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BL 070 1501,50 13,20

12,00

9,00

0,70

BL 100 150

BL 100 050

BL 100 200

21,5

16,0

12,0

1,50

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

24,0

19,5

2,00

1,50

0,32

0,32

BL 033 300

BL 033 250

BL 033 200

BL 033 150

BL 200 101

4

PODEST DREWNIANY SZEROKI

Impregnowany, okuty - szerokoœæ 640mm,  

do obustronnego zastosowania, 6 lub 8-krotnie klejony.
BL 034 25027,2

BL 064 200

BL 064 150

15,0

10,5

2,00

1,50

BL 032 110

BL 032 070

1,10

0,70

10,2

6,5

BL 033 110

BL 033 070

0,32

0,32

1,10

0,70

21,5

18,7

15,9

13,1

10,3

7,5



0,55 BL 038 050

BL 038 0800,80 3,90

0,70RYGIEL PRZESUWNY W PIONIE 70 7,80 BL 027 070

BL 164 300

BL 164 250

21,2

17,8

3,00

2,50

0,70

0,70

5

BL 164 200

BL 164 150

2,00

1,50

14,4

10,9

0,70

0,70

DL 164 205

BL 364 250

BL 032 1105,0

5,5

6,3

6,9

7,9

do pola 1,10m2,04

BL 027 1109,001,10

2,80



BL 004 110

BL 004 0700,70

BL 006 200

BL 008 200

DL 002 1101,10 1,90
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DL 002 0700,70 1,40

BL 003 1101,10 2,50
BL 003 0700,70 2,00

3,40

4,40

5,80

7,60

3,00

2,50



BL 029 200

BL 029 100

WSPORNIK POSZERZAJ¥CY 0,32
0,32 BL 009 032

BL 007 070

PORÊCZ WYPRZEDZAJ¥CA

Wykonana z aluminium. Zabezpiecza nastêpny poziom roboczy,

montowana bezpoœrednio z ni¿szego poziomu z ram¹ w 

kszta³cie litery T. 

DL 099 400 
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BL 008 110

8,00

7,40

KONSOLA BUDOWLANA DL 012 00038,00

DL 004 424

DL 044 704 7,00

6,00

5,00

4,00

70,50

60,30

50,90

41,30

DL 044 604

DL 044 504

DL 044 404

4,20

DL 004 524

DL 004 624

DL 004 82433,80

24,80

20,90

17,00



(ROLKA BEZ HAMULCA)

BL 011 002

BL 011 001

BL 011 000

RURA DL R00 1004,001,00

Stalowa, ocynkowana ogniowo, wymiary od 0.5 do 7m
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DL Z10 250

DL Z20 250

DL Z10 300

DL Z20 300

0,30

0,60

1,10

1,30

1,50

DL 010 030

5,13 DL 010 130



Z£¥CZE MOSTOWE DL 010 003 1,90

Z£¥CZE WZD£U¯NE DL 010 005 1,70
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PROFIL ALUMINIOWY 2415 mm DL 002 415

DL 002 915PROFIL ALUMINIOWY 2915mm

RURKA ALUMINIOWA

DRABINKA ALUMINIOWA 200

KOÑCÓWKA PRZE£AZU DELTA B70

WSPORNIK PRZE£AZU DELTA B70

SKLEJKA ANTYPOŒLIZGOWA 10 x 588 x 758mm klapa

SKLEJKA ANTYPOŒLIZGOWA 10 x 588 x 1638mm prze³az 2,50

SKLEJKA ANTYPOŒLIZGOWA 10 x 588 x 1250mm prze³az 3,00 (I czêœæ)

SKLEJKA ANTYPOŒLIZGOWA 10 x 588 x 828mm prze³az 3,00 (II czêœæ)

ZATRZASK PRZE£AZU I MOCOWANIA DRABINY

ZAWIAS

OKUCIE PODESTU Z DREWNA DELTA B70

OKUCIE KRAWÊ¯NIKA DELTA B70

OKUCIE KRAWÊ¯NIKA DELTA B70 p³askie

NIT STALOWY fi-23 x L-54

NIT STALOWY fi-8 x L-54

NIT STALOWY fi-8 x L-42

ŒRUBA M£OTECZKOWA

NAKRÊTKA fi-22

IMPREGNAT

DL 000 070

DL 000 200

BL 000070

BL 000170

DSKD 0004

DSKD 0005

DSKD 0006

DSKD 0007

DL 000 001

DL 000 002

DL 000 270

DL 000 370

DL 0PL 370

DL NS023054

DL NS008054

DL NS008052

DL SN 001

DL SN 002

DL I100 100
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1. OPIS TECHNICZNY RUSZTOWANIA

1.1. PRZEZNACZENIE RUSZTOWAÑ RAMOWYCH TYPU DELTA  B70
       Rusztowania typu DELTA B70 s¹ rusztowaniami ramowymi montowanymi z prefabrykowanych 
elementów i s¹ kompatybilne z rusztowaniami typu DELTA B100.
       Podstawowym elementem noœnym rusztowañ DELTA B70 s¹ zamkniête ramy pionowe o 
szerokoœci 0,74 m. Rama sk³ada siê z dwóch pionowych stojaków po³¹czonych ze sob¹ 
poprzecznicami (ryglami) umieszczonymi na górze i na dole ram. Poprzecznica górna  s³u¿y do 
mocowania podestów rusztowañ. Ci¹gi pionowe ram ³¹czone s¹ miêdzy sob¹ za pomoc¹ pok³adów 
(podestów), które jednoczeœnie usztywniaj¹ rusztowanie w p³aszczyznach poziomych. 
       Takie rozwi¹zanie powoduje, ¿e w montowanym rusztowaniu pok³ady musz¹ byæ uk³adane na 
ka¿dej kondygnacji i w ka¿dym polu. Dolne poprzecznice ram stanowi¹ blokadê uniemo¿liwiaj¹c¹ 
wyjêcie pok³adów ze zmontowanej konstrukcji. Usztywnianie rusztowania w p³aszczyŸnie pionowej 
dokonuje siê za pomoc¹ stê¿eñ ukoœnych. 

        W rusztowaniach DELTA B70 stosuje siê nastêpuj¹ce typy podestów: 
   - drewniane z litego drewna -  szerokoœæ 0,31 m, d³ugoœæ: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m,
   - aluminiowe z poszyciem ze sklejki  - szerokoœæ 0,63 m, d³ugoœæ: 2,5; 3,0 m,
   - aluminiowe z poszyciem ze sklejki z klap¹ przejœciow¹ - szerokoœæ 0,63 m, d³ugoœæ: 2,5; 3,0 m,
   - aluminiowe z poszyciem ze sklejki, z klap¹ przejœciow¹ i drabin¹: - szerokoœæ 0,63 m, 
     d³ugoœæ: 2,5; 3,0 m,

       W systemie rusztowañ ramowych DELTA B70 znajduje siê szereg elementów uzupe³niaj¹cych, 
dziêki którym mo¿liwe jest wznoszenie konstrukcji z uwzglêdnieniem lokalnych warunków 
posadowienia oraz kszta³tu elewacji. Oprócz wsporników rozszerzaj¹cych pomosty (konsol ) 
stosowane s¹ dŸwigary kratowe, ramy przejœciowe oraz ramy gzymsowe. 

       Rusztowania robocze DELTA B70 o szerokoœci 0,74m s¹ przeznaczone g³ównie do prac 
inspekcyjnych i lekkich prac budowlanych (roboty malarskie, tynkarskie), przy których nie wymaga siê 
sk³adowania materia³ów. 

1.2. WYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW RUSZTOWANIA DELTA B70 

                           Rys. 1. Podstawowe elementy rusztowania DELTA B70

2. OGÓLNE ZASADY MONTA¯U RUSZTOWAÑ W SYSTEMIE DELTA B70

      Montuj¹cy rusztowanie ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za monta¿ rusztowania zgodnie 
z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji oraz wymaganiami norm i przepisów obowi¹zuj¹cych 
w Polsce. 
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2.1. PRACE POPRZEDZAJ¥CE MONTA¯

         Monta¿ rusztowania nale¿y wykonywaæ zgodnie z opracowanym planem monta¿u rusztowania. 
Plan monta¿u powinien umo¿liwiaæ zmontowanie rusztowania zgodnie z wymaganiami niniejszej 
instrukcji DTR, lub projektu konstrukcji rusztowania w przypadku rusztowañ nietypowych oraz 
przepisami BHP obowi¹zuj¹cymi w zakresie monta¿u rusztowañ. Plan monta¿u powinien byæ 
opracowany z uwzglêdnieniem: 

- lokalizacji miejsca wznoszenia rusztowania (strefa obci¹¿enia wiatrem, stopieñ otwartoœci 
œciany, wysokoœæ wznoszonego rusztowania, po³o¿enie rusztowania wzglêdem dróg 
komunikacyjnych i przejœæ dla pieszych), 

- rodzaju pod³o¿a na którym posadowione jest rusztowanie, 
- zakresu prac wykonywanych na rusztowaniu, 
- wymiaru siatki konstrukcyjnej rusztowania (szerokoœæ rusztowania, d³ugoœæ pola),
- kszta³tu i wymiarów elewacji, 
- mo¿liwoœci kotwienia rusztowania, 
- rozmieszczenia pionów komunikacyjnych rusztowania, 
- transportu pionowego elementów rusztowania w czasie jego monta¿u oraz transportu 

materia³ów stosowanych w pracach wykonywanych na rusztowaniu, 
- monta¿u urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych (urz¹dzenia piorunochronne, daszki ochronne w 

przypadku ustawienia rusztowania przy ulicach lub ci¹gach komunikacyjnych), 
- oznakowania ochronnego rusztowania.
 

       Plan monta¿u powinien zawieraæ rysunki wykonawcze rusztowania oraz - je¿eli jest to uzasadnione 
wymagania monta¿owe wynikaj¹ce ze specyfiki montowanej konstrukcji. 
    Dla konfiguracji rusztowañ opisanych w warunkach technicznych (pkt. 5) zosta³y wykonane 
obliczenia statyczne w wyniku których okreœlono podstawowe parametry rusztowania (wymiary siatek 
konstrukcyjnych, iloœæ i rozmieszczenie kotew, sposób monta¿u elementów rusztowania itp.). 
Rusztowania te nale¿y traktowaæ jako typowe.
     Konstrukcje typowe stanowi¹ce najczêstsze przypadki zastosowañ, nie wymagaj¹ przeprowadzania 
obliczeniowego dowodu wytrzyma³oœci statycznej. Dokumentowanie wytrzyma³oœci statycznej nie jest 
wymagane równie¿ w odniesieniu do konstrukcji rusztowañ wykazuj¹cych odchylenia od wariantów 
typowych pod warunkiem, ¿e odchylenia nie maj¹ wp³ywu na wytrzyma³oœæ i statecznoœæ konstrukcji i 
mog¹ byæ ocenione oraz wykonane przez doœwiadczony i fachowy, odpowiednio przeszkolony personel 
firm specjalizuj¹cych siê w monta¿u rusztowañ DELTA B70. 

Statecznoœæ i wytrzyma³oœæ rusztowañ nietypowych   wznoszonych   w systemie DETA B70 musi 
byæ potwierdzona obliczeniami statycznymi. Jako rusztowania nietypowe w szczególnoœci nale¿y 
traktowaæ:
        - rusztowania przyœcienne o d³ugoœci mniejszej ni¿ 10 m, 
        - rusztowania wy¿sze ponad wysokoœæ maksymaln¹ okreœlon¹ dla rusztowañ typowych,
        - rusztowania u¿ytkowane w innych strefach obci¹¿enia wiatrem ni¿ strefa I, II 

wg PN-B-02011:1977, 
        - rusztowania obci¹¿one powy¿ej wartoœci nominalnej,
        - rusztowania z zamontowanymi daszkami ochronnymi stanowi¹cymi integraln¹ czêœæ 

rusztowania, dŸwigarami kratowymi, ramami przejœciowymi i ramami wyrównawczymi.
        - rusztowania ustawione przy œcianach, w których powierzchnia otworów przekracza 60% 

ca³kowitej powierzchni œciany, 
        - rusztowania przyœcienne do których mocowane s¹ dŸwigi budowlane lub urz¹dzenia wci¹gaj¹ce o 

udŸwigu powy¿ej 150 kg, 
        - rusztowania o konfiguracji innej ni¿ podano w instrukcji.
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2.2. PRACE MONTA¯OWE   

2.2.1. ELEMENTY RUSZTOWANIA
Do monta¿u nale¿y stosowaæ wy³¹cznie oryginalne czêœci rusztowañ systemu DELTA B70. 

Wszystkie elementy rusztowania posiadaj¹ wybite znaki producenta, co umo¿liwia jednoznaczn¹ 
identyfikacjê czêœci. Wykaz czêœci stosowanych do monta¿u rusztowañ, znajduje siê w pkt 6 niniejszej 
instrukcji. 
Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y sprawdziæ stan techniczny elementów rusztowania wg ni¿ej 
wymienionych kryteriów:  
 - ramy, stê¿enia, porêcze, belki podestów , belki stopowe , drabinki - nie mog¹ posiadaæ uszkodzeñ 

mechanicznych typu wyboczenie, ugiêcie, pêkniêcie, naderwanie, 
 - podstawki - czêœci gwintowane podstawki musz¹ byæ czyste, bez œladów  korozji , gwint 

nieuszkodzony; nakrêtka podstawki powinna siê lekko obracaæ,   
 - podesty drewniane- nie powinny posiadaæ pêkniêæ i rozwarstwieñ;  niedopuszczalne s¹ pêkniêcia 

poprzeczne. 

2.2.2. KOLEJNOŒÆ MONTA¯U TYPOWEGO RUSZTOWANIA 

a) Posadowienie 
Pod³o¿e na którym ustawia siê rusztowanie musi byæ dostatecznie równe i noœne. Noœnoœæ pod³o¿y 
gruntowych nie mo¿e byæ mniejsza od 0,1 MPa. Noœnoœæ pod³o¿a nale¿y ustaliæ wg PN-B-
03020:1981. Przy ustawieniu rusztowania na pod³o¿u gruntowym nale¿y stosowaæ podk³ady pod 
stopy. Wielkoœæ podk³adów nale¿y tak dobieraæ, aby obci¹¿enie jednostkowe od konstrukcji 
rusztowania nie przekracza³o noœnoœci pod³o¿a. Podk³ady uk³adaæ prostopadle do œciany budowli w 
taki sposób, aby na jednym podk³adzie znajdowa³y siê dwie stopy (rys. 2). Przy ustawieniu 
rusztowania na pochy³ym pod³o¿u konieczne jest stosowanie podk³adów wyrównawczych(rys. 3). 

Rys 2. Posadowienie rusztowania na podk³adach na poziomym pod³o¿u

Rys 3. Posadowienie rusztowania na podk³adach na pochy³ym pod³o¿u
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Rys 4. Kompensacja nierównoœci pod³o¿a za pomoc¹ ram wyrównawczych

Przy nierównym pod³o¿u, uskokach, nale¿y stosowaæ ramy wyrównawcze (rys. 4)

b) Stopy ze œrub¹ regulacyjn¹ belki stopowe, rygle pod³u¿ne 
Monta¿ rusztowania rozpoczynaæ od najwy¿szego punktu terenu na którym rusztowanie bêdzie 

posadowione, przestrzegaj¹c jednoczeœnie zasady, aby pierwsze zmontowane pole pierwszej 
kondygnacji by³o bezpoœrednio po jego monta¿u stê¿one stê¿eniem pionowym (pole bazowe). 

Podstawki œrubowe nale¿y rozstawiæ zgodnie z wymiarami siatki konstrukcyjnej montowanego 
rusztowania. W rusztowaniach typowych nakrêtki podstawek mog¹ zostaæ wykrêcone maksymalnie 
na wysokoœæ Hsp = 200 mm. 

Rys 5. Monta¿ podstawek, belek stopowych i rygli pod³u¿nych w polu bazowym

c) Ramy pionowe i pomosty
Za³o¿yæ jedn¹ ramê i natychmiast usztywniæ stê¿eniem pionowym ukoœnym, zgodnie z rys 6. 
Jeden koniec stê¿enia montowaæ za pomoc¹ haka w górnej czêœci U-profila, dolny koniec 
zamontowaæ w dolnym uchwycje zapadkowym.
               W czasie monta¿u stê¿eñ i porêczy nale¿y szczególn¹ uwagê zwróciæ , na to 

aby zapadki zabezpieczaj¹ce po³¹czenie stê¿enia i porêczy z ram¹, po za³o¿eniu 
stê¿enia znajdowa³y siê w pozycji pionowej. 
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Rys 6. Monta¿ pierwszej ramy i stê¿enia ukoœnego w polu bazowym.

Nastêpnie nale¿y za³o¿yæ drug¹ ramê i zamontowaæ podesty (rys 6a). Do monta¿u u¿ywaæ 
wy³¹cznie systemowych podestów drewnianych lub aluminiowo-sklejkowych. W jednym polu musza 
byæ zamontowane dwa podesty  o szerokoœci 0,31 m, lub jeden podest o szerokoœci 0,63 m. 
Podesty nale¿y montowaæ na U-profile ramy pionowej stanowiêce górnom poprzecznice ramy.

Przy monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê, aby odleg³oœæ krawêdzi przyœciennego podestu od 
œciany wynosi³a max 20 cm. Zachowanie tej odleg³oœci pozwala na pominiêcie zabezpieczeñ 
pomostów (porêcze i krawê¿niki) wy¿szych kondygnacji od strony przyœciennej rusztowania. 

Tak zmontowane pole stanowi pole bazowe, od którego mo¿na zaczynaæ monta¿ kolejnych pól 
pierwszej kondygnacji. 

Rys. 6a. Zmontowane pole bazowe pierwszej kondygnacji

a) Monta¿ kolejnych pól pierwszej kondygnacji 
Poczynaj¹c od zmontowanego pola bazowego (rys. 6a) nale¿y montowaæ kolejne pola poprzez 

nak³adanie ram na trzpienie podstawek oraz ³¹czenie ich podestami. Pola stê¿ane (max co 5 pole, 
je¿eli w projekcie lub instrukcji nie przewiduje siê monta¿u wiêkszej liczby stê¿eñ) usztywniaæ 
stê¿eniami ukoœnymi. Na jednej kondygnacji liczba stê¿eñ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2, niezale¿nie 
od iloœci montowanych pól. Po zakoñczeniu monta¿u pierwszej kondygnacji nale¿y j¹ wypoziomowaæ 
za pomoc¹ nakrêtek podstawek, zaczynaj¹c od najwy¿szego punktu terenu na którym jest 
posadowione rusztowanie (rys. 7). 
W polu nad którym zgodnie z projektem rusztowania bêdzie wznoszony pion komunikacyjny, przed 
zamontowaniem ram, za³o¿yæ na belkach podestowych podesty, stanowi¹ce oparcie dla drabiny. 
Po zamontowaniu ram zamontowaæ przejœcia drabinowe z drabink¹.
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Rys 7. Pierwsza kondygnacja

a) Wykonanie naro¿ników 
    W przypadku gdy przewiduje siê wykonanie naro¿y, dwa fragmenty rusztowania ustawione w 
stosunku do siebie pod k¹tem, nale¿y ³¹czyæ ze sob¹ co 4 m za pomoc¹ rur stalowych  48,3x3,2 i 
z³¹czy krzy¿owych zgodnie z rys. 8. Pocz¹wszy od 2 kondygnacji w strefie naro¿nika nale¿y 
wykonywaæ dodatkowe zakotwienia zgodnie z rys 8. Szczeliny (o szerokoœci powy¿ej 8 cm)    
pomiêdzy fragmentami rusztowania wype³niaæ podestami szczelinowymi a w przypadku 
nieprostok¹tnych naro¿ników – wk³adkami k¹towymi. 

SZCZELINY POWY¯EJ 8 cm NALE¯Y ZAS£ONIÆ
DODATKOWYMI PODESTAMI

ZAKOTWIENIE SKRAJNYCH STOJAKÓW 
W ODSTÊPACH PIONOWYCH MAX 4,0 m

DODATKOWE ZAKOTWIENIA NA NAJWY¯SZYM POZIOMIE
W RUSZTOWANIACH Z SIATK¥ OCHRONN¥ 

DODATKOWE ZAKOTWIENIA NA WYSOKOŒCI KOLEJNYCH
RZÊDÓW ZAKOTWIEÑ W RUSZTOWANIACH 
Z SIATK¥ OCHRONN¥ LUB PLANDEK¥

RURA STALOWA  48,3 x 3,2 mm MONTOWANA 
DO STOJAKÓW RAM PIONOWYCH ZA POMOC¥ 
Z£¥CZY NORMALNYCH W ODSTÊPACH CO 4 m. 

Rys 8. Wykonanie naro¿nika 

Rys 9. Wykonanie naro¿nika (wariant ze z³¹czem obrotowym )
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   f) Monta¿ wy¿szych kondygnacji

     - Nasadzanie ram pionowych nastêpnych kondygnacji rozpoczyna siê tam, gdzie usytuowany zosta³ 
pion komunikacyjny. Z drabinki nasadziæ pierwsz¹ ramê pionow¹ nastêpnej kondygnacji, pocz¹wszy 
od tej ramy pionowej nale¿y kondygnacjê rusztowania rozbudowywaæ w obydwu  kierunkach . Ramy 
w ci¹gu pionowym nale¿y ³¹czyæ ze sob¹ za pomoc¹ zatyczek zapadkowych lub œrub z nakrêtkami, 
montowanymi w otworach przelotowych stojaków ram.

    - Ustawione ramy pionowe po³¹czyæ natychmiast porêczami zabezpieczaj¹cymi (g³ówn¹ i poœredni¹). 
Otwarte strony czo³owe kondygnacji nale¿y zabezpieczyæ porêczami czo³owymi.

    - W polach stê¿anych zamontowaæ stê¿enia ukoœne.

    -  Zamontowaæ krawê¿niki 

    -  Zamontowaæ podesty na  2 kondygnacji  

    - Wszystkie nastêpne kondygnacje rusztowania s¹ montowane w tej samej kolejnoœci (powtórzenie 
w/w opisanych czynnoœci). Kotwienie rusztowania przeprowadzaæ sukcesywnie w czasie monta¿u 
rusztowania, zgodnie z siatk¹ kotwieñ przedstawion¹ w instrukcji lub projekcie. 
po zamontowaniu podestów na ostatniej kondygnacji, nale¿y zmontowaæ zabezpieczenia zgodnie z 
pkt 2.2.7.

    g) Monta¿ i demonta¿ pól rusztowania(wêdruj¹ce rusztowania)

    „Wêdruj¹ce” rusztowania to ekonomiczne wyjœcie jeœli nie dysponujemy odpowiedni¹ iloœci¹       
rusztowañ. Prace mo¿na wykonywaæ odcinkami, umo¿liwiaj¹ to zaokr¹glone zaczepy pomostów. 
Mo¿liwy jest demonta¿ koñcowych pól w ca³oœci i ich ponowny monta¿ w drugim koñcu rusztowania.

2.2.3. MONTA¯ PIONÓW KOMUNIKACYJNYCH

       Piony komunikacyjne nale¿y wznosiæ równolegle z ca³ym rusztowaniem.
Pomosty pionów komunikacyjnych powinny montowane z systemowych podestów aluminiowo- 
sklejkowych z w³azem.  Komunikacja w pionie powinna odbywaæ po drabinach zamocowanych 
obrotowo do podestów. 

       Piony komunikacyjne powinny byæ rozmieszczone tak, aby odleg³oœæ najdalszego miejsca 
pracy na rusztowaniu od pionu komunikacyjnego nie by³a wiêksza ni¿ 20 m..

W rusztowaniach DELTA B70 piony komunikacyjne wykonywaæ jako wewnêtrzne. W czasie 
eksploatacji rusztowania przejœcia drabinowe mog¹ pe³niæ funkcje pomostów roboczych. Klapy 
w³azowe rusztowania mog¹ pozostawaæ otwarte tylko w przypadku wchodzenia na rusztowanie. Po 
wejœciu pracownika na odpowiedni poziom, klapa w³azowa powinna byæ zamykana. Pion 
komunikacyjny powinien byæ dodatkowo zakotwiony. Zakotwienia wykonywaæ z obydwu stron pionu 
w odleg³oœci pionowej co 4m. Zmontowany pion komunikacyjny przedstawiony zosta³ na rys 10.

.

.
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Rys 10. Pion komunikacyjny rusztowania DELTA B70

2.2.4. MONTA¯ STÊ¯EÑ

       Stê¿enia montuje siê w p³aszczyŸnie zewnêtrznej rusztowania, równoleg³ej do lica œciany w 
uk³adzie wielko powierzchniowym lub wie¿owym.  
Stê¿enia pionowe powinny byæ rozmieszczone: 

- przynajmniej w co 5-tym polu siatki rusztowania, 
- symetrycznie przy czym liczba stê¿eñ nie mo¿e byæ mniejsza od 2 na  ka¿dej kondygnacji. 

Siatki stê¿eñ rusztowañ typowych przedstawiono w warunkach technicznych niniejszej instrukcji (pkt. 5) 
W przypadku rusztowañ nietypowych zasady rozmieszczania stê¿eñ powinny byæ okreœlone w 
projekcie rusztowania.

2.2.5. MONTA¯ ZAKOTWIEÑ

       Rusztowania musz¹ byæ zakotwione do œciany budowli lub budynku, w sposób zapewniaj¹cy 
statecznoœæ i sztywnoœæ konstrukcji rusztowania oraz umo¿liwiaj¹cy przeniesienie si³ zewnêtrznych 
dzia³aj¹cych na rusztowanie. Dla konfiguracji typowych opisanych w niniejszej instrukcji zasady 
wykonywania zakotwieñ s¹ w sposób jednoznaczny okreœlone. W warunkach technicznych monta¿u 
podano liczbê i rozmieszczenie zakotwieñ , ich rodzaj i sposób monta¿u oraz wymagane si³y 
zakotwieñ. Dla wszystkich konstrukcji rusztowañ odbiegaj¹cych od wariantów typowych oraz 
rusztowañ typowych eksploatowanych w strefach obci¹¿enia wiatrem  IIa, IIb, III PN-B-
02011:1977  nale¿y wykonaæ obliczenia statyczne, ustalaj¹ce warunki kotwienia (rozmieszczenie, 
liczba zakotwieñ, si³y zakotwieñ). Zakotwienia nie mog¹ przenosiæ pionowych si³ sk³adowych. 
       Kotwienie rusztowania nale¿y wykonywaæ na bie¿¹co w czasie wznoszenia rusztowania, zgodnie 
z okreœlon¹ w instrukcji lub projekcie siatk¹ zakotwieñ. Do kotwienia rusztowania s³u¿¹ ³¹czniki 
kotwi¹ce. Haki ³¹czników nale¿y ³¹czyæ z œrubami z uchem wkrêconymi w ko³ki rozporowe osadzone 
w œcianie lub w innych równie wytrzyma³ych elementach budowli. 

wg 
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Rys 11. Zakotwienia krótkie 

Rys 12. Zakotwienia d³ugie 

Rys 13. Zakotwienia w uk³adzie „V”
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2.2.6. MONTA¯ POSZERZEÑ POMOSTÓW

    Dla poszerzenia pomostów roboczych w rusztowaniach na zewn¹trz lub do wewn¹trz- mo¿na 
stosowaæ konsole ( wsporniki )o szerokoœci 0,32 m , 0,63 m lub 0,74 m . Konsole nale¿y przykrêcaæ 
do stojaków ram w taki sposób, aby rygle konsoli znajdowa³y siê na wysokoœci górnego rygla ramy. 
Po za³o¿eniu podestów na konsoli nale¿y je zabezpieczyæ przed wyjêciem montuj¹c 
zabezpieczenia. Monta¿ konsoli na najwy¿szym pomoœcie zosta³ przedstawiony na rys. 14. 
Szczeliny pomiêdzy pomostem g³ównym a pomostem rozszerzenia, wype³niaæ podestami 
szczelinowymi. 

Rys 14. Poszerzenia pomostów 

2.2.7. MONTA¯ ZABEZPIECZEÑ 

2.2.7.1 Porêcze zabezpieczaj¹ce i krawê¿niki
W czasie monta¿u rusztowania nale¿y zamontowaæ w ka¿dym polu od strony wzd³u¿nej dwie 

porêcze i jeden krawê¿nik (patrz pkt. 2.2.2 pp f). Porêcze osadza siê w zaczepach zapadkowych 
przyspawanych do stojaków ram. Od stron szczytowych pomosty zabezpieczyæ krawê¿nikiem 
poprzecznym oraz porêcz¹ podwójn¹.

Dodatkowo w polach w których w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹ mog¹ przebywaæ osoby nale¿y 
od strony wzd³u¿nej montowaæ dodatkowe porêcze na wysokoœci 1,1 m. Dodatkowe porêcze mocowaæ 
do przykrêconych do stojaków ram z³¹czy z ko³kiem przegubowym. Zabezpieczenia od strony 
szczytowej oraz zabezpieczenie najwy¿szego pomostu przedstawiono na rysunku 14. Na 
kondygnacjach poœrednich od strony szczytowej na wysokoœci 1,2 m zamontowaæ do stojaków rurê 
stalow¹ 48,3x3,2, za pomoc¹ z³¹czy normalnych. 
Na najwy¿szej kondygnacji nale¿y stosowaæ odpowiednie elementy wsporcze o d³ugoœci 
umo¿liwiaj¹cej zamocowanie od strony wzd³u¿nej: siatki ochronnej o wysokoœci 2m lub trzech porêczy 
na wysokoœci 0,5m; 1,0m; 1,1m,  a od strony szczytowej porêczy z rur 48,3x3,2 na wysokoœci 0,6 i 1,1m.

Zezwala siê na pominiêcie porêczy i krawê¿ników od strony przyœciennej, je¿eli odleg³oœæ 
brzegu pomostu od lica œciany nie przekracza 20 cm.

2.2.7.2 Daszki ochronne 
W przypadku usytuowania rusztowañ bezpoœrednio przy drogach komunikacyjnych nie 

wy³¹czonych z ruchu, oraz miejscach przejazdów i przejœæ nale¿y wykonywaæ daszki ochronne zgodnie 
z postanowieniami Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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     2.2.7.3. Ogrodzenia, odboje, tablice i œwiat³a ostrzegawcze 
         Monta¿ powy¿szych zabezpieczeñ nale¿y przeprowadzaæ zgodnie z postanowieniami normy 

PN -M-47900-2:1996 pp. 4.10.4; 4.10.5; 4.10.6; 4.10.7.

2.3. TRANSPORT ELEMENTÓW RUSZTOWANIA 

         Transport pionowy elementów rusztowañ mo¿e odbywaæ siê rêcznie lub za pomoc¹ wci¹garek. 
Przy transporcie pionowym rêcznym musz¹ byæ zamontowane porêcze g³ówne i poœrednie.

Zasadniczo rusztowania od wysokoœci 8 m powinny byæ montowane przy zastosowaniu 
urz¹dzeñ transportowych. Mo¿na zrezygnowaæ ze stosowania urz¹dzeñ transportowych, je¿eli 
wysokoœæ wznoszonego rusztowania nie przekracza 14m, a elementy nie s¹ przenoszone rêcznie w 
poziomie na odleg³oœæ wiêksz¹ ni¿ 10 m. Transport rêczny elementów rusztowania oraz monta¿ 
zosta³ przedstawiony na rysunku  

Rys. 21. Transport rêczny i monta¿ rusztowania

2.4. MONTA¯ URZ¥DZEÑ TRANSPORTOWYCH 

         Do transportu pionowego elementów rusztowañ w czasie jego wznoszenia oraz do transportu 
elementów i materia³ów budowlanych w czasie eksploatacji zaleca siê stosowanie wci¹garek 
linowych  z ramieniem obrotowym montowanym do stojaka. Ciê¿ar transportowanych materia³ów nie 
mo¿e przekraczaæ 1,50 kN (150 kg) Na rys. 16 przedstawiono schemat monta¿u wci¹garek z 
ramieniem obrotowym . Monta¿ wci¹garek oraz dodatkowe zakotwienia wysiêgnika wykonywaæ 
zgodnie z ich dokumentacj¹ techniczno- ruchow¹. 

Rys. 22 Monta¿ urz¹dzeñ transportowych
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Do transportu materia³ów nie przekraczaj¹cych 1,50 kN (150 kg) alternatywnie mo¿na instalowaæ 
na rusztowaniu wysiêgniki transportowe wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-M-47900-
02:1996 pkt  4.7.2.  
Przy monta¿u wci¹garek z ramieniem obrotowym lub wysiêgników transportowych nale¿y przestrzegaæ 
zasady, aby odleg³oœæ pomiêdzy wysiêgnikami nie by³a wiêksza ni¿ 30 m, a odleg³oœæ od wysiêgnika do 
bli¿szego koñca rusztowania - 15m. 

Do transportu materia³ów o masie powy¿ej 150 kg nale¿y wykonywaæ oddzielne wie¿e szybowe 
zgodnie z postanowieniami normy PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.7.3. lub stosowaæ dŸwigi towarowe o 
udŸwigu 200 kg. Monta¿ dŸwigu przeprowadzaæ zgodnie z jego dokumentacj¹ techniczno-ruchow¹. 

2.5. MONTA¯ URZ¥DZEÑ PIORUNOCHRONNYCH
Rusztowania  powinny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia piorunochronne zgodnie z 

postanowieniami normy PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.8. 

2.6. MONTA¯ RUSZTOWANIA W POBLI¯U LINII ENERGETYCZNYCH  
W przypadku ustawiania rusztowañ w pobli¿u napowietrznych nieos³oniêtych linii 

energetycznych nale¿y spe³niæ wymagania zawarte w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 . w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401).

 

3. EKSPLOATACJA RUSZTOWAÑ

3.1. BADANIA TECHNICZNE 
Badania techniczne zmontowanego rusztowania przeprowadza siê po zakoñczeniu wszystkich 

robót monta¿owych lub po zakoñczeniu poszczególnych faz monta¿u. 
Przygotowanie rusztowania do badañ - zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt 7.3.1
Badania techniczne obejmuj¹: 
1. Sprawdzenie stanu pod³o¿a – badania przeprowadza siê przed rozpoczêciem monta¿u 

zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt 7.3.3.2.
2. Sprawdzenie posadowienia rusztowania – sprawdzenie na zgodnoœæ z PN-M-47900-2:1996 

pkt 4.4 przeprowadza siê po zakoñczeniu monta¿u pierwszej kondygnacji i po zakoñczeniu 
monta¿u ca³ego rusztowania.

3. Sprawdzenie pionowoœci stojaków ram – sprawdzenie przeprowadza siê na bie¿¹co po 
zakoñczeniu poszczególnych faz monta¿u i po zakoñczeniu monta¿u ca³ego rusztowania

4. Sprawdzenie stê¿eñ – sprawdzenie poprzez oglêdziny na bie¿¹co w fazie monta¿u 
rusztowania i po zakoñczeniu monta¿u ca³ego rusztowania

5. Sprawdzenie noœnoœci kotew – na bie¿¹co w fazie monta¿u.
Noœnoœæ po³¹czenia ko³ka z pod³o¿em musi byæ sprawdzona poprzez wykonanie prób. 
Liczba sprawdzanych zakotwieñ powinna byæ ustalona przez rzeczoznawcê (kierownika 
budowy, osobê nadzoruj¹c¹ monta¿ rusztowania) , przy czym nale¿y przestrzegaæ 
nastêpuj¹cych zasad: 
? obci¹¿enia próbne musi wynosiæ 1,2 krotnoœæ wymaganej si³y kotwienia okreœlonej 

dla poszczególnych wariantów rusztowania
? liczba punktów kotwienia poddanych badaniom musi wynosiæ co najmniej: 

 - 10% w przypadku pod³o¿a betonowego
 - 30 % w przypadku pod³o¿a z innych materia³ów

? sprawdzeniu podlegaj¹ wszystkie rodzaje zastosowanych ko³ków
? minimalna liczba sprawdzanych zakotwieñ 5
? zakotwienia sprawdzaæ za pomoc¹ dŸwigni lub specjalnego urz¹dzenia do 

sprawdzania zakotwieñ.
W przypadkach gdy noœnoœæ po³¹czenia ko³ka z pod³o¿em nie gwarantuje przeniesienia 

wymaganych si³ zakotwieñ, nale¿y: 
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? stosowaæ zakotwienia wielokrotne np. w kszta³cie litery “V” w tym samym punkcie 
kotwienia, tak aby poszczególne sk³adowe nie przekracza³y dopuszczalnej wartoœci

? zwiêkszyæ liczbê zakotwieñ. 
1. Sprawdzenie pomostów i ich zabezpieczeñ – badania przeprowadza siê po zakoñczeniu 

monta¿u ca³ego rusztowania. Sprawdzenie przeprowadza siê przez oglêdziny zewnêtrzne. 
Sprawdzeniu podlega kompletnoœæ wype³nienia pomostów pok³adami i wyposa¿enie 
pomostów w porêcze i krawê¿niki. 

2. Sprawdzenie rozmieszczenia pionów komunikacyjnych – sprawdzenia dokonuje siê na 
bie¿¹co w fazie monta¿u. 

3. Sprawdzenie urz¹dzeñ transportowych- sprawdzenia dokonuje siê bezpoœrednio po ich 
zamontowaniu. Wysiêgniki zmontowane zgodnie z PN-M-47900-2:1996  pkt 4.7.2 nale¿y 
sprawdzaæ przy obci¹¿eniu próbnym 200daN. Sprawdzenie urz¹dzeñ dŸwignicowych 
przeprowadzaæ zgodnie z ich dokumentacj¹ techniczno- ruchow¹.

4. Sprawdzenie urz¹dzeñ piorunochronnych- sprawdzenia dokonuje siê zgodnie z PN-M-
47900-2:1996 pkt 7.3.3.9. 

5. Sprawdzenie usytuowania rusztowañ wzglêdem linii energetycznych- nale¿y przeprowadziæ 
oglêdziny zewnêtrzne i wykonaæ pomiary na zgodnoœæ z wymaganiami Rozporz¹dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

6. Sprawdzenie zabezpieczeñ - sprawdzeniu po zamontowaniu rusztowania podlegaj¹ daszki 
ochronne, ogrodzenia, odboje, tablice, œwiat³a ostrzegawcze, porêcze, krawê¿niki, zgodnie z 
PN-M-47900-2:1996 pkt 7.3.3.11.

Ocena wyników badañ. 
Badane rusztowanie uwa¿a siê za prawid³owo zmontowane, je¿eli wynik badañ lub 

sprawdzeñ przeprowadzonych w wy¿ej wymienionym zakresie by³ pozytywny. W przypadku 
stwierdzenia niezgodnoœci nale¿y usterki usun¹æ i wykonaæ ponowne badania. 

Poœwiadczenie wykonania badañ (odbioru rusztowania) 
Z przeprowadzonych badañ (odbioru) nale¿y sporz¹dziæ protokó³.

3.2. PRZEKAZANIE RUSZTOWANIA DO EKSPLOATACJI 
U¿ytkowanie rusztowania nieodebranego technicznie jest zabronione. Po ca³kowitym 

zakoñczeniu prac monta¿owych rusztowanie powinno byæ komisyjnie zbadane, technicznie odebrane i 
przekazane do u¿ytkowania na podstawie protokó³u odbioru zgodnie z wymaganiami Rozporz¹dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Do protokó³u powinien byæ za³¹czony wynik 
badania opornoœci uziemienia. 

3.3. PRZEGL¥DY RUSZTOWANIA W CZASIE EKSPLOATACJI
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastêpuj¹cym przegl¹dom: 

 - przegl¹dy codzienne  
Przegl¹dy codzienne powinny byæ dokonywane przez osoby u¿ytkuj¹ce rusztowanie. Przegl¹d 
polega na sprawdzeniu: 

 - stanu technicznego rusztowania oraz prawid³owoœci zakotwienia rusztowania, 
 - stanu powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych (czystoœæ pomostów, w warunkach 

zimowych - zabezpieczenie przeciwpoœlizgowe pomostów), 
 - czy nie zasz³y zjawiska maj¹ce ujemny wp³yw na bezpieczeñstwo rusztowania. 

Wszystkie stwierdzone usterki powinny byæ usuniête przed przyst¹pieniem do pracy. 
 - przegl¹dy dekadowe  
Przegl¹dy dekadowe powinny byæ przeprowadzane co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub 
pracownika in¿ynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownictwo budowy. 
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Celem przegl¹du dekadowego jest sprawdzenie czy konstrukcja rusztowania nie dozna³a zmian 
powoduj¹cych zagro¿enie bezpieczeñstwa eksploatacji rusztowania. 
W  szczególnoœci  nale¿y  sprawdziæ,  czy:

- rusztowanie nie zosta³o podmyte, 
- nie wyst¹pi³o osiadanie  pod³o¿a, 
- zakotwienia nie zosta³y uszkodzone, 
- daszki zabezpieczaj¹ce s¹ szczelne i nie uszkodzone, 
- instalacja odgromowa i uziomy nie s¹ uszkodzone, 
- zabezpieczenie pomostów roboczych i komunikacyjnych jest w³aœciwe. 

 - przegl¹dy doraŸne  
Przegl¹dy doraŸne przeprowadza siê zawsze po d³u¿szej ni¿ 2-tygodniowej przerwie w u¿ytkowaniu 
rusztowania i po ka¿dym silniejszym wietrze (powy¿ej 6 w skali Beauforta). 
Powinny byæ one dokonywane komisyjnie z udzia³em inspektora nadzoru budowlanego. 
Usterki dostrze¿one podczas ka¿dego przegl¹du musz¹ byæ usuniête przed przyst¹pieniem do 
dalszego u¿ytkowania rusztowania. 
Wynik przegl¹dów dekadowych i doraŸnych powinny byæ zapisane w dzienniku budowy przez osoby 
dokonuj¹ce przegl¹dów.  

3.4. DEMONTA¯ RUSZTOWANIA 
Przed przyst¹pieniem do demonta¿u nale¿y zabezpieczyæ miejsce ustawienia rusztowania 

poprzez ogrodzenie i wy³¹czenie ruchu pieszego oraz ko³owego. Demonta¿ rusztowania mo¿e nast¹piæ 
po zakoñczeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po usuniêciu z konstrukcji i pomostów 
wszystkich narzêdzi i materia³ów. Dopuszcza siê czêœciowy demonta¿ od góry w miarê postêpu pracy 
na najwy¿szym pomoœcie, przy czym nale¿y przestrzegaæ zasady, aby w czasie demonta¿u jego 
wy¿szych kondygnacji na kondygnacjach ni¿szych nie by³y wykonywane ¿adne inne prace. 

Przy demonta¿u niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokoœci. 
Demonta¿ przeprowadza siê w kolejnoœci odwrotnej do czynnoœci monta¿owych.

Po zakoñczeniu demonta¿u wszystkie elementy rusztowania powinny zostaæ oczyszczone, przejrzane i 
posegregowane na nadaj¹ce siê do dalszego u¿ytku lub wymagaj¹ce naprawy b¹dŸ wymiany. 

3.5. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT ELEMENTÓW RUSZTOWAÑ
Drobne czêœci rusztowañ jak podstawki, z³¹cza powinny  byæ pakowane w skrzynie i pojemniki. 

Elementy rusztowañ nale¿y przechowywaæ zabezpieczaj¹c je przed bezpoœrednim dzia³aniem opadów 
atmosferycznych i stykania siê z pod³o¿em. Do transportu elementy rusztowañ (ramy, pok³ady, 
stê¿enia, porêcze) powinny byæ wi¹zane w wi¹zki lub stosy i umieszczane w stojakach b¹dŸ paletach 
przystosowanych do za³adunku i wy³adunku z œrodków transportowych.

Czêœci rusztowañ mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu dostosowanymi do 
d³ugoœci przewo¿onych elementów, przy czym zaleca siê stosowanie œrodków transportowych 
wyposa¿onych w urz¹dzenia prze³adunkowe ( HDS ). 

Sk³adowanie na placu budowy powinno odpowiadaæ wymogom zgodnym z obowi¹zuj¹cymi w 
tym zakresie przepisami. Zaleca siê, aby odleg³oœæ z³o¿onego materia³u od stanowiska transportu 
pionowego elementów nie przekracza³a 10 m.

3.6. WERYFIKACJA CZÊŒCI RUSZTOWAÑ POD K¥TEM USZKODZEÑ I ZU¯YCIA 
Po zakoñczeniu demonta¿u wszystkie elementy rusztowania powinny byæ oczyszczone , 

przejrzane i posegregowane na nadaj¹ce siê do dalszego u¿ytku lub wymagaj¹ce naprawy b¹dŸ 
wymiany. 
Poni¿ej opisano zasady weryfikacji czêœci.

Ramy
Nale¿y sprawdziæ: 

- czy nie wyst¹pi³o pêkniêcie lub ubytki spoin ³¹cz¹cych rygle ze stojakami, 
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- czy nie wyst¹pi³y uszkodzenia stojaków,  
- czy nie wyst¹pi³a deformacja przekrojów rur. 

Stê¿enia ukoœne, konsole, dŸwigary
Nale¿y sprawdziæ: 

- czy elementy nie zosta³y wygiête,
- czy nie wyst¹pi³y pêkniêcia w przekrojach os³abionych otworami,
- czy nie wyst¹pi³a deformacja przekrojów rur, 
- czy nie wyst¹pi³o pêkniecie lub ubytki spoin. 

Przejœcia drabinowe (pok³ady komunikacyjne)
Nale¿y sprawdziæ:

- stan poszycia ze sklejki w pok³adach,  zw³aszcza czy nie wyst¹pi³y rozwarstwienia, pêkniêcia 
poszycia oraz czy  nie wyst¹pi³o zabrudzenie, b¹dŸ zaolejenie powierzchni  sklejki 
zmniejszaj¹ce jej antypoœlizgowoœæ, 

- stan belek pok³adów zw³aszcza czy nie s¹ wygiête i czy nie wyst¹pi³y pêkniêcia i rysy na 
po³¹czeniach spawanych,

- czy klapa w³azowa prawid³owo siê otwiera. 
Podesty nie nadaj¹ siê do u¿ycia  je¿eli wyst¹pi³a jedna z  wy¿ej wymienionych usterek. 

Pok³ady stalowe
Nale¿y sprawdziæ:

- czy nie wyst¹pi³y deformacje pok³adów w postaci wygiêcia i zwichrzenia ,
- czy nie wystêpuj¹ w¿ery korozyjne maj¹ce wp³yw na wytrzyma³oœæ podestów.

Pok³ady drewniane
Nale¿y sprawdziæ:

- czy nie wyst¹pi³y pêkniêcia porzeczne bali lub desek 
- nie wyst¹pi³o zabrudzenie b¹dŸ zaolejenie powierzchni  podestów  zmniejszaj¹ce jej 

antypoœlizgowoœæ 
- czy sêki w drewnie s¹ wroœniête.

Stopy ze œrub¹ regulowan¹
Nale¿y sprawdziæ:
- czy nie nast¹pi³y uszkodzenia gwintu uniemo¿liwiaj¹ce regulacje wysokoœci po³o¿enia nakrêtki 

podstawki lub zmniejszaj¹ce wytrzyma³oœæ po³¹czenia "trzpieñ -nakrêtka"; nakrêtka podstawki 
powinna siê lekko obracaæ,

- prostopad³oœæ trzpienia do stopy podstawki. 

3.7. OZNAKOWANIE ELEMENTÓW  
Elementy rusztowañ oznakowane s¹ w sposób trwa³y poprzez wybicie nazwy firmy i roku 

produkcji , np. DELTA  09 .

4. PRZEPISY BHP PRZY WZNOSZENIU I EKSPLOATACJI RUSZTOWAÑ 
Przy wznoszeniu i eksploatacji rusztowañ obowi¹zuj¹ przepisy BHP zawarte w: 

? Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczeñstwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
? Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy w zakresie u¿ytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596) 

? Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30 wrzeœnia 2003 r. zmieniaj¹ce 
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) 

? Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 129 z dnia 23 paŸdziernika 1997 r poz. 844). 
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W szczególnoœci nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad: 
1. Rusztowanie mo¿e byæ u¿ytkowane tylko przez pracowników znaj¹cych warunki jego eksploatacji 

ujête w niniejszej instrukcji ,oraz przepisy BHP ogólnie obowi¹zuj¹ce w budownictwie. 
2. Monterzy rusztowañ jak i pracownicy u¿ytkuj¹cy rusztowanie musz¹ posiadaæ aktualne œwiadectwo 

stwierdzaj¹ce, ¿e ich stan zdrowia pozwala na pracê na wysokoœci. 
3. Przy monta¿u i demonta¿u rusztowania pracownicy maj¹ obowi¹zek stosowaæ urz¹dzenia 

zabezpieczaj¹ce przed spadniêciem z wysokoœci oraz kaski i rêkawice .
4. Niedopuszczalne jest u¿ytkowanie rusztowania; 

- nie sprawdzonego i nie odebranego komisyjnie, 
- w czasie burzy oraz go³oledzi i mg³y, 
- z uszkodzonymi elementami oraz elementami nie wchodz¹cymi w sk³ad systemu rusztowañ 

DELTA B70
- niezgodnie z przeznaczeniem. 

5. Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ: 
- zakazu  przeci¹¿ania pomostów rusztowania ponad obci¹¿enia dopuszczalne,
- równomiernego rozk³adania obci¹¿enia na ca³¹ powierzchniê pomostu,
- uk³adania na pomoœcie materia³ów i narzêdzi w taki sposób, aby nie przeszkadza³y w swobodnym 

prowadzeniu pracy, 
- zakazu prowadzenia monta¿u (demonta¿u) oraz pracy na rusztowaniu  przy wietrze ponad 10 m/s 

oraz w czasie burzy, go³oledzi oraz mg³y, 
- bezwzglêdnego zakazu zrzucania elementów rusztowania nawet z niewielkiej wysokoœci,
- zakazu dopuszczania do pracy osób w stanie nietrzeŸwym, 
- u¿ywania daszków ochronnych jako miejsc sk³adowania materia³ów i stanowisk pracy, 
- prawid³owego zabezpieczania przejœæ i przejazdów, 
- zakazu prowadzenia robót monta¿owych przy równoczesnym wykonywaniu jakichkolwiek innych 

prac na ni¿szych kondygnacjach. 

5. WARUNKI  TECHNICZNE  MONTA¯U  I  EKSPLOATACJI TYPOWYCH       
RUSZTOWAÑ DELTA 70

5.1. 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-B-02011:1977  . Rusztowania eksploatowane w strefach obci¹¿enia wiatrem: IIa, IIb, III, 
nale¿y poddawaæ dodatkowym obliczeniom statycznym uwzglêdniaj¹cym wiêksze dzia³anie 
wiatru w tych strefach.  

? Niedopuszczalne jest obci¹¿anie pomostów rusztowañ ponad  przewidzian¹ noœnoœæ 
rusztowania. 

5.2. POMOSTY
Pomosty w rusztowaniach typowych sk³adaj¹ siê z podestów systemowych przystosowanych 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 roboczych mog¹ byæ stosowane: 
    - 2 podesty drewniane o szerokoœci 0,32 m 
    - 1 podest aluminiowo - sklejkowy o szerokoœci 0,63 m 
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- 1 podest aluminiowo - sklejkowy o szerokoœci 0,63 m z w³azem i drabink¹ przejœcie drabinowe 
szerokoœci 0,63 m (jako pomost  pionu komunikacyjnego)

5.3. 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. 
- dodatkowe zakotwienia w miejscu monta¿u wci¹garki linowej z ramieniem obrotowym. 

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. 

5.4. OBCI¥¯ENIE KOTEW  (SI£Y ZAKOTWIEÑ)

Wymagane wartoœci si³ zakotwieñ zosta³y okreœlone dla rusztowañ usytuowanych przy:
- œcianach czêœciowo otwartych tzn. takich które posiadaj¹ równo rozmieszczone otwory o 

powierzchni nie przekraczaj¹cej 60% lub 30% powierzchni ca³kowitej œciany,
- œcianach zamkniêtych tzn. takich które nie posiadaj¹ otworów.

Nie dopuszcza siê liniowej interpolacji si³ kotwienia w przypadku œcian o „przewiewnoœci” 
œciany od 0% do 60%.  

5.5. STÊ¯ENIA
Stê¿enia nale¿y montowaæ w co 5 polu w uk³adzie wie¿owym lub w uk³adzie wielko 

p³aszczyznowym, 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

5.6. OBCI¥¯ENIA U¯YTKOWE RUSZTOWANIA (WIELKOŒÆ ZNAMIONOWA) 
2Warianty typowe rusztowañ DELTA B70 s¹ rusztowaniami o obci¹¿eniu u¿ytkowym 2kN/m . 

Klasa obci¹¿enia 3 wg PN-EN 12811-1. 

5.7. PIONY KOMUNIKACYJNE
Monta¿ pionów komunikacyjnych przeprowadzaæ zgodnie z pkt 2.2.3. 

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.

5.8. PORÊCZE OCHRONNE I KRAWÊ¯NIKI
Wszystkie pomosty powinny byæ zabezpieczone zgodnie z pkt. 2.2.7.1.

W przypadku ustawienia rusztowania w odleg³oœci od œciany powy¿ej 20 cm, musz¹ byæ montowane 
porêcze ochronne i krawê¿niki równie¿ od strony przyœciennej. 
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5.9. POMOST ROZSZERZAJ¥CY W¥SKI
Pomosty rozszerzaj¹ce w¹skie (jednopok³adowe) mog¹ byæ montowane tylko po stronie 

wewnêtrznej rusztowania i tylko w poziomie pomostu g³ównego. 

5.10. POMOST ROZSZERZAJ¥CY SZEROKI
Pomost poszerzaj¹cy szeroki (dwupok³adowy) mo¿e byæ stosowany tylko po stronie zewnêtrznej 

rusztowania i tylko w poziomie najwy¿szego pomostu g³ównego. 
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5.11. RYSUNKI MONTA¯OWE RUSZTOWAÑ PRZYŒCIENNYCH KOTWIONYCH 

5.11.1.  WARIANT I   (  01 GW FO NO )
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5.11.2.  WARIANT II  (  02 GW FO PS )
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5.11.3.  WARIANT III   (  03 GW FO PP )
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5.11.4.  WARIANT IV   (  04 GW FZ NO )
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5.11.5.  WARIANT  V   ( 05 GW FZ PS )
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5.11.6.  WARIANT   VI    ( 06 GW FZ PP )
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5.11.7.  WARIANT  VII   ( 07 KWS FO NO )

f

f
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5.11.8.  WARIANT  VIII   ( 08 KWS FO PS )

f

f
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5.11.9.  WARIANT   IX  ( 09 KWS FO PP )
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5.11.10.  WARIANT  X    ( 10 KWS FZ NO )

f

f
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5.11.11. WARIANT  XI   ( 11 KWS FZ PS )

f

f
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5.11.12. WARIANT   XII   ( 12 KWS FZ PP )

f

f
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Rusztowania przejezdne DELTA B70
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Rusztowania przejezdne DELTA B70

RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE
DELTA B70
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RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE DELTA B70 POJEDYNCZE

Rusztowanie przejezdne pojedyncze DELTA B70

46

4,45 6,45 8,45 10,45 12,45

3,45 5,45 7,45 9,45 11,45

2,45 4,45 6,45 8,45 10,45

1 BL 011 002 2 2 2 2 2 17,20kg

2 BL 011 001 4 4 4 4 4 5,70kg

3 DL 011 004 2 2 2 2 2 9,80kg

4 DL 011 003 1 1 1 1 1 11,90kg

5 DL 010 002 8 12 16 20 24 0,90kg

6 BL 070 200 2 4 6 8 10 19,00kg

7 BL 027 070 2 2 2 2 2 4,60kg

8 DL 002 250 8 12 16 20 24 5,60kg

9 BL 001 250 1 2 3 4 5 8,50kg

10 BL 064 250 1 1 1 1 1 19,50kg

11 BL 264 250 1 2 3 4 5 19,50kg

12 DL 005 070 --- 2 4 6 8 4,40kg

13 BL 004 070 2 4 6 8 10 2,10kg

14 BL 003 250 2 4 6 8 10 6,10kg

15 BL 006 070 2 2 2 2 2 13,30kg

w zamkniêtym pomieszczeniu --- --- 16 61 109

na otwartej przestrzeni --- 90 212 358 nie stosuje siê
Balast (kg) przy zastosowaniu

Krawê¿nik boczny 

Porêcz podwójna boczna

l.p. Nr kat. Nazwa elementu

Wysokoœæ robocza (m)                                      

Wysokoœæ rusztowania (m)                                        

Wys. ostatniego pomostu roboczego (m)

Belka z nylami do rolek 

Rolka z hamulcem

649,30kgWaga ca³kowita zestawu (nie wliczaj¹c balastu) 260,50kg 357,70kg 454,90kg 552,10kg

Krawê¿nik wzd³u¿ny

Rama krañcowa

Rygiel przesuwny w pionie

Porêcz wzd³u¿na

Stê¿enie pionowe 

Pomost aluminiowy z wype³nieniem ze sklejki

Pomost aluminiowy przejœciowy

Waga jedn. 

elementu

Stê¿enie poziome

Rygiel stê¿aj¹cy

Z³¹cze porêczowe

Rama 70x200



Rusztowanie przejezdne pojedyncze DELTA B70
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RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE DELTA 70 PODWÓJNE

Rusztowanie przejezdne DELTA B70 podwójne

Rusztowanie przejezdne podwójne DELTA B70

48

4,45 6,45 8,45 10,45 12,45

3,45 5,45 7,45 9,45 11,45

2,45 4,45 6,45 8,45 10,45

1 BL 011 002 2 2 2 2 2 17,20kg

2 DL 011 001 4 4 4 4 4 5,70kg

3 DL 011 004 2 2 2 2 2 11,90kg

4 DL 011 003 1 1 1 1 1 9,80kg

5 BL 070 200 4 8 12 16 20 9,00kg

6 BL 027 070 2 2 2 2 2 4,60kg

7 DL 010 002 Z³¹cze porêczowe 4 4 4 4 4 0,90kg

8 DL 002 250 8 12 16 20 24 5,60kg

9 BL 001 250 2 4 6 8 10 8,50kg

10 BL 064 250 2 3 4 5 6 19,50kg

11 DL 010 001 Z³¹cze obrotowe 4 8 12 16 20 1,40kg

12 BL 264 250 1 2 3 4 5 19,50kg

13 DL 005 070 --- 4 8 12 16 4,40kg

14 BL 004 070 4 8 12 16 20 2,10kg

15 BL 003 250 2 4 6 8 10 6,10kg

16 BL 006 070 4 4 4 4 4 13,30kg

w zamkniêtym pomieszczeniu --- --- 16 61 109

na otwartej przestrzeni --- 90 212 358 nie stosuje siê

Nr kat. Nazwa elementu

Wysokoœæ robocza (m)                                      

Wysokoœæ rusztowania (m)                                        

Wys. ostatniego pomostu roboczego (m)

Waga jedn. 

elementu

972,10kg

Krawê¿nik boczny 

Krawê¿nik wzd³u¿ny

Rama krañcowa

Balast (kg) przy zastosowaniu

Waga ca³kowita zestawu (nie wliczaj¹c balastu) 339,30kg 497,50kg 655,70kg 813,90kg

Porêcz podwójna boczna

Belka z nylami do rolek 

Rolka z hamulcem

Stê¿enie poziome

Rygiel stê¿aj¹cy

Pomost aluminiowy z wype³nieniem ze sklejki

Pomost aluminiowy przejœciowy

l.p.

Rama 70x200

Rygiel przesuwny w pionie

Porêcz wzd³u¿na

Stê¿enie pionowe 



Rusztowanie przejezdne podwójne DELTA B70
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Oddzia³ Wschód
ul.Warszawska 52
16-070 Choroszcz
tel.  +48 85 688 11 71
fax. +48 85 688 11 74
E-mail: wschod@delta-bud.pl


