STANDARDY BHP
Temat:

1

Praca z użyciem
rusztowań

Podstawowe definicje



rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane
prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu



rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów;



rusztowanie systemowe- konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą
do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu.
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Wymagania podstawowe



dokonując







wyboru

rodzaju

rusztowań

należy

uwzględnić

ich

następujące

cechy:

pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz
do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów
stabilna konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń
bezpieczna
komunikacja
i
swobodny
dostęp
do
stanowisk
pracy
- odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania
nie
powinna
być
większa
niż
20
m,
a między pionami nie większa niż 40 m.
umożliwienie wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku
wyposażenie w kompletne bariery ochronne (na wszystkich bokach w przypadku
odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m) wraz z deską krawężnikową
wysokości 0,15 m
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Praca z użyciem
rusztowań

wielkość powierzchni podestu roboczego oraz klasy rusztowania zależna jest
od rodzaju prac oraz planowanego obciążenia pomostów i konstrukcji*

Klasa obciążenia
Obciążenie użytkowe pomostu
roboczego ,[kPa]= [kN/m2]
Minimalna szerokość pomostu
dla rusztowań ramowych ,[m]

1

2

3

4

5

6

0,75

1,50

2,00

3,00

4,50

6,00

0,6

Minimalna szerokość pomostu
dla rusztowań stojakowych z rur ,[m]

0,9
0,9

PN M 47900 2:1966 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN M 47900 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

*zastosowanie innych parametrów związane jest z koniecznością przygotowania projektu indywidualnego
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rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów
i przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych



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 .

Montaż rusztowania



zasady bezpiecznego wykonania prac związanych z montażem rusztowania powinny zostać
opisane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót przedstawionej kierownikowi budowy
przed ich rozpoczęciem



Instrukcja w szczególności powinna zwierać wskazanie sposobu użytkowania i rodzaj
zastosowanego sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości



roboty w trakcie montażu bezwzględnie muszą przebiegać zgodnie z zasadami przyjętymi
w IBWR, w szczególności dotyczy to stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokości
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montaż musi być zgodny z Dokumentacją Techniczno-Ruchową opracowaną przez producenta
lub projektem indywidualnym



osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia wydane przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego



rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych



wokół rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną

UWAGA !
montaż rusztowań jest zabroniony:
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jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Inne elementy montowane do rusztowania



niedozwolone jest montowanie jakichkolwiek elementów dodatkowych, obciążających
rusztowanie jeżeli nie zostały one uwzględnione w projekcie indywidualnym rusztowania lub są
sprzeczne z zapisami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej



w przypadku montażu urządzeń służących do transportu pionowego materiałów ich udźwig nie
powinien przekraczać 150 kg



stosowanie siatek ochronnych musi zostać ujęte w projekcie rusztowania lub instrukcji
producenta celem uwzględnienia właściwej ilości i rozmieszczenia zakotwień i prawidłowej
statyki konstrukcji
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Warunki dopuszczenia rusztowania do eksploatacji


odbiór rusztowania potwierdzony wpisem do Dziennika budowy lub protokołu odbiorowego
przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi
a) wpis do Dziennika budowy powinien zawierać:
użytkownika rusztowania;
przeznaczenie rusztowania;
wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu;
 dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
 datę przekazania rusztowania do użytkowania;
 oporność uziomu;
 terminy kolejnych przeglądów rusztowania.




b) protokół odbioru rusztowania zgodny ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 1
 oznakowanie przy każdym wejściu rusztowania będącego w eksploatacji zawierające
następujące
dane:
- nazwisko albo nazwę wykonawcy montażu rusztowania wraz z numerem telefonu
kontaktowego
- informację o dopuszczalnym obciążeniu pomostów i konstrukcji rusztowania
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Podstawowe zasady bezpiecznej pracy








przed przystąpieniem do prac na rusztowaniu należy upewnić się, że jest ono dopuszczone
do eksploatacji i nie występują lub wystąpiły warunki mające wpływ na bezpieczeństwo
niedozwolone jest obciążanie konstrukcji i pomostów rusztowania ponad przewidziane wartości
zakazana jest wykonywanie robót bez zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy
stanowiskami pracy:
- w pionie – minimum jeden szczelny pomost, nie licząc pomostu, na którym roboty są
wykonywane
- w poziomie - minimum 5m
niedozwolone jest pozostawianie sprzętu i materiałów na pomostach po zakończonej pracy
niedozwolone jest wychylanie się pozo bariery ochronne rusztowania bez zastosowania środków
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości
zakazany jest samowolny demontaż elementów rusztowania
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Praca z użyciem
rusztowań

w przypadku konieczności demontażu barier ochronnych od strony ściany (na rusztowaniu
oddalonym od ściany ponad 0,2m) wynikającej z technologii należy bezwzględnie stosować
środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości; rodzaj i sposób zastosowania ŚOI
powinien być zgodny z opisanym w IBWR
w wyznaczonej strefie niebezpiecznej nie powinny przebywać osoby niezwiązane bezpośrednio
z wykonywaniem prac
w strefie niebezpiecznej niedozwolone jest składowanie materiałów innych niż elementy
rusztowania pozostającego w budowie i niezbędnego do tego celu sprzętu

UWAGA !
praca na rusztowaniu jest zabroniona:
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jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Przeglądy okresowe rusztowań

Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę nie
rzadziej niż raz w miesiącu oraz zawsze po wystąpieniu :





silnego wiatru
opadów atmosferycznych
czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac,
przerw roboczych dłuższych niż 10 dni

Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny.
Dokonanie przeglądu okresowego lub doraźnego powinno być dokumentowane.
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Załącznik nr 1
……………………………………
miejscowość, data

PROTOKÓŁ ODBIORU RUSZTOWAŃ
Charakterystyka rusztowania
Typ rusztowania:
Adres budowy:

Lokalizacja rusztowania:

Wymiary rusztowania
Przeznaczenie rusztowania
Dopuszczalne obciążenie podestów roboczych rusztowania
[kN/m2]
Użytkownik rusztowania
Montaż rusztowania
Nazwa firmy montującej
Imię i nazwisko montażysty
Nr uprawnień montażysty
Nr telefonu
montażysty
Montażu dokonano zgodnie

DTR
z:
Wyniki pomiarów uziomów



Projekt indywidualny z dnia:
………………………………

Odbiór rusztowań i dopuszczenie do eksploatacji
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do odbioru
Firma

Nr członkowski
Izby Inżynierów
Budownictwa

Data przekazania
rusztowania do użytku

Poniżej podpisani potwierdzają, że rusztowanie to zostało zmontowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami prawnymi oraz
Polskich Norm.
Podpisy osób odpowiedzialnych :
Montujący:

Dokonujący odbioru:

-VERTE-
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Tabela przeglądów rusztowania*:
Lp.

Data

Rodzaj przeglądu

Podpis

Szkic lokalizacji rusztowania:

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
§ 127. 1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną 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.
2. Zakres czynności objętych sprawdzeniem, o którym mowa w ust. 1, określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny.
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