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1 WSTĘP 

1.1. UWAGI OGÓLNE 

1 Instrukcja przeznaczona jest dla monterów rusztowania, osób pracujących na rusztowaniu oraz 

personelu technicznego na budowie. 

2 Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniu ramowym typ „RWO” powinien 

zapoznać się z niniejszą instrukcją.   

3 W czasie montażu, demontażu oraz eksploatacji rusztowania należy przestrzegać wymagań 

odnoszących się do rusztowań, ujętych w następujących dokumentach:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  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) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bhp 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).Niniejsza instrukcja musi być dostępna w 

miejscu zastosowania rusztowania! 

5. Za bezpieczny montaż i demontaż rusztowania RWO odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo zaj-

mujące się wznoszeniem rusztowań.  

6. Za zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji i zastosowania rusztowania RWO, zgodnie z jego 

przeznaczeniem odpowiedzialne jest korzystające z niego przedsiębiorstwo budowlane. 

7. Montaż i demontaż RWO może być wykonywany jedynie przez personel posiadający wystarcza-

jącą wiedzę fachową w tym zakresie, zaznajomiony z niniejszą instrukcją montażu i zastosowania 

oraz posiadający uprawnienia wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

1.2  PRZEZNACZENIE RUSZTOWANIA  

Rusztowanie ramowe typu „RWO: może być stosowane w odmianach przejezdnej i stacjonarnej przy 

wszelkiego rodzaju lżejszych robotach budowlanych, wewnątrz i na zewnątrz budynku.  

Typowe roboty wykonywane z rusztowania: 

 Prace konserwatorskie. 

 Drobne naprawy. 

 Tynkowanie. 

 Mycie okien i malowanie ścian.  

 Dekoracje. 

 Czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych. 

 Wykonywanie i naprawy instalacji. 
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1.3  ZAKRES INSTRUKCJI  

Niniejsza instrukcja zawiera:  

- wymagania BHP przy montażu i rozbiórce rusztowania,  

- opis montażu rusztowania, 

- warunki techniczne montażu i eksploatacji rusztowań typowych. 

2 CHARAKTERYSTYKA RUSZTOWANIA 

Rusztowanie „RWO” jest ramowym rusztowaniem roboczym. Konstrukcja nośna rusztowania wzno-

szona jest z ram stalowych o szerokości 1,57m oraz podestów. W rusztowaniu „RWO” pionową 

konstrukcję nośną stanowią ciągi pionowe ram umieszczone w czterech płaszczyznach. W czasie 

montażu każda para ram na tym samym poziomie mocowana jest w dwóch równoległych płaszczy-

znach, natomiast następna para ram montowana jest w płaszczyznach prostopadłych do płaszczyzn 

ram wcześniej zamontowanych. Połączenie ram odbywa się za pośrednictwem charakterystycznego 

złącza czopowego. Sztywność tak wznoszonej konstrukcji ram w płaszczyznach poziomych zapew-

niają: wycięcia w nasadach stojaków ram, w które nachodzą poprzecznice kolejnego poziomu ram, 

stężenie poziome ukośne montowane przy podstawie rusztowania oraz podesty.  

Konstrukcja rusztowania wznoszona na stalowych belkach, w których osadza się podstawki. Do pod-

stawek rusztowania można przykręcić zespoły kołowe, dzięki którym możliwa jest zamiana miejsca 

ustawienia rusztowania bez konieczności jego demontażu. Rusztowanie może być użytkowane w 

pomieszczeniach zamkniętych, jako wolnostojące lub na otwartej przestrzeni, jako kotwione. 

DANE TECHNICZNE RUSZTOWANIA RWO 

 maksymalna wysokość konstrukcji rusztowania – 7,38m  

 maksymalna wysokość podestu roboczego 6,38m  

 maksymalna wysokość robocza - 8,38m  

 maksymalna wysokość położenia podestu rusztowania wolnostojącego 

- w pomieszczeniach zamkniętych -6,38m 

- na otwartej przestrzeni – 2,3m  

 szerokość rusztowania 1,57m  

 długość rusztowania 1,57m  

 wymiary podestu roboczego 1,5 x1,5m  

 maksymalne obciążenie pomostu roboczego – 340kg (1,5kN/m2),  

Uwaga: obciążany może być tylko jeden pomost rusztowania 
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3  ELEMENTY SKŁADOWE RUSZTOWANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Nazwa części Kod 
części 

Nr Nazwa części Kod 
części 

1 Podstawka zwykła 00.10.00 7 Podest z włazem 00.03.00 

Podstawka śrubowa 00.11.00 8 Balustrada 00.09.00 

2 Belka jezdna wzm 1,85 m 00.02.00 9 Burta 00.07.00 

3 Stęż. ukośne. podstawy 00.05.00 10 Drabinka dolna 00.06.00/A 

4 Rama pionowa 1,573m 00.01.00 11 Drabinka górna 00.06.00/B 

5 Poręcz kondyg. pośredniej 00.08.00 12 Wspornik drabiny 00.12.00 

6 Podest bez włazu 00.04.00 13 Kółko jezdne KJ 
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4  OPIS MONTAŻU RUSZTOWANIA RWO 

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Montaż i eksploatacja rusztowania WARSZAWA w wersji przejezdnej (na kółkach) możliwy jest tylko 

na dokładnie poziomym, równym i twardym podłożu (beton, asfalt itp.) 

Rusztowanie stacjonarne może być posadowione na podłożu gruntowym. Nośność podłoża grunto-

wego nie może być mniejsza niż 0,1MPa 

Teren pod zabudowę rusztowania stacjonarnego powinien być wyrównany i wypoziomowany, a grunt 

ustabilizowany. Wykonując podłoże nasypowe należy ubijać warstwami nie grubszymi niż 20cm. Pas 

podłoża powinien sięgać poza zewnętrzny rząd podstawek conajmniej 30cm. Przed ustawieniem 

rusztowania należy pod podstawki podłożyć podkłady drewniane o grubości conajmniej 4cm i szero-

kości 20-30cm.  

Przed przystąpieniem do montażu, na podstawie wybranego z instrukcji schematu montażowego 

przygotować, odpowiednią liczbę elementów składowych rusztowania.  

Jeżeli rusztowanie będzie posadowione na kółkach jezdnych to należy przed rozpoczęciem montażu 

należy połączyć podstawkę zwykłą lub śrubową z zestawem jezdnym, za pomocą elementów złącz-

nych (śruby, podkładki i nakrętki) (Rys. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 1 
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4.2. MONTAŻ RUSZTOWANIA 

Montaż rusztowania został opisany na podstawie wariantu o 

wysokości 4,3m.  

1) Na podłożu rozstawić w odległości 1,6m belki jezdne. W 

rurach pionowych belek jezdnych osadzić trzpienie pod-

stawek. Podstawki zabezpieczyć przed rozłączeniem, 

zgodnie z pkt. 4.3.2. Na bolce do mocowania ram zało-

żyć po przekątnej stężenie ukośne (Rys. 2). Należy 

zwrócić uwagę na to, aby wycięcia w bolcach znajdowa-

ły się do wewnątrz rusztowania.  

Rys. 2 
2) Zamontować na belkach jezdnych dwie ramy pionowe, 

w płaszczyznach prostopadłych do osi belek (Rys. 3).  

 

 

 

 
 
 
 
 

Rys. 3 
3)  Zamontować na przemian kolejne 2 pary ram 

(Rys. 4). 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rys. 4 
4) Na ryglu górnym najwyższej ramy zamontować drabin-

kę dolną tak, aby zaczep drabinki znajdował się w 

odległości około 6cm do stojaka ramy. 

W dolnej części drabinkę podeprzeć za pomocą wspor-

nika 

 

 
 
 

Rys. 5 
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5) Założyć na dolne poprzecznice najniższych ram, podest lub 

deski, które tworzyć będą tymczasowy pomost montażowy. 

Stojąc na pomoście montażowym założyć na górnych po-

przecznicach najwyższych ram, 2 podesty bez włazu i jeden 

podest z włazem. Zamontowana wcześniej drabina powinna 

znajdować się w świetle otworu włazowego. 

 

 

 

 

Rys. 6 

6) Wejść na zmontowany pomost i założyć na stojaki 

ram burty.  

 

 

 

 

 

 

Rys. 7 

7)  Zamontować na przemian kolejne 3 pary ram 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 8 

8) Założyć 4 ramy poręczowe z każdej strony rusztowa-

nia. Ramy te stanowią niezbędne obarierowanie 

pomostu. Ramy poręczowe zabezpieczyć przed nie-

zamierzonym wypadnięciem za pomocą przetyczek. 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9 
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9) Na ryglu górnym najwyższej ramy zamontować drabinkę górną 

tak, aby zaczep drabinki znajdował się w odległości około 6cm 

do stojaka ramy.  

Uwaga  

Drabinka nie powinna znajdować się na wysokości otworu włazo-

wego wcześniej zmontowanego pomostu. 

 

 

 

 

Rys. 10 

10) Założyć na górnych poprzecznicach najwyższych ram, 

2 podesty bez włazu i jeden podest z włazem. Zamon-

towana wcześniej drabina powinna znajdować się w 

świetle otworu włazowego. 

 

 

 

 

Rys. 11 
11) Wejść na zmontowany pomost i założyć na stojaki 

ram burty. 

 

 

 

 

 
 
 

Rys. 12 
12) Zamontować z obydwu stron balustrady 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 13 
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13) Balustrady połączyć za pomocą ram poręczowych.  

Ramy poręczowe zabezpieczyć za pomocą przetyczek.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Rys. 14 
14) Zmontowaną konstrukcję rusztowania przedstawia Rys 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 15 

Uwaga:  

Montaż rusztowania RWO o wysokościach 2,3m i 6.4m przebiega analogicznie. Montaż ruszto-

wania o tych wysokościach wymaga wykonania czynności opisanych w punktach 

wyszczególnionych powyżej, w następującej kolejności:  

Rusztowanie 2,3 m czynności 1÷6, 12÷13.  

Rusztowanie 6,3 m czynności 1÷11, 7÷13. 

Demontaż rusztowania przeprowadzać w odwrotnej kolejności. 

Demontaż rusztowania może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania 

oraz po usunięciu z konstrukcji i pomostów wszystkich narzędzi i materiałów 
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4.3. WYMAGANIA MONTAŻOWE  

4.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA MONTŻOWE.  

a) Montaż powinien odbywać się zgodnie z zamieszczonymi w instrukcji rysunkami oraz opi-

sem. 

b) Montaż i użytkowanie rusztowań o konstrukcji odmiennej niż opisane w niniejszej instrukcji, a 

zwłaszcza rusztowań wyższych niż 6,3m jest dozwolone wyłącznie na podstawie specjalnie 

wykonanego projektu i wykonaniu niezbędnych obliczeń statycznych. Za montaż i eksploata-

cję takich konstrukcji rusztowań pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik rusztowania.  

c) Niedopuszczalna jest instalacja wysięgników transportowych, wciągarek, żurawi przeno-

śnych na rusztowaniach wolnostojących. Elementy rusztowania, narzędzia oraz materiały 

używane w czasie pracy na rusztowaniu mogą być jedynie transportowane ręcznie, za po-

mocą lin.  

d) Montowanie urządzeń transportujących dozwolone jest na rusztowaniu zakotwionym, na 

podstawie specjalnie wykonanego projektu.  

e) Należy stosować jedynie oryginalne elementy rusztowania.  

f) Przed montażem elementy rusztowania należy poddać kontroli wzrokowej pod kątem ich 

ewentualnych uszkodzeń!. Rusztowanie należy montować wyłącznie z elementów w niena-

gannym stanie technicznym. Uszkodzone elementy rusztowania należy bezwarunkowo 

wymienić! 

g) Przed montażem należy sprawdzić czy w miejscu montażu znajdują się wszystkie niezbędne 

do montażu elementy rusztowania, narzędzia pomocnicze oraz sprzęt bezpieczeństwa np. 

liny.  

h) Montaż rusztowania jest dopuszczalny tylko na płaskim, poziomym i dostatecznie nośnym 

podłożu, które jest w stanie utrzymać ciężar konstrukcji i obciążenie pomostów. 

i) Niedozwolone jest ustawianie rusztowania na blokach, skrzyniach itp. elementach. 

j) Czas wykonywania czynności montażowych, w których istnieje zwiększone ryzyko upadku 

powinien być jak najkrótszy. 

k) Osoby montujące rusztowanie powinny być wyposażone w sprzęt ochronny wymagany 

przepisami BHP w zakresie wykonywania prac na wysokości. 

l) Koła jezdne w czasie montażu i eksploatacji rusztowania powinny być zablokowane. Hamul-

ce kół można luzować wyłącznie w celu przemieszczenia rusztowania. 

m) W czasie demontażu zabronione jest zrzucanie elementów rusztowań nawet z niewielkiej 

wysokości. 

n) Montaż rusztowania powinien być przeprowadzany przez minimum 2 osoby, przy montażu 

rusztowania o wysokości powyżej 4 m wskazany jest udział osoby trzeciej. W fazie montażu 

na rusztowaniu mogą przebywać max 2 osoby. 
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4.3.2. ZABEZPIECZANIE PODSTAWEK I TRZPIENI KÓŁ JEZDNYCH PRZED WYPADNIĘCIEM  

W przypadku montażu wariantów przejezdnych, zespoły jezdne (kółko + podstawka) muszą być za-

bezpieczone przed przypadkowym wypadnięciem.  

Podstawki stałe zabezpiecza się za pomocą przetyczek.  Przetyczkę należy włożyć w otwory przelo-

towe znajdujące się w rurze pionowej belki jezdnej i trzpieniu podstawki (Rys 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 16 

Podstawki regulowane zabezpiecza się poprzez nakręcenie od góry dodatkowej nakrętki (Rys 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 17 

4.3.3. ZABEZPIECZANIE RAM PORĘCZOWYCH.  

Ramy poręczowe stosowane na kondygnacjach pośrednich i na najwyższej kondygnacji należy za-

bezpieczać za pomocą przetyczek (Rys 18). Każda rama powinna być zabezpieczona za pomocą co 

najmniej dwóch przetyczek. Jeżeli stosujemy 2 przetyczki, to nie powinny być one montowane przy 

jednym stojaku.  
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Rys. 18 

 

4.3.4. ZABEZPIECZANIE RAM PIONOWYCH.  

Rusztowania wolnostojące (niekotwione) należy dodatkowo zabezpieczać przed wyczepieniem się 

ram pionowych. W tym celu należy spiąć ramy pionowe za pomocą pasów spinających. Pasy 

zakładać co najmniej z dwóch stron. ( Rys. 18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 19     Rys. 20 
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4.3.5. BALASTOWANIE I KOTWIENIE RUSZTOWANIA  

Rusztowania w odmianach montażowych przedstawionych w pkt 5 i użytkowane na zasadach 

określonych w niniejszej instrukcji nie wymagają balastowania. Kotwieniu podlegają wszystkie kon-

strukcje rusztowań o wysokości 4,3m i 6,3m użytkowane na otwartej przestrzeni.  

Zakotwienia wykonuje się za pomocą łączników kotwiących i złączy krzyżowych redukcyjnych, 

umożliwiających łączenie rur o średnicy 48,3mm i 33,7mm. 

Zakotwienia na rusztowaniu wykonywać jako pojedyncze (Rys. 21) i trójkątne (Rys. 22).  

Łączniki kotwiące należy mocować do stojaków bezpośrednio pod pomostem. Łączniki kotwiące 

wyposażone są w hak, który należy przekładać w oczka śrub kotwiących. Jako kotew należy stoso-

wać kotwy przeznaczone do kotwienia rusztowania np. kotwy GS firmy Hilti. 

Szczegółowe wymagania odnośnie rozmieszczenia zakotwień oraz wartości sił, jakie muszą 

przenieść zakotwienia przedstawiono w pkt 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 21      Rys. 22 
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5  WARIANTY MONTAŻOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ rusztowania RWO-1 RWO-2 RWO-3 
Wysokość najwyższego 
pomostu [m] 

2,30 4,34 6,38 

Wysokość robocza [m] 4,30 6,34 8,38 
Masa rusztowania [kg] 181,7 327,9 474,2 

 

  RWO-1 RWO-2 RWO-3 

  Liczba [szt] 

Zespół jezdny  4 4 4 

Belka jezdna 2 2 2 

Rama pionowa 6 12 18 

Podest   2 4 6 

Podest komunikacyjny 1 2 3 

Rama poręczowa 2 6 10 

Balustrada 2 2 2 

Krawężnik 1,6m 4 8 12 

Drabinka dolna 1 1 1 

Drabinka górna 0 1 2 

Stęż. ukośne. podstawy 1 1 1 

 

 

2,30m 

4,34m 

6,38m 
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ZASADY KOTWIENIA 

 

Wysokość 
rusztowan
ia 

Ustawienie rusztowania Rozmieszczenie 
zakotwień 

Minimalne siły zakotwień 

2,3m 

Pomieszczenia zamknięte Nie stosuje się zakotwień 

Otwarta przestrzeń 
- użytkowanie przy wietrze o prędkości do 10m/s 

Nie stosuje się zakotwień 

Otwarta przestrzeń 
- zabezpieczenie rusztowania przed skutkami 
działania wiatru o prędkości powyżej 10m/s 

 

Zakotwienia trójkątne 

F=1,8kN; FII=1,7kN 
Zakotwienia pojedyncze 

F=1,8kN 

4,34m 

Pomieszczenia zamknięte Nie stosuje się zakotwień 

Otwarta przestrzeń 
- użytkowanie przy wietrze o prędkości do 10m/s 

 

Zakotwienia trójkątne 

F=0,75kN; FII=0,75kN 
Zakotwienia pojedyncze 

F=0,5kN 

Otwarta przestrzeń 
- zabezpieczenie rusztowania przed skutkami 
działania wiatru  o prędkości powyżej 10m/s 

Zakotwienia trójkątne 

F=1,8kN; FII=1,7kN 
Zakotwienia pojedyncze 

F=1,8kN 

6,38m 

Pomieszczenia zamknięte Nie stosuje się zakotwień 

Otwarta przestrzeń 
- użytkowanie przy wietrze o prędkości do10m/s 

 

Zakotwienia trójkątne 

F=0,75kN; FII=0,75kN 
Zakotwienia pojedyncze 

F=0,5kN 

Otwarta przestrzeń 
- zabezpieczenie rusztowania przed skutkami 
działania wiatru o prędkości powyżej 10m/s 

 

Zakotwienia trójkątne 

F=1,9kN; FII=1,9kN 
Zakotwienia pojedyncze 

F=1,9kN 

UWAGI: 
       - zakotwienie trójkątne 
       - zakotwienie pojedyncze 

F ; FII – siły składowe które musi przenieść każda z kotew; odpowiednio składowa prostopadła  i równoległa 
do ściany 

Zasady kotwienia i siły zakotwień podane w tabeli obowiązują wyłącznie dla maksymalnych obciążeń 
wiatrowych przewidzianych dla strefy I wg PN-77/B-02011 
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6. EKSPLOATACJA RUSZTOWANIA 

1. Przed użytkowaniem rusztowania należy sprawdzić czy rusztowanie zostało prawidłowo 

zmontowane i jest dostatecznie wypoziomowane oraz czy nie wystąpiły zmiany środowiskowe 

wpływające na bezpieczne użytkowanie rusztowania przejezdnego.  

2. Niedopuszczalna jest instalacja wysięgników transportowych, wciągarek, żurawi przenośnych. 

Elementy rusztowania, narzędzia oraz materiały używane w czasie pracy na rusztowaniu mo-

gą być jedynie transportowane ręcznie,  

3. Niedozwolone jest opieranie się podczas pracy o boczne poręcze zabezpieczające podesty. 

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie rusztowania jako konstrukcji wsporczej przy wykonywaniu 

przewieszeń z desek i kładek itp.  

5. Niedozwolone jest skakanie po podestach oraz stawanie na poręczach zabezpieczających. 

6. Dopuszczalne obciążenie użytkowe podestu wynosi 1,5kN/m2; dopuszcza się obciążenie tylko 

jednego podestu. 

7. Rusztowanie może być przesuwane wyłącznie na równym i poziomym podłożu. 

8. Rusztowania mogą być przesuwane tylko powoli bez zderzeń. Na rusztowaniu w czasie prze-

suwania nie mogą znajdować się ludzie oraz jakiekolwiek przedmioty i narzędzia.   

9. Niedopuszczalne jest przemieszczanie rusztowań za pomocą przyciągarek lub innych urzą-

dzeń wyciągowych 

10. Koła jezdne w czasie montażu i eksploatacji rusztowania powinny być zablokowane. Hamulce 

kół można luzować wyłącznie w celu przemieszczenia rusztowania  

11. Po przesunięciu rusztowania należy zablokować koła jezdne poprzez naciśnięcie dźwigni ha-

mulca “STOP”. Rusztowanie wypoziomować. Wejście na rusztowanie jest możliwe dopiero po 

wykonaniu ww. czynności. 

12. Wchodzenie i schodzenie z rusztowania dopuszczalne jest tylko od środka po drabinach. Nie-

dopuszczalne jest wchodzenie na pomost roboczy od zewnątrz z pominięciem pomostów 

pośrednich. 

13. Rusztowania niekotwione o wysokości powyżej 2,3m nie mogą być wystawione na działanie 

wiatru. W związku z powyższym rusztowania ustawione na otwartej przestrzeni należy zako-

twić.  

14. Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy ustalić sposób ewentualnego zabezpie-

czenia rusztowania przed skutkami działania silnego wiatru powyżej 10 m/s.  

15. Niedozwolone jest zwiększanie wysokości pomostu rusztowania przez stosowanie drabin, 

skrzyń, cegieł, palet itp. elementów lub urządzeń. 

16. Rusztowania nie wolno podnosić za pomocą urządzeń dźwignicowych oraz wózków jezdnych 

oraz nie wolno podwieszać do innych konstrukcji.  
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17. Na rusztowaniu wolnostojącym, nie wolno wykonywać prac którym towarzyszy powstanie 

poziomej siły wywracającej działającej w płaszczyźnie pomostu roboczego, o wartości 

powyżej 0,3kN. 

7. NAPRAWY, SKŁADOWANIE 

7.1  KONTROLE CZĘŚCI SKŁADOWYCH RUSZTOWAŃ 

W czasie eksplatacji szczególną uwagę należy na jakość malowanych powłok ochronnych elemntów 

stalowych. W szczególności należy sparwdzić czy na elementach stslowych nie ma sladów korozji. W 

przypadku stwierdzenia korozji należy element stalowy oczyścić i pomalować.  

Szczególowe procedury kontrolne dotyczące poszczególnych elementów przedstawiono poniżej. 

Ramy pionowe 

Należy sprawdzić czy:  

- ramy nie są wygięte  

- spoiny nie są popękane  

- nie wystąpiły uszkodzenia stojaków   

- nie wystąpiła owalizacja przekrojów  

- wycięcia w kielichach ramy nie są nadmiernie wyrobione 

Ramy nie nadają się do użycia, jeżeli wystąpiła jedna z wyżej wymienionych usterek.  

Podesty 

Należy sprawdzić: 

- stan poszycia ze sklejki, zwłaszcza czy nie wystąpiły rozwarstwienia, pęknięcia poszycia oraz 

czy nie wystąpiło zabrudzenie bądź zaolejenie powierzchni sklejki zmniejszające jej 

antypoślizgowość.  

- stan belek pomostu zwłaszcza czy nie są wygięte i czy nie wystąpiły pęknięcia i rysy na 

połączeniach spawanych 

- czy klapa włazowa prawidłowo się otwiera.  

Burty 

Należy sprawdzić:  

- stan drewna, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewentualne pęknięcia  

- czy stalowe okucia są odpowiednio połączone z burtą poprzeczną  

W przypadku stwierdzenia usterek należy burtę naprawić. Do użycia nie nadają się burty pęknię-

te. 

Kółka samonastawne 

Należy sprawdzić: 

- zdolność kółka do toczenia i obrotu wzdłuż osi pionowej 

- czy zaciśnięcie hamulca powoduje unieruchomienie koła 

W przypadku wystąpienia jakiegoś niedomagania, kółka nie nadają się do użycia. 
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7.2  SKŁADOWANIE 

Składowanie części rusztowania musi być zorganizowane w taki sposób, aby wykluczone zostało 

ich uszkodzenie. Części rusztowania muszą być składowane w warunkach zapewniających ich 

ochronę przed wpływami atmosferycznymi - suche zamknięte pomieszczenia). Preferowane jest skła-

dowanie w pozycji leżącej. 

Elementy aluminiowe (drabiny) chronić przed działaniem substancji powodujących korozję sto-

pów aluminium.  

Podczas transportu do lub z miejsca przeznaczenia, części składowe rusztowania muszą być za-

bezpieczone na wypadek przesunięcia się, uderzenia czy upadku. Przy rozładowaniu nie wolno 

rzucać części składowych rusztowania. 

8  OZNAKOWANIE ELEMENTÓW 

Elementy nośne takie jak ramy pionowe, ramy stężające, podstawki i posiadają wybite ozna-

kowane.  Oznakowane składa się z logotypu  „RWO” oznaczającego producenta i typ rusztowania  

oraz oznaczenia roku produkcji np. „2010”.    

Na belkach jezdnych oraz ramach pionowych naklejane są plakietki informujące o parametrach tech-

nicznych rusztowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHPU Jacek Olejnik 
ul. Olszowa 46 

63-400 Ostrów Wlkp. 

RUSZTOWANIE 

RWO 
 

Maksymalna wysokość 
rusztowania  

6,38m 
 

Obciążenie dopuszczal-
ne pomostu  

1,5kN/m
2
 

 
Należy ściśle  

stosować się do 
 instrukcji montażu i 

użytkowania 
 
 

ROK PRODUKCJI 
2010 
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9  WYKAZ ELEMENTÓW RUSZTOWANIA RWO 

Nr Nazwa części Kod 
części 

Masa [kg] 

Elementy podstawowe 

1 Podstawka zwykła 00.10.00 2,0 

Podstawka śrubowa 00.11.00 5,0 

2 Belka jezdna wzm 1,85 m 00.02.00 14.3 

3 Stęż. ukośne. podstawy 00.05.00 4.35 

4 Rama pionowa 1,573m 00.01.00 8.7 

5 Rama poręczowa 00.08.00 6.05 

6 Podest bez włazu 00.04.00 16.6 

7 Podest z włazem 00.03.00 18.8 

8 Balustrada 00.09.00 8.5 

9 Burta 00.07.00 3.6 

10 Drabinka dolna 00.06.00/A 5.4 

11 Drabinka górna 00.06.00/B 3.45 

12 Wspornik drabiny 00.12.00  

13 Kółko jezdne KJ 1,9 

Elementy uzupełniające 

14 Łącznik kotwiący 00.13.00 5.0 

15 Złącze krzyżowe redukcyjne ZK 1.0 

16 Pasy spinające PS  

 


