
INSTRUKCJA MONTA�U RUSZTOWANIA 
 

 
Monta� rusztowania ramowego nale�y rozpocz�� od ustawienia we wła�ciwej 

odległo�ci podstawek �rubowych bez wykr�conych nakr�tek. Rozstaw stopek mo�na okre�la� 
wg uło�onych na przygotowanym terenie por�czy rusztowania (rys. 1.). 

Na podstawki �rubowe zało�y� nakładki na podstawki (rys. 2.) i poł�czy� je 
st��eniami poziomymi (zakładaj�c st��enia) - rys. 3.  

Nało�y� dwie ramy rusztowania i poł�czy� je st��eniem uko�nym (rys. 4. i 5.). Tak 
przygotowane pole uzupełni� o podest (rys. 6.).  
 

     
 
Rys.1. Rozstawianie podstawek �rubowych    Rys.2. Monta� nakładki na podstawki �rubowe 
 

     
 
Rys.3. Zakładanie st��enia poziomego Rys.4. Monta� ramy na nakładk� podstawki 

�rubowej 
 

     
 
Rys.5. Monta� st��enia uko�nego pierwszego     Rys.6. Pierwsze pole rusztowania z nało�onymi 
pola         podestami 



 
Od tak zmontowanego pola (rys. 7.) nale�y kontynuowa� monta� pierwszego 

poziomu poprzez nakładanie ram, ich st��anie (wg siatki st��e�) i nakładanie podestów, które 
pełni� jednocze�nie rol� st��e� poziomych rusztowania. 
 

 
 

Rys.7. Pierwsze pole rusztowania 

 
W pionach komunikacyjnych zamontowa� podest komunikacyjny z drabin�.  

W trakcie monta�u, eksploatacji i demonta�u rusztowania klapy podestów komunikacyjnych 
nale�y zabezpieczy� przed otwarciem. Klapy nale�y otwiera� tylko podczas komunikacji 
mi�dzy poziomami (rys. 8. i 9.). 

Wypoziomowa� rusztowanie za pomoc� poziomicy poprzez regulacj� nakr�tkami 
podstawek �rubowych (rys. 10.). 

 

     
 
Rys.8. Kompletny pierwszy poziom rusztowania    Rys.9. Pion komunikacyjny rusztowania  

 

     
 

Rys. 10. Poziomowanie rusztowania 

 



Pod drabin� najni�szej kondygnacji nale�y podło�y� podest drewniany lub desk�  
w celu ułatwienia komunikacji na wy�szy poziom (rys. 8.).  

Monta� nast�pnej kondygnacji zaleca si� rozpocz�� od nało�enia ram w pionie 
komunikacyjnym (rys. 11.). Od pola komunikacyjnego montowa� ramy w obydwu 
kierunkach, ustalaj�c jednocze�nie poło�enie ka�dego z pól za pomoc� dwóch por�czy 
mocowanych na sworzniach z zapadkami (od strony zewn�trznej rusztowania) - rys. 12.  
 

     
 
Rys.11. Pocz�tek monta�u drugiej kondygnacji    Rys.12. Monta� por�czy drugiej kondygnacji 

 
Nale�y pami�ta�, �e w przypadku, gdy odległo�� pomostu rusztowania od lica 

�ciany jest wi�ksza od 0,2 m nale�y dodatkowo zabezpieczy� rusztowanie od strony 
wewn�trznej deskami burtowymi i por�czami. W polach, które s� st��ane, zało�y� st��enia 
uko�ne na sworzniach z zapadkami. Kolejne pola uzupełnia� o podesty (stalowe lub 
komunikacyjne), kondygnacj� zabezpieczy� za pomoc� por�czy poprzecznych, desek 
burtowych i desek burtowych poprzecznych (rys. 13. i 14.). 
 

     
 
Rys.13. Zakładanie deski burtowej     Rys.14. Monta� por�czy poprzecznej 

 
Nast�pnie wykona� operacj� kotwienia. Przy monta�u ka�dej nast�pnej kondygnacji 

post�powa� w/w zasad. Na samym ko�cu, zabezpieczy� najwy�sz� kondygnacj� rusztowania. 
W celu zabezpieczenia najwy�szej kondygnacji rusztowania nale�y zamontowa� ramki  
L – rys. 15 (poprzez zało�enie na rur� ramy i dokr�cenie �ruby półzł�cza) oraz ramki górne 
(rys. 16.) na skrajnych ramach rusztowania. Na sworzniach z zapadkami montowa� por�cze,  
a w skrajnych polach – st��enia górne. Nast�pnie zało�y� deski burtowe i deski burtowe 
poprzeczne. 



     
 
Rys. 15. Monta� ramki L      Rys. 16. Zakładanie ramki górnej 
 
 

 
 

Rys.17. Kompletny zestaw rusztowania 


