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Rusztowania stosowane w przemyśle

Usługi powiązane z wynajmem 
oraz obsługą rusztowań 
(montaż/demontaż i serwiso-

wanie) obejmują wszystkie segmen-
ty budownictwa, zarówno na etapie 
realizacji inwestycji, jak i na etapie 
prac remontowych, niezależnie od 
wielkości i stopnia skomplikowania 
planowanych lub prowadzonych prac. 
Obecnie widoczna jest coraz większa 
dysproporcja w zakresie kryteriów 
technologicznych i jakości oferowa-
nych na rynku usług z zakresu rusz-
towań. W naturalny sposób nastąpił 
podział na segment budownictwa 
ogólnego, który w większości w za-
kresie stosowanych rusztowań i or-
ganizacji usługi pozostał na poziomie 
sprzed 10–15 lat, i przemysłowego. 
W segmencie budownictwa inżynier-
skiego oraz szczególnie w segmencie 
budownictwa energetycznego widać 
wyraźne dążenia do podniesienia ja-
kości zarówno oferowanych usług, 
jak również stosowanych rozwią-
zań technologicznych w zakresie 
rusztowań. Dodatkowo w sektorze 
przemysłowym i energetycznym wi-
doczne jest obecnie poszukiwanie 
rozwiązań w zakresie świadczenia 
stałych długoterminowych usług ob-
sługi rusztowań podczas bieżących 

napraw, remontów i awarii. W efek-
cie oczekiwań rynku oprócz produktu, 
którym są rusztowania, konieczne 
jest zapewnienie wszechstronnego 
serwisu, w którego skład wchodzi: 
indywidualne projektowanie, oblicze-
nia statyczne, obsługa logistyczna, 
a także kompleksowa usługa monta-
żu i demontażu oraz obsługa i nadzór 
w trakcie użytkowania rusztowania.

Specyfi ka robót rusztowanio-
wych w przemyśle 
Trudne warunki, niebezpieczne środo-
wisko i wiele innych utrudnień powo-
dują, że budowa rusztowań wymaga 
dużego doświadczenia oraz wiedzy. 
Wykonywanie robót w trakcie czyn-
nego zakładu, np. w związku z ko-
niecznością usunięcia awarii, trudne 
dojście do stanowiska pracy, praca 
zmianowa oraz wysoka temperatura 
skutkują zazwyczaj bardzo napiętym 
harmonogramem prac z wykorzysta-
niem dużej ilości rusztowań i zapla-
nowaniem ich precyzyjnej logistyki. 
Wysoki stopień skomplikowania tych 
nietypowych projektów oraz specy-
fi czne środowisko stwarzają wiele 
innych prawdopodobnych zagrożeń 
oprócz upadku z wysokości. Należą 
do nich m.in.: niebezpieczne porażenie 

Danuta Gawęcka 
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań 

Maciej Rudaś
PERI Polska – członek PIGR

Zdjęcia: Archiwum PIGR i PERI Polska

Branża budowlana jest liderem pod względem śmiertel-

nych wypadków w pracy. Najczęściej zdarzają się one 

podczas robót na rusztowaniach. 

prądem, negatywny wpływ czynników 
chemicznych, pyłu, kurzu czy lotnych 
włókien izolacyjnych, ryzyko upad-
ku z powodu niebezpiecznych otwo-
rów oraz pracy wewnątrz zbiorników 
czy kanałów. 

Fot. 1 Ι Elektrownia w Hamm
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Charakterystyka rusztowań 
wykorzystywanych w przemyśle 
Dynamiczny rozwój technologiczny 
produktów i zmiany zachodzące na 
rynku produkcji rusztowań oraz or-
ganizacji świadczonych usług wynika-
ją w znacznym stopniu z rosnących 
wymagań inwestorów i wykonawców. 
Usługodawcy muszą zatem spełnić 
wiele kryteriów mających wpływ na 
szybką, bezpieczną i profesjonalną 
realizację budowy. Ogólny wzrost 
świadomości uczestników procesu 
budowlanego oraz prowadzone na 
szeroką skalę inicjatywy w dziedzi-
nie poprawy bezpieczeństwa pra-
cy coraz częściej przyczyniają się 
do stosowania produktów i usług, 
których niska cena jest ważna, 
ale nie najważniejsza.
W ostatnim okresie wśród inwesto-
rów, wykonawców oraz odbiorców 
usług z zakresu rusztowań w sek-

torze przemysłowym i energetycz-
nym można zauważyć podniesienie 
wymagań dotyczących stosowania 
bezpiecznych, sprawnych technicznie 
elementów rusztowań, jednocześnie 
z naciskiem na poszukiwanie profe-
sjonalnej usługi serwisowej. Przed 
dokonaniem wyboru oferty inwestorzy 
i wykonawcy coraz częściej analizują 
kryteria dotyczące jakości produktu, 
jego przydatności do wykonania danej 
realizacji, rozmiaru dostępnych zaso-
bów czy też możliwości projektowe 
i logistyczne dostawcy rusztowań.
Jeśli chodzi o usługę serwisową, to 
w tym zakresie oceniane są propo-
nowane rozwiązania organizacji prac, 
doświadczenie montażowe i nadzor-
cze personelu, systemy zarządzania 
rusztowaniami na budowie, nadzór 
użytkowy rusztowań. Rozważny wy-
bór dostawcy rusztowań i usług bar-
dzo często ma bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo konstrukcji ruszto-
wań, bezpieczeństwo użytkowników, 
terminowość oraz jakość realizowa-
nych prac.
Budowanie trwałej świadomości bez-
pieczeństwa oraz kształtowanie od-
powiedzialnych postaw jest bardzo 
długim procesem, wymaga zaangażo-
wania inwestora, projektanta, kierow-
nictwa i kadry inżynierskiej budowy, 
podwykonawców, dostawców materia-
łów budowlanych oraz organów nad-
zoru. Zwiększenie stopnia bezpie-
czeństwa i utrzymanie go na wysokim 
poziomie przy pracy na rusztowaniach 
wymaga działań obejmujących general-
nie wszystkie czynniki związane z za-
kresem rusztowań. Jako podstawowe 
należy tutaj wymienić elementy rusz-
towań jako produkt, dokumentację 
technologiczno-projektową planowanej 
konstrukcji, proces montażu i użytko-
wania, systemy szkoleń, analizy ryzyka, 
systemy ratownictwa i ewakuacji.

Dokumentacja rusztowań wy-
korzystywanych w przemyśle  
W zakresie dokumentacji czy wymo-
gów kwalifi kacyjnych dla monterów 
oraz osób z nadzoru realizacje z rusz-
towań stawiane w przemyśle energe-
tycznym podlegają wszystkim wymo-
gom, jakie stawia się każdej tego typu 
konstrukcji. Rusztowania stawiane 
w przemyśle, ze względu na to, że 
co najmniej w 80% występują nietypo-
we rozwiązania, wymagają indywidual-
nej analizy. Oznacza to, że wymagają 
indywidualnej dokumentacji technicz-
nej. W zakresie dokumentacji są to:
■  instrukcje:
 –  montażu i eksploatacji rusztowań 

(często zwane DTR-kami) dla da-
nego systemu rusztowania, jakie 
wykorzystano do budowy kon-
strukcji, 

 –  oddzielna, indywidualna instrukcja 
montażu i eksploatacji dla kon-
kretnej realizacji;
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■  projekt techniczny (z obliczeniami 
statycznymi);

■  atesty; 
■  informacja do planu BiOZ na etapie 

jego tworzenia;
■  plan organizacji robót; 
■  ocena ryzyka zawodowego na sta-

nowisku pracy;
■  kopie DTR oraz dopuszczenia UDT 

do eksploatacji maszyn używanych 
przy montażu/demontażu/przebudo-
wie rusztowań;

■  dokumenty niezbędne do wyrobienia 
przepustek dla pracowników i per-
sonelu;

■  dokumenty poświadczające wszelkie-
go rodzaju obowiązkowe szkolenia, np. 
ogólne bhp lub związane z wymaga-
niami, jakie na swoim terenie stawia 
inwestor np. w stosunku do zasad 
bhp i poruszania się po obiekcie.

Ponadto w odniesieniu do elementów 
rusztowań jako produktu głównym 
kryterium, jakie powinno być brane 
pod uwagę przez świadomych bez-
pieczeństwa wykonawców, jest sto-
sowanie produktów certyfi kowanych 
lub zgodnych z normami i dyrekty-
wami UE. Każda profesjonalna fi rma, 
która wynajmuje rusztowania, musi 
posiadać kryteria oceny elementów 
zużytych lub zniszczonych i zgodnie 
z zapisami kryteriów prowadzić i ewi-
dencjonować gospodarkę posiadanymi 
zasobami. Takie postępowanie eliminu-
je czynniki wpływające negatywnie na 
stan techniczny, bezpieczeństwo przy 
pracy na rusztowaniach i niekontrolo-
wany napływ rusztowań różnej jakości 
oraz w złym stanie technicznym, które 
często nie podlegają żadnej weryfi ka-
cji i zostały wycofane z użytkowania 
w krajach o wyższej kulturze bezpie-
czeństwa. Dzięki temu możliwe jest 
również ograniczenie wprowadzania 
na rynek niebezpiecznych produktów, 
wykonywanych ze stali o nieznanych 
parametrach, lub rusztowań, których 
pozbywają się przedsiębiorcy z krajów 

zachodnich w wyniku wysokiego stop-
nia zużycia. Bardzo ważnym czynnikiem 
dokumentacji technologiczno-projek-
towej, która ma szczególny wpływ na 
bezpieczeństwo prowadzenia prac, 
zwłaszcza w przypadku sektora prze-
mysłowego, są obliczenia statyczne 
oraz dodatkowo opracowywane indy-
widualnie szczegółowe zasady monta-
żu, użytkowania i demontażu ruszto-
wań w zależności od specyfi ki zadań, 
obejmujące wymagane przez klientów 
kryteria bezpieczeństwa. Zagadnienia 
statyczne występujące w przypadku 
rusztowań (luzy montażowe, imperfek-
cje itp.) czy też różnice konstrukcyjne 
wynikające z oferowanych na rynku 
systemów nie są możliwe do określe-
nia bez specjalistycznego oprogra-
mowania i wiedzy. Same uprawnienia 
budowlane do projektowania ruszto-
wań (projektować rusztowania mogą 
tylko osoby pełniące samodzielną funk-
cję w budownictwie, tj. posiadające 
uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, ze względu 
na specjalizację w zakresie rusztowań 
w nich zawartych oraz posiadające ak-
tualne zaświadczenie przynależności 
do samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa), odniesione do typowych 
stalowych konstrukcji budowlanych, nie 
oznaczają, że każdy projektant tech-
nolog jest w stanie dokonać prawidło-
wych obliczeń wytrzymałościowych 
konstrukcji rusztowań. Wspomniany 
poprzednio czynnik – produkt – rów-
nież pośrednio ma wpływ na ewentu-
alne błędy projektowe. W przypadku 
rusztowań niewiadomego pochodzenia 
materiały o nieznanych parametrach 
mechanicznych mogą skutkować przy-
jętymi błędnie założeniami do projektu. 
Często w trakcie montażu konstruk-
cji dochodzi do użycia elementów 
rusztowań pochodzących z różnych 
systemów od różnych producentów. 
Powstaje wtedy struktura, która zu-
pełnie odbiega od założeń określonych 

w instrukcjach montażu, odniesionych 
tylko do jednego systemu.

Kwalifi kacje personelu 
W zakresie kwalifi kacji, jakie powinny 
posiadać osoby stawiające rusztowa-
nia i nadzorujące cały proces, należy 
przede wszystkim oczekiwać, że mają 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 
bo tylko w ten sposób można zapewnić 
właściwe przygotowanie i wykonanie 
procesu montażu i demontażu kon-
strukcji rusztowań. Ma to kolosalne 
znaczenie dla bezpieczeństwa robót 
rusztowaniowych. Statystyki wypad-
ków, szczególnie upadków z wysokości, 
w brutalny sposób odkrywają smutną 
prawdę o branży budowalnej, która jest 
zdecydowanym liderem pod względem 
śmiertelnych wypadków przy pracy. 
W głównej mierze odnoszą się one do 
robót rusztowaniowych. System szko-
leń dla montażystów rusztowań w Pol-
sce jest pobieżny, a kurs przygotowu-
jący do zdobycia uprawnień montażysty 
trwa zaledwie kilka dni i nie musi być 
poparty jakimkolwiek okresem przygo-
towawczym. Zdobyte w taki sposób 
uprawnienia pozwalają na wykonywa-
nie prac montażowych bez ograniczeń 
w każdych warunkach i przy użyciu 
każdego systemu rusztowań. Polski 
proces kształcenia montażystów rusz-
towań nie stopniuje zdobywanej wiedzy 
i doświadczenia w jakikolwiek sposób. To 
z kolei ma swoje konsekwencje w jakości 
wykonywanych później robót montażo-
wych i możliwości wystąpienia wypadku 
w trakcie ich wykonywania. Można mieć 
tylko nadzieję, że wykonawcy są świa-
domi tego stanu rzeczy i starają się 
sami doszkalać pracowników. 
Rozumiejąc potrzebę i wagę odpowied-
nich kwalifi kacji, Polska Izba Gospodar-
cza Rusztowań, działając w między-
narodowych strukturach branżowych, 
jako członek UEG – europejskiej orga-
nizacji rusztowaniowej, czyni starania, 
aby wprowadzić stopniowanie wiedzy 
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w połączeniu z praktyką montażystów 
rusztowań w postaci podziału w tym 
zawodzie na: montera szkolonego 
(skilled worker/fi tter) i montera wy-
kwalifi kowanego (trained worker/fi t-
ter). Działania Izby zmierzają również 
w kierunku kształcenia osób sprawują-
cych nadzór (Qualifi ed competent per-
son – supervisor) nie tylko nad mon-
tażem, ale również nad eksploatacją 
rusztowań.
Okazuje się, że wypadkom znacznie 
częściej ulegają użytkownicy ruszto-
wań niż pracownicy, którzy je montu-
ją. Użytkownik, który nie wykonywał 
montażu konstrukcji rusztowania, jest 
statystycznie najbardziej narażony na 
upadek z wysokości. Wynika to z faktu, 
że szkolenie dotyczące użytkowania 
rusztowania często wykonywane jest 
pobieżnie przez osoby, które nie mają 
wiedzy o konstrukcji rusztowania. Szko-
lenie takie powinno być obligatoryjne 
przy każdym szkoleniu stanowiskowym 
danego pracownika. Czasami przyczyną 
wypadku podczas eksploatacji może być 
źle zmontowana konstrukcja. Zarówno 
w jednym, jak i w drugim przypadku 
odpowiedzialność spada na osoby nad-
zorujące prace. Przepisy wskazują na 
konieczność odpowiedniego nadzoru, 
a fakt, że roboty rusztowaniowe należą 
do szczególnie niebezpiecznych, obligu-
je do jego ustanowienia.

Procedury, dopuszczenia 
do eksploatacji, kontrole 
Ważnym ogniwem całego procesu 
budowy i eksploatacji rusztowań są 
procedury odbioru, kontrole i ser-
wisowanie rusztowań w trakcie ich 
użytkowania. Podobnie jak w zakresie 
dokumentacji czy wymogów kwalifi ka-
cyjnych odbiór i kontrole stawianych 
w energetyce rusztowań, np. przy 
montażu elewacji, remontu kotła i in-
stalacji, montażu konstrukcji stalowej,  
podlegają takim samym wymogom jak 
rusztowania stawiane w innych ob-

szarach. Należy podkreślić, że i w tym 
przypadku niestety przepisy nie są 
kompletne i wyczerpujące, bo odno-
szą się jedynie do sytuacji, w której 
zgodnie z ustawą – Prawo budowlane 
występuje obligatoryjność ustanowie-
nia kierownika budowy i tylko w takiej 
sytuacji wskazują na niego właśnie. 
W innych przypadkach nie jest to spre-
cyzowane, co prowadzi z jednej strony 
do nadmiernych i nieuzasadnionych 
oczekiwań ze strony inwestora, tj. 
legitymowania się przez osoby odbie-
rające rusztowania uprawnieniami bu-
dowlanymi, albo rodzi patologię – brak 
odbiorów, fi kcyjne odbiory lub odbiory 
dokonywane przez osoby niekompe-
tentne. Problem z kwalifi kacjami osoby 
odbierającej rusztowanie do eksploa-
tacji jeszcze bardziej komplikuje fakt, 
że wskazane wyżej uprawnienia de 
facto nie dają gwarancji, iż mamy do 
czynienia z osobą rzeczywiście posia-
dającą odpowiednią wiedzę do tego ro-
dzaju czynności. Na większości uczelni 

oraz na egzaminach na uprawnienia 
budowlane sprawy projektowania, 
technologii budowy i wymagań bezpie-
czeństwa traktowane są marginalnie.
Oprócz wymienionych elementów 
składających się na sukces inwestycji 
z udziałem rusztowań warto jeszcze 
podkreślić wagę terminowości dostaw 
i montażu. Napięty harmonogram 
prac, skoordynowanie wielu branż i do-
stawców na jednej budowie oraz dba-
nie o koszty i bezpieczeństwo to wy-
zwania dla każdego przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza w obliczu kar związanych 
z opóźnieniami w branży energetycznej. 
Dla wielu fi rm sektora przemysłowo-
-energetycznego terminowa realizacja 
projektu przekłada się na otrzymanie 
kolejnych zleceń lub – w skrajnych wy-
padkach – decyduje o ich istnieniu na 
rynku. To tłumaczy, dlaczego tak waż-
na jest logistyka wewnątrz i zewnątrz 
przedsiębiorstwa oraz sprawne zarzą-
dzanie łańcuchem dostaw. Inwestorzy, 
kierując się atrakcyjną ceną, wybierają 
często najtańsze usługi dostawy rusz-
towania wraz z montażem. Zazwyczaj 
w przypadku projektów przemysłowo-
-energetycznych wybór takiej oferty 
powoduje konieczność nerwowego po-
szukiwania drugiego dostawcy usług, 
już w trakcie realizacji projektu, lub 
przyzwolenie na montaż rusztowań 
o wątpliwej jakości i sprawności tech-
nicznej. W przypadku niedotrzyma-
nia terminów przez dostawcę rusz-
towań i wpływu tego zdarzenia na 
końcowy termin realizacji inwestycji 
wykonawca, dla którego klientem 
jest inwestor, traci nie tylko wiary-
godność, ale często znaczne środki 
fi nansowe.  

Fot. 2 a, b Ι  System rusztowań PERI UP 
Rosett Flex

a

b
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Pytanie do eksperta Pytanie do eksperta

Zmiany w strukturze rynku budowlanego sprawiają, że 
zmieniła się rola dostawcy deskowań w obsłudze pro-
cesu budowlanego. Klient oczekuje rozwiązań indywi-

dualnych i ofert, które coraz częściej, zamiast koncepcji roz-
wiązań, prezentują niemal gotowe projekty. Oczekuje ponadto, 
że projektant deskowań dobierze asortyment w taki sposób, 
aby nie tylko odpowiadał on obowiązującym normom prawno-
-budowlanym, ale także uwzględniał ergonomię montażu 
i bezpieczną pracę z deskowaniami  oraz pozwalał na opty-
malizację kosztów ich użytkowania. Dodatkowe wyzwanie 
stanowią  zawsze nietypowe konstrukcje żelbetowe, któ-
rych nie da się zrealizować  przy użyciu deskowań inwen-
taryzowanych. Firma Ulma zgromadziła już bardzo boga-
tą bibliotekę takich indywidualnych projektów deskowań.  
W praktyce najczęściej dotyczą one fi larów mostowych, 
jak np. ostatnio na budowie dróg dojazdowych do mostu 
im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, gdzie zastosowa-
liśmy specjalne stalowe formy o wysokości ponad 8 m, 
podzielone na segmenty.  Dzięki przemyślanemu projekto-
wi zaledwie 2 komplety form (składające się z  5 segmen-
tów  każdy) wystarczyły do realizacji 70 podpór o zmiennej  
wysokości. Inny przykład rozwiązania „szytego na miarę” 
stanowi deskowanie indywidualne do wykonania ażurowej 
ściany Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Deskowanie ażu-
rów zaprojektowano jako specjalną, bardzo szczelną i do-
datkowo  wzmocnioną konstrukcję. Oczekiwane skosowanie 
krawędzi betonu umożliwił specjalny kształt listew fazują-
cych, opracowanych na potrzeby tego projektu i następnie 
opatentowanych przez naszą fi rmę.  Wszystkie „wybitki” 
przygotowano w halach montażowych centrów logistycz-
nych Ulma. Przy projektowaniu elementów indywidualnych 
należy zawsze pamiętać 
o tym, aby gabaryty nie 
wymuszały organizowania 
transportów specjalnych 
w celu ich dostarczenia 
na budowę.  

Jak dostawcy deskowań dostoso-
wują się do potrzeb wciąż zmie-
niającego się rynku budowlanego?

Janusz Lęcki 
 specjalista ds. technik deskowań, 

ULMA Construccion Polska S.A.
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System rusztowań roboczych Modul

W 2013 r. fi rma Doka uzupeł-
niła portfolio produktów 
o nowy system modułowe-

go rusztowania roboczego. Modul, 
bo taka jest jego nazwa, może być 
używany jako rusztowanie fasadowe 
lub konstrukcja wsporcza. Poza tym 
jest prosty w montażu i daje możli-
wość dostosowania do obrysu i róż-
nej wysokości budowli.
System rusztowań roboczych Mo-
dul składa się z niewielu elementów. 
Głównymi są: stojaki (2 i 3 m), rygle 
(0,73 i 1,40 m), pomosty, stężenia, 
bortnice i regulowane stopki. Głów-
nym elementem systemu jest węzeł 
modułowy Alfi x. Węzły rozmieszczo-
ne są na stojakach co 50 cm, co daje 
możliwość montażu elementów na 
ośmiu wysokościach i we wszystkich 
kierunkach, a także pozwala na umiesz-
czenie poziomów roboczych na wyma-
ganej wysokości. W węźle znajduje się 
stalowa, ażurowa płytka z czterema 
otworami do montażu rygli pod kątem 
prostym i czterema większymi do mon-
tażu elementów ukośnych lub rygli, 
które należy ustawić pod odpowiednim 
kątem. Sam montaż jest łatwy i nie 
wymaga wielu czynności. Do połącze-
nia rygla ze stojakiem wybrano rozwią-
zanie klinowe. Kliny zapewniają pewne 
i sztywne połączenie elementów oraz 
eliminują konieczność budowy ruszto-
wania łączonego obejmami, a co za tym 
idzie skracają czas montażu. Połącze-
nie uzyskuje się już w chwili ręcznego 
wsunięcia klina w otwór. Następnie, 
dzięki kilku uderzeniom 500-gramowe-
go młotka, klin można wbić do oporu. 
Głowica rygla zostaje dociśnięta do 
rury stojaka nad i pod płytką, dzięki cze-
mu uzyskuje się odpowiednio sztywne 
połączenie pod stałym kątem. Kolejnym 
etapem jest zamocowanie pomostów 
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Fot. Ι  Punkty oparcia rusztowania zbrojar-
skiego wykonuje się z rur połączonych 
ze stojakami za pomocą złączy 
krzyżowych

Fot. Ι  Przykładowa schodnia zbudowana 
z elementów systemu Modul

Doka Polska Sp. z o.o.
ul. Bankowa 32, Zielonka, Polska

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

i bortnic. Bortnica jest obowiązkową 
częścią składową barierki bocznej. 
Barierka, oprócz bortnicy, powinna 
składać się z rygli wzdłużnych zamo-
cowanych na zewnętrznych stojakach 
na wysokościach 0,50 m i 1,0 m nad 
pomostem. Bortnica w systemie Mo-
dul jest tak skonstruowana, że moż-
na ją zamontować zarówno przy po-
mostach systemowych z zawiesiem 
„U”, jak i pomostach opieranych na 
rurach. W drugim przypadku bort-
nice obraca się „do góry nogami”. 
Bortnice systemu Modul w kierunku 
wzdłużnym montuje się klinami rygla 
pomostu, a w kierunku poprzecznym 
klinami rygla wzdłużnego. W narożni-
ku bortnice krzyżują się dzięki specjal-
nym nacięciom wykonanym w zacze-
pach. Po założeniu pomostów należy 
zamontować zabezpieczenie. Element 
blokuje się poprzez obrócenie do opo-
ru bolców w kształcie litery T. Rygle 
pomostu są dostępne w różnych dłu-
gościach. Ich głównym zadaniem jest 
podparcie pomostów systemowych. 
System może być ustawiany nawet 
przez jedną osobę. Przy montażu, 
demontażu i przebudowie zalecane 
jest stosowanie uprzęży ochronnej, 
barierki wyprzedzającej lub obu tych 
rozwiązań jednocześnie. Elementy 
systemu Modul mogą być także wy-
korzystane do budowy schodni o po-
wierzchni podstawy 3,07 x 1,40 m, 
którą w całości można przenosić za 
pomocą żurawia. Dopuszczalne ob-
ciążenie biegu schodowego wynosi 
2 kN/m2. Rusztowanie, w zależności 
od szerokości podparcia, może osią-
gać maksymalną nośność 15,7 kN 
przy wysokości 10,54 m. System 
został zaprezentowany po raz pierw-
szy na tegorocznych targach Bauma. 
Prostota montażu, tempo pracy oraz 
jakość systemu i bezpieczeństwo wy-
konywanych z nim prac zostały bar-
dzo pozytywnie ocenione przez fi rmy 
wykonawcze.  
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Projektowanie technologiczne  
oraz dobór deskowań stosowanych w budownictwie 
inżynieryjnym na przykładzie budownictwa mostowego

W ostatnich latach, w znacz-
nej mierze dzięki środkom 
unijnym, w Polsce nastą-

piło zdecydowane zwiększenie liczby 
realizowanych obiektów inżynieryj-
nych. Niedawno przyjęto nową unij-
ną perspektywę fi nansową, zgodnie 
z którą w ramach budżetu polityki 
spójności nasz kraj otrzyma 82,5 
mld euro dofi nansowania (wg danych 
opublikowanych przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju [8]). Nie-
wątpliwie będzie to bodziec do roz-
poczęcia kolejnych przedsięwzięć bu-
dowlanych. Jednym z ważniejszych 
elementów powstawania inwestycji 
jest wybór technologii realizacji da-
nego obiektu i prowadzenie opty-
malizacji poszczególnych procesów 
budowlanych. W tym zakresie dobór 
odpowiednich systemów deskowań 
stanowi ważny element optymaliza-
cyjny wpływający na czas, koszt oraz 
jakość techniczną wykonywanego 
żelbetowego obiektu inżynieryjnego. 
Oznacza to, że odpowiednio dobra-
ne deskowania stwarzają możliwość 

dr inż. Nabi Ibadov
mgr inż. Krzysztof Kaczorek

Politechnika Warszawska
Zdjęcia: Archiwum fi rm: Harsco Infrastructure,

NOE, Peri, Ulma Construccion, Titan Polska Właściwy dobór systemu deskowań znacząco wpływa 

na poprawę wydajności robót budowlanych i jakość 

techniczną wykonywanej konstrukcji, a także przyczynia 

się do usprawnienia całego procesu realizacji obiektu 

oraz zmniejszenia kosztów.

poprawy wydajności prowadzonych 
robót, zredukowania kosztów zwią-
zanych z realizacją inwestycji oraz 
zapewnienia wysokiej jakości wyko-
nywanych elementów. W tym miej-
scu należy postawić pytanie: czym 
należy się kierować podczas dobie-
rania deskowań stosowanych w bu-
downictwie inżynieryjnym? Punktem 
wyjścia w tym zakresie powinny być 
istniejące formalnoprawne wymaga-
nia oraz zasady dotyczące tematyki 
deskowań i robót z nimi związanych, 
a także rodzaj i charakterystyka 
techniczno-technologiczna danego 
obiektu. 

Wybrane normy dotyczące 
deskowania oraz klasyfi kacja 
budownictwa inżynieryjnego
W Polskich Normach zaleceń do-
tyczących projektowania desko-
wań należy szukać w normie PN-EN 
12812:2008 [3]. Najczęściej stoso-
wana literatura obcojęzyczna, która 
również odnosi się do tego zagadnie-
nia, to niemiecka norma DIN 18218 

[2] oraz brytyjska CIRIA [1]. Każda 
z wymienionych pozycji jako para-
metr wiodący, związany z projekto-
waniem konstrukcyjnym, przyjmuje 
parcie mieszanki betonowej. Jednak 
często poza projektowaniem pod 
względem konstrukcyjnym konieczne 
jest odwołanie się do projektowania 
pod względem technologicznym. Bę-
dzie to proces uwzględniający zde-
cydowanie większą liczbę zmiennych. 
Jako wstęp do projektowania i do-
boru deskowania należy określić typ 
realizowanego obiektu. 

Proponowany model doboru 
deskowań 
Uwzględniając zakres, wymagania i za-
sady wynikające z aspektów formalno-
prawnych i techniczno-technologicz-
nych, można opracować uproszczony 
model doboru deskowania. W tym celu 
na początku należy rozróżnić kryteria 
zależne oraz niezależne od typu i ro-
dzaju obiektu. Wśród kryteriów nie-
zależnych na pewno należy wymienić: 
pracochłonność, ekonomiczność oraz 



65maj 2014  

Dodatek
deskowania 
i rusztowania

specjalny

udogodnienia związane z bezpieczeń-
stwem i ochroną zdrowia na budo-
wie. Pozostałe składowe modelu będą 
zależały od: rodzaju budownictwa, 
typu obiektu oraz wymagań stawia-
nych dla poszczególnych elementów 
składowych obiektu. 
Na podstawie rys. 1, omawiając wy-
brane kryteria doboru deskowań, 
spróbujmy przedstawić przykładowe 
zalecenia dotyczące deskowań dla 
obiektów mostowych. 

Pracochłonność
Pracochłonność wykonania (mon-
tażu) deskowania jest bardzo waż-
nym kryterium, rzutującym na do-
bór deskowania, niezależnie od typu 
realizowanego obiektu. Oczywiste 
jest, że ten parametr będzie miał 
wymierne przełożenie na sferę eko-
nomiczną projektu, ponieważ będzie 
rzutował na czas pracy pracow-
ników oraz sprzętu. Zdecydowa-
nie większa pracochłonność będzie 
powodowała konieczność dłuższej 
eksploatacji ciężkiego sprzętu mon-
tażowego, którego użytkowanie po-
woduje znaczne koszty. Wobec tego, 
jakie czynniki będą wpływały na re-
dukcję pracochłonności wykonania 
deskowania? Z pewnością można tu 
wymienić redukcję liczebności oraz 
typów łączników elementów sys-
temowych, rozwiązania redukujące 
liczbę wymaganych do montażu pra-
cowników, ciężar elementów syste-
mowych, wzajemną kompatybilność 
systemów wykorzystywanych do wy-
konania skomplikowanych rozwiązań 
(kształtów) oraz stopień agregacji 
dostarczonego systemu. 
Mniejsza liczba typów oraz mniej-
sza liczebność łączników, po pierw-
sze, w oczywisty sposób zmniej-
szają ilość wykonywanych prac. Po 
drugie, nie sprawiają dodatkowych 
trudności związanych ze stopniem 
skomplikowania składania systemu, 

co pozwala na wydajną pracę nawet 
średnio doświadczonym pracowni-
kom, którzy dopiero poznają dane 
rozwiązanie. 
Rozwiązania redukujące zarówno 
liczbę wymaganych pracowników, jak 
i stopień agregacji systemu pozwa-
lają przerzucić część prac na pro-
jektanta oraz dostawcę deskowań. 
Projektant odpowiada za opracowanie 
elementów systemu czy też sposobu 
montażu, który absorbuje możliwie 
małą liczbę pracowników, pozwalając 

pozostałym skupić się na innych pra-
cach. Dostawca natomiast odpowia-
da za częściowe scalenie elementów 
w zakładzie produkcyjnym, co wiąże 
się z przejęciem części prac od wyko-
nawcy obiektu. Pozwala to na znaczą-
ce oszczędności czasu i zwiększenie 
szansy zrealizowania robót zgodnie 
z przyjętymi terminami. 
Ciężar elementów będzie bezpośred-
nio rzutował na sposób transportu 
elementów. Cięższe elementy będą 
wymagały wykorzystania ciężkiego 

Rys. 1 Ι  Model przedstawiający uproszczony proces doboru deskowania
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sprzętu. Jako przykład lekkich ele-
mentów może posłużyć aluminiowy 
system Megashore oferowany przez 
fi rmę Titan Polska (fot. 1). Natomiast 
wzajemna kompatybilność między sto-
sowanymi systemami pozwala uniknąć 
strat czasu związanych z dostosowy-
waniem do siebie systemów w przy-
padku zaistnienia takiej potrzeby.

Bezpieczeństwo i ochrona 
zdrowia
W budownictwie mostowym, które 
z reguły wiąże się z pracą na wyso-
kości, niezwykle ważna jest ochrona 
pracowników przed upadkiem. Poczu-
cie bezpieczeństwa zwiększa komfort 
pracowników, a to przekłada się bez-
pośrednio na ich wydajność. W przy-
padku stosunkowo niewysokich ele-
mentów, poniżej dziesięciu etapów 
betonowania, wystarczającym zabez-
pieczeniem będą odpowiednie pomosty 
robocze z barierkami oraz drabinkami 
komunikacyjnymi. To, na co producenci 
stawiają w tym przypadku, to przede 
wszystkim łatwość montażu oraz de-
montażu rusztowań z odpowiednimi 
zabezpieczeniami. Ciekawie prezen-

tuje się pod tym względem system 
NOE-mega oferowany przez fi rmę 
Noe-Pl. Pozwala on na dostarczenie 
na budowę gotowego modułu, któ-
ry po rozłożeniu od razu zaopatrzo-
ny jest w pomost roboczy z barierką 
oraz drabinką komunikacyjną (fot. 2).
Sprawa wygląda inaczej w przypadku 
elementów o znacznych wysokościach, 
takich jak wysokie fi lary oraz pylony. 
Powyżej 30–40 m parcie wiatru jest 
na tyle duże, iż stosowanie systemów 
wspinających przewieszanych za po-
mocą żurawia staje się niebezpieczne. 
W takim przypadku należy odwołać się 
do systemów samowznoszących, któ-
re mają możliwość tymczasowego, ale 
stabilnego połączenia z realizowanym 
obiektem. Sytuacja dodatkowo się 
komplikuje, jeśli wznoszony element 
jest pochyły. Wymaga to dodatkowo 
zastosowania odpowiednich rucho-
mych podestów, których konstrukcja 
pozwala na utrzymanie ich stale w po-
zycji poziomej. Jako przykład może 
posłużyć hydraulicznie sterowany sys-
tem samowznoszący dla deskowań 
SCF oferowany przez fi rmę Harsco 
Infrastructure (Hunnebeck) (fot. 3).

Kryteria zależne od charakte-
rystyk elementu składowego 
obiektu
Każdy element obiektu mostowego 
stawia inne wymagania dotyczące do-
boru odpowiedniego systemu desko-
wania. W tej części artykułu zostaną 
przedstawione zalecenia odnośnie do 
deskowania: przyczółków, pylonów, fi -
larów, głowic oraz układów nośnych.

Przyczółki
Podstawowym problemem związanym 
z przyczółkami są szczególne zalece-
nia architekta odnoszące się do geo-
metrii oraz wykończenia powierzchni 
elementu. Często spotykaną sytua-
cją, która na etapie wznoszenia może 
być kłopotliwa dla wykonawcy, jest 
nadanie przyczółkowi zbyt skompliko-
wanej geometrii. Argumentacją czę-
sto są względy ekonomiczne (zmniej-
szenie gabarytów elementu) oraz 
estetyczne (interesujący, niebanalny 
kształt). Pozostaje pytanie, czy ta 
oszczędność na materiałach nie odbi-
je się na zwiększeniu pracochłonności 
związanej z wykonaniem deskowania 

Fot. 1 Ι  Zastosowanie lekkiego aluminiowego systemu Megashore w budownictwie inżynie-
ryjnym [12]

Fot. 2 Ι  System NOE-mega pozwala na wyko-
rzystanie gotowych modułów zaopa-
trzonych w pomosty z barierkami oraz 
drabinkami komunikacyjnymi [9]
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o skomplikowanej geometrii? Nato-
miast w kwestii estetyki kluczowe 
jest pytanie, czy podmioty przemiesz-
czające się pod obiektem będą miały 
szansę zauważyć wyjątkowy charakter 
przyczółku? O ile piesi czy rowerzyści 
najprawdopodobniej tak, o tyle szybko 
poruszający się kierowcy samocho-
dów już niekoniecznie. Należy dążyć 
do współpracy między projektantem 
obiektu a producentem deskowania już 
na etapie projektowania, w celu uzy-
skania możliwie nieskomplikowanego 
kształtu. Pozwoli to na zastosowanie 
dużych elementów tarczowych, które 
umożliwią szybkie, sprawne i dokładne 
wykonanie deskowania. Zastosowanie 
dużych elementów tarczowych po-
zwala jednorazowo zadeskować ponad 
14 m2 powierzchni.
Jeśli jednak wykonawcy zostanie na-
rzucona skomplikowana geometria, 
należy odwołać się do uniwersalności 
systemu. Dodatkowo w przypadku 
wymogu odnoszącego się do estetyki 
powierzchni wykonanego przyczółka 
trzeba uwzględnić spełnienie przez 
deskowanie kryteriów związanych 

z estetyką – jednolitej faktury beto-
nu, powtarzalnego odcisku poszycia 
deskowania oraz uporządkowanego 
obrazu otworów po ściągach. W przy-
padku potrzeby spełnienia obydwu 
przedstawionych warunków wskaza-
ne będzie odwołanie się do systemów 
dźwigarkowych. 
Warto w przypadku przyczółków 
zwrócić uwagę na fakt, iż ponieważ są 
dość powoli betonowane, nie będzie 
tak dużego parcia mieszanki betono-
wej, pomimo tego co sugerowałyby 
gabaryty elementu.

Filary i pylony
Kluczowymi parametrami przy dobo-
rze deskowania do fi larów oraz pylo-
nów są kształt i gabaryty elementu. 
Wysokość będzie miała decydujący 
wpływ na wybór odpowiedniego sys-
temu deskowania. Do 10 m będzie to 
z reguły zwykłe deskowanie pionowe 
ustawiane w tradycyjny sposób. Od 
10 do 30–40 m wymagane będzie 
deskowanie wspinające przewieszane 
żurawiem. Powyżej 30–40 m, zgodnie 
ze wcześniej omówionymi zasadami 
BiOZ, konieczne będzie odwołanie się 
do systemów samowznoszących. Po-
nadto naturalne jest, iż przy zmien-
nym lub skomplikowanym przekroju 
elementu niezbędne będzie wykorzy-
stanie deskowania dźwigarkowego. 
W przeciwieństwie do przyczółków 
w przypadku fi larów oraz pylonów par-
cie mieszanki betonowej będzie miało 
duże znaczenie. Dlatego przy doborze 
systemu należy również uwzględnić 
odpowiednią nośność deskowania.
Na deskowanie głowic przede wszyst-
kim będą miały wpływ ich geometria 
oraz wysokość fi larów. Należy pamię-
tać, że głowica będzie poszerzona 
w stosunku do trzonu fi lara, przez 
co podczas betonowania niezbędne 
jest uwzględnienie ciężaru własnego 
mieszanki betonowej. Będzie on ge-
nerował dodatkowe obciążenia oprócz 
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Fot. 3 Ι  System samowznoszący SCF firmy 
Harsco Infrastructure (Hunnebeck) [7]
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standardowego parcia mieszanki be-
tonowej. Wysokość fi lara będzie rzuto-
wała może nie tyle na dobór deskowań, 
ile na dobór konstrukcji wsporczej. 
W przypadku niższych trzonów wy-
starczą zwykłe rusztowania. Wyższe 
obiekty będą wymagały deskowań wie-
żowych lub specjalnych konstrukcji 
wsporczych – na  przykład w postaci 
obróconych kozłów oporowych.
Deskowanie oraz konstrukcja wspor-
cza wymagane do wykonania ustroju 
nośnego będą zależne głównie od oto-
czenia, geometrii (a co za tym idzie 
– ciężaru elementów) oraz metody 
wykonywania obiektu (między który-
mi również istnieje zależność). Pod 
hasłem „otoczenie” będą kryć się: 
wysokość położenia układu nośnego 
nad terenem, typ terenu znajdują-
cego się pod realizowanym obiektem 
oraz pobliskie, istniejące obiekty, któ-
re mogą utrudniać prowadzenie prac. 
Wysokość położenia układu nośnego 
przekłada się bezpośrednio na możli-
we rozwiązania w sferze konstrukcji 
wsporczej deskowania. Niższe reali-
zacje pozwolą na wykorzystanie rusz-
towań podporowych, wyższe będą 
wymagały rusztowań wieżowych, na-

tomiast w przypadku bardzo wysokich 
obiektów konieczne będzie odejście od 
metody wznoszenia obiektu na rusz-
towaniach. Co więcej, oprócz samej 
wysokości rusztowań należy również 
pamiętać o zapewnieniu wystarcza-
jącej nośności konstrukcji wsporczej, 
która zagwarantuje przeniesienie ob-
ciążeń przed uzyskaniem samonoś-
ności obiektu. Kolejnym elementem 
zawartym w haśle „otoczenie” jest 
typ terenu położonego poniżej układu 
nośnego. W przypadku gruntu nośne-
go sytuacja wygląda najprościej, po-
nieważ pozwala na wykonanie obiektu 
metodą tradycyjną z wykorzystaniem 
konstrukcji wsporczej. Problem poja-
wia się w momencie braku możliwości 
wykorzystania terenu pod podpar-
cie. Może się tak okazać chociażby 
w przypadku mostu realizowanego bez 
fi larów nad wodą. Wtedy istnieje po-
trzeba wykonania konstrukcji wspor-
czej w postaci konstrukcji kratowni-
cowej lub belkowej położonej poziomo 
na odpowiednim oparciu. O typie kon-
strukcji wsporczej często będzie 
decydowała odległość pomiędzy rea-
lizowanym obiektem a powierzchnią 
terenu. Konstrukcje kratownicowe, 

jako wyższe, będą miały ograniczony 
zakres stosowania i w przypadku ma-
łej przestrzeni między realizowanym 
obiektem a terenem będą wypierane 
przez konstrukcje belkowe. 
Jeżeli realizowana w tradycyjny spo-
sób konstrukcja znajduje się nad 
istniejącym obiektem, takim jak na 
przykład droga lub linia kolejowa, po-
trzebne będzie wprowadzenie dodat-
kowych rozwiązań. W przypadku wy-
mogu zagwarantowania istniejącym 
obiektom infrastrukturalnym stałej 
możliwości eksploatacji niemożliwe 
będzie korzystanie na całej długości 
z tradycyjnych rusztowań podporo-
wych. Wymagane będzie zastosowa-
nie tzw. bramek przejazdowych. Są 
to konstrukcje składające się z wież 
podporowych oraz opartych na nich 
belek stalowych. Zadaniem blachow-
nic jest odbieranie obciążenia od de-
skowania oraz mieszanki betonowej 
i przekazywanie go na elementy wie-
żowe. W przypadku dużej skali przed-
sięwzięcia (generującego większą 
wysokość oraz szerokość bramki) 
wskazane będzie odwołanie się do 
rozwiązań portalowych przedstawio-
nych na fot. 5.

Fot. 4

Most nad Dunajcem, Tarnów – urządzenie 
nawiasowe PERI VBC – system VARIOKIT [10]
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Kolejnym ważnym czynnikiem decy-
dującym o doborze deskowania do 
realizowanego obiektu jest metoda 
wykonania. Istnieją cztery podsta-
wowe metody wznoszenia obiektów 
mostowych: metoda tradycyjna 
(z wykorzystaniem rusztowań podpo-
rowych jako tymczasowej konstruk-
cji wsporczej), metoda nasuwania 
podłużnego, metoda nawisowa oraz 
metoda przejazdu. Na wstępie należy 
zaznaczyć, iż zastosowanie trzech 
ostatnich metod będzie uzasadnione 
tylko w przypadku nieekonomiczności 
lub braku możliwości wykorzystania 
metody tradycyjnej.
Przy stosowaniu metody nasuwania po-
dłużnego należy zwrócić uwagę na wy-
magania dotyczące jakości powierzch-
ni poślizgu w obrębie płyty dolnej oraz 
bocznych powierzchni prowadzących. 
Metoda nawisowa wiąże się ze zmie-
niającą się w sposób ciągły wysokością 
przekroju. Wobec tego deskowania 
muszą być dopasowane w każdym ko-
lejnym segmencie do wysokości ścian 
bocznych, długości etapu betonowa-
nia, a także zmieniającego się kąta ze-

wnętrznej strony ścian bocznych. Przy 
takich charakterystykach metody wy-
konywania konieczne będzie odwołanie 
się do systemów ściennych deskowań 
dźwigarkowych. Inwestycje realizowa-
ne metodą przejazdu najczęściej są 
obiektami o przekroju skrzynkowym. 
W wyjątkowych przypadkach uzasad-
nione może być wykonanie przekroju 
belkowego. Deskowania w tej metodzie 
bazują na systemowych elementach 
ściennych deskowań dźwigarkowych. 
W celu wykonania konstrukcji dźwiga-
ra wykorzystywane są profi le stalowe 
montowane w całość przy użyciu od-
powiednich połączeń. Podczas projek-
towania deskowania szczególną uwagę 
należy zwrócić na właściwą współpra-
cę deskowania z konstrukcją dźwigara 
(zalecenie to wynika z ich wzajemnej 
zależności).

Podsumowanie 
Używając terminu „projektowanie” 
odnośnie do deskowania, należy pa-
miętać, iż oprócz wydźwięku konstruk-
cyjnego powinno ono mieć również 
charakter technologiczny. Dobór de-

skowań będzie zależał przede wszyst-
kim od charakterystyki realizowanego 
obiektu. Praktycznie niemożliwe jest 
stworzenie dokładnej (pasującej do 
każdej sytuacji) procedury doboru de-
skowań. Istnieje natomiast możliwość 
przedstawienia modelu ukazującego 
ogólny tok postępowania, w którym 
zostaną poruszone podstawowe kwe-
stie związane z problemem. Tym nie-
mniej przy wyborze kryteriów doboru 
deskowań należy do każdej sytuacji 
podejść indywidualnie, gdyż ważność 
tych kryteriów dla danej fi rmy lub sy-
tuacji decyzyjnej może być różna.
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