
BUDOWNICTWO

Rusztowania

Bar dzo wa żne aby przy pro jek to wa niu sta no wisk pra cy na wy so ko ści wy -
ko rzy sty wać ele men ty rusz to wań sys te mo wych, speł nia ją ce wy ma ga nia
bez pie czeń stwa (na zdję ciu ele ment kon struk cyj ny po sze rza ją cy po dest
ro bo czy). 

Rusz to wa nia mu szą być za kot wio ne do ścia ny bu dyn ku lub bu dow li
w spo sób za pew nia ją cy ich sta tecz ność i sztyw ność oraz umo żli wia ją cy
prze nie sie nie sił ze wnętrz nych dzia ła ją cych na ru szto wa nie (si ły od bocz -
ne go par cia wia tru, ob cią że nia wy wo ła ne pra cą lu dzi). Za ko twie nia nie
po win ny prze no sić sił pio no wych. Pra wi dło wo wy ko na ne za ko twie nie
po win no być wła ści wie usy  tu owa ne (pro sto pa dle do ścia ny oraz nie wię -
cej niż 20 cm od wę zła ra my).

Przy od su nię ciu rusz to wa nia od ścia ny na od le głość po nad 0,2 m, 
na le ży sto so wać ba lu stra dy – od stro ny tej ścia ny. 

Tyl ko pra wi dło wo zmon to wa ne i użyt ko wa ne rusz to wa nia mo gą za pew nić bez pie czeń stwo pod -
czas prac na wy so ko ści. Pod kła dy drew nia ne na le ży ukła dać na przy go to wa nym, tj. usta bi li zo -
wa nym i wy rów na nym pod ło żu. Kon struk cja rusz to wa nia po win na za pew nić pra cow ni kom
bez piecz ną ko mu ni ka cję oraz swo bod ny do stęp do sta no wisk pra cy z po mo stu ro bo cze go za -
bez pie czo ne go ba lu stra dą (na któ rą skła da się de ska kra wę żni ko wa, po ręcz ochron na – głów na
i po ręcz po śred nia).
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