniu podlegają wszystkie rodzaje zastosowanych kołków
d) próby należy przeprowadzać za pomocą dźwigni lub
specjalnego urządzenia testowego
e) w przypadku niewystarczającej wytrzymałości podłoża
należy zastosować większą liczbę zakotwień, bądź kotwienie widlaste, przy czym obciążenie jednej kotwy nie
może przekroczyć obciążenia wynikającego z wytrzymałości podłoża
- sprawdzenie pomostów i zabezpieczeń - po zakończeniu
montażu całości rusztowania sprawdza się kompletność
elementów, po zamontowaniu sprawdza się: daszki ochronne, ogrodzenia, odboje, tablice, poręcze, krawężniki, światła
ostrzegawcze
- sprawdzenie rozmieszczenia pionów komunikacyjnych - na
bieżąco w fazie montażu
- sprawdzenie urządzeń transportowych - bezpośrednio po
ich zamontowaniu
- sprawdzenie urządzeń piorunochronnych - bezpośrednio po
ich pełnym montażu
- sprawdzenie usytuowania względem linii energetycznych
przed wykonaniem projektu rusztowania oraz na bieżąco
w trakcie montażu i po zakończeniu wszystkich prac montażowych
Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane w przypadku
pozytywnego wyniku kontroli w zakresie opisanym wyżej. W przypadku niezgodności należy uzupełnić ewentualne braki i usunąć
usterki, a następnie przeprowadzić ponowne sprawdzenie.
Z badań należy sporządzić protokół. Sporządzony komisyjnie
protokół z wynikiem pozytywnym badań jest podstawką do
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przekazania rusztowania do eksploatacji. Wzór protokołu jest
integralną częścią niniejszej dokumentacji. Wzór protokołu
odbioru technicznego rusztowania jest integralną częścią niniejszej dokumentacji.
1.2. Przeglądy rusztowania w czasie eksploatacji
Przegląd rusztowania w czasie eksploatacji powinien odbywać
się w cyklach:
a) codziennym
b) dekadowym
c) doraźnym
Ad. a) Przeglądu codziennego rusztowania dokonuje użytkownik rusztowania i polega on na sprawdzeniu:
- stanu technicznego rusztowania (czy rusztowanie nie
doznało odkształceń lub uszkodzeń) wraz z poprawnością
zakotwień
- stanu powierzchni podestów pod względem ich czystości,
zalegania śniegu i zabezpieczeń antypoślizgowych
- stwierdzeniu występowania zjawisk mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo rusztowania
- stanu izolacji i nie stykania się przewodów elektrycznych
z konstrukcją rusztowania
- stanu izolacji piorunochronnej
- stanu podłoża, na którym posadowione jest rusztowanie
- zabezpieczeń: barierki, krawężniki
- stanu urządzeń technicznych na rusztowaniu: wciągarki
wraz z konstrukcjami wsporczymi
Stwierdzone usterki powinny być usunięte przed przystąpieniem
do użytkowania.
Ad. b) Przeglądy dekadowe wykonywać powinien pracownik
inżynieryjno-techniczny wyznaczony przez kierownika budowy
bądź konserwator rusztowania co 10 dni.
Sprawdzeniu podlegają mogące pojawić się zmiany w konstrukcji rusztowania, takie które mogą powodować zmniejszenie
bezpieczeństwa użytkowania rusztowania wraz z możliwością
wystąpienia katastrofy budowlanej, takie jak:
- podmycie rusztowania
- osiadanie podłoża
- zabezpieczenie podestów
- stan zakotwień
- szczelność i brak uszkodzeń daszków ochronnych
- stan instalacji piorunochronnej
Stwierdzone usterki powinny być usunięte przed przystąpieniem
do użytkowania.
Ad. c) Przeglądu doraźnego należy dokonywać po wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych: burze, silne
wiatry powyżej 6o w skali Beauforta (tj. 12 m/s), śnieżyce oraz
po każdym dłuższym niż 2 tygodnie przestoju w użytkowaniu
rusztowania. Przeglądy takie powinny być dokonywane przez
konserwatora rusztowań lub pracownika inżynieryjno-technicznego ze strony wykonawcy i zamawiającego, a ich wyniki
powinny być zapisane w dzienniku budowy. Może on być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
2. Montaż urządzeń dodatkowych
2.1. Urządzenia piorunochronne zgodnie z PN-M-47900 2:1996, punkt 4.8.
W urządzenia piorunochronne nie trzeba wyposażać rusztowań
stojących wewnątrz budynków.
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W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposażonych w instalację piorunochronną, wykonanie urządzenia
piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budynku.
W przypadku braku takiej instalacji przy budynku należy wyposażyć rusztowanie w zwody pionowe urządzenia piorunochronnego, które stanowią rury o długości minimum 4.0 m połączone
złączami wzdłużnymi do zewnętrznych stojaków ram. Górne
końce tych rur powinny być zaostrzone poprzez spłaszczenie.
Odległość pomiędzy zwodami nie może przekraczać 12,0 m.
Zwody należy łączyć z uziemieniem taśmą stalową ocynkowaną lub miedzianą 3 mm x 20 mm lub drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 6 mm.
Zaleca się wykorzystywanie jako uziemienia dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi w sąsiedztwie budowli oraz
rurociągów wodociągowych.
2.2. Rusztowania w pobliżu linii energetycznych zgodnie
z par. 122 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Napowietrzne linie energetyczne powinny być wyłączone w trakcie montażu rusztowania,
jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zetknięcia się stalowego
elementu rusztowania z przewodem. Nie wymagają wyłączenia
spod napięcia i specjalnych zabezpieczeń linie energetyczne
znajdujące się w odległości większej niż strefa niebezpieczna,
którą jest minimalna odległość (w poziomie) skrajnych kołyszących się przewodów od rusztowania i od najdalej wysuniętego
końca przenoszonych elementów rusztowania. Odległość ta
wynosi:
3,0 m

dla linii o napięciu znamionowym
nie przekraczającym 1 kV
5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
lecz nie przekraczającym 15 kV
10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV,
lecz nie przekraczającym 30 kV
15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV,
lecz nie przekraczającym 110 kV
30 m
dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,
jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej
Przewody elektryczne pod napięciem na rusztowaniu powinny
być izolowane według PN-75/E-05100.
2.3. Urządzenia transportowe zgodnie z PN-M-47900 2:1996,
punkt 4.7.
W przypadku zastosowania urządzeń systemowych (np: wciągarki, windy budowlane itp.) należy dokonać bezpośrednio po
montażu ich kontroli zgodnie z odpowiednią DTR urządzenia.
2.4. Urządzenia zabezpieczające
a) Ogrodzenie  zgodnie z pkt. 4.10.4 PN-M-47900-2:1996
Teren na którym wykonywane są prace związane z montażem i demontażem rusztowania powinien być oddzielony
za pomocą ogrodzenia o wysokości min. 1,50 m
b) Odboje zgodnie z pkt. 4.10.5 PN-M-47900-2:1996
Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp., powinny
być zabezpieczone odbojami nie związanymi z konstrukcją

rusztowania
c) Tablice ostrzegawcze zgodnie z pkt. 4.10.6 PN-M-479002:1996
Miejsca na których prowadzone są prace przy montażu
i demontażu rusztowania, należy oznaczyć przez umieszczenie na widocznych miejscach tablic ostrzegawczych.
Napisy powinny być widoczne z odległości minimum 10
metrów.
d) Światła ostrzegawcze  zgodnie z pkt. 4.10.7 PN-M-479002:1996
W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd (za zgodą
odpowiednich władz terenowych) należy umieścić barierę
i czerwoną tarczę z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zainstalować czerwone światło.
2.5. Daszki ochronne
W przypadku montażu daszków ochronnych w wariantach typowych należy przestrzegać postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47
poz. 401) . Zasady montażu wraz z rysunkami zawarte są
w rozdziale 14.0 Daszek ochronny niniejszej instrukcji.
3. Kontrola elementów rusztowań pod względem oryginalności braku uszkodzeń
Przed przystąpieniem do montażu i po zakończeniu demontażu rusztowania wszystkie elementy rusztowania powinny być
posegregowane, oczyszczone, przejrzane i sprawdzone pod
względem ich dalszego użytkowania. Elementy zniszczone należy wymienić na pozbawione usterek, a uszkodzone w stopniu
umożliwiającym ich naprawę przekazać do naprawy.
Zakres kontroli poszczególnych elementów obejmuje stwierdzenie występowania:
1. Ramy pionowe
- pęknięcia oraz ubytki spoin łączących rygle ze stojakami
- deformacje przekrojów poszczególnych elementów ramy
- uszkodzenia przekrojów poszczególnych elementów ramy:
pęknięcia, rozerwania
2. Stężenia, poręcze, wsporniki, dźwigary
- prostoliniowość elementów
- pęknięcia w przekrojach z otworami
- pęknięcia i ubytki spoin
- pęknięcia profili
- deformacje profili
3. Podesty drewniane
- pęknięcia poprzeczne
- zabrudzenia powierzchni powodujące zmniejszenie
antypoślizgowości
- wypadanie sęków
4. Podesty stalowe
- występowanie korozji mogącej mieć wpływ na wytrzymałość podestów
- deformacje podestów: zgniecenia, wygięcia, zwichrzenia
5. Elementy pionu komunikacyjnego
- stan poszycia ze sklejki podestów komunikacyjnych:
rozwarstwienia sklejki, pęknięcia
- zabrudzenia powierzchni powodujące zmniejszenie antypoślizgowości
- otwieranie klapy włazowej
- stan ramy poszycia: wygięcia, pęknięcia, rysy na spoinach
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15.0 Postanowienia końcowe

6. Podstawki śrubowe
- uszkodzenia gwintu
- możliwość „lekkiego” obracania nakrętki
- prostoliniowość trzpienia gwintowanego i jego prostopadłość do stopy podstawki
4. Cechowanie elementów.
Wszystkie podstawowe elementy nośne rusztowania: ramy,
stężenia, poręcze, podesty posiadają oznakowanie wybite na
trwałe na elementach. Na oznakowanie składają się:
- logo producenta w kształcie litery H
- dwie cyfry określające rok produkcji rusztowania: są 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. Postępowanie w przypadku rusztowania nietypowego.
W przypadku kiedy rusztowanie odbiega od schematów
opisanych w punkcie 8.0 Kotwienie i schematy typowe niniejszej instrukcji, należy kierować się założeniami zawartymi
w „Dokumentacji technicznej rusztowań ramowych BOSTA 70”
stanowiącej załącznik do niniejszej instrukcji.Załącznik wraz
z dokumentacją rysunkową jest udostępniany użytkownikowi
rusztowania na życzenie.
6. Przechowywanie i transport elementów rusztowania.
Elementy drobne rusztowań jak: złącza, podstawki, zawleczki
powinny być przechowywane i transportowane w skrzyniach lub
pojemnikach. Elementy rusztowań należy przechowywać zabezpieczając je przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych i stykaniem się z podłożem. Transport elementów
rusztowań jak: ramy, podesty, stężenia i poręcze, powinien być
dokonywany po uprzednim zapakowaniu elementów w wiązki
lub stosy powiązane w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie.
Transport powinien być dokonywany w stojakach bądź paletach przystosowanych do załadunku i wyładunku ze środków
transportowych.
Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu, dostosowanymi do
długości i gabarytów przewożonych elementów. Składowanie
elementów rusztowań na placu budowy powinno odpowiadać
wymogom ustalonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach i ustaleniach.
7. Dokumenty związane.
– PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warunki
wykonania i ogólne zasady projektowania
– PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje techniczne
wyrobów
– PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Szczególne metody
projektowania konstrukcji
– PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe
robocze. Rusztowania stojakowe z rur. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
– PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe
robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania
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–

–

i badania oraz eksploatacja
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr
178, poz. 1745)
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Telefon: +48 22 231 23 00
Telefax: +48 22 231 23 90
Internet: www.harsco-i.pl

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA NR ………………….
ORYGINAŁ

ZLECENIODAWCA MONTAŻU / UŻYTKOWNIK

DOSTAWCA USŁUGI / WYKONAWCA MONTAŻU
HARSCO INFRASTRUCTURE POLSKA Sp. z o.o.
05-532 Baniocha, Łubna 55

OBIEKT
TYP ZMONTOWANEGO RUSZTOWANIA

BOSTA 70

BOSTA 100

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE PODESTÓW

LOKALIZACJA I OBMIAR RUSZTOWANIA
Lokalizacja rusztowania na obiekcie

Obmiar

Lp1

wg obmiar Lp 1

Lp2

wg obmiar Lp 2

Lp3

wg obmiar Lp 3
Opis obmiarowanych elementów rusztowania

1

Rusztowanie Bosta 70 w m²

2

Rusztowanie Bosta 100 w m2

3

Poręcze wewnętrzne podwójne w m²

4

Dźwigary kratowe / przejścia w mb

5

Daszki zabezpieczające w mb

6

Platformy bez dźwigarów w m2

7

Platformy na dźwigarach w m²

8

Konsola ciężka w szt

9

Siatka ruszt. w m²

10

Plandeka ruszt. w m²

11

Inne

Obmiar Lp1

Data zgłoszenia do
montażu

Data montażu

Obmiar Lp2

Obmiar Lp3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że rusztowanie opisane w niniejszym protokole jest kompletne, zmontowane zgodnie ze sztuką budowlaną,
DTR i instrukcją montażu wydaną przez Harsco Infrastructure Polska oraz zgodnie z wymogami BHP. Monterzy, którzy zmontowali opisane rusztowanie posiadają
uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.09.2001 – Dz. U. Nr 118 poz. 12 63. Zabrania się ZAMAWIAJĄCEMU demontażu jakichkolwiek
elementów rusztowania i jego zakotwień w trakcie eksploatacji rusztowania. Jeżeli zostanie stwierdzona ingerencja osób trzecich w konstrukcję zmontowanego
rusztowania za zaginiony sprzęt w całości odpowiada klient. Zabrania się ZAMAWIAJĄCEMU bez zgody WYKONAWCY umieszczania jakichkolwiek urządzeń do
montażu pionowego mocowanych do rusztowania. Z uwagi na odległość rusztowania od ściany powyżej 20 cm wszelkie prace prowadzone na rusztowaniu
należy wykonywać w środkach ochrony osobistej. Zabezpieczenie rusztowań przed dostępem osób nieupoważnionych należy do ZAMAWIAJĄCEGO. Protokół
odbioru technicznego rusztowań zawiera: 1. Strona główna z obmiarami, 2. Rysunek poglądowy, 3. Stan posiadania na obiekcie

Komisja odbiorowa dopuszcza rusztowanie do użytkowania bez zastrzeżeń
Skład komisji odbiorowej:
Imię i nazwisko

data

podpis

Wykonawca montażu
Dostawca usługi
Użytkownik
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uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.09.2001 – Dz. U. Nr 118 poz. 12 63. Zabrania się ZAMAWIAJĄCEMU demontażu jakichkolwiek
elementów rusztowania i jego zakotwień w trakcie eksploatacji rusztowania. Jeżeli zostanie stwierdzona ingerencja osób trzecich w konstrukcję zmontowanego
rusztowania za zaginiony sprzęt w całości odpowiada klient. Zabrania się ZAMAWIAJĄCEMU bez zgody WYKONAWCY umieszczania jakichkolwiek urządzeń do
montażu pionowego mocowanych do rusztowania. Z uwagi na odległość rusztowania od ściany powyżej 20 cm wszelkie prace prowadzone na rusztowaniu
należy wykonywać w środkach ochrony osobistej. Zabezpieczenie rusztowań przed dostępem osób nieupoważnionych należy do ZAMAWIAJĄCEGO. Protokół
odbioru technicznego rusztowań zawiera: 1. Strona główna z obmiarami, 2. Rysunek poglądowy, 3. Stan posiadania na obiekcie

Komisja odbiorowa dopuszcza rusztowanie do użytkowania bez zastrzeżeń
Skład komisji odbiorowej:
Imię i nazwisko

data
Wykonawca montażu
Dostawca usługi
Użytkownik
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PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA NR ………………….
ORYGINAŁ

ZLECENIODAWCA MONTAŻU / UŻYTKOWNIK

DOSTAWCA USŁUGI / WYKONAWCA MONTAŻU
HARSCO INFRASTRUCTURE POLSKA Sp. z o.o.
05-532 Baniocha, Łubna 55

OBIEKT
TYP ZMONTOWANEGO RUSZTOWANIA

BOSTA 70

BOSTA 100

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE PODESTÓW

LOKALIZACJA I OBMIAR RUSZTOWANIA
Lokalizacja rusztowania na obiekcie

Obmiar

Lp1

wg obmiar Lp 1

Lp2

wg obmiar Lp 2

Lp3

wg obmiar Lp 3
Opis obmiarowanych elementów rusztowania

1

Rusztowanie Bosta 70 w m²

2

Rusztowanie Bosta 100 w m2

3

Poręcze wewnętrzne podwójne w m²

4

Dźwigary kratowe / przejścia w mb

5

Daszki zabezpieczające w mb

6

Platformy bez dźwigarów w m2

7

Platformy na dźwigarach w m²

8

Konsola ciężka w szt

9

Siatka ruszt. w m²

10

Plandeka ruszt. w m²

11

Inne

Obmiar Lp1

Data zgłoszenia do
montażu

Data montażu

Obmiar Lp2

Obmiar Lp3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że rusztowanie opisane w niniejszym protokole jest kompletne, zmontowane zgodnie ze sztuką budowlaną,
DTR i instrukcją montażu wydaną przez Harsco Infrastructure Polska oraz zgodnie z wymogami BHP. Monterzy, którzy zmontowali opisane rusztowanie posiadają
uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.09.2001 – Dz. U. Nr 118 poz. 12 63. Zabrania się ZAMAWIAJĄCEMU demontażu jakichkolwiek
elementów rusztowania i jego zakotwień w trakcie eksploatacji rusztowania. Jeżeli zostanie stwierdzona ingerencja osób trzecich w konstrukcję zmontowanego
rusztowania za zaginiony sprzęt w całości odpowiada klient. Zabrania się ZAMAWIAJĄCEMU bez zgody WYKONAWCY umieszczania jakichkolwiek urządzeń do
montażu pionowego mocowanych do rusztowania. Z uwagi na odległość rusztowania od ściany powyżej 20 cm wszelkie prace prowadzone na rusztowaniu
należy wykonywać w środkach ochrony osobistej. Zabezpieczenie rusztowań przed dostępem osób nieupoważnionych należy do ZAMAWIAJĄCEGO. Protokół
odbioru technicznego rusztowań zawiera: 1. Strona główna z obmiarami, 2. Rysunek poglądowy, 3. Stan posiadania na obiekcie

Komisja odbiorowa dopuszcza rusztowanie do użytkowania bez zastrzeżeń
Skład komisji odbiorowej:
Imię i nazwisko

data

podpis

Wykonawca montażu
Dostawca usługi
Użytkownik
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Prawa autorskie do niniejszej
instrukcji montażu i użytkowania
należą do Harsco.
Wszelkie znaki firmowe
widniejące w niniejszej instrukcji
są własnością Harsco, chyba
że są oznaczone jako należące
do osób trzecich lub wynika to
z podanych w inny
sposób informacji. Wszelkie prawa
są zastrzeżone, zwłaszcza
te dotyczące przyznania
patentu oraz rejestracji wzoru
użytkowego. Nieautoryzowane
użycie instrukcji montażu i użytkowania,
zawartych w nich znaków
firmowych lub jakiejkolwiek
własności intelektualnej jest
surowo zakazane i stanowi
naruszenie praw autorskich,
znaków firmowych oraz innych
praw własności przemysłowej.
Harsco opracowuje oraz
rozprowadza produkty marek
Hünnenbeck, SGB oraz
Patent. Prawa do tych marek
należą do firm grupy Harsco
zarejestrowanych jako właściciele.

