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PIONART jest firmą działającą na rynku od kilku lat, natomiast jej kadra kierownicza to wybitni fachowcy 

z branży rusztowań – osoby, które na początku lat dziewięćdziesiątych uczestniczyły w rodzącym się  

w Polsce w tym czasie rynku rusztowań systemowych i do dziś nieprzerwanie zajmują się produkcją 

rusztowań. 

 

PIONART w procesie produkcyjnym wykorzystuje najnowocześniejsze aktualnie dostępne w Europie maszyny, 

urządzenia i technologie, w tym: 

• roboty spawalnicze japońskiej firmy Panasonic zarządzane w pełni cyfrowym sterowaniem, tzw. „Full Digital”, stano-

wiącym najlepsze na rynku rozwiązanie w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych, 

• automatyczną linię technologiczną do precyzyjnego cięcia i gratowania rur holenderskiej firmy BEWO, 

• automatyczną linię do produkcji podestów rusztowaniowych hiszpańskiej firmy DIPER, 

• unikalną specjalistyczną prasę do przetłaczania rur pozwalającą na produkcję stojaków ram rusztowaniowych z 

jednego odcinka materiału. 

Podstawowe technologie stosowane w produkcji opracowane zostały przez długoletnich pracowników nau-

kowych Katedry Obróbki Plastycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

PIONART produkuje obecnie trzy kompletne systemy rusztowaniowe: RR-0,8; PUM i BAL, a także komponenty 

do rusztowań – w szczególności podesty stalowe do innych popularnych w Polsce systemów takich, jak: PLETTAC, 

ASSCO, MJ, HÜNNEBECK, ALTRAD, RINGER, HAKI, SCAFTECH (dawniej ISOPOL). 

Do produkcji ram PIONART wykorzystuje rury ze stali o znacznie podwyższonych parametrach wytrzymało-

ściowych. Stal na rury, których używa, w gatunku S355JRH, produkcji ArcelorMittal Poland S.A., uzyskuje granicę 

plastyczności na poziomie 460 – 470 MPa (N/mm
2
), gdzie w dotychczas popularnie używanych rurach na stójki stal ma 

granicę plastyczności 235 – 240 MPa (N/mm
2
).  

PIONART stosuje certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnictwie wg normy DIN EN ISO 3834-3 

oraz posiada Świadectwo Kwalifikacyjne na wytwarzanie stalowych konstrukcji budowlanych klasy „D” zgodnie  

z niemiecką normą DIN 18800-7, wydane przez GSI SLV Halle GmbH. 

Systemy rusztowaniowe typ PIONART – modele RR-0,8; PUM i BAL poddane zostały obliczeniom statycznym 

(w zestawach typowych do wysokości 60 m) wykonanym przez długoletnich pracowników wydziału Budownictwa 

Politechniki Lubelskiej i z powodzeniem przeszły badania laboratoryjne w Instytucie Mechanizacji Budownictwa  

i Górnictwa Skalnego w Warszawie, a następnie otrzymały certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”. 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
Ogólne postanowienia odnośnie montażu i użytkowania rusztowań modułowych typ PIONART – PionModul RR 

oraz zasad bezpieczeństwa przy tym obowiązujących, zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty: 

 

• PN-M-47900-1:1996 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry; 

• PN-M-47900-2:1996 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur; 

• PN-M-47900-3:1996 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe; 

• PN-EN 12810-1:2010 – Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje 

techniczne wyrobów; 

• PN-EN 12810-2:2010 – Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Szczególne metody 

projektowania konstrukcji; 

• PN-EN 12811-1:2007 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warunki 

wykonania i ogólne zasady projektowania; 

• PN-EN 12811-2:2008 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 2: Informacje o mate-

riałach; 

• PN-EN 74-1:2006 – Złącza, trzpienie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Część 

1: Złącza do rur. Wymagania i metody badań (oryg.); 

• Dziennik Ustaw Nr 47 / 2003 poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

• Dziennik Ustaw Nr 178 / 2003 poz. 1745 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy; 

• K / 0812-72/1/08 – Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Rusztowania systemowe stojące 

nieruchome robocze. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 

 

Każdy pracownik przed przystąpieniem do montażu, użytkowania lub demontażu rusztowania moduło-

wego typ PIONART – model PionModul RR powinien bezwzględnie zapoznać się z treścią niniejszej „Doku-

mentacji Techniczno-Ruchowej” zwanej dalej DTR. Wszelkie prace powinny być prowadzone wg wytycznych 

zawartych w DTR lub – jeżeli nie zostały określone w tym opracowaniu – wg dokumentów przedstawionych 

powyżej. 

Producentem wyrobu oraz właścicielem dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej rusztowania moduło-

wego typ PIONART – model PionModul RR jest firma PIONART.  

Do montażu rusztowań typ PIONART – model PionModul RR należy stosować wyłącznie oryginalne 

elementy wchodzące w skład systemu.  

Stosowanie elementów spoza ww. systemu i mieszanie ich z elementami rusztowania typ PIONART – 

model PionModul RR w obrębie jednej konstrukcji powoduje, że niniejsza DTR nie ma zastosowania. 

Mieszanie elementów rusztowania typ PIONART – model PionModul RR z elementami innych systemów 

w obrębie jednej konstrukcji zwalnia producenta oraz dystrybutora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w rozumie-

niu przepisów Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 

2275). Dokumentacja konstrukcyjna elementów rusztowania typ PIONART – model PionModul RR niezbędna do 

wykonania obliczeń statycznych jest dostępna u producenta rusztowań. 
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1. OPIS TECHNICZNY RUSZTOWANIA 

1.1. PRZEZNACZENIE RUSZTOWANIA 
 

Rusztowanie modułowe typ PIONART – model PionModul RR jest rusztowaniem systemowym, w którym 

elementy konstrukcyjne występują osobno w postaci  poprzecznic i stojaków, natomiast pomiędzy stojakami 

występuje odstęp (moduł) do przyłączania innych elementów rusztowania – definicja według normy PN-EN 

12811-1. Rusztowanie składa się głównie z komponentów stalowych trwale zabezpieczonych antykorozyjnie 

poprzez cynkowanie ogniowe. Rusztowanie jest przeznaczone do prowadzenia następujących prac: 

 tynkowanie i malowanie ścian; 

 ocieplanie budynków; 

 mycie okien; 

 renowacja, konserwacja i dekoracja elewacji; 

 murowanie budynków i budowli; 

 montaż instalacji przemysłowych; 

 czyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych. 

Ze względu na dopuszczalne obciążenie pomostu wynoszące 2 [kN/m
2
] (3 grupa znamionowa wg 

PN-M-47900-1: 1996, 3 klasa obciążenia wg PN-EN 12811-1:2007), prowadzone prace nie mogą powodować 

składowania materiałów na rusztowaniu, za wyjątkiem tych, które są przeznaczone do natychmiastowego wy-

korzystania. 

 

Rys. 1. Dopuszczalne obciążenie rusztowania 
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1.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUSZTOWANIA 

 

Dane techniczne rusztowania ramowego typ PIONART – model PionModul: 

 maksymalna wysokość (bez dodatkowych obliczeń statycznych) – 24,2 m  

 długość pola – dowolna konfigurowana z pól: 0,75 m; 1,1 m; 1,5 m; 2,2 m; 3,0 m;  

 szerokość pola – dowolna konfigurowalna z pól: 0,75 m; 1,1 m; 1,5 m; 2,2 m; 3,0 m;  

 wysokość stojaka: 0,5 m; 1,0 m; 2,0 m; 3,0 m; 4,0 m; 

 maksymalne obciążenie pomostu roboczego: 2 [kN/m
2
]; 

 możliwość zabezpieczenie rusztowania przez pokrycie siatką lub plandeką; 

 możliwość realizacji wolnostojących platform roboczych; 

 możliwość zastosowania wysięgników transportowych o udźwigu do 150 kg; 

 zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez ocynkowanie; 

 ochrona elementów drewnianych poprzez impregnację. 
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2. OGÓLNE ZASADY MONTAŻU 

 

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonywany przez osoby posiadające wymagane prawem 

uprawnienia, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaż rusztowań w wykonaniu typowym opisanym w niniejszej 

instrukcji należy wykonywać zgodnie z DTR i planem montażu (rysunki wykonawcze, szkice montowanej 

konstrukcji z zaznaczeniem siatki kotwień i stężeń). W przypadku konstrukcji nietypowych montaż przeprowadzać 

zgodnie z DTR oraz projektem opracowanym specjalnie dla montowanej konstrukcji. 

Konstrukcję rusztowania należy po zmontowaniu pierwszej kondygnacji dokładnie wypoziomować. 

Począwszy od drugiej kondygnacji montaż powinien odbywać się z wykonanego uprzednio pomostu, 

zabezpieczonego poręczami. Rusztowanie trzeba sukcesywnie stężać i kotwić zgodnie z siatką kotwień 

określoną w DTR lub projekcie. W czasie montażu kontrolować pionowe ustawienie kolejnych kondygnacji i w 

miarę potrzeby korygować je.  

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych  (Dz. U. Nr 

47, poz.401). 

 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.  

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową  

z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 

konstrukcyjnymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 

podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 

niebezpieczną. 

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). 

 

W przypadku rusztowań, gdy ich dokumentacja zawierająca obliczenia dla wybranego 

rusztowania nie jest dostępna lub dokumentacja ta nie obejmuje zastosowanej konstrukcji 

rusztowania, należy wykonać obliczenia dotyczące ich wytrzymałości i stateczności, chyba 

że rusztowania są montowane zgodnie z ogólnie uznawanym standardem ich montażu. 

W zależności od złożoności danego rusztowania: 

1)   plan jego montażu, użytkowania i demontażu musi zostać opracowany przez 

kompetentną osobę; 

2)   plan, o którym mowa w pkt 1, może mieć formę standardowej instrukcji, uzupełnionej 

elementami odnoszącymi się do specjalistycznych szczegółów danego rusztowania. 

Rusztowania mogą być montowane, demontowane lub istotnie zmieniane tylko pod 

nadzorem i przez osoby posiadające uprawnienia określone w odrębnych przepisach.  

Osoba nadzorująca i pracownicy montujący, demontujący lub istotnie zmieniający 

rusztowania muszą mieć udostępniony plan montażu i demontażu, włącznie z zawartymi w 

nim instrukcjami.  

 

Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 20 września 

2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. Nr 118, 

poz. 1263). 

 

Maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia (m.in. rusztowania 

budowlano – montażowe metalowe), mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które 

ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez 

komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w 

Warszawie. 
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2.1.  WYMAGANIA W ZAKRESIE NOŚNOŚCI PODŁOŻA I POSADAWIANIA RUSZTOWANIA 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy pod-czas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. 

 

PN–M-47900-2:1996 - 

Rusztowania stojące 

metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe  

z rur. 

 

Posadowienie rusztowań na podłożu gruntowym.                      

Wielkość podkładów należy tak dobrać, aby dla podłoży gruntowych były spełnione 

wymagania normy wg pkt. 4.3.1 (tj. nośność podłoży gruntowych, na których jest 

montowane rusztowanie nie może być mniejsza niż 0,1 MPa). Nośność podłoża należy 

ustalać wg PN-B-03020: 1981 (PN-81/B-03020) lub w inny sposób uzasadniony 

technicznie. Dla posadowienia rusztowania na podłożu gruntowym zamarzniętym należy 

powierzchnię terenu uprzednio wyrównać warstwą niezmrożonego piasku. 

Niedopuszczalne jest ustawianie stojaków na podkładach popękanych i połamanych, na 

podkładach klinowych lub z cegieł.  

 

Posadowienie rusztowania na podłożu konstrukcyjnym. 

W przypadku posadowienia rusztowania na podłożu konstrukcyjnym muszą być spełnione 

wymagania podane w pkt. 4.3.2 i 4.3.3 normy (m.in. nośność podłoży konstrukcyjnych 

należy ustalać na podstawie obliczeń wytrzymałościowych, a obciążenie jednostkowe od 

konstrukcji rusztowania nie może przekraczać wielkości obciążeń dopuszczalnych dla 

danej konstrukcji podłoża). 

 

Posadowienie rusztowania na powierzchni dróg, ulic i chodników dla pieszych. 

Posadowienie jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczeń wg pkt. 4.10 

normy (m.in. poręczy, krawężników, daszków ochronnych, ogrodzenia, tablic 

ostrzegawczych, itp.)  

i po uzyskaniu zgody właściwych władz terenowych. 

 

Sytuowanie podkładów. 

Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli  

w  Sposób zapewniający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym 

czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Dopuszcza się układanie 

pod-kładów równolegle do ściany budowli, lecz tylko na podłożu konstrukcyjnym, gdy 

zachodzi konieczność przeniesienia obciążenia skupionego od stojaka na sąsiednie 

elementy konstrukcyjne podłoża.  

Przy sytuowaniu podkładów w terenie pochylonym, przy nachyleniu terenu wzdłuż 

rusztowania większym niż 6 stopni, należy wykonać tarasy, których szerokość powinna 

wynosić co najmniej 0,8 m.  

Pas podłoża gruntowego powinien sięgać poza rząd zewn. stojaków nie mniej niż 0,8 m. 

Wodę opadową z powierzchni podłoża należy odprowadzać poza szerokość pasa. 

PN-EN 12810-1:2010 - 

Rusztowania elewacyjne z 

elementów prefabrykowanych. 

Część 1: Specyfikacje 

techniczne wyrobów. 

Podstawki śrubowe powinny mieć regulację co najmniej 200 mm. 

PN-EN 12811-1:2007 – 

Tymczasowe konstrukcje 

stosowane na placu budowy. 

Część 1: Rusztowania. 

Warunki wykonania i ogólne 

zasady projektowania. 

Wytrzymałość oraz sztywność podkładów oraz podpór śrubowych powinna być taka, aby 

zapewnić, że może przenieść maksymalne, przyjęte w projekcie, obciążenie z rusztowania 

roboczego na podłoże (fundament).  
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2.2. ZASADY MONTAŻU ZABEZPIECZEŃ 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz.401). 

 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu 

powyżej 1 m, zabezpiecza się balustradą.  

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową  

a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 

wysokości. 

W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na 

wysokości 1 m.  

Rusztowania i ruchome podesty robocze 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 niepowodującej nadmiernego 

wysiłku; 

5)  posiadać poręcz ochronną; 

6)  posiadać piony komunikacyjne. 

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady 

od strony tej ściany. 

Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych 

organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 

bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji 

ruchu. 

Rusztowania usytuowane w obrębie ciągów komunikacyjnych powinny posiadać co 

najmniej: 

1)  zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 

2)  zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 

      uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

 

PN-EN 12811-1:2007 – 

Tymczasowe konstrukcje 

stosowane na placu budowy. 

Część 1: Rusztowania. 

Warunki wykonania i ogólne 

zasady projektowania. 

 

Strefy robocze i strefy dostępu powinny być chronione za pomocą zabezpieczenia 

bocznego, składającego się przynajmniej z poręczy głównej, pośredniego zabezpiecze3nia 

bocznego oraz bortnicy. Zabezpieczenie boczne powinno być chronione przed 

niezamierzonym usunięciem. 

 

 

2.3. ZASADY MONTAŻU STĘŻEŃ 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

PN–M-47900-2:1996 - 

Rusztowania stojące 

metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe z rur. 

 

 

Stężenie pionowe. 

Zewnętrzne stojaki rusztowań przyściennych i wolno stojących należy łączyć stężeniami 

pionowymi na całej wysokości rusztowania.  

Układ stężeń powinien całkowicie zapewnić stateczność rusztowania dając mu 

niezmienność kinetyczną od działania sił zewnętrznych, przy czym najniższy węzeł 

stężenia powinien być bezpośrednio nad podłożem. 

Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie 

może być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji rusztowania. Odległość pomiędzy polami 

stężeń (przedziałami stężonymi) nie może przekraczać 10 m.  
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2.4. ZASADY MONTAŻU POMOSTÓW 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

 

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, 

pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 

W przypadkach innych, niż określone powyżej, odległości bezpieczne wynoszą w poziomie 

co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego 

pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 

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). 

 

Wymiary, kształt oraz układ pomostów rusztowania muszą: 

1)   być dostosowane do charakteru wykonywanej pracy i przenoszonego ciężaru; 

2)   zapewniać bezpieczną pracę i bezpieczne przejście. 

 Pomosty rusztowania muszą być zmontowane w taki sposób, aby: 

1)   ich elementy nie mogły się poruszać w trakcie użytkowania; 

2)   występujące przerwy między elementami pomostów i pionowymi środkami ochrony 

zbiorowej zapobiegającymi upadkom były bezpieczne. 

 

 

PN-EN 12810-1:2010 - 

Rusztowania elewacyjne z 

elementów prefabrykowanych. 

Część 1: Specyfikacje 

techniczne wyrobów. 

 

Powierzchnia pomostu powinna być wypoziomowana i wolna od zagrożeń z powodu 

potknięcia się. W skład systemu rusztowania powinny wchodzić odpowiednio zwymiaro-

wane elementy pomostowe w celu zakrycia każdej występującej pomiędzy nimi szczeliny 

szerszej niż 25 mm. 

Tam gdzie stojak przedziela części pomostu, odległość pomiędzy tymi częściami nie może 

być większa niż 80 mm. 

Elementy pomostu powinny być blokowane przed niezamierzonym podniesieniem. Zaleca 

się, aby elementy tworzące pomost były blokowane w swoim położeniu przez dodawanie 

kolejnych  części składowych w czasie procesu wznoszenia. Jako rozwiązanie alterna-

tywne może być zastosowane urządzenie mocujące, które zabezpieczy przed niezamie-

rzonym podniesieniem się elementów pomostu, a którego prawidłowe zainstalowanie 

będzie można sprawdzić wzrokowo z góry lub z dołu. 

Sąsiadujące ze sobą elementy pomostu mogą być łączone, aby zmniejszyć wzajemne 

ugięcia, jeżeli jednak w tym celu korzysta się z oddzielnej części składowej, to tej części 

składowej nie można brać pod uwagę przy dokonywaniu oceny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

PN-EN 12811-1:2007 – 

Tymczasowe konstrukcje 

stosowane na placu budowy. 

Część 1: Rusztowania. 

Warunki wykonania i ogólne 

zasady projektowania. 

 

Powinno być możliwe zabezpieczenie elementów pomostów przed niebezpiecznym 

przemieszczeniem, np. niezamierzonym wyparciem lub wypiętrzeniem spowodowanym 

działaniem wiatru. 

Elementy pomostów roboczych powinny mieć powierzchnię zabezpieczającą przed 

poślizgiem. 
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2.5. ZASADY KOTWIENIA 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić  

w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 

Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 

kN. 

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew niż 3 

m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. 

PN–M-47900-2:1996 - 

Rusztowania stojące 

metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe z rur. 

 

Rusztowania, których wysokość przekracza czterokrotnie najmniejszy wymiar podstawy 

oraz rusztowania wyposażone w wysięgniki transportowe i daszki osłonowe muszą być 

kotwione niezależnie od wyników obliczeń statycznych. Rusztowania należy kotwić do 

ścian budowli lub budynku w sposób zapewniający statyczność i sztywność konstrukcji 

oraz umożliwiający prze-niesienie sił zewnętrznych, działających na rusztowanie, jak np. 

siła bocznego parcia wiatru, 

mimośrodowe obciążenie statyczne, obciążenia dynamiczne spowodowane pracą ludzi, 

siły wywołane przez nierównomierne osiadanie konstrukcji. 

Liczbę zakotwień przypadającą na wycinek rusztowania należy ustalać na podstawie 

obliczeń statycznych przyjmując warunek, że wielkość siły odrywającej rusztowania 

(prostopadle do ściany) na l kotew nie może przekraczać 250 daN. W przypadkach gdy 

wynika to ze wskazań konstrukcyjnych dopuszcza się przyjęcie większej wartości tej siły, 

jeżeli zezwala na to wytrzymałość budynku lub budowli do którego zakotwiczono 

rusztowanie.  

Zakotwiczenia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy 

czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 4 - 5 m, a w 

pionie 4 - 6 m, tak aby na każde 16 - 30 m
2
 rusztowania było zastosowane jedno 

zakotwienie.  

Wszelkie wystające fragmenty rusztowań poza narożniki obiektu budowlanego, które 

narażone są na działanie wiatru należy kotwić dodatkowo, uwzględniając siły poziome 

parcia i ssania wiatru.  

Konstrukcja rusztowań przyściennych nie powinna wystawać poza najwyższą linię kotwień 

więcej niż 3,0 m, natomiast pomost roboczy nie może być umieszczony wyżej niż 1,50 m 

ponad tę linię. 

 

2.6. ZASADY MONTAŻU PIONÓW KOMUNIKACYJNYCH 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 

rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a pomiędzy pionami nie większa niż 40 m. 

PN–M-47900-2:1996 - 

Rusztowania stojące 

metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe z rur. 

Piony komunikacyjne należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji 

rusztowania wewnątrz siatki rusztowania lub jeżeli wymagają tego warunki budowy, jako 

oddzielne segmenty konstrukcji przylegające do zasadniczej konstrukcji rusztowania.  

Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m, 

odległość zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego  

20 m.  Piony komunikacyjne powinny być wyposażone w : 

a) drabinki, 

b) płyty pomostowe z poręczami ochronnymi. 

PN-EN 12811-1:2007 – 

Tymczasowe konstrukcje 

stosowane na placu budowy. 

Część 1: Rusztowania. 

Warunki wykonania i ogólne 

zasady projektowania. 

System rusztowania powinien zapewniać dojście pomiędzy różnymi poziomami. Powinny 

to być pochylone drabinki lub schody. Należy je umieszczać w obszarze pomostu, w 

miejscu poszerzenia rusztowania roboczego, w obszarze przęsła albo w bezpośrednio 

sąsiadującej wieży. 
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2.7. ZASADY MONTAŻU DASZKÓW OCHRONNYCH 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401) 

 

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 

przejazdów  

i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych w §112 rozporządzenia, powinny 

posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem  

w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające 

przedmioty. 

W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 

m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 

materiałów jest zabronione. 

PN–M-47900-2:1996 - 

Rusztowania stojące 

metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe z rur 

 

 

 

 

Rusztowanie usytuowane bezpośrednio przy drogach komunikacyjnych, tj. chodnikach, 

ulicach, drogach itp. powinno mieć daszki ochronne ze spadkiem w stronę budowli pod 

kątem 45 stopni.  

Odległość daszka od podłoża nie powinna być mniejsza niż 2,40 m. 

Daszki nad przejściami i przejazdami powinny być szczelne, wykonane z desek grubości 

min. 24 mm i przykryte materiałem amortyzującym upadek przedmiotu. 

Szerokość daszka powinna być większa niż szerokość przejścia lub przejazdu co najmniej  

o 1,0 m, a sam daszek powinien dotykać do ściany budowli.  

Wysięg daszków ochronnych powinien wynosić, licząc od zewnętrznego rzędu stojaków, 

dla rusztowań o wysokości: 

-  do 20 m ÷ min 2,20 m, 

-  ponad 20 m ÷ min 3,50 m. 

Stojaki podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników 

ulicznych  

o min 0,80 m. 

 

 

2.8. ZASADY MONTAŻU URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

Udźwig urządzenia do transportu materiałów  na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 

 

PN–M-47900-2:1996 - 

Rusztowania stojące 

metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe z rur. 

 

 

Do transportu materiałów o masie nie większej niż 150 kg należy wykonać w 

wyznaczonych miejscach wysięgniki transportowe wykonane z rur i przymocowane do 

rusztowania za pomocą złączy. Konstrukcja powinna przenieść obciążenie statyczne 

pionowe wynoszące 1,40 obciążenia nominalnego oraz obciążenie poziome 

spowodowane naciągiem liny. Stanowisko wciągarki lub człowieka ciągnącego linę 

przewieszoną przez zblocze powinno znajdować się  

w minimalnej odległości 4,0 m od pionowej osi zblocza. 

Wysięgnik transportowy powinien być dodatkowo zakotwiony w co najmniej dwóch 

miejscach. Odległość pomiędzy wysięgnikami nie powinna być większa niż 30 m, a 

odległość od wysięgnika do bliższego końca rusztowania – 15 m. Wysokość od punktu 

zaczepienia zblocza do poziomu pomostu nie może być mniejsza niż 1,60 m. W miejscach 

służących do transportu materiałów poręcze pośrednie powinny być rozsunięte na 

odległość umożliwiającą wciągnięcie ładunku na pomost, lecz nie więcej niż 0,8 m. 
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2.9. ZASADY MONTAŻU URZĄDZEŃ PIORUNOCHRONNYCH 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania 

robót bud. (Dz. U. Nr 47, poz. 

401). 

 

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną. 

 

 

PN–M-47900-2:1996 - 

Rusztowania stojące 

metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe z rur. 

 

Konstrukcje rusztowań powinny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów  

o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych i w związku z tym powinny być 

wyposażone w urządzenia piorunochronowe.  

Jeżeli rusztowanie jest ustawione przy ścianie budowli mającej instalację piorunochronną, 

można połączyć je ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego zamiast 

wykonywać urządzenie piorunochronne na rusztowaniu. W przypadku ustawienia 

rusztowania  

w pomieszczeniach zamkniętych wewnątrz budowli jego konstrukcja nie podlega ochronie 

od wyładowań atmosferycznych. 

Zwodami pionowymi urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu są odcinki rur o długości 

co najmniej 4,00 m, które należy łączyć z końcami (wierzchołkami) ram zewnętrznego 

rzędu za pomocą złączy wzdłużnych. Górne końce tych rur powinny być zaostrzone przez 

spłaszczenie. Odległość między zwodami pionowymi nie powinna przekraczać 12 m. 

Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem odprowadzającym, wykonanym 

z taśmy ocynkowanej lub miedziowej o wymiarach 3 mm x 20 mm lub z drutu stalowego 

ocynkowanego o średnicy 6 mm.  

Każda konstrukcja z rur stalowych powinna być także uziemiona - zgodnie z wymaganiami 

właściwych przepisów o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o 

napięciu nie większym niż 1 kV. Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym o 

częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 10 V. Odległość między uziomami nie 

powinna przekraczać  

12 m. 

 

 

2.10. ZASADY USTAWIANIA I EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ W POBLIŻU LINII ENERGETYCZNYCH 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401) 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, 

usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są 

dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, 

przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

1) 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 

2)  5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej    1 kV, lecz nieprzekraczającym  15 kV; 

3)10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej  15 kV, lecz nieprzekraczającym  30 kV; 

4)15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej  30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 

kV; 

5)30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 
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2.11. ZASADY WYKONYWANIA OGRODZEŃ RUSZTOWANIA I STOSOWANIA ODBOJÓW, TABLIC   

OSTRZEGAWCZYCH, ŚWIATEŁ OSTRZEGAWCZYCH 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 

określająca: 

1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem 

imienia  

i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

2)  dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego. 

 

Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 

niebezpieczną. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. 

Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice 

terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym. 

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

ogradza się balustradami, o których mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia. 

Strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym 

liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 

wysokości,  

z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 

W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna może być zmniejszona pod 

warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, 

zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 

 

PN–M-47900-2:1996 - 

Rusztowania stojące 

metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe z rur. 

 

Ogrodzenie. 

Teren na którym wykonywane są roboty bezpośrednio związane z montażem lub 

demontażem rusztowań, należy oddzielać za pomocą ogrodzenia, którego wysokość 

powinna wynosić co najmniej 1,50 m, a odległość od skraju rusztowania 1/10 wysokości, z 

której mogą spaść przedmioty lub materiały – jednak nie mniej niż 6 m 

Odboje. 

Stojaki usytuowane przy bramach, prześwitach i przejazdach powinny być zabezpieczone 

odbojami nie związanymi z konstrukcją. 

Tablice ostrzegawcze. 

Miejsca, na których prowadzone są prace przy montażu i demontażu rusztowania, należy 

oznaczyć przez umieszczenie na widocznych miejscach tablic ostrzegawczych najwyżej 

2,5 m od podłoża.  

Napisy na tablicach powinny być widoczne z odległości co najmniej 10 m. 

Światło ostrzegawcze. 

Gdy zmontowane rusztowanie zagradza przejazd (za zgodą odpowiedniej władzy 

terenowej) należy umieścić barierę i czerwoną tarczę z napisem ostrzegawczym o 

skasowaniu przejazdu, a na noc zainstalować czerwone światło. 
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2.12. ZASADY EKSPLOATACJI RUSZTOWANIA 

2.12.1.  Badania techniczne 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

PN–M-47900-2:1996 - 

Rusztowania stojące 

metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe z rur. 

 

 

 

Każde rusztowanie przed oddaniem do eksploatacji (po całkowitym ukończeniu prac 

montażowych) należy poddać następującym badaniom eksploatacyjnym: 

a)  sprawdzeniu stanu podłoża - jako dowód sprawdzenia wystarczy zaświadczenie 

kierownika budowy o przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność;             

b)  sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne; 

c)  sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - sprawdzeniu wymiarów rozstawu ram w  

kierunku podłużnym i poprzecznym oraz wysokości kondygnacji z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek; 

d)  sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania; 

 dopuszczalne odchyłki w tych przypadkach wynoszą: 

•  przy odchyleniu od pionu wierzchołków ram: maksimum 15 mm dla rusztowania o wys. 

do  10 m, maksimum 25 mm - przy wysokości rusztowania powyżej 10 m; 

• maksymalnie 10 mm - przy odchyleniu od pionu ramy pionowej w poziomie jednej 

kondygnacji 

•  ± 50 mm - przy odchyleniu od poziomu podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania na 

całej długości, bez względu na wielkość rozstawu ram pionowych;  

•  ± 20 mm - przy odchyleniu od poziomu poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania; 

e)  sprawdzeniu stężeń przez oględziny zewnętrzne; 

f)   sprawdzeniu zakotwień - metodą próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą  

specjalnego przyrządu. Sprawdzeniu należy poddać około 10 % ilości zakotwień 

wybranych losowo;       

g)  sprawdzeniu pomostów roboczych przez oględziny zewnętrzne; 

h)  sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji przez oględziny zewnętrzne; 

i)   sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych przez pomiar oporności; 

j)   sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych przez oględziny zewnętrzne; 

k)  sprawdzeniu zabezpieczeń przez oględziny zewnętrzne. 

 

 

 
2.12.2.  Przekazanie rusztowania do eksploatacji 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401) 

 

 

 

 

 

 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 

budowy lub uprawnioną osobę. 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. 

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa  

w szczególności: 

  1)   użytkownika rusztowania; 

  2)   przeznaczenie rusztowania; 

  3)   wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz  

numeru telefonu; 

  4)   dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

  5)   datę przekazania rusztowania do użytkowania; 

  6)   oporność uziomu; 

  7)   terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
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2.12.3.  Przeglądy rusztowania w czasie eksploatacji 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401) 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez 

kierownika budowy lub uprawniona osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych 

oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 

wykonania prac,  

i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt 

indywidualny. 

 

 

 
2.12.4.  Transport elementów rusztowań 

NORMA  (PRZEPIS) TREŚĆ 

PN–M-47900-2:1996 - 

Rusztowania stojące 

metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe z rur 

 

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów 

rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Poszczególne elementy 

podlegają operacji pakowania zgodnie z życzeniem klienta. 

Elementy rusztowań należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających ochronę 

przed opadami atmosferycznymi i stykaniem się z ziemią. 
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3. INSTRUKCJA MONTAŻU 

 
3.1. RUSZTOWANIE MODUŁOWE PRZY FASADZIE 

 
a) Montaż rusztowania modułowego typ PIONART – model PionModul w wersji rusztowania fasadowego należy 

rozpocząć od ustawienia we właściwej odległości podstawek śrubowych bez wykręconych nakrętek (w 

przypadku podłoża gruntowego - ułożonych na podkładach drewnianych, w przypadku podłoża konstrukcyj-

nego - tylko wtedy, gdy jest to wymagane) i nałożyć elementy początkowe. Rozstaw podstawek może wynikać 

z rozłożonych rygli rurowych – rys. 2. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe położenie otworów w rozecie 

węzłowej – rys. 3; 

 
 

Rys. 2. Rozstawienie podstawek śrubowych z założonymi elementami początkowymi 

 
 

 

 

 
 

Rys. 3. Rozstaw otworów w rozecie węzłowej 

7
5
° 

Mały otwór: 

rygle rurowe  
i pomostowe  

 

Duży otwór: 

stężenia pionowe  
i poziome 
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b) Założyć głowice rygli rurowych na rozetach węzłowych elementów początkowych, wprowadzić kliny w małe 

otwory i wypoziomować całość podstawy – rys. 4. Następnie za pomocą młotka o masie 500 g zaklinować 

głowice rygli rurowych w rozetach węzłowych elementów początkowych – rys. 5; 

 

 

Rys. 4. Proces montażu podstawy i poziomowanie rusztowania modułowego  

 

 
I) 

 

II) 

 

III) 

                  

IV) 

    
Rys. 5. Prawidłowy proces montażu połączenia klinowego 
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c) Zamontować stojaki o różnej długości zamieniając je miejscami w taki sposób, aby sąsiadujące ze sobą 

stojaki były różnej długości (np. kombinacja stojaków o długościach 2 m i 4 m) – rys. 6; 

    
 

Rys. 6. Montaż stojaków 

           
d) Zamontowane stojaki połączyć z ryglami pomostowymi (na wysokości około 2,25 m – tj. na czwartej rozecie 

węzłowej, licząc od dołu stojaka) pamiętając każdorazowo o konieczności sprawdzenia połączenia rygli  

w rozetach węzłowych (uderzyć młotkiem w klin aż do otrzymania trwałego połączenia) – rys. 7; 

 

 
 

Rys. 7. Montaż rygli pomostowych  



 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa typ PIONART – PionModul RR  21 

 

e) Tak przygotowane pola uzupełnić o pomosty stalowe o szerokości 0,32 m i pomost komunikacyjny z drabiną 

– założone na bolcach rygla pomostowego. W pionie komunikacyjnym można ułożyć deski o długości około 

2,5 m  – rys. 8 lub pomosty stalowe z ryglami pomostowymi  – rys. 9, które będą stanowić podparcie dla 

drabinki;   

     
Rys. 8. Zastosowanie desek do podparcia najniższej  Rys. 9. Zastosowanie pomostów stalowych i rygli po- 

  kondygnacji      mostowych do podparcia najniższej kondygnacji 

 

f) Następnie zamontować stężenia pionowe od strony zewnętrznej rusztowania (wprowadzić kliny w duże 

otwory na rozecie węzłowej – rys. 3,  następnie uderzyć młotkiem w klin aż do otrzymania trwałego połą-

czenia). Wykonać operację kotwienia rusztowania – rys. 10; 

 
Rys. 10. Montaż stężeń pionowych oraz łączników kotwiących najniższej kondygnacji 
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g) Montaż następnej kondygnacji rozpocząć od nałożenia kolejnych stojaków – rys. 11; 

       
Rys. 11. Montaż kolejnej kondygnacji rusztowania modułowego 

 
h) Kondygnację zabezpieczyć używając rygli rurowych, które pełnią funkcję poręczy oraz poręczy poprzecz-

nych. Zamontować również zabezpieczenia pomostów, które posiadają sworzeń do mocowania desek 

burtowych. Następnie założyć deski burtowe i deski burtowe poprzeczne;

          

Rys. 12a. Montaż zabezpieczeń – poręcze  Rys. 12b. Montaż zabezpieczeń – deski burtowe 
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i) Kontynuować montaż na kolejnym poziomie rusztowania, pamiętając o systematycznym kotwieniu.  

Przy montażu każdej następnej kondygnacji postępować wg wcześniej opisanych zasad. 

 

 

Rys. 13. Kompletne rusztowanie 
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4. KATALOG ELEMENTÓW 

 

Zdjęcie elementu  
rusztowania 

Nazwa elementu rusztowania Parametry techniczne 

  
 
 

1.  
Element początkowy 
Nr kat. MRR-01-001  
 

 
Wysokość:  235 mm 
Waga:  1,5 kg 
 

 2.  
Stojak L= 4,00 m 
Nr kat. MRR-02-400  
 
 
Stojak L= 3,50 m 
Nr kat. MRR-02-350 
 
 
Stojak L= 3,00 m 
Nr kat. MRR-02-300  
 
 
Stojak L= 2,50 m 
Nr kat. MRR-02-250 
 
 
Stojak L= 2,00 m 
Nr kat. MRR-02-200  
 
 
Stojak L= 1,50 m 
Nr kat. MRR-02-150  
 
 
Stojak L= 1,00 m 
Nr kat. MRR-02-100  
 
 
Stojak L= 0,50 m 
Nr kat. MRR-02-050  
 

 
Wysokość:  4200 mm 
Waga:  17,8 kg 
 
 
Wysokość:  3700 mm 
Waga:  15,7 kg 
 
 
Wysokość:  3200 mm 
Waga:  13,5 kg 
 
 
Wysokość:  2700 mm 
Waga:  11,4 kg 
 
 
Wysokość:  2200 mm 
Waga:  9,2 kg 
 
 
Wysokość:  1700 mm 
Waga:  7,1 kg 
 
 
Wysokość:  1200 mm 
Waga:  4,9 kg 
 
 
Wysokość:  700 mm 
Waga:  2,8 kg 
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Zdjęcie elementu  
rusztowania 

Nazwa elementu rusztowania Parametry techniczne 

 3.  
Rygiel rurowy 3,00 m 
Nr kat. MRR-03-300  
 
Rygiel rurowy 2,50 m 
Nr kat. MRR-03-250  
 
Rygiel rurowy 2,20 m 
Nr kat. MRR-03-220 
 
Rygiel rurowy 2,00 m 
Nr kat. MRR-03-200  
 
Rygiel rurowy 1,50 m 
Nr kat. MRR-03-150  
 
Rygiel rurowy 1,10 m 
Nr kat. MRR-03-110  
 
Rygiel rurowy 0,75 m 
Nr kat. MRR-03-075  
 
Rygiel rurowy 0,40 m 
Nr kat. MRR-03-040  
 
 
 

 
Długość:  2952 mm 
Waga:  10,3 kg 
 
Długość:  2452 mm 
Waga:  8,7 kg 
 
Długość:  2152 mm 
Waga:  7,7 kg 
 
Długość:  1952 mm 
Waga:  7,0 kg 
 
Długość:  1452 mm 
Waga:  5,5 kg 
 
Długość:  1025 mm 
Waga:  4,1 kg 
 
Długość:  700 mm 
Waga:  3,0 kg 
 
Długość:  376 mm 
Waga:  2,0 kg 
 

 4.  
Stężenie pionowe 3,00 m x 2,00 m 
Nr kat. MRR-04-300-200 
 
Stężenie pionowe 2,50 m x 2,00 m 
Nr kat. MRR-04-250-200 
 
Stężenie pionowe 2,20 m x 2,00 m 
Nr kat. MRR-04-220-200 
 
Stężenie pionowe 2,00 m x 2,00 m 
Nr kat. MRR-04-200-200 
 
Stężenie pionowe 1,50 m x 2,00 m 
Nr kat. MRR-04-150-200 
 
Stężenie pionowe 1,10 m x 2,00 m 
Nr kat. MRR-04-110-200 
 
Stężenie pionowe 0,75 m x 2,00 m 
Nr kat. MRR-04-075-200 
 
 
 
 
 

 
Długość:  3523 mm 
Waga:  13,0 kg 
 
Długość:  3127 mm 
Waga:  11,8 kg 
 
Długość:  2905 mm 
Waga:  11,0 kg 
 
Długość:  2766 mm 
Waga:  10,6 kg 
 
Długość:  2455 mm 
Waga:  9,6 kg 
 
Długość:  2246 mm 
Waga:  9,0 kg 
 
Długość:  2131 mm 
Waga:  8,5 kg 
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Zdjęcie elementu  
rusztowania 

Nazwa elementu rusztowania Parametry techniczne 

 5.  
Stężenie pionowe 3,00 m x 1,50 m 
Nr kat. MRR-05-300-150 
 
Stężenie pionowe 2,50 m x 1,50 m 
Nr kat. MRR-05-250-150 
 
Stężenie pionowe 2,20 m x 1,50 m 
Nr kat. MRR-05-220-150 
 
Stężenie pionowe 2,00 m x 1,50 m 
Nr kat. MRR-05-200-150 
 
Stężenie pionowe 1,50 m x 1,50 m  
Nr kat. MRR-05-150-150 
 
Stężenie pionowe 1,10 m x 1,50 m 
Nr kat. MRR-05-110-150 
 
Stężenie pionowe 0,75 m x 1,50 m 
Nr kat. MRR-05-075-150 
 
 
 
 
 

 
Długość:  3261 mm 
Waga:  12,2 kg 
 
Długość:  2829 mm 
Waga:  10,8 kg 
 
Długość:  2581 mm 
Waga:  9,9 kg 
 
Długość:  2423 mm 
Waga:  9,4 kg 
 
Długość:  2060 mm 
Waga:  8,3 kg 
 
Długość:  1804 mm 
Waga:  7,5 kg 
 
Długość:  1658 mm 
Waga:  7,0 kg 
 
 

 6.  
Stężenie pionowe 3,00 m x 1,00 m 
Nr kat. MRR-06-300-100 
 
Stężenie pionowe 2,50 m x 1,00 m 
Nr kat. MRR-06-250-100 
 
Stężenie pionowe 2,20 m x 1,00 m 
Nr kat. MRR-06-220-100 
 
Stężenie pionowe 2,00 m x 1,00 m 
Nr kat. MRR-06-200-100 
 
Stężenie pionowe 1,50 m x 1,00 m  
Nr kat. MRR-06-150-100 
 
Stężenie pionowe 1,10 m x 1,00 m 
Nr kat. MRR-06-110-100 
 
Stężenie pionowe 0,75 m x 1,00 m 
Nr kat. MRR-06-075-100 
 
 
 
 
 

 
Długość:  3061 mm 
Waga:  11,5 kg 
 
Długość:  2594 mm 
Waga:  10,0 kg 
 
Długość:  2331 mm 
Waga:  9,2 kg 
 
Długość:  2144 mm 
Waga:  8,6 kg 
 
Długość:  1721 mm 
Waga:  7,3 kg 
 
Długość:  1403 mm 
Waga:  6,2 kg 
 
Długość:  1208 mm 
Waga:  5,6 kg 
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Zdjęcie elementu  
rusztowania 

Nazwa elementu rusztowania Parametry techniczne 

 7.  
Stężenie pionowe 3,00 m x 0,50 m 
Nr kat. MRR-07-300-050 
 
Stężenie pionowe 2,50 m x 0,50 m 
Nr kat. MRR-07-250-050 
 
Stężenie pionowe 2,20 m x 0,50 m 
Nr kat. MRR-07-220-050 
 
Stężenie pionowe 2,00 m x 0,50 m 
Nr kat. MRR-07-200-050 
 
Stężenie pionowe 1,50 m x 0,50 m  
Nr kat. MRR-07-150-050 
 
Stężenie pionowe 1,10 m x 0,50 m 
Nr kat. MRR-07-110-050 
 
Stężenie pionowe 0,75 m x 0,50 m 
Nr kat. MRR-07-075-050 
 
 
 
 
 

 
Długość:  2934 mm 
Waga:  11,0 kg 
 
Długość:  2443 mm 
Waga:  9,4 kg 
 
Długość:  2150 mm 
Waga:  8,6 kg 
 
Długość:  1957 mm 
Waga:  8,0 kg 
 
Długość:  1480 mm 
Waga:  6,4 kg 
 
Długość:  1090 mm 
Waga:  5,1 kg 
 
Długość:  820 mm 
Waga:  4,2 kg 
 
 

 8.  
Rygiel pomostowy 0,40 m  
Nr kat. MRR-08-040 
 
Rygiel pomostowy 0,75 m 
Nr kat. MRR-08-075 
 
Rygiel pomostowy 1,10 m 
Nr kat. MRR-08-110 
 
Rygiel pomostowy 1,50 m  
Nr kat. MRR-08-150 
 
Rygiel pomostowy 2,00 m  
Nr kat. MRR-08-200 
 
Rygiel pomostowy 2,20 m  
Nr kat. MRR-08-220 
 
Rygiel pomostowy 2,50 m  
Nr kat. MRR-08-250 
 
Rygiel pomostowy 3,00 m 
Nr kat. MRR-08-300 
 
 
 

 
Długość:  376 mm 
Waga:  2,6 kg 
 
Długość:  700 mm 
Waga:  4,1 kg 
 
Długość:  1025 mm 
Waga:  6,2 kg 
 
Długość:  1452 mm 
Waga:  11,0  kg 
 
Długość:  1952 mm 
Waga:  14,6 kg 
 
Długość:  2152 mm 
Waga:  15,9  kg 
 
Długość:  2452 mm 
Waga:  17,6 kg 
 
Długość:  2952 mm 
Waga:  21,5  kg 
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 9.  
Rygiel rurowy pomostowy 0,40 m 
Nr kat. MRR-03-040 
 
Rygiel rurowy pomostowy 0,75 m 
Nr kat. MRR-03-075 
 
Rygiel rurowy pomostowy 1,10 m 
Nr kat. MRR-09-110 
 
Rygiel rurowy pomostowy 1,50 m  
Nr kat. MRR-09-150 
 
Rygiel rurowy pomostowy 2,00 m  
Nr kat. MRR-09-200 
 
Rygiel rurowy pomostowy 2,20 m  
Nr kat. MRR-09-220 
 
Rygiel rurowy pomostowy 2,50 m  
Nr kat. MRR-09-250 
 
Rygiel rurowy pomostowy 3,00 m 
Nr kat. MRR-09-300 
 
 
 
 
 
 

 
Długość:  376 mm 
Waga:  2,0 kg 
 
Długość:  700 mm 
Waga:  3,0 kg 
 
Długość:  1025 mm 
Waga:  4,8 kg 
 
Długość:  1452 mm 
Waga:  9,0 kg 
 
Długość:  1952 mm 
Waga:  12,3 kg 
 
Długość:  2152 mm 
Waga:  13,8 kg 
 
Długość:  2452 mm 
Waga: 15,4 kg 
 
Długość:  2952 mm 
Waga:  18,2 kg 
 
 

 

10.  
Konsola 0,40 m 
Nr kat. MRR-10-040 
 
 
 

 
Długość:  376 mm 
Wysokość:  400 mm 
Waga:  4,0  kg 
 

 

11.  
Konsola 0,80 m 
Nr kat. MRR-10-080 
 
 
 
 

 
Długość:  700 mm 
Wysokość:  500 mm 
Waga:  6,5  kg 
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 12.  
Konsola rurowa 0,40 m 
Nr kat. MRR-11-040 
 
 
 
 

 
Długość:  376 mm 
Wysokość:  400 mm 
Waga:  3,5 kg 
 

 

13.  
Konsola rurowa 0,80 m 
Nr kat. MRR-11-080 
 
 
 
 

 
Długość:  700 mm 
Wysokość:  500 mm 
Waga:  5,7 kg 
 

 14.  
Zabezpieczenie pomostu 0,75 m 
Nr kat. MRR-12-075 
 
Zabezpieczenie pomostu 1,10 m 
Nr kat. MRR-12-110 
 
Zabezpieczenie pomostu 1,50 m 
Nr kat. MRR-12-150 
 
Zabezpieczenie pomostu 2,00 m 
Nr kat. MRR-12-200 
 
Zabezpieczenie pomostu 2,20 m 
Nr kat. MRR-12-220 
 
Zabezpieczenie pomostu 2,50 m 
Nr kat. MRR-12-250 
 
Zabezpieczenie pomostu 3,00 m 
Nr kat. MRR-12-300 
 
 
 
 
 
 

 
Długość:  848 mm 
Waga:  2,8 kg 
 
Długość:  1173 mm 
Waga:  3,4 kg 
 
Długość:  1600 mm 
Waga:  4,1 kg 
 
Długość:  2100 mm 
Waga:  5,1 kg 
 
Długość:  2300 mm 
Waga:  5,4 kg 
 
Długość:  2600 mm 
Waga:  5,8 kg 
 
Długość:  3100 mm 
Waga:  7,0 kg 
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 15.  
Deska burtowa 0,75 m  
Nr kat. RR-08-13-06 
 
Deska burtowa 1,10 m  
Nr kat. RR-08-13-07 
 
Deska burtowa 1,50 m  
Nr kat. RR-08-13-03 
 
Deska burtowa 2,00 m  
Nr kat. RR-08-13-08 
 
Deska burtowa 2,20 m  
Nr kat. RR-08-13-04 
 
Deska burtowa 2,50 m  
Nr kat. RR-08-13-09 
 
Deska burtowa 3,00 m  
Nr kat. RR-08-13-05 
 

 
Długość: 780 mm 
Waga: 1,3 kg 
 
Długość: 1103 mm 
Waga: 2,2 kg 
 
Długość: 1530 mm 
Waga: 3,0 kg 
 
Długość: 2030 mm 
Waga: 4,1 kg 
 
Długość: 2230 mm 
Waga:  4,4 kg 
 
Długość: 2530 mm 
Waga: 5,1 kg 
 
Długość: 3030 mm 
Waga: 6,1 kg 
 
Wysokość: 150 mm 

 16.  
Deska burtowa poprzeczna 0,75 m  
Nr kat. MRR-13-075 
 
Deska burtowa poprzeczna 1,10 m  
Nr kat. MRR-13-110 
 
Deska burtowa poprzeczna 1,50 m  
Nr kat. MRR-13-150 
 
Deska burtowa poprzeczna 2,00 m  
Nr kat. MRR-13-200 
 
Deska burtowa poprzeczna 2,20 m  
Nr kat. MRR-13-220 
 
Deska burtowa poprzeczna 2,50 m  
Nr kat. MRR-13-250 
 
Deska burtowa poprzeczna 3,00 m  
Nr kat. MRR-13-300 
 

 
Długość: 660 mm 
Waga: 1,1 kg 
 
Długość: 983 mm 
Waga: 1,9 kg 
 
Długość: 1410 mm 
Waga: 2,8 kg 
 
Długość: 1910 mm 
Waga: 3,9 kg 
 
Długość: 2110 mm 
Waga:  4,2 kg 
 
Długość: 2410 mm 
Waga: 4,9 kg 
 
Długość: 2910 mm 
Waga: 5,9 kg 
 
Wysokość: 150 mm 
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17.  
Pomost stalowy 0,75 m 
Nr kat. RR-08-04-06 
 
Pomost stalowy 1,10 m 
Nr kat. RR-08-04-07 
 
Pomost stalowy 1,50 m 
Nr kat. RR-08-04-03 
 
Pomost stalowy 2,00 m 
Nr kat. RR-08-04-08 
 
Pomost stalowy 2,20 m 
Nr kat. RR-08-04-04 
 
Pomost stalowy 2,50 m 
Nr kat. RR-08-04-09 
 
Pomost stalowy 3,00 m  
Nr kat. RR-08-04-05 
 

 
Długość: 741 mm 
Waga: 5,80 kg 
 
Długość: 1066 mm  
Waga: 7,70 kg 
 
Długość: 1493 mm 
Waga: 10,10 kg  
 
Długość: 1993 mm 
Waga: 13,40 kg 
 
Długość: 2193 mm 
Waga: 14,60 kg 
 
Długość: 2493 mm 
Waga: 16,90 kg 
 
Długość: 2993 mm 
Waga: 18,90 kg 

 18.  
Pomost stalowy 0,75 m 
Nr kat. MRR-14-075 
 
Pomost stalowy 1,10 m 
Nr kat. MRR-14-110 
 
Pomost stalowy 1,50 m 
Nr kat. MRR-14-150 
 
Pomost stalowy 2,00 m 
Nr kat. MRR-14-200 
 
Pomost stalowy 2,20 m 
Nr kat. MRR-14-220 
 
Pomost stalowy 2,50 m 
Nr kat. MRR-14-250 
 
Pomost stalowy 3,00 m  
Nr kat. MRR-14-300 
 

 
Długość: 820 mm 
Waga:   6,9 kg 
 
Długość: 1145 mm  
Waga:   8,8 kg 
 
Długość: 1572 mm 
Waga:  11,4 kg  
 
Długość: 2072 mm 
Waga:   14,5 kg 

 
Długość: 2272 mm 
Waga:   15,6 kg 
 
Długość: 2572 mm 
Waga:   17,4 kg 
 
Długość: 3072 mm 
Waga:   20,3 kg 
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 19.  
Złącze krzyżowe 
Nr kat. RR-08-55-00 

 
Waga: 1,20 kg 

 
 

 

20.  
Złącze obrotowe 
Nr kat. RR-08-56-00 
 
 

 
Waga: 1,40 kg 
 
 

 

21.  
Złącze wzdłużne 
Nr kat. RR-08-58-00 

 
Waga: 1,40 kg 

 
 

22.  
Przyrząd do sprawdzania 
zakotwień 
Nr kat. RR-08-57-00 
 

 
Wysokość: 390 mm 
Średnica podstawy:  
210 mm 
 
Zakres pomiarowy:  
0-9 (0-5) kN 
 
Waga: 3,60 kg 
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 23.   
Wciągarka linowa  
GEDA Mini 60S 
Nr kat. RR-08-201-60 
 
 
 

 
Wysokość podnoszenia:  
 40/76 m 
 
Prędkość podnoszenia: 
23/69 m/min 
 
Udźwig:  60 kg 
 

 
 

24.   
Wciągarka linowa  
GEDA Maxi 120S 
Nr kat. RR-08-201-120 
 

 
Wysokość podnoszenia:   
40/76 m 
 
Prędkość podnoszenia: 
20/60 m/min 
 
Udźwig:  120 kg 
 

 25.   
Wciągarka linowa  
GEDA Maxi 150S 
Nr kat. RR-08-201-150 

 

 
Wysokość podnoszenia:  
 40/76 m 
 
Prędkość podnoszenia: 
15/45 m/min 
 
Udźwig:  150 kg 
 

 

26.   
Wciągarka linowa  
GEDA Star 250S 
Nr kat. RR-08-201-250 

 

 
Wysokość podnoszenia:   
25/50 m 
 
Prędkość podnoszenia: 
28 m/min 
 
Udźwig:   250 kg 
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27.  
Wysięgnik obrotowy 
Nr kat. RR-08-202-00 

 
Wysokość: 950 mm 
Szerokość: 1100 mm 
Waga: 11,70 kg 

 28.  
Uchwyt wysięgnika 
Nr kat. RR-08-203-00 

 
Wysokość: 2070 mm 
Waga: 12,90 kg 

 29.  
Paleta transportowa 
Nr kat. RR-08-203-00 

 
Wysokość: 935 mm 
Szerokość: 840 mm 
Długość: 1320 mm 
Waga: 44,80 kg 

 30.  
Śruba oczkowa L=230 
Nr kat. RR-08-205-230 
 
Śruba oczkowa L=300 
Nr kat. RR-08-205-300 
 
Śruba oczkowa L=350 
Nr kat. RR-08-205-350 

 
Długość: 230 mm 
Waga: 0,28 kg 
 
Długość: 300 mm 
Waga: 0,33 kg 
 
Długość: 350 mm 
Waga: 0,36 kg 
 
Średnica: 12 mm 
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 31.   
Podkład drewniany  
Nr kat. RR-08-206-00  
                                                                                                                                                                                                                             

 
Długość:  1100 mm 
Szerokość:  250 mm 
Grubość:  44 mm 
Waga:  4,8 kg 
 

 32.  
Rura stalowa Ø48,3 x 3,2 
Nr kat. RR-08-207-100 
 
Rura stalowa Ø48,3 x 3,2 
Nr kat. RR-08-207-120 
 
Rura stalowa Ø48,3 x 3,2 
Nr kat. RR-08-207-300 

 
Długość:  1000 mm 
Waga:  3,80 kg 
 
Długość:  1200 mm 
Waga:  4,60 kg 
 
Długość:  3000 mm 
Waga:  11,50 kg 
 
Dostępne dowolne długości 
w zakresie 1000-7000 mm 
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PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA NOWOCZESNYCH ALTERNATYWNYCH ROZ-

WIĄZAŃ TECHNICZNYCH „PIONART” 

41-814 Zabrze, ul. Gen. Bora-Komorowskiego 18 

 
BIURO HANDLOWE: 

41-807 Zabrze, ul. Magazynowa 8, tel. +48 32 2738117, fax +48 32 2738144,  
 

e-mail: info@pionart.pl 
www.pionart.pl 

 


