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1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu i
demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z sala gimnastyczną w Żurawinie - Szkoła
Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w zakresie montażu
i demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
00.00 „Wymagania ogólne".
1.3.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST - 00.00 „Wymagania ogólne".
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i ST.
1.4.
Niektóre określenia podstawowe
Praca na wysokości - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej
1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni,
niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli powierzchnia ta :
•
Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m pełnymi ścianami
•
Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem
Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas
pracy przywznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniająca
łatwy dostęp do tych obiektów.
2. MATERIAŁY
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW l MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ
OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA l OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI l
WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:
SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH
ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA
DOSTOSOWANIA) i UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA l INŻYNIARA BUDOWY
2.1.
Warunki ogólne stosowania materiałów
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować środki
zabezpieczające
2.2.
Wymagania szczegółowe - Rusztowania
1. Do wszelkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi sposobami,
powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania. .
2. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też w znacznym stopniu przerabiane, o ile
nie są:
a) dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę;
b) wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju prac.
3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być:
a) wykonane z materiałów dobrej jakości;
b) odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu
zostaną poddane;
c) utrzymywane w dobrym stanie.
4. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec
przesunięciu przy normalnym użytkowaniu.
5. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być równomiernie
rozłożony.
6. Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć
specjalne środki ostrożności, zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość.
7. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną.
8. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na
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przebicie przez spadające przedmioty
Rusztowania powinny:
1. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
2. posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
3. zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
4. zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;
5. posiadać balustradę,
6. posiadać piony komunikacyjne.
7. zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
8. zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez
elementy
konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania metalowe stojące
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowań jest:
obciążenie użytkowe rozmieszczone równomiernie, które może występować w sześciu znormalizowanych
wielkościach, zwanych znamionowymi, określonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprócz ww.
obciążeń użytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyróżnia jeszcze:
- obciążenia o wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500x500 mm,
- obciążenia o wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200x200 mm,
- obciążenie części powierzchni pomostu jako obciążenie przypadające na powierzchnię Ac, będącą
częścią powierzchni całkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to należy sytuować w miejscu
najbardziej nieko-rzystnym pod względem wytrzymałościowym.
Powyższe obciążenia należy przyjmować zgodnie z wartościami podanymi w tablicy 2.
Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania określająca:
- rozstaw stojaków w kierunku podłużnym, - rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym (głębokość
rusztowań),
- wysokość kondygnacji rusztowania.
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47906-1:1996)
Tablica 1
Nr wielkości znamionowej
1
2
3
4
5
6
Obciążenie użytkowe pomostu [kPa] 0,75

1,50

2,00

3,00

4,50

6,00

Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47900-1:1996)
Obciążenie użytkowe przypadające na pola wydzielone pomostów (wg PN-M-47900-2:1996) Tablica 2
Wielkość
Obciążenie
Obciążenie
Obciążenie
Obciążenie części powierzchni
znamionowa użytkowe
powierzchni powierzchni Wielkość
Rozmiar
500x500 mm 200x200 mm obciążenia
powierzchni
[kPa]

[kN]

[kN]

[kPa]

Ac*)

1

0,75

1,50

1,00

-

-

2

1,50

1,50

1,00

-

-

3

2,00

1,50

1,00

-

-

4

3,00

3,00

1,00

5,00

0,4A

5

4,50

3,00

1,00

7,50

0,4A

6

6,00

3,00

1,00

10,00

0,5A

*)Ac część całkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia
Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z dopuszczalnym
obciążeniem pomostów roboczych.
Zależność ta jest określona w tablicy 3.
Tablica 3
Zależność pomiędzy dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych a rozstawem stojaków w
rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996)
Numer wielkości znamionowej Rozstaw stojaków w kierunku
Poprzecznym min.
Podłużnym max [m]
[m]
1
1,00
2,50
2

1,00

2,50
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3

1,00

2,00

4

1,00

2,00

5

1,00

1,50

6

1,00

1,50

Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
kondygnacji następnej, ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m).
o Wysokość kondygnacji może być również większa niż 2,0 m, ale nie może przekraczać zależności H <
180 i
gdzie: H - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi węzłami konstrukcji nośnej stojaka,
i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm.
Trzecim parametrem rusztowania jest jego całkowita wysokość lub zakres, w jakim może się ona
zmieniać. Rusztowania robocze stojące produkowane fabrycznie mają określoną maksymalną wysokość,
która nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowań o większej wysokości
należy je projektować indywidualnie.
Pomosty robocze, pochylnie i schody
1.powinny być:
a) wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i nierównomiernemu
uginaniu się;
b) wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, tak
dalece jak to jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób;
c) wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania.
2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyższym od
poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:
a) każdy pomost roboczy i każda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojoną podłogę, chyba,
że dla zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięte zostały inne odpowiednie środki;
b) każdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczną szerokość;
c) każdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny być odpowiednio zabezpieczone
poręczą.
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
2. Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom,
związanym z instalacją elektryczną.
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.
2.3.
Oznakowanie
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy.
3. SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt 3..
4. TRANSPORT
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt.4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt 5 .
1. Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie z
projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest
wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją
techniczno-ruchową danego typu rusztowania.
2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
3. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i
ogrodzić strefę niebezpieczną.
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

5

Temomodernizacja budynku szkoły wraz z sala gimnastyczną w Żurawinie

4. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:
•wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
•dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania
5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
• Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
• Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
• Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym z
instalacją elektryczną.
• Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.
5.2.
Eksploatacja rusztowań
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: codziennie - przez
brygadzistę użytkującego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inżynieryjno-technicznego,
• doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę
użytkującego
rusztowanie.
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu
powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być
gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe
zmniejszone o 0,80 kN/m2.
Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie zimy
pomosty należy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie,
powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych.
W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają też przeglądom: codziennym, dekadowym i
doraźnym. Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w odpowiednich
instrukcjach montażu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie określonych w instrukcji czynności
jest odpowiedzialny kierownik budowy lub upoważniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu należy
wpisywać do dziennika budowy.
Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni
pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego pomostu.
Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu
przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania.
Przyjmuje się, że masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty robocze nie
mogą być obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy wywołują drgania. Węże do
tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w sposób przegubowy. Praca
na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jeśli na to zezwala projekt, pod
warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska.
5.3.
Demontaż rusztowań
Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika
budowy.
Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyżułców najwyższego
pomostu.
Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za
pomocą krążków.
Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdemontowania krzyżułców i poręczy, potem
rozbiera się pomost i przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił on pomost
ochronny pod pomostem roboczym.
Gdy obydwa pomosty znajdą się poniżej połączenia drabin, przywiązuje się górne drabiny linami
wypuszczonymi z 2 wyższych kondygnacji budynku, wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce drabin, a
następnie za pomocą lin opuszcza się drabiny na ziemię.
Przy demontażu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemię kosz, następnie wciąga się
wysuwnicę na poddasze budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do kosza.
Następnie, po ostrożnym opuszczeniu lin, opuszcza się za pomocą liny i krążka wysuwnicę.
Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ itp.,
posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu.
Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie. Stalowe liny, jak również elementy
rusztowań z rur stalowych muszą być także przetarte smarem w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem.
Wszystkie części rusztowania,zgrupowane według asortymentów, powinny być ułożone pod zadaszeniem
na odpowiednio przygotowanych podkładkach
rozstawionych co 2 m.
Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinnybyć
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opuszczane w bezpieczny sposób.
Demontaż rusztowań z rur stalowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Demontaż
rusztowania może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych
z tego rusztowania oraz po usunięciu z konstrukcji pomostów roboczych wszystkich urządzeń i
materiałów.
Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu.
Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jestzrzucanie elementów z wysokości.
Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane
jako: nadające się do dalszego użytku,
wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń.
5.4.
Zakazy dotyczące wykonania robót
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:
•
zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów
deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
•
podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s
•
w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów
są mniejsze niż:
- 2 m dla linii NN,
-5mdla linii WN do 15kV
- 10 m dla linii WN do 30 kV
- 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy
wyłączyć spod napięcia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" w
pkt 6.
6.2.
Zakres kontroli i warunki bhp
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
2. Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom,
związanym z instalacją elektryczną.
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.
5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy.
6. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w cełu
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg.
7. Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.
8. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom,
związanym z instalacją elektryczną.
9. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, mogący
spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.
6.3.
Badania zmontowanych rusztowań
Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych
Sprawdzanie wymiarów rusztowania polaga na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności z
odpowiednimi wymaganiami PN-B-03163-2:1998. W zależności od rodzaju rusztowania sprawdza
się:podstawowe wymiary rusztowań, tj. wysokość, długość, szerokość, a w przypadku rusztowań na
wysuwnicach -wysięg pomostu i wysuwnic,rozmieszczenie elementów,wymiary elementów (przekroje i
długości).
Pomiary wykonuje się z dokładnością do10 mm (pomiary przekrojów z dokładnością do1 mm).
Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartość siły kotwiącej wyznaczonej za
pomocą dynamometru śrubowego jest większa od wartości minimalnej podanej w p. 2.2.5
PN-B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodności z pozostałymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie.
Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza się pośrednio, ustalając,
czy są spełnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 PN-B-03163-2:1998. Ocena wyników. Jeżeli
wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w p. 2.3
PN-B-03163-2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania normy.
Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur
Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym
ukończeniu wszystkich robót montażowych.
Sprawdzenie stanu podłoża. Wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badań stanu podłoża na zgodność z p. 4.3 PN-M-47900-2:1996. Sprawdzenie posadowienia rusztowania
polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych.
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Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych.
Sprawdzenie zakotwień polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni
1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna być
określona w instrukcji montażu rusztowania. Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających
prowadzi się na podstawie oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji polega
na oględzinach zewnętrznych. Nośność wysięgnika należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN.
Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. Sprawdzenie
usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 PN-M-47900-2:1996 polega na oględzinach
zewnętrznych i pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczeń polega na oględzinach zewnętrznych. W
przypadku rusztowań przejezdnych (ruchomych) należy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i
4.10.2 PN-M-47900-2:1996. Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania
należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność. Ocena wyników
badań. Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania pomiarowe
wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy
usterki usunąć i wykonać ponownie badania. Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania). 2
przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół.
6.4.
Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań
• Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które
w czasie prac przymocowujesię do stałych części budynku.
Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań:o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą
widoczność, w czasie gęstej mgłyłub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnegowiatru o prędkości
przekraczającej 10 m/s.
Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych.
Podłużnice rusztowań stojakowych powinnybyć umocowane do stojaków i mogą być sztukowane tylko na
stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki.
Deski pomostowe muszą się opierać co najmniej na 3 leżniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na
leżniach. Drabiny rusztowańnależy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywałyna wspólnej podkładce z grubej
deski.
Przy rusztowaniach wiszących zabrania sięumocowywać wysuwnice jedynie metodą zaklinowania.
Łączenie dwóch rusztowań wiszącychza pośrednictwem tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na tych
rusztowaniach jest zabronione.
Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami.
W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie
kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddawane do użytku po
przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi.
Przyjmując rusztowanie, sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziome ułożenie podłużnie i
bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub,
założenia i uziemienia piorunochronów oraz kontroluje się, czy w pobliżu rusztowania nie występują
nieizolowane przewody elektryczne.
Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający
największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewozu
pracowników. Co 2 tygodnie powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. Stan rusztowań
powinien być sprawdzany okresowo,zależnie od ich rodzaju, obciążenia i intensywności użytkowania.
Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w robotach, po każdej
burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy.
Rusztowania wiszące i na wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed
rozpoczęciem robót.
Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na czas
dłuższych przerw w robotach.
Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy się ich nie używa, a to ze względu na dodatkowe
obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych.
Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. Na wszystkich rusztowaniach powinny
być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym
obciążeniem pomostu. Rusztowanie powinno być konserwowane.
7. OBMIAR ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt 7 .
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" w pkt. 7.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1. Ogólne wymagania dotyczące płatności za montaż demontaż i pracę rusztowań podano w ST 00.00
„Wymagania ogólne" w pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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•
PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze- Określenia, podział i główne parametry
•
PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze- Rusztowania stojakowe z rur
•
PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze- Rusztowania ramowe
•
PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze- Złącza
•
Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa- Rusztowania Systemowe stojące
nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego -Ośrodek Certyfikacji
Wyrobów
•
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, póz. 1650
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401)
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