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Bezpieczne rusztowaniaBezpieczne rusztowania  
– rola i obowiązki kierownika budowy 
przy ich budowie i eksploatacji 

Roboty na rusztowaniach zaliczają się do prac szczególnie 
niebezpiecznych. W 2012 roku podczas ich wykonywa-

nia zginęły aż 23 osoby, a 48 uległo ciężkim obrażeniom.   
Sprawdzenie, czy rusztowanie zostało zmontowane bez-
piecznie i z właściwych elementów, to obowiązek kierow-

nika budowy. To on podpisuje się pod protokołem odbioru 
rusztowania do eksploatacji, biorąc tym samym odpowie-

dzialność za pracowników, którzy będą je użytkować.

mgr inż. Danuta Gawęcka
mgr inż. Dariusz Gnot
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań 

Zdjęcia i rysunki: autorów

Rusztowania, mimo, że są konstruk-
cjami tymczasowymi, stanowią 
ważne ogniwo w całym procesie 
budowlanym. Są miejscem pracy 
wielu osób – poczynając od monte-
rów, którzy wznoszą całą konstruk-
cję a potem ją demontują, aż po 
wielką rzeszę pracowników, którzy 
z pomostów roboczych wykonują 
różnego rodzaju prace remontowo-
budowlane. 
Szacuje się, że w Polsce, w budow-
nictwie zatrudnionych jest blisko 

500 tysięcy osób. Nawet przy zało-
żeniu, że tylko połowa z nich użyt-
kuje rusztowania, i tak otrzymujemy 
ogromną liczbę ludzi pracujących 
w strefi e prac wykonywanych na 
wysokości, a więc w najbardziej 
wypadkogennym obszarze budow-
nictwa. 
Koszty wszystkich nieszczęsli-
wych zdarzeń związanych z praca-
mi na rusztowaniach są ogromne, 
a w przeważającej części - bo aż 
w 80 procentach - ponosi je społe-

czeństwo, czyli  my wszyscy. Żeby 
sprecyzować: obecnie koszty wy-
padków śmiertelnych, ciężkich 
i lekkich  wynoszą średnio około 
31 tysięcy złotych, przy czym jeden  
wypadek śmiertelny to kwota blisko 
550 tysięcy złotych. 

Dlaczego tyle osób 

rocznie ginie na ruszto-

waniach?

Na ogromną liczbę śmiertelnych 
wypadków przy pracach na rusz-
towaniach ma wpływ wiele czynni-
ków. Jedną z ważnych przyczyn jest 
z pewnością tymczasowy charakter 
rusztowań, przez co do ich monta-
żu i jakości eksploatacji przywiązuje 
się mniejszą wagę, niż ma to miej-
sce w przypadku stałych obiektów 
budowlanych. Rusztowania wzno-
si się na potrzeby realizacji okre-
ślonych procesów budowlanych. 
Po ich zakończeniu, konstrukcje 
te są demontowane. Stosunkowo 
krótki czas eksploatacji rusztowań 
sprawia, że są one traktowane „po 
macoszemu”, co w konsekwencji 
prowadzi do akceptacji większego 
ryzyka w zakresie bezpieczeństwa 
konstrukcji i bezpieczeństwa pracy.  Rys. 1    Statystyki wypadków na rusztowaniach w latach 2011-2012Rys 1 Statystyki wypadków na rusztowaniach w latach 2011 2012
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Drugą istotną przyczyną dużej licz-
by wypadków na rusztowaniach są 
niskie kompetencje osób odpowie-
dzialnych za ich prawidłową budowę 
i eksploatację. W dużej mierze winny 
jest temu  system kształcenia w zakre-
sie bezpiecznego montażu, demon-
tażu i eksploatacji rusztowań, a wła-
ściwie -  brak tego systemu. Wiedza 
na temat bezpieczeńtwa nie jest prze-
kazywana ani w szkołach średnich, 
ani też na uczelniach. W większości 
tych placówek zagadnienia dotyczą-
ce rusztowań w ogóle nie są ujęte 
w programach zajęć. Problematyczna 
jest również weryfi kacja znajomości 
zagadnień dotyczących rusztowań 
przy zdobywaniu uprawnień bu-
dowlanych w specjalności konstruk-
cyjno-budowlanej. Na 1500 pytań 
egzaminacyjnych tylko 3 związane 
są z rusztowaniami, chociaż przecież 
przepisy prawa stawiają kierownika 
budowy w szczególnej roli, czyniąc z 
niego osobę  odpowiedzialną za od-
biór rusztowania do eksploatacji na 
budowie!
Brak merytorycznego przygotowania 
kierowników budów do pracy z rusz-
towaniami wykazują statystyki wy-
padków i kontroli PIP. Okazuje się, 
że w 53% skontrolowanych budów 
w ogóle nie doszło do formalnego 
odbioru rusztowania, a więc nikt nie 
sprawdził konstrukcji przed jej użyt-
kowaniem. Mało tego, Państwowa 
Inspekcja Pracy podaje również, że 
w trakcie kontroli stwierdza się, iż 
największym uchybieniem w zakre-
sie organizacji pracy jest brak nadzoru 
robót rusztowaniowych. Świadczy to 
właśnie o bagatelizowaniu problemu, 
braku wiedzy i odpowiedzialności, 
nierzadko o nieznajomości elemen-
tarnych przepisów. 
Choć faktem jest, że zarówno praco-
dawcy, jak i służby kontrolne, mają 
ogromne problemy z właściwym zro-
zumieniem i stosowaniem przepisów, 
a sam obszar zapisów dotyczących 
rusztowań, zawartych w obowią-
zujących na dzień dzisiejszy rozpo-
rządzeniach i aktualnych normach, 
budzi ciągle wiele dyskusji i sporów, 
to jednak przesłanki te nie mogą 
usprawiedliwiać nieprzestrzegania 

 Rys. 2    Prawidłowe posadowienie rusztowania na podkła-
dach drewnianych

Rys 2 Prawidłowe posadowienie rusztowania na podkła

przepisów w ogóle. Tak naprawdę, 
wszystko sprowadza się do poziomu 
świadomości właścicieli fi rm budow-
lanych i osób pełniących  samodziel-
ne funkcje w budownictwie co do 
wagi bezpieczeństwa podczas prac 
budowlanych. Jeżeli jesteśmy za ko-
goś lub za coś odpowiedzialni, to nie 
może nas tłumaczyć fakt, że źle nas 
uczono lub coś jest niejasne. Można 
i trzeba korzystać ze wszystkich form 
dokształcania się, a takie możliwości 
istnieją - choćby kurs Polskiej Izby 
Gospodarczej Rusztowań na Specja-
listę nadzoru budowy i eksploatacji 
rusztowań (więcej na http://www.
rusztowania-izba.org.pl). Temu też 
celowi, a więc udostępnieniu wiedzy, 
służy niniejsza publikacja. 

Zakres odpowiedzialno-

ści kierownika, według 

przepisów Prawa budow-

lanego 

To, za co odpowiada kierownik bu-
dowy, precyzują przepisy Prawa 
budowlanego [1]. Najbardziej istotne 
obowiązki kierownika, dotyczące bu-
dowy i eksploatacji rusztowań, wyni-
kające z ustawy, to:  
  przyjęcie kierowania budową 

i przejęcie od inwestora placu bu-
dowy;
  zapewnienie wykonania odpo-

wiedniego zabezpieczenia i od-
grodzenia terenu budowy oraz 
umieszczenie tablic informacyj-
nych budowy;
  sporządzenie lub zapewnienie 

sporządzenia planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia (planu 
BIOZ) jeżeli charakter, organiza-
cja lub miejsce prowadzenia robót 
budowlanych stwarza szczegól-
nie wysokie ryzyko powstania za-
grożenia bezpieczeństwa i zdro-
wia ludzi, a w szczególności 
upadku z wysokości. Podobnie 
gdy przewidywane roboty bu-
dowlane mają trwać dłużej niż 
30 dni roboczych i jednocześnie 
będzie przy nich zatrudnionych 
co najmniej 20 pracowników 
lub pracochłonność planowa-
nych robót będzie przekraczać 
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500 osobodni (informacje do planu 
BIOZ odnośnie prac rusztowanio-
wych kierownik budowy powi-
nien pozyskać od fi rm specjali-
stycznych, posiadających wiedzę 
na temat zagrożeń występujących 
w tym zakresie prac);
  kierowanie budową w sposób 

zgodny z projektem i pozwole-
niem na budowę oraz przepisami, 
w tym techniczno-budowlanymi 
i dotyczącymi bezpieczeństwa 
i higieny pracy;
  prowadzenie dokumentacji bu-

dowy;
  wstrzymanie robót w przypad-

ku stwierdzenia możliwości po-
wstania zagrożenia na budowie 
oraz bezzwłoczne zawiadomie-
nie o tym inwestora;
  realizacja zaleceń wpisanych 

przez inspektora nadzoru lub 
projektanta do dziennika bu-
dowy.

Kierownik budowy ma prawo (odno-
si się to również do robót rusztowa-
niowych) do:
  występowania do inwestora 

o zmiany w rozwiązaniach pro-
jektowych, jeżeli są one uzasad-
nione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia 
procesu budowy;
  ustosunkowania się w dzienni-

ku budowy do zaleceń w nim 
zawartych.

Obowiązki kierownika 

budowy, według Rozpo-

rządzenia Ministra Infra-

struktury

Niezależnie od przepisów prawa 
budowlanego, najważniejsze za-
pisy dotyczące obowiązków kie-
rownika budowy w zakresie robót 
rusztowaniowych zawiera rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury 
[2], które wskazuje bezpośrednio 
na kierownika budowy jako osobę 
odpowiedzialną za dopuszczenie 
rusztowania do eksploatacji. Tym 
samym obliguje go do przepro-
wadzenia komisyjnego przeglą-
du rusztowania i poświadczenia 
tego faktu przez sporządzenie 
protokołu odbioru technicznego 
rusztowania. 
Kierownik budowy, aby sprostać 
powyższym wymaganiom, po-
winien posiadać uprawnienia bu-
dowlane w specjalności konstruk-
cyjno-budowlanej, bowiem to ta 
specjalność odnosi się do rusztowań 
i deskowań [5]. Kierownik budowy 
może zlecić odbiór rusztowania np. 
kierownikowi robót, należy jednak 
pamiętać, że powinien on posiadać 
wiedzę i uprawnienia równorzędne 
kierownikowi w tym zakresie. 
Odbiór rusztowania należy potwier-
dzić wpisem w dzienniku budowy 
lub protokole odbioru technicznego, 
określając w szczególności [2]:

  użytkownika rusztowania;
  przeznaczenie rusztowania;
  wykonawcę montażu rusztowa-

nia;
  dopuszczalne obciążenie pomo-

stów i konstrukcji rusztowania;
  datę przekazania rusztowania 

do eksploatacji;
  oporność uziomu;
  terminy kolejnych przeglądów 

rusztowania.
W tym samym rozporządzeniu [2] 
pojawia się zapis odnośnie obo-
wiązku sprawdzania rusztowa-
nia przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę. Czynność tę 
należy wykonywać każdorazowo 
po silnym wietrze, opadach atmos-
ferycznych oraz działaniu innych 
czynników, stwarzających zagroże-
nie dla bezpieczeństwa wykonywa-
nia prac. Podobnie po przerwach 
roboczych dłuższych niż 10 dni 
oraz okresowo, nie rzadziej niż raz 
w miesiącu.

Najważniejsze wytyczne 

dotyczące bezpiecznego 

montażu i eksploatacji

Zapisy z Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  [2] dotyczące odbio-
ru technicznego i przeglądów rusz-
towań, wymagają od kierownika 
budowy znajomości podstawowych 
zasad bezpiecznego montażu i eks-
ploatacji rusztowań, związanych 
przede wszystkim z prawidłowym 
posadowieniem, kotwieniem i stę-
żeniem konstrukcji, bowiem te 
elementy decydują o stateczności 
ogólnej konstrukcji rusztowania. 
Nie może on również pominąć ele-
mentów związanych z bezpiecznym 
użytkowaniem, a więc z właściwym 
zabezpieczaniem pomostów przed 
upadkiem pracowników z wyso-
kości, zabezpieczaniem samych 
rusztowań przed wypadnięciem 
narzędzi i materiałów, ochroną osób 
postronnych, jak również zapewnie-
niem prawidłowej komunikacji na 
rusztowaniu. 
Najważniejsze wytyczne dotyczące 
ww. zagadnień, jak i ich podstawę 
prawną, zawiera tab. 1. Rys. 3   Zabezpieczenia zbiorowe (balustrada) na rusztowaniuR s 3 Zabe piec enia bioro e (bal strada) na r s to ani

max 20cm

0,6m

1,1m 
a w rusztowaniach 
systemowych systemowych

1,0m
a w rusztowaniach 
systemowych
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ROZPORZĄDZENIE/NORMA TREŚĆ

PO
SA

D
O

W
IE

N
IE

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 należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofi lowanym, 
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).

PN-EN 12811-1: 2007 – Tymczasowe kon-
strukcje 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). 

KO
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IE 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 okre-
ślić 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 
więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.
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PN–M-47900-2: 1996 – Rusztowania 
stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur

Stężenie pionowe.
Zewnętrzne stojaki rusztowań przyściennych i wolno stojących należy łączyć stężenia-
mi pionowymi na całej wysokości rusztowania. 
Układ stężeń powinien całkowicie zapewnić stateczność rusztowania dając mu nie-
zmienność kinetyczną od działania sił zewnętrznych, przy czym najniższy węzeł stęże-
nia 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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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 balustra-
dy od strony tej ściany.
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody wła-
ściwych 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 zabezpie-
czenia bocznego oraz bortnicy. Zabezpieczenie boczne powinno być chronione przed 
niezamierzonym usunięciem.

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 dopuszczal-
ne, 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 pomo-
stu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.

 Tab. 1  Ι  Wytyczne bezpiecznego montażu i eksploatacji rusztowań zawarte w rozporządzeniach i normach
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 wrze-
śnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie minimalnych wymagań doty-
czących 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 prefabrykowa-
nych. Część 1: Specyfi kacje techniczne 
wyrobów

Powierzchnia pomostu powinna być wypoziomowana i wolna od zagrożeń z powodu 
potknięcia się. W skład systemu rusztowania powinny wchodzić odpowiednio zwy-
miarowane 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 rozwią-
zanie alternatywne może być zastosowane urządzenie mocujące, które zabezpieczy 
przed niezamierzonym 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 ugię-
cia, jeżeli jednak w tym celu korzysta się z oddzielnej części składowej, to tej części składo-
wej 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 spowodowa-
nym działaniem wiatru.
Elementy pomostów roboczych powinny mieć powierzchnię zabezpieczającą przed 
poślizgiem.
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czeństwa 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 rusz-
towania nie powinna być większa niż 20 m, a pomiędzy pionami nie większa niż 40 m.
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejaz-
dów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych w §112 rozporządzenia, powin-
ny 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 zagro-
żenia. 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, sprzę-
tu, materiałów jest zabronione.

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

Wysięg daszków ochronnych powinien wynosić, licząc od zewnętrznego rzędu stoja-
ków, 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.
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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 atmosferycz-
nych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 
wykonania pracy, przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rza-
dziej niż raz w miesiącu.
Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt 
indywidualny.

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

W czasie eksploatacji rusztowania podlegają następującym przeglądom:
a)  codziennym;
b)  dekadowym;
c)  doraźnym.
Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w od-
powiednich instrukcjach montażu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie 
przeglądów odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. 
Wyniki przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.
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Obowiązek posiadania 

instrukcji montażu  i eks-

ploatacji rusztowania 

Zapisy z rozporządzeń, jak i z norm, 
przedstawione w tabeli 1, dotyczą 
przede wszystkim instrukcji monta-
żu i eksploatacji rusztowania (często 
zwanej również DTR). Jest to pod-
stawowy dokument, który musi to-
warzyszyć każdej użytkowanej  kon-
strukcji rusztowania i którego należy 
żądać od producenta, sprzedawcy lub 
wynajmującego dane rusztowanie. 
Instrukcja musi być bezwzględnie 
w posiadaniu kierownika budowy 
na każdym placu budowy, bowiem 
właśnie w niej znajdują się odpo-
wiednie dla danego typu ruszto-
wania informacje, dotyczące m.in. 
prawidłowej kolejności montażu/
demontażu i właściwego użytko-
wania rusztowania, pozwalające 
na prawidłowe dokonanie odbioru 
technicznego rusztowania czy wyko-
nanie przeglądu.

Na zakończenie należy podkreślić  
wagę certyfi kacji  rusztowań. Ak-
tualnie dokument taki nie jest obli-
gatoryjny, a powinien być, bowiem 
tylko certyfi kat daje kierownikowi 
budowy informację, że rusztowanie 
wykorzystywane u niego na placu 
budowy zostało sprawdzone przez 
niezależną jednostkę certyfi kującą 
i spełnia wymagania obowiązują-
cych rozporządzeń i aktualnych 
norm technicznych.
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System uniwersalny MK,System uniwersalny MK,
czyli deskowania szyte na miarę 
dla wszystkich sektorów budownictwa

Współczesny plac budowy stawia 
przed fi rmami wykonawczymi coraz 
to nowe wyzwania. Stale rosną wyma-
gania architektów w zakresie formy 
oraz końcowego efektu wizualnego 
obiektu, inwestorów – w zakresie 
rachunku ekonomicznego i czasu re-
alizacji inwestycji, wreszcie nadzoru 
budowlanego – w zakresie przestrze-
gania zasad sztuki budowlanej oraz 
bezpieczeństwa pracy. Zmianie ule-
gają także oczekiwania dotyczące no-
woczesnych systemów deskowań, ich 
uniwersalności i funkcjonalności oraz 
ekonomiki i bezpieczeństwa. 
Przykładem systemu, który wycho-
dzi naprzeciw tym wymaganiom jest 
system uniwersalny MK, o konstruk-
cji opartej na perforowanym dźwiga-
rze stalowym i praktycznie niewy-
czerpanych możliwościach aplikacji, 
odkrywanych na bieżąco przez pro-
jektantów podczas pracy nad ko-
lejnymi, nietypowymi realizacjami. 
Przez pierwsze dwa lata po wprowa-
dzeniu systemu MK na rynek w 2009 
roku, był on stosowany głównie 
w budownictwie inżynieryjnym do 
deskowania płyt mostowych oraz do 
konstruowania wież podporowych, 
kratownic, wózków do kap chodni-
kowych, przejezdnych urządzeń for-
mujących, czyli wszędzie tam, gdzie 
wymagane są rozwiązania pozwa-
lające na wykonywanie elementów 
o złożonej geometrii czy podparć 

o wysokich nośnościach. Obecnie na 
polskich budowach system MK coraz 
częściej znajduje zastosowanie tak-
że w budownictwie kubaturowym, 
zwłaszcza przy realizacji budynków 
wysokich. Poniżej przedstawiamy 
kilka najciekawszych zakresów apli-
kacji deskowania MK w różnych sek-
torach budownictwa.

Konsole wznoszące 
BMK i pomosty 
zapadkowe KSP
System BMK to układ konsol wzno-
szących, wykorzystywanych podczas 
realizacji wysokich trzonów, ścian, 
pylonów oraz fi larów mostowych. 
Konsole zostały zaprojektowane do 
współpracy zarówno z ramowymi, 
jak i dźwigarowymi deskowaniami 
ściennymi, co pozwala również na 
realizację ścian o złożonej geometrii. 
Podstawowymi elementami systemu 
BMK są wsporniki, których budowa 
opiera się na standardowych ryglach, 
stężeniach oraz głowicach. Bezpiecz-
ną pracę układu zapewnia system ba-
rier oraz drabin z zabezpieczeniami 
komunikacyjnymi. Z kolei pomosty 

zapadkowe wewnętrzne KSP znaj-
dują zastosowanie jako podparcie de-
skowań we wnętrzach zamkniętych 
trzonów komunikacyjnych, szybów 
itp. Elementem stanowiącym opar-
cie dla konsol BMK są tuleje stoż-
kowe, a w przypadku pomostów 
zapadkowych – gniazda w ścianach. 
Oba elementy podparć mocowane są 
w formowanej ścianie podczas wcze-
śniejszych etapów betonowania. Kon-
sole BMK i pomosty KSP wznoszone 
są na kolejne etapy za pomocą żura-
wia. Ostatnio zastosowano je m.in. 
na budowie kompleksu mieszkalno-
usługowo-biurowego „Park Ostro-
bramska” w Warszawie.

System 
samowznoszący ATR 
i kratownice MK
W odróżnieniu od rozwiązań opisa-
nych powyżej, systemy samowzno-
szące są przestawiane za pomocą 
układu hydraulicznego, bez użycia 
dźwigu. Takie rozwiązanie w port-
folio ULMA nosi nazwę systemu sa-
mowznoszącego ATR i jest rekomen-
dowane do realizacji wysokich ścian 
oraz szachtów komunikacyjnych. 
Na zespół elementów umożliwiają-
cych podnoszenie struktury składają 
się: cylinder hydrauliczny, głowice 
wznoszące, maszt oraz centrala hy-
drauliczna. Wznoszenie struktury 
polega na przesunięciu masztu, a na-
stępnie podniesieniu na nim całego 
deskowania do żądanej wysokości. 
Interesujący przykład aplikacji sys-
temu w Polsce stanowiła 44-metro-
wa wieża widokowa w Centrum 
Kongresowym Targów Kielce, na 
której ze względu na zmienną gru-
bość dwóch ścian oraz wystające 
z nich elementy konstrukcji stalowej, 
konieczne było zastosowanie kra-
townic poprzecznych MK w miejsce 
wsporników ATR. System został wy-
korzystany także do realizacji dwóch 
klatek schodowych o wysokości 
70 m w Elektrowni Połaniec, a obec-
nie pracuje na budowie kompleksu 
EUROCENTRUM w Warszawie.

Fot. 1    Konsole BMK na budowie Parku 
Ostrobramska w Warszawie

Fot. 2     System samowznoszący ATR na 
budowie wieży widokowej w CK 
Targi Kielce

ar t yku ł  sponsorowany
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Fot. 3    System elewacyjny MK na budowie 
szpitala pediatrycznego WUM 
w Warszawie

Fot. 4    Wózki przejezdne podczas budowy mostu Marii  
Curie-Skłodowskiej

System elewacyjny MK

Budynki szkieletowe o konstrukcji 
mieszanej, gdy prefabrykowane ry-
gle są wbetonowane w słupy szkie-
letu wylewane na mokro, wymagają 
specjalnych rozwiązań w zakresie 
technologii deskowań. Firma ULMA 
zaprojektowała w tym celu system 
elewacyjny bazujący na elementach 
MK. Rozwiązanie to spełnia kilka 
funkcji: stanowi deskowanie słupa 
przy jednoczesnym stworzeniu pod-
parcia dla prefabrykowanych rygli 
żelbetowych betonowanych razem 
ze słupem. Ponadto posiada pomo-
sty do obsługi i betonowania, wraz 
z drabinami komunikacyjnymi, oraz 
kółka ułatwiające jego przemieszcza-
nie. System elewacyjny znalazł zasto-
sowanie m.in. na budowie Szpitala 
Pediatrycznego WUM w Warszawie, 
realizowanej przez WARBUD S.A., 
gdzie wykorzystano go zarówno do 
betonowania słupów zewnętrznych 
jak i tych wewnątrz budynku. W od-
powiedzi na zapytanie klienta, techno-
lodzy z ULMA zaprojektowali także 
– niespotykany dotąd na rynku – sys-
tem elewacyjny o słupach okrągłych, 
bazujący również na elementach MK.

System osłon przeciw-
wiatrowych HWS
Listę aplikacji systemu MK dla budow-
nictwa kubaturowego uzupełnia sys-
tem osłon przeciwwiatrowych HWS, 
montowanych na krawędziach stropów 
i zabezpieczających pracowników bądź 
przedmioty przed upadkiem z wyso-
kości oraz stanowiący osłonę od wia-
tru, co jest szczególnie istotne w pracy 
na dużych wysokościach. Rozwiązanie 
to zabezpiecza kondygnację, na której 
wykonywane są aktualnie prace, oraz 
dwie kondygnacje poniżej. Osłony wy-
konywane są w segmentach, których 
gabaryty zależą od kształtu budynku, 
warunków na budowie oraz nośności 
dźwigu, za pomocą którego będą wie-
szane bądź przestawiane. Podstawowy 
segment osłony składa się ze standar-
dowych rygli, stężeń oraz łączników 
systemu MK. Elementy uzupełniające 
stanowią uchwyty stropowe, głowice 
wznoszące oraz system hydrauliczny. 
Poszycie osłony stanowi sklejka o gru-
bości 18 mm. Zastosowanie elementów 
systemowych MK pozwoliło na znacz-
ne ograniczenie wagi poszczególnych 
segmentów, co przyczynia się m.in. do 
redukcji kosztów wynajmu dźwigu. 
Dodatkowo budowa osłony pozwala na 
wykonanie na zewnątrz budynku zin-
tegrowanych pomostów do odkładania 
deskowania, w celu jego transportu na 
kolejną kondygnację. Osłony mogą być 
przestawiane na dwa sposoby: za pomo-
cą dźwigu bądź za pomocą przestawne-
go układu hydraulicznego.

Wózki przejezdne MK
Wózki do betonowania obiektów mo-
stowych to konstrukcje w największym 
stopniu wykorzystujące uniwersalność 
i elastyczność systemu MK. Każdorazo-
wo są projektowane dla danego zadania, 
co pozwala na optymalne dopasowanie 
ich do konstrukcji mostu oraz funkcji, 
jaką mają pełnić przy realizacji obiektu. 
A ponieważ elementy systemu są udo-
stępniane na warunkach dzierżawy, 
możliwa jest istotna redukcja kosztów 
w porównaniu z koniecznością zaku-
pu innych rozwiązań indywidualnych. 
Wózki mogą być wyposażone w system 
pomostów roboczych umożliwiających 
dostęp pracownika do każdego ele-
mentu konstrukcji, a w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych istnieje 
możliwość przykrycia ich plandekami 
dla zapewnienia odpowiedniego kom-
fortu i bezpieczeństwa pracy. Łatwość 
montażu i rektyfi kacji elementów, 
możliwość przetaczania wciągarkami 
oraz krótki czas realizacji kolejnych 
przestawień – czynią go niezastąpio-

nym rozwiązaniem dla wielu realizacji 
mostowych. Struktury te mogą mieć 
bardzo różne przeznaczenie i gabary-
ty. I tak na przykład podczas realizacji 
Mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie wózki przejezdne były 
wykorzystywane do betonowania ca-
łych płyt mostowych, natomiast przy 
budowie ponad 700-metrowego wia-
duktu WS02A w ciągu drogi ekspreso-
wej S3 w Międzyrzeczu znalazły zasto-
sowanie przy betonowaniu i montażu 
elementów kap mostowych. 
Wśród innych najczęściej spotykanych 
konstrukcji bazujących na elementach 
systemu MK należy wymienić wieże 
i podpory MK, kratownice, kozły opo-
rowe czy elementy deskowań płyt mo-
stowych. Ale przede wszystkim warto 
pamiętać, że jest to system stwarzający 
wręcz nieograniczone możliwości pro-
jektowania indywidualnych rozwią-
zań w zakresie technologii deskowań, 
o czym nasi klienci coraz częściej prze-
konują się na kolejnych budowach.

mgr inż. Andrzej Matyńka, 
Dyrektor Techniczny ULMA 
Construccion Polska SA

ULMA Construccion Polska SA
Koszajec 50

05-840 Brwinów
tel.: 22 506 70 00
faks: 22 814 31 31

e-mail: info@ulma-c.pl
www.ulma-c.pl
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Uniwersalne Uniwersalne 
rusztowanie roboczerusztowanie robocze

Postęp i rozwój technologii zakreślają coraz szersze 
koła. Skutkuje to ogromnym wyborem produktów 

i usług proponowanych przez firmy na całym świecie. 
Aby utrzymać się na rynku, producenci towarów szu-

kają coraz to nowszych rozwiązań. Światowy rynek za-
lewany jest wręcz nowymi technologiami. Zróżnicowa-

nie i wybór są czymś czego każdy z nas pożąda, ale 
czy w takim wymiarze? Nadmiar prowadzi do sytuacji, 
gdzie cena staje się jedynym kryterium wyboru, co nie 

zawsze idzie w parze z jakością. mgr inż.  Justyna Beczkowicz

Jak każda nowoczesna fi rma, 
Doka szuka nowatorskich i opty-
malnych rozwiązań  w systemach 
deskowań, aby przyspieszać 
i usprawniać prace budowlane. 
Jednocześnie staramy się, by nasze 
produkty miały coraz lepszą ja-
kość. To właśnie jakość i precyzja 
wykonania oraz bezpieczeństwo są 
od zawsze wizytówką fi rmy Doka. 

ar t yku ł  sponsorowany

Doceniają to fi rmy wykonawcze 
na całym świecie decydując się na 
współpracę.

Ciągły rozwój

Rok 2013 jest dla fi rmy Doka Polska 
rokiem innowacji i wdrożeń no-
wych systemów. Od zeszłego roku 
trwa kampania nowego stropowe-
go systemu panelowego Dokadek 
30, wprowadzone do asortymentu 
zostało również rusztowanie modu-
łowe do prac szalunkowych i zbro-
jarskich.

Do tej pory Doka nie posiadała 
w swojej ofercie rusztowań robo-
czych. Dział Badań i Rozwoju fi rmy 
znalazł rozwiązanie tego problemu, 
dzięki czemu udało się wypełnić tę 
lukę. Rusztowanie modułowe jest 
idealnym uzupełnieniem systemów 
ściennych Doka. Dzięki niemu moż-
na bezpiecznie i szybko prowadzić 
roboty zbrojarskie. Umożliwia on 
również montaż schodni lub rusz-
towań przejezdnych. Natomiast 
w przypadku skomplikowanych 
projektów kubaturowych nadaje się 

idealnie jako rusztowanie fasado-
we.

Modul - co to jest?

Sam system składa się z niewielu 
elementów – są to: stojaki Modul, 
stopy, rygle oraz pomosty. Wszyst-
ko oczywiście uzupełnia zestaw 
elementów bhp w postaci poręczy 
i bortnic.

Kluczowym elementem systemu 
rusztowań Modul jest węzeł mo-
dułowy Alfi x. Składające się na 
niego kliny zapewniają pewne 
i sztywne połączenie, co znacz-
nie skraca czas montażu. Węzły 
umieszczone są na stojakach w od-
ległości co 50 cm. Tworzą je płytki 
połączeniowe z ośmioma otworami 
umożliwiającymi montaż rygli pod 
odpowiednim kątem. Daje to moż-
liwość zamocowania elementów 
na 8 wysokościach i we wszystkich 
kierunkach.

Jak to poskładać?

Modul  jest w pełni dzierżawionym 
rozwiązaniem o wręcz intuicyjnym 
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Doka Polska Sp. z o.o.
ul. Bankowa 32, Zielonka, Polska

tel. +48 771 08 00, fax +48 771 08 01
www.doka.pl

montażu. Pracę zaczynamy od usta-
wienia rygli poprzecznych Modul 
oraz stóp regulowanych, następnie 
wstawiamy stojaki z płytkami po-
łączeniowymi. Do stojaków, połą-
czeniem klinowym, mocowane są 
rygle za pomocą młotka. Głowica 
rygla dociśnięta zostaje pod i nad 
płytką, dzięki czemu uzyskujemy 
wyjątkowo sztywne połączenie 
pod stałym kątem. Ostatnim eta-
pem jest zamontowanie pomostów 
i bortnic, które są obowiązkową 
składową barierki bocznej.

Jak zawsze 
bezpiecznie…

System ten może być ustawiany 
nawet przez jedną osobę, dlatego 
najważniejsze było zapewnienie 
bezpieczeństwa. Przy montażu, de-

montażu i przebudowie zalecane 
jest stosowanie uprzęży ochron-
nej, barierki wyprzedzającej lub 
obu tych rozwiązań jednocześnie. 
Wszystkie zabezpieczenia spełniają 
oczywiście wymogi norm europej-
skich i przepisów prawa.

Dodatkowym przyspieszeniem 
gwarantującym również bezpie-
czeństwo jest możliwość przenosze-
nia złożonych zestawów rusztowań 
za pomocą dźwigu. Służą do tego 
taśmy mocowane do stojaków.

…i kompleksowo

Specjaliści fi rmy Doka zawsze słu-
żą radą i pomocą, przygotowując 
i projektując dla Klientów optymalne 
rozwiązania. Tak jest również w tym 
przypadku. Aby zmniejszyć ilość 
pomyłek i problemów na placu bu-
dowy, fi rma zaprojektowała gotowe 
zestawy rusztowań do dzierżawy.

Przede wszystkim 
optymalnie

System Modul to wszechstronne rusz-
towanie mające wiele zastosowań. 
Z powodzeniem sprawdza się jako 
rusztowanie robocze czy zbrojarskie 
potrzebne na każdej budowie, ale 
jest również idealne jako konstrukcja 
wsporcza czy rusztowanie fasadowe. 

Zwłaszcza w przypadku obiektów 
o złożonym kształcie można bardzo ła-
two dopasować je do obrysu budynku. 
Do każdego wariantu dodać moż-
na bardzo poręczną i opłacalną 
schodnię Modul. Gwarantuje ona 
łatwy dostęp do prac na każdym 
poziomie.

System został zaprezentowany po raz 
pierwszy na tegorocznych targach 
Bauma. Prostota montażu, tempo 
pracy oraz jakość systemu i bezpie-
czeństwo wykonywanych z nim prac 
zostały bardzo pozytywnie ocenione 
przez fi rmy wykonawcze. Spodzie-
wamy się, iż nowy system będzie 
niedługo widoczny na budowach. 
Bardzo serdecznie zapraszam Pań-
stwa do zapoznania się z systemem 
rusztowań Modul na stronie interne-
towej www.doka.pl lub w fi lii Doka 
Polska. Nasi pracownicy chętnie  od-
powiedzą na Państwa pytania.  



DODATEK SPECJALNY IB

64
rusztowania i deskowania

Innowacyjne systemy Innowacyjne systemy 
deskowań aluminiowychdeskowań aluminiowych

Wraz z rosnącą kulturą pracy na na-
szych budowach, deskowania oparte 
na aluminium zyskują coraz większą 
popularność. Powód wydaje się dość 
oczywisty - łatwość operowania lekki-
mi elementami w warunkach budowy 
przekłada się na wydajność i bezpie-
czeństwo. Stąd ich zastosowanie, nie 
tylko w konstrukcyjnie prostym bu-
downictwie kubaturowym, jest coraz 
szersze. Jednocześnie różnorodność 
– zarówno techniczna, jak i cenowa – 
dostępnych na rynku rozwiązań jest 
znacząca, dlatego przed podjęciem 
decyzji o wyborze dostawcy desko-
wań warto przeanalizować ich cechy.

Firma Ischebeck w odpowiedzi na 
rosnące wymagania rynku budow-
lanego stworzyła lekki, aluminiowy 
system TITAN HV, jako łatwy w uży-
ciu i szybki w montażu system desko-
wania stropowego. Oparty jest on na 
zestawie elementów: podpór, dźwi-
garów (belek podstawowych i dru-
gorzędnych) wykonanych w całości 
z aluminium, które można w sposób 
modułowy łączyć ze sobą, jak i z ele-
mentami innych systemów deskowań 
TITAN. System zorientowany jest na 
zabudowę „od dołu” bez konieczno-
ści prowadzenia prac na niezabezpie-

czonej powierzchni. HV uzupełniony 
o systemowe combipanele HV, łączą-
ce funkcję dźwigarów i blatu (sklejki), 
pozwala osiągać wydajności zabudo-
wy rzędu 0,1 rg/m2. Wyjątkowy sys-
tem uwalniania zbędnych po betono-
waniu elementów, z pozostawieniem 
określonej ilości podpór, minimalizuje 
potrzeby w zakresie mobilizacji ele-
mentów niezbędnych do prowadzenia 
dalszych prac. Oznacza to mniejsze 
zaangażowanie materiałowe, a więc 
i mniejsze koszty dzierżawy. System 
jest zgodny z normą PN-EN 12812.

Charakterystyka 
systemu 
W przeciwieństwie do klasycznych 
systemów deskowań, w systemie TI-
TAN HV dźwigary główne oraz dru-
gorzędne zamocowane są w jednej 
płaszczyźnie. Jest to możliwe dzięki 
półkom wspornikowym na dźwiga-
rach głównych oraz głowicach opado-
wych, na których opierają się panele 
stropowe oraz dźwigary drugorzęd-
ne. Dźwigary tworzą zablokowany 
ruszt, który jest samo stabilny, nawet 
bez wyłożonej sklejki lub paneli syste-
mowych. 
Modułowość systemu TITAN HV 
przekłada się na niespotykaną ela-

styczność i łatwość adaptacji do do-
wolnej powierzchni. Przerwy, takie 
jak słupy, narożniki ścian, etc. nie są 
żadnym problemem – układ dźwiga-
rów głównych i drugorzędnych moż-
na dostosować do tych przeszkód. 
Dodatkowym uproszczenie jest brak 
konieczności obsługi z żurawia lub 
dźwigu.
System jest uzupełniany przez com-
bipanele HV, składające się z alumi-
niowej ramy ze zintegrowaną płytą 
z włókna szklanego o grubości 10 mm. 
Panele układa się pomiędzy dźwigara-
mi głównymi zamiast dźwigarów dru-
gorzędnych i blatów ze sklejki, dzięki 
czemu pełnią funkcję powierzchni 
deskowania. Powłoka z masywnej 
płyty GFK pozwoliła otrzymać panel 
o stałej odporności na zginanie i całko-
wicie gładkiej powierzchni, unikając 
w ten sposób odkształceń na skutek 
nasiąkania i ułatwiając czyszczenie. 
Nie do przecenienia jest też niewielka 
masa paneli - zaledwie 16,5 kg przy 
powierzchni 0,77 m2 (wym. 1,75 m x 
0,45 m), która powoduje, że duża po-
wierzchnia stropu może być szybko 
i bez trudności zabudowana przez 
jednego pracownika. 
Integralnym elementem systemu, po-
zwalającym w pełni wykorzystać jego 
potencjał są głowice opadowe (drop 
head). Umożliwiają one rozdeskowa-
nie stropu w zaledwie dwa dni po 
betonowaniu bez konieczności usu-
wania podpór. Specjalna konstrukcja 
głowicy opadowej pozwala na łatwe – 
wymagające jedynie jednego uderze-
nia młotka - opuszczenie dźwigarów Rys. 1      Schemat deskowania stropu w systemie HV

Fot. 1      Podpory stalowe umieszczone 
na barelce

Idea systemu aluminiowego HV

ar t yku ł  sponsorowany
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Fot. 3      Głowice opadające zamontowane 
wstępnie na podporach

Fot. 2      Widok typowego układu pola 
roboczego deskowania z zastoso-
waniem paneli HV

Fot. 4      Powierzchnia deskowania - systemowe pasy uzupeł-
niające wypełniające przerwy między panelami

Fot. 5      Układanie paneli HV na dźwigarach

TITAN Polska sp. z o.o.
ul. Miłkowskiego 3/801

30-349 Kraków
tel. 12 636 61 62
faks 12 267 05 25
biuro@titan.com.pl
www.titan.com.pl

PARTNER
FRIEDR. ISCHEBECK GmbH

głównych systemu i zwolnienie pane-
li HV, przy czym strop jest cały czas 
podpierany.

Montaż i demontaż
Wznoszenie deskowania w systemie 
HV można rozpocząć w dowolnym 
miejscu lub w kilku miejscach stropu 
jednocześnie przez kilka ekip robo-
czych. Przemieszczanie po placu bu-
dowy nie wymaga użycia dźwigów 
– elementy magazynowane są w mo-
bilnych regałach składowych, tzw. 
barelkach. Montaż rozpoczyna się od 
rozstawiania odpowiednio dobranych 
podpór: dłuższych aluminiowych 
Megashore, lekkich aluminiowych 
HV lub stalowych, dostosowanych 
do wysokości pomieszczenia. Nie ma 
potrzeby specjalnego wcześniejszego 
rozstawiania podpór, gdyż ich pozycja 
wyznaczana jest niejako automatycz-
nie przez długość dźwigarów. Istotną 
pomocą przy rozstawianiu podpór są 
uniwersalne trójnogi. 
Podpory warto wyposażyć w gło-
wice opadowe, które zdecydowanie 
ułatwiają i przyspieszają rozbiórkę 
szalunku. Co ważne, nie ma potrzeby 
stawiania żadnych dodatkowych pod-
pór „na wszelki wypadek”, ponieważ 
system jest tak opracowany, by – przy 
prawidłowo dobranych w procesie 
projektowania elementach – był w peł-
ni stabilny. 
Na uzbrojonych w głowice opadowe 
podporach układa się w równoległych 
liniach dźwigary główne TITAN, a na-

stępnie umieszcza się między nimi 
combipanele HV. Każdy panel może 
być przesuwany wzdłuż dźwigarów 
głównych w niezbędnym zakresie, 
zatem po dosunięciu bezpośrednio 
do ściany możliwe staje się układanie 
deskowania dokładnie w narożniku 
budynku. Szpary pomiędzy panelami 
HV wypełniane są pasami uzupełnia-
jącymi GFK wchodzącymi w skład 
systemu. 
Dzięki zastosowaniu głowic opa-
dowych rozdeskowanie stropu jest 
możliwe na bardzo wczesnym etapie 
prac (decyduje o tym grubość stropu 
i wytrzymałość betonu). W ten sposób 
można przestawić dźwigary i panele 
oraz wykorzystać je ponownie już na 
innej działce stropu. Podpory nato-
miast usuwane są sukcesywnie wraz 
z procesem nabierania wytrzymałości 
przez beton.
Warto zauważyć, że wszystkie prace 
prowadzone są z dołu, poniżej pozio-
mu konstruowanego stropu, przez co 
zapewnione są najwyższe możliwe 
warunki bezpieczeństwa.

Przykład z budowy
Budowa nowego budynku labora-
torium SSBR na terenie zakładów 
produkcyjnych fi rmy Snythos S.A. 
w Oświęcimiu charakteryzowała się 
utrudnionymi warunkami transportu, 
ekstremalnie ograniczonym placem 
budowy oraz bardzo krótkim harmo-
nogram prac. 
Aby dotrzymać założonego czasu bu-
dowy krytyczne stało się wykonanie 
deskowania stropowego w jednym 
z najszybszych systemów. Wykonaw-
ca prac fi rma KOMABUD Sp. J. po roz-
ważeniu wszelkich możliwych opcji, 
w ścisłej współpracy ze specjalistami 
z fi rmy TITAN POLSKA Sp. z o. o. 
zdecydował się na nowoczesny lekki 
aluminiowy system deskowania stro-
powego Titan HV fi rmy Ischebeck.
Mimo że system aluminiowych desko-
wań stropowych TITAN HV z combi-
panelami był dla wykonawcy nowym 
systemem, opanował on jego montaż 
po zabudowaniu już kilku pierwszych 
pól roboczych. Fakt ten był ważny 
z ekonomicznego punktu widzenia, 
gdyż w samym tylko stawianym bu-
dynku przewidziano do wykonania 
około 1 500 m2 stropów. Nie można 
przy tym pominąć zalet logistycznych 
systemu HV - elementy są składowane 
i transportowane w specjalnych syste-
mowych boksach po 30 elementów. 
Ma to szczególnie duże znaczenie na 
budowach, gdzie miejsce przezna-
czone na trzymanie materiału, który 
dopiero co dostarczono lub jest odsy-
łany z powrotem jest ograniczone do 

minimum. Roboty żelbetowe udało się 
zrealizować z zachowaniem terminów 
harmonogramowych i reżimu budże-
towego.

Przemyślana konstrukcja elementów 
systemu HV przekłada się na mak-
symalną prostotę systemu, łatwość 
i bezpieczeństwo pracy. Przetestowa-
ny i sprawdzony w warunkach budów 
na całym świecie lekki aluminiowy 
system pozwala każde zadanie zwią-
zane z deskowaniem wykonać szybko 
i ekonomicznie.

Podsumowanie 
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Bezpieczeństwo pracownika Bezpieczeństwo pracownika 
jest najważniejszejest najważniejsze
Co roku, gdy tylko wraz z wiosną rozpoczyna się sezon 

na prace budowlane, powraca problem wypadków  
związanych z robotami na wysokości.

Podczas czynności dochodzenio-
wych, często się okazuje, że oso-
by  zamawiające rusztowania  nie 
były świadome, jak przykre konse-
kwencje dla pracowników oraz ich 
rodzin może przynieść zaoszczę-
dzenie kilku złotych na istotnym 
dla bezpieczeństwa wyposażeniu. 
A przecież przepisy są w tej kwestii 
bezwzględne. 
Osoby odpowiedzialne za wypo-
sażenie fi rmy w elewacyjny sprzęt 
budowlany, decydując o zakupie, 
zwykle  w pierwszej kolejności elimi-
nują konstrukcje, które nie pozwalają 
na wydajną pracę oraz te, które nie 
są akceptowane przez inspektorów 
z powodu niedotrzymania podsta-
wowych standardów bezpieczeństwa 
(np. rusztowania warszawskie). 
Wciąż jednak bardzo ważnym kry-
terium wyboru pozostaje cena. Czy 
jednak zawsze najtańsze oznacza 

ar t yku ł  sponsorowany

najmniej kosztowne? Pod uwagę bie-
rze się zwykle ceny poszczególnych 
elementów rusztowania  lub ceny za 
metr kwadratowy.  
O ile pierwsze kryterium jest dość 
przejrzyste, bo na jego podstawie 
jasno widać, który element ile kosz-
tuje, to drugie niestety stwarza pole 
dla nie do końca uczciwych praktyk 
ze strony sprzedających. Jaki bowiem 
ma sens np. porównywanie ceny 
metra kwadratowego rusztowania 
na potrzeby niskiego pawilonu z tą 
samą ilością rusztowania na potrzeby 
„obstawienia” wieżowca? Tak samo 
pozbawione sensu  jest porównywa-
nie cen rusztowania kompletnego 
z niekompletnym, co często nieświa-
domie czynią klienci padający ofi arą 
chwytów marketingowych. 
Klienci, którzy ulegli magii niskiej 
ceny wyjściowej za metr kwadratowy 
często dopiero na placu budowy od-

krywają, że kupili wyposażenie nie-
kompletne, nie zawierające  bortnicy, 
ramy czołowej, czy też odpowiedniej 
ilości kotew, które są przecież ele-
mentami obowiązkowymi. Zwykle 
pozostają  im wtedy dwa wyjścia: do-
kupienie brakujących elementów  (za 
nierzadko zawyżoną sumę) lub…  na-
dzieja, że „jakoś to będzie” i nikt z po-
wodu braków w konstrukcji nie ucier-
pi kiedy rusztowanie będzie w użyciu.  
To drugie wyjście  jest oczywiście  naj-
gorszym z możliwych. Nie dość, że na-
raża się zdrowie i życie pracujących na 
rusztowaniu,  to  bierze się na siebie fi -
nansową i karną odpowiedzialność  za 
powstałe zaniedbania oraz  ewentualne 
koszty odszkodowawcze dla ofi ar. 
Dlatego, warto się dobrze zastanowić 
przed podjęciem decyzji o kupnie „tań-
szego” wyposażenia, zwłaszcza, że 
ceny rusztowań kompatybilnych z po-
pularnymi na rynku systemami  ostat-
nio bardzo spadły.
Każdy, kto potrafi  właściwie ocenić 
ryzyko, dojdzie do wniosku, że nieco 
tylko wyższa cena początkowa zesta-
wu rusztowań ramowych jest warta 
bezpieczeństwa pracowników i bra-
ku kłopotów na budowie. 

GBG Rusztowania i Szalunki
Brzezie, ul. Narodowa 27 

32–080 Zabierzów

www.gbgroup.com.pl
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Optymalizacja doboru Optymalizacja doboru 
deskowań deskowań ramowych ściennych

Prace deskowaniowe należą do najbardziej praco-
chłonnych i kosztotwórczych procesów w robotach 
betonowych. Programy informatyczne, wspomaga-

jące pracę projektantów, oferowane przez produ-
centów deskowań, umożliwiają racjonalne rozmiesz-

czenie urządzeń formujących w 2D i 3D, dokonują 
zestawienia niezbędnych elementów deskowania 

oraz  podają koszt ich zakupu lub dzierżawy. W ar-
tykule zaproponowano model matematyczny, umoż-

liwiający optymalizować dobór deskowań podczas 
wykonywania ścian i słupów w budynku.

Zygmunt Orłowski
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Tadeusz Wrzos
NOE-PL Sp.z o.o.

Krzysztof Turczyniak
NOE-PL Sp.z o.o.  

W robotach monolitycznych pra-
ce związane z deskowaniem kon-
strukcji są procesem najbardziej 
kosztotwórczym i pracochłonnym. 
Właściwie dobrany system desko-
wania w sposób znaczący wpływa 
na zmniejszenie kosztów robót oraz 
przyczynia się do sprawnej reali-
zacji całego obiektu. Według analiz 
danych kosztorysowych [9,10] pod-
czas realizacji monolitycznych ścian 
piwnic budynku mieszkalnego, wie-
lorodzinnego nakłady robót desko-
waniowych sięgają od 45%  do 65% 
całkowitych kosztów związanych 
z wykonaniem ścian. Obecnie, na 
rynku budowlanym mamy kilkuna-
stu producentów deskowań, a każdy 
z nich, w swojej ofercie posiada kilka 
systemów deskowań ściennych. W tej 
dużej ilości propozycji projektantowi 
(wykonawcy) trudno jest dokonać 
wyboru racjonalnego bez szczegóło-
wej analizy systemów. Prawie każdy 
producent deskowań w swojej ofer-
cie posiada także komputerowe pro-
gramy ułatwiające dobór elementów 
do zadeskowania rozpatrywanego 
fragmentu konstrukcji.

W wymienionych  programach jako 
kryterium doboru systemu deskowań 
najczęściej przyjmuje się minimum 
typów elementów deskowaniowych 
co odpowiada maksymalnej powta-
rzalności elementów [10]. Istotną 
wadą tych programów jest ich ogra-
niczoność do wycinkowej, jednokry-
terialnej analizy doboru deskowań 
oraz brak przedstawienia rozwiązań 
wariantowych.  Analiza przeprowa-
dzana z ich pomocą ogranicza się do 
zestawienia płyt i akcesoriów oraz 
obliczeń kosztów zakupu lub dzier-
żawy deskowań. 
Poniżej przedstawiono model mate-
matyczny umożliwiający, dla okre-
ślonego obiektu, przeprowadzenie 
wariantowej analizy doboru urzą-
dzeń formujących z uwzględnieniem 
różnych systemów deskowań oraz 
warunków technologicznych i orga-
nizacyjnych realizacji budowy. 

Czynniki wpływające 

na dobór deskowań

Czynniki mające wpływ na wybór 
deskowań dzielimy na cztery gru-

py. Każda z grup jest charakteryzo-
wana przez  wielkości parametrów 
przynależne danemu systemowi 
deskowań [1,4,7,8,9,10,16].
a) techniczne:
 –  nośność deskowania,
 –  ciężar podstawowego elemen-

tu systemu,
 –  technologiczność systemu;
b) organizacyjne:
 –  cykl procesu (inwestycyjne-

go),
 –  warunki lokalizacji budowy,
 –  logistyka na placu budowy,
 –  pora roku;
c) ekonomiczne:
 –  koszty robocizny,
 –  koszty zakupu (dzierżawy);
d) środowiskowe:
 –  stopień recyklingu elementów 

deskowaniowych ,
 –  bezpieczeństwo, ergonomicz-

ność,
 –  brak negatywnego oddziały-

wania na środowisko, na ob-
sługującą załogę – stosowanie 
oddolnego sposobu betono-
wania nie wymaga wibrowa-
nia mieszanki.
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W proponowanym modelu, 
w funkcji celu, przyjęto następują-
ce cechy (kryteria) mające, wg au-
tora, decydujący wpływ na wybór 
deskowania:
  koszt zakupu (dzierżawy) ele-

mentów deskowaniowych,  
  technologiczność deskowania 

(pracochłonność, sposób trans-
portu elementów na budowie),
  nośność deskowania.

Koszty zakupu (dzierżawy) ele-
mentów deskowaniowych do za-
formowania danego fragmentu 
konstrukcji są powszechnym, czę-
sto jedynym kryterium doboru de-
skowania. Decyzje podjęte na pod-
stawie tylko kryterium kosztów 
nie należą do optymalnych. 
Następnym czynnikiem uwzględ-
nionym w modelu jest technolo-
giczność deskowania. Pod tym 
pojęciem przyjęto określać zespół 
cech konstrukcyjno-materiałowych 
danego systemu umożliwiają-

cych  sprawny montaż elementów 
deskowania tworząc tymczaso-
wą konstrukcję, której celem jest 
nadanie kształtu elementom beto-
nowym i żelbetowym, zgodnego 
z zaprojektowanymi rozwiązania-
mi architektonicznymi i konstruk-
cyjnymi. W artykule, jako miarę 
technologiczności systemu desko-
wań przyjęto nakłady robocizny 
oraz nakłady pracy sprzętu przy-
padające na jednostkę powierzchni 
formowanej ściany [r-g/m2,  m-g/
m2]. W literaturze polskiej [8,10] 
brak jest praktycznie danych do-
tyczących pracochłonności zwią-
zanej z montażem i demontażem 
poszczególnych systemów desko-
wań. Zawarte w KNR–ach nakłady 
[r-g/m2] dotyczące systemów PE-
RI-Trio, PERI-Handset czy U-form 
nie wyczerpują nawet w części 
rzeczywistego zbioru deskowań 
oferowanych na rynku.
W literaturze amerykańskiej [7] 
pracochłonność robót deskowa-
niowych ustalana jest w zależności 
od wielkości stosowanych form 
(paneli). Na przykład podczas sto-
sowania deskowania drobnowy-
miarowego zaleca się przyjmować: 
0,6-0,9 r-g na 1m2 powierzchni,  
natomiast dla deskowania wielko-
wymiarowego – 0,2-0,5 r-g/m2. Jak 
widać są to wartości przybliżone. 
W uzupełnieniu do powyższych 
danych podawana jest uwaga, 
w której zaleca się, aby podczas 
ustalania pracochłonności robót 
wykorzystywać dane z doświad-
czeń uzyskanych na innych budo-
wach. W Niemczech niezależny 
instytut badawczy opracował ka-
talogi „Handbuch Arbeitsorgani-
sation Bau Helft” [5], w których 
podano  nakłady robocizny pod-
czas montażu i demontażu desko-
wań z uwzględnieniem podziału 
na producentów, systemy desko-
wań, a także z wyszczególnieniem 
poszczególnych elementów rozpa-
trywanego systemu. Na przykład 
w pozycji katalogowej dotyczącej 
systemu NOE-Top podawane są 
nakłady robocizny zawierające czas 
montażu i demontażu poszczegól-

 Rys. 1    Pojedynczy panel systemu 
deskowań wielkowymiarowych 
ramowych Mega-NOE:  a) w stanie 
złożonym - na czas transportu, b) 
w stanie rozłożonym 

Rys 1 Pojedynczy panel systemu

nych typów płyt,  narożników sta-
łych z podziałem na zewnętrzne 
i wewnętrzne, narożników prze-
gubowych, ściągów, zamków, za-
strzałów  itp.  W przedstawionym 
poniżej modelu matematycznym 
sposób wprowadzania danych 
zawierających pracochłonność 
montażu i demontażu elementów 
formujących oparty jest na ww. 
„katalogach niemieckich”.  W Pol-
sce około 90% stosowanych desko-
wań stanowią systemy producen-
tów niemieckich.
Przykładem systemu deskowania 
charakteryzującego się dobrą tech-
nologicznością jest MegaNoe. Na 
rys. 1 przedstawiono  pojedynczy 
panel tego systemu o wymiarach: 
240,0 cm  x  300,0 cm.  Panel-kom-
pakt zawiera w swoim zestawie 
wszystkie niezbędne do obsługi 
deskowania tzw. elementy złączne 
(zamki, śruby dystansowe i na-
krętki), pomosty robocze i zastrza-
ły stabilizujące. Po uniesieniu, 
przy pomocy żurawia i ustawieniu 
w przeznaczonym miejscu formo-
wanej ściany, panel jest gotowy 
(z rozłożonymi rozporami i pomo-
stem) do stabilnego zamocowania. 
Kolejnym czynnikiem decydującym 
o wyborze deskowań  jest wielkość 
ciśnienia (nośność deskowania) p  
[kN/m2] jakie jest ono w stanie prze-
nieść podczas układania mieszanki 
betonowej. Projektant przed podję-
ciem decyzji o wyborze danego sys-
temu deskowania powinien spraw-
dzić, czy w założonych warunkach 
technologiczno-organizacyjnych 
wykonywania konstrukcji desko-
wanie to przeniesie dopuszczalne 
ciśnienie. Podczas betonowania 
konstrukcji pionowych o znacznej 
wysokości, w celu kontroli, a także 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy, 
korzysta się z przyrządów do po-
miaru bieżącego ciśnienia mieszan-
ki betonowej – fot. 1 ).

Według zaleceń normy PN-EN 
12181:2008 [13] wielkość ciśnienia 
jakie wywiera mieszanka betonowa 
należy obliczać według: 
─ DIN 18218:1980-09,
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Fot. 1    Przyrząd do bieżącego pomiaru 
ciśnienia mieszanki betonowej 
w deskowaniu

Fot 1 Przyrząd do bieżącego pomiaru

 Fot. 2    Betonowanie „oddolne”; a) widok podłączonego rurociągu pompy do króćca usytuowanego 
w deskowaniu ramowym, b) widok betonowanej ściany sposobem „oddolnym” (MEVA)

Fot 2 Betonowanie oddolne”; a) widook podłączonego rurociągu pompy do króćca usytuowanegoo

─ CIRIA Report N. 108 Concrete 
pressure on formwork, 1985,
─ Manual de Technologie: Coffra-
ge; CIB-FIB-CEB 27-98-83.
Należy zauważyć, że w 2010 roku 
ukazała się nowa norma DIN 
18218:2010-0: Pressure of fresh concre-
te on vertical formwork, która zaleca 
podczas ustalania ciśnienia mie-
szanki w deskowaniu elementów 
pionowych, uwzględnić między 
innymi, parametry betonów samo-
zagęszczalnych SCC oraz oddolny 
sposób wprowadzania mieszanki 
do formy – fot. 2.
W artykule nie wyodrębniono dodat-
kowych kryteriów wyboru  jak jakość 
i bezpieczeństwo robót. Przyjęto, że te 
dwie cechy powinny spełniać wszyst-
kie deskowania; wynika to z prawa 
budowlanego (bezpieczeństwo) i od-
powiednich  norm [4,13,15].

Budowa modelu

Model matematyczny składa się 
z funkcji celu i warunków ogranicza-
jących. Funkcję celu stanowi wyraże-
nie defi niujące wskaźnik ilościowy 
wyrażony w jawnej postaci analitycz-
nej i przedstawia  koszty związane 
z wykonaniem robót deskowanio-
wych, na które składają się: zakup 
deskowania (dzierżawa), koszty 
transportu  deskowania na budowę, 
koszty montażu i demontażu elemen-
tów formujących, a także koszty trans-
portu elementów w obrębie budowy.  
Warunki ograniczające podane są 
w postaci nierówności oraz równań. 

Wyrażają one parametry, zależności 
jakie powinien spełniać analizowany 
system deskowaniowy. Są to przede 
wszystkim wskaźniki charakteryzu-
jące konstrukcję płyt formujących jak 
ciężar, geometrię, nośność. Warunki 
ograniczające wyrażają także zależno-
ści organizacyjne, jakie powinny być 
spełnione podczas wykonywania ro-
bót.  Zależności te wynikają z warun-
ków terenowych oraz klimatycznych 
w jakich realizowana jest budowa, 
terminów zawartych w kontraktach 
i innych wynikających z wymagań 
zleceniodawcy.  
Założenia do budowy modelu:
Załóżmy, że na etapie projektowa-
nia mamy możliwość  użycia nastę-
pujących systemów deskowań:  S1, 
S2,..., Si,...,Sm,  i=1,2,...,m.
Poszczególne systemy deskowań są 
charakteryzowane przez parametry 
techniczne określające ich przydat-
ność do deskowania elementów 
budynku. W przypadku deskowań 
ściennych parametrami tymi są: 
  dopuszczalne ciśnienie jakie 

może przenieść deskowanie pi 
[kN/m2],
  wysokość elementów; często 

w danym systemie deskowań 
tzw. element podstawowy jest  
dostosowany do wysokości 
typowych kondygnacji np. bu-
downictwa mieszkalnego oraz 
ogólnego hi,

  ciężar podstawowej płyty roz-
patrywanego systemu e

im  
(e =1,2,...,ai), 

  sposób betonowania, np. od-
dolny,

  powierzchnia  płyt oraz akce-
soriów będących w dyspozycji 
oferenta (stan magazynu) Fi, 
(i=1,2,...,m). Powierzchnię Fi 
określa  sumaryczna powierzch-
nia wszystkich typów płyt (np. 
płyt różnych wymiarów) two-
rzących dany system i. 

   (1)Fi = e
i

g

e

e
i nF ⋅∑

=1   
Gdzie: 

e
iF  – oznacza powierzchnię 

e-tego typu płyty, i-tego systemu,
e
in  – liczbę elementów e-tego 

typu płyt, i-tego systemu. 
Załóżmy, że dysponujemy liczbą 
n rodzajów Zj sprzętu montażo-
wego do transportu deskowania  
j=1,2,...,n. 
Każde więc zadanie montażu 
deskowania realizowane będzie 
w sposób zależny od układu (Si, 
Zj), tj. systemu deskowania oraz 
rodzaju sprzętu montażowego. 
Warunkiem niezbędnym zastoso-
wania i-tego systemu deskowań 
do wykonywania danego elemen-
tu  obiektu jest spełnienie zada-
nych wymogów technicznych, 
organizacyjnych, ekonomicznych 
i jakościowych.
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Wprowadźmy zmienną binarną 
wyboru 

gdy montaż deskowania od-
bywa się przy zastosowaniu 
i – tego systemu  (1)
oraz przy użyciu maszyny 
montażowej – j

w przeciwnym wypadku

Xij =

Rozwiązanie problemu sprowadza 
się do wyznaczenia minimum na-
stępującej funkcji:
min

ij
s
ij

d
ij

r
ij xKKK )( ++

 
zł.(2)

i=1,2,...,m
j=1,2, ...,n     

 Rys. 2   Fragment ściany zadeskowanej przy użyciu systemu LOGO PaschalRys 2 Fragment ściany zadeskowanej przy użyciu systemu LOGO Paschal

Opis parametrów Wielkość
Wysokość ściany 281.0 cm
Ciężar deskowania 9351 Kg
Czas montażu 
deskowania 55:05 h

Czas demontażu 
deskowania 31:41 h

 Rys. 3    Fragment ściany zadeskowanej przy użyciu systemu RASTER PaschalRys 3 Fragment ściany zadeskowanej przy użyciu systemu RASTER Paschal

Opis parametrów Wielkość
Wysokość ściany 281.0 cm
Ciężar deskowania 9091 Kg
Czas montażu 
deskowania 80:52  h

Czas demontażu 
deskowania 62:10  h

przy warunkach brzegowych:

 xij = 1,     j=1,2, ...,n      (3)∑
=

m

i 1

 xij =1,      i=1,2,...,m,     (4)∑
=

n

j 1

pij  ≥  pmin,           (5)
Gij  ≥  Gmax,          (6)
Fij  ≥  Fmin,            (7)
tij  <  tdop,          (8)

gdzie: r
ijK

 
– koszt robocizny przy 

zastosowaniu  i – tego systemu de-
skowań i = 1,2, ..., m  i użyciu j-
tego rodzaju maszyny montażowej  
j=1, 2, ..., n,

d
ijK

 
– koszt dzierżawy i – tego 

systemu deskowań 
s
ijK

 
– koszt pracy j-tego rodzaju 

maszyny montażowej przy zastoso-
waniu i – tego systemu deskowań,
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 Rys. 4    Grafi czna interpretacja analizy porównawczej stosowanych systemów deskowań:
a) analiza kosztowa, b) analiza czasowa.

Rys 4 Graficzna interpretacja analizy porównawczej stosowanych systemów deskowań:

a)                                                                             
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b) 

tij – czas realizacji ścian przy zasto-
sowaniu i-tego systemu deskowań 
przy zastosowaniu j-tego rodzaju 
maszyny montażowej,  
tdop – dopuszczalny czas realizacji 
ścian – wynikający z analizy sie-
ciowej przedsięwzięcia,
Ograniczenie (3) określa, że stoso-
wany jest tylko jeden system desko-
wań w danym rozwiązaniu, nato-
miast ograniczenie (4) oznacza, że 
do danego systemu deskowań uży-
wany jest tylko jeden rodzaj maszy-
ny montażowej.

PRZYKŁAD
Na rysunkach 2 i 3 przedstawio-
no fragment konstrukcji ścian za-
deskowanych dwoma systemami 
deskowań, których producentem 
jest PASCHAL: LOGO – rys. 2 
i RASTER – rys. 3. Obok rysunków 
przedstawiono wielkości czasów 
deskowań (Forming Time) oraz 
wielkości czasów rozdeskowń (Di-
smantling Time) jakie są niezbędne 
przy zastosowaniu danego systemu 
deskowań.
Na rys. 4a) przedstawiono wyniki 
analizy kosztowej tj. koszty dzierżawy 
poszczególnych systemów deskowań 
użytych do zaformowania tego sa-
mego fragmentu ściany. Rysunek 4b) 
zawiera analizę czasową – nakłady 
pracy na montaż i demontaż elemen-
tów poszczególnych systemów.

Zakończenie

Coraz powszechniej stosowana 
technologia budownictwa mono-
litycznego oraz związany z tym 
rosnący rynek producentów de-
skowań sprawiają, że w procesie 
projektowania istnieje potrzeba 
wykorzystywania algorytmów 
umożliwiających optymalizację 
doboru deskowań. Przedstawiony 
model matematyczny umożliwia 
znalezienie racjonalnego systemu 
deskowań ramowych do wyko-
nywania elementów pionowych 
z uwzględnieniem uwarunkowań 
technologicznych i organizacyj-
nych wprowadzonych przez inwe-
stora. Istotnym ograniczeniem sto-

sowania modelu jest brak danych 
dotyczących pracochłonności mon-
tażu i demontażu elementów w po-
szczególnych systemach deskowań. 
Problem ten można rozwiązać na 
dwa sposoby: zbudować własną 
zakładową bazę danych, lub - na 
wzór niemiecki – zlecić niezależne-
mu instytutowi opracowanie norm 
nakładów rzeczowych na wykona-
nie konstrukcji betonowych w sys-
temach deskowań funkcjonujących 
na budowlanym rynku polskim.
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Odpowiadając na prognozy rynku przewidu-
jące między innymi budowę nowych chłodni 
kominowych, służących do schładzania prze-

mysłowego wody, pojawił się na rynku system SK 175 
fi rmy DOKA, który został zaprojektowany i zoptymali-
zowany wyłącznie pod tym kątem. 

Dzięki wyspecjalizowaniu syste-
mu SK 175, osiągnięto wysoką 
efektywność jego użytkowania 
przy realizacji chłodni komino-
wych, gdyż celem firmy w tym 

Jak można efektywnie zrealizować 

chłodnię kominową?

przypadku nie było stworzenie kompromisowego, 
bardzo uniwersalnego systemu deskowań – ale 
bezpośrednie wyjście naprzeciw wysokim wyma-
ganiom wykonawców przy takich realizacjach. 
SK 175 może z powodzeniem konkurować ze śli-
zgiem, gdyż umożliwia realizację etapów betono-
wania o wysokości 1,50 m w cyklu jednodniowym. 
Przy tak napiętym harmonogramie ważną kwestią 
jest bezpieczeństwo na budowie. Zastosowane roz-
wiązania pomostów roboczych zapewniają wysoki 
standard bezpieczeństwa. Podczas samoczynnego 
wspinania jednostki pomostów cały czas są połączo-
ne z budowlą. Sposób wspinania nie powoduje po-
wstawania przerw między pomostami. Elektryczny 
napęd wspinania nie powoduje wycieków oleju, wy-
stępujących w przypadku systemów wspinających 
z napędem hydraulicznym. Bogate referencje w po-
staci około 50 chłodni kominowych zrealizowanych 
na całym świecie świadczą o przekonaniu klientów 
do współpracy w zakresie stosowania systemu SK 
175. System ten jest unikatowy, ponieważ wśród 
głównych dostawców technologii deskowań jedynie 
fi rma Doka posiada w swojej ofercie system desko-
wań do realizacji chłodni kominowych. dr inż.  Piotr Ignatowski

Dyrektor Techniczny Doka Polska Sp. z o.o.

Jakie są tendencje przy ofertowaniu 

rusztowań?

Zmniejszający się rynek robót budowlanych w 
Polsce, jak również istotne zmiany w jego struk-
turze sprawiają, że zmienia się dziś także rola 

dostawcy rusztowań w obsłudze procesu budowla-
nego. Klient oczekuje od nas rozwiązań szytych na 
miarę i ofert, które coraz częściej, zamiast koncepcji 
rozwiązań, prezentują niemal fi nalne projekty. Ocze-
kuje ponadto przejęcia pełnej odpowiedzialności już 

nie tylko za dostarczony sprzęt, 
projekt i montaż, ale także za od-
biór do użytkowania dostarcza-
nego rusztowania oraz późniejszy 
nadzór nad jego eksploatacją na 
budowie. Jeśli chodzi o wspomnia-
ne zmiany w strukturze rynku, to 
budowa i modernizacja obiektów 

mgr inż. Cezary Kowalski
Technolog ds. Rusztowań ULMA Construccion Polska S.A.

sportowych i przemysłowych, jak również renowacja 
budowli zabytkowych, wymuszają stosowanie coraz 
to nowych, nietypowych rozwiązań projektowych. 
Jak nigdy dotąd  wzrasta znaczenie ścisłej współpracy 
technologa z klientem oraz inżynierem przygotowu-
jącym projekt konstrukcji. Optymalny projekt rusz-
towania powinien bowiem zapewniać maksymalnie 
bliskie podejście pod powierzchnie robocze, szybki i 
bezpieczny montaż oraz jak najmniejsze zużycie ele-
mentów rusztowaniowych, a jednocześnie uwzględ-
niać ewentualne ograniczenia montażowe. Prawdziwe 
wyzwanie dla projektanta  stanowi także wcale nie tak 
rzadka sytuacja, gdy musi się on dostosować do czę-
stych i istotnych zmian projektowych. Jako przykład 
takiej realizacji mógłbym wymienić chociażby obsłu-
giwaną przez nas obecnie budowę nowego przykry-
cia ochronnego dla nieczynnej elektrowni atomowej 
w Czarnobylu, realizowaną przez konsorcjum NOVAR-
KA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu klienta, za-
projektowaliśmy wolno stojącą schodnię o wysokości 
50 m z elementów dostarczonych wcześniej na tę bu-
dowę. Wymagało to od projektantów pełnej analizy ob-
liczeniowej konstrukcji składającej się z elementów nie 
stosowanych standardowo w tego typu schematach.
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Burta, poręcz czołowa, czy też odpowiednia ilość 
prawidłowo użytych kotwień, to ważne elementy, 
na których nie można, ani – nie opłaca się oszczę-

dzać. Naprawdę niewiele trzeba, aby pracujący na rusz-
towaniu przypadkowo trącił nogą wiadro, które potem 
runie w dół z niezabezpieczonego pomostu roboczego. 
W GBG mamy zasadę, aby pomagać Klientowi w wyborze 
rozwiązania najlepiej dopasowanego do jego potrzeb, 
tak by niepotrzebnie nie przepłacał. Nigdy jednak nie 
proponujemy oszczedności kosztem bezpieczeństwa.
Zdarza się, że Klienci po otrzymaniu od nas kalkulacji, 
pytają nas, dlaczego sprzedajemy rusztowania drożej 
o kilka złotych za metr kwadratowy niż konkuren-
cja. Jako argument przedstawiają ceny minimalne, 
które jak się okazuje – niekoniecznie odnoszą się do 
ich potrzeb. Po przyjrzeniu się konkurencyjnym ofer-
tom, często zauważamy, że sporządzone zostały one 
np. dla rusztowań niskich, podczas gdy Klient wyma-
ga rusztowania wysokiego, które jest nieco droższe, 
albo w kosztorysie nie zostały uwzględnione niektó-
re obowiązkowe elementy… Zwłaszcza to ostatnie, 
czyli niezawieranie kalkulacji burt BHP, czy też innych 
elementów mających wpływ na bezpieczeństwo pra-
cowników, uważamy za czyn nieuczciwej konkurencji, 
który nie powinien w ogóle mieć miejsca. 

Burty, siatka, poręcze czołowe – jak dobrać 

wyposażenie rusztowania?

Koszt zabezpieczeń jest naprawdę niewspółmiernie 
niski w stosunku do całości inwestycji w sprzęt rusz-
towaniowy, a korzyści – podobnie jak zdrowie i życie 
– bezcenne.

Dawid Natkaniec
prezes Global Business Group

Aluminiowe systemy deskowań cieszą się coraz 
większą popularnością. Jednak sam materiał 
budujący te konstrukcje nie decyduje jeszcze o 

ich sukcesie. Istotne są szczegóły, które połączone w 
całość, tworzą rozwiązanie kompletne, o konkretnych 
walorach technicznych i użytkowych. Rozwiązanie, 
które można nazwać Systemem.
Wśród wielu dostępnych na rynku rozwiązań i sys-
temów deskowań nowością są oparte na aluminium 
systemy HV i Megashore (system przestawnych, wiel-
kopowierzchniowych blatów i wież do deskowań stro-
powych do obiektów wysokich do 25 m). Oba produk-
ty to owoc konsekwencji w realizowaniu przez fi rmę 
Ischebeck wizji nowoczesnego budownictwa. Wizja 
ta oparta jest na fi lozofi i maksymalnego uproszcze-
nia czynności związanych z formowaniem konstrukcji 
z betonu. Zarówno HV, jak i Megashore to niezwykle 
elastyczne, wzajemnie kompatybilne systemy mo-
dułowe, pozwalające osiągnąć niespotykaną dotąd 
wydajność zabudowy. Innowacyjna konstrukcja na 
nowo defi niuje pojęcia wygody i bezpieczeństwa 
pracy. Ograniczenie niezbędnej ilości elementów 
składowych do minimum, pozwala zachować ich 
pełną funkcjonalność przy znacznym uproszczeniu 
zarówno procesu projektowania, jak i wykonawstwa. 

Innowacyjne systemy deskowań aluminio-

wych – puste hasło czy rzeczywiste korzyści?

Mniej elementów to czytelniejszy projekt, większy po-
rządek na placu budowy, szybsze tempo prac i mniej-
sze ryzyko pomyłki. Opisane cechy przekładają się nie 
tylko na wyjątkowy komfort i łatwość użytkowania, ale 
też – a może przede wszsytkim – na znaczące korzyści 
ekonomiczne. 

mgr inż. Jakub Sierant 
dyrektor zarządzający TITAN POLSKA sp. z o.o.




