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1. Warunki techniczne

Dostępne w zaktualizowanej wersji wg DIN 4421, użycie 
podpór ramowych ID15 dopuszczone w grupie rusztowań 
I, II lub III. Przy zastosowaniu w grupie rusztowaniowej III 
wg DIN 4421 ( gT =1,00) maksymalna nośność wynosi do 
50 kN na słupek, tj. do 200 kN na wieżę.

Związane z obiektem dopuszczalne pionowe i pozio-
me obciążenia mogą być odczytywane bezpośrednio 
z diagramów obciążeń. Rozwiązanie typowe zawarte 
w dokumentacji technicznej redukują nakłady związane 
z koniecznością wykonania dodatkowych obliczeń sta-
tycznych podpór. 

2. Szybki montaż

Zaledwie 6 różnych pojedynczych części umożliwia bez-
problemowy montaż podpory. Najcięższym elementem 
jest rama o wadze 19,1 kg. Niskie nakłady robocizny; 
ograniczona ilość elementów składowych; brak drobnych 
elementów łatwych do zagubienia; przy montażu nie ma 
konieczności użycia żurawia.

3. Możliwość zastosowań

Podpory ramowe ID15 umożliwiają wiele zastosowań 
we wszelkich zakresach budownictwa kubaturowego 
przemysłowego i infrastrukturalnego. Poprzez wielorakie 
możliwości zastosowań uzyskano optymalnie ekonomicz-
ne wykorzystanie.

4. Możliwości połączeń

Dla specjalnych zastosowań pojedyncze elementy mogą 
być łączone w różnych układach np. mogą być montowa-
ne przy dużych jednostkowych obciążeniach jako tarcze, 
a przy ograniczonych obciążeniach pozwalają zbudować 
razem z rurami i złączami stoliki stropowe. Dzięki wielu 
możliwościom połączeń osiągnięto optymalne przystoso-
wanie do każdych warunków na placu budowy.

5. Montaż poziomy

Konstrukcja pojedynczych części umożliwia montaż 
każdej wieży w pozycji poziomej. Także wieże o dużej 
wysokości mogą być szybko zmontowane poziomo a po-
tem żurawiem budowlanym podniesione i przeniesione 
na miejsce zastosowania.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie części są ocynkowane ogniowo. Dzięki ocynko-
waniu zmniejszają się koszty czyszczenia i konserwacji.
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ID15

Ważne wskazówki

Poniższa instrukcja montażu i użytkowania zawiera dane 
dotyczące prawidłowego montażu i użytkowania pro-
duktów opisanych bądź przedstawionych na rysunkach. 
Należy przestrzegać wszystkich technicznych wskazań 
zawartych w niniejszej instrukcji.

Łączenie systemu ramowych wież ID15 z innymi sys-
temami, odstępstwa lub zmiany od metod i rozwiązań 
przedstawionych w niniejszej instrukcji stanowią za-
grożenia i wymagają sporządzenia przez użytkownika 
dodatkowej analizy wytrzymałościowej (obliczenia 
statyczne). Aby bezpiecznie stosować nasze produkty 
należy przestrzegać obowiązujących w poszczególnych 
krajach przepisów oraz regulacji stowarzyszeń oraz izb 
budowlanych.

Wszyscy pracownicy, biorący udział w montażu systemu 
ID15 muszą zostać zaznajomieni z treścią niniejszej in-
strukcji, jak również z obowiązującymi przepisami BHP. 
Osoby, które z rożnych powodów nie zaznajomiły się 
z treścią niniejszej instrukcji, winny zostać odpowiednio 
poinstruowane przez użytkownika. Hunnebeck Polska 
Sp. z o.o. nie odpowiada za nośność oraz stabilność 
budowanego obiektu w trakcie i po jego wykonaniu. 

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa przedsta-
wia jedynie podstawowe założenia do montażu stan-
dardowych rozwiązań z użyciem ramowych wież ID15.
Wszystkie wbudowane elementy muszą być regularnie 
kontrolowane pod względem prawidłowego montażu, 
rozstawów, czystości, kompletności i pewnego zamoco-
wania. 

Wolno stosować wyłącznie nieuszkodzone oryginalne 
elementy firmy Hünnebeck. Z tego względu wszystkie 
podzespoły przed zamontowaniem należy poddawać 
kontroli wzrokowej pod względem pochodzenia i uszko-
dzeń, jak również w razie potrzeby wymieniać na orygi-
nalne elementy. W razie potrzeby części, co do których 
istnieją zastrzeżenia, należy zastąpić oryginalnymi 
częściami firmy Hünnebeck. Naprawy uszkodzonego 
sprzętu mogą być wykonane jedynie przez firmę 
Hünnebeck lub autoryzowany zakład.

W przypadku napraw jako części zamienne wolno 
stosować tylko oryginalne części firmy Hünnebeck. 
Łączenie naszych systemów z systemami innych pro-
ducentów niesie ze sobą zagrożenie i wymaga specjal-
nego sprawdzenia. Szczegóły techniczne wymienione 
w instrukcji montażu, które powinny służyć montażyście 
lub użytkownikowi przy zachowaniu przepisów rozpo-
rządzeń o bezpieczeństwie pracy nie oznaczają dla 
niego żadnych ułatwień w tym zakresie. Montażysta 
względnie użytkownik na podstawie sporządzonej przez 
niego oceny zagrożenia musi zastosować wymagane 
środki zabezpieczające. Należy przy tym uwzględnić za 
każdym razem specyfikę danego przypadku.
Zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu i użytkowa-

2.0 Cechy produktu

nia rysunki i opisy należy uważać za przykładowe. Z tego 
względu dla łatwiejszego rozpoznania szczegółów nie 
zawsze są one kompletne z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa użytkowania.

Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać obowiązują-
cych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w wyniku 
rozwoju technicznego produktu.

Informacja o produkcie

Podpora ramowa ID15 firmy Hünnebeck jest wieżą 
o podstawowych wymiarach w rzucie 1,0 m*1,0 m.
Używając tylko 6 standardowych elementów można uzy-
skać każdą żądaną wysokość podpory.
Zależnie od wymaganej wysokości, wieże mogą być
montowane z ram 100, ram 133 lub kombinacji tych ram
i elementów uzupełniających.

Wieże o dowolnej wysokości mogą być wznoszone 
bezstopniowo, ponieważ łączny zasięg regulacji głowicy 
i podstawki śrubowej przekracza 33 cm, który to wymiar 
jest stałym najmniejszym skokiem wysokości.
Wszystkie części są ocynkowane ogniowo. Waga wieży 
podporowej wraz z głowicą i podstawką śrubową wynosi 
ok. 42 kg/metr bieżący wysokości.

Głowica i podstawka śrubowa umożliwiają niwelację 
nachylenia do 6%. Łączny zakres regulacji na podstawce 
i głowicy śrubowej wynosi 59,8 cm. Warunki techniczne 
dopuszczają regulację tylko w ograniczonym zakresie 
49,7cm.

Obie ramy (100 i 133) mają takie same stężenia ukośne.
Wieże uzyskują taką samą sztywność we wszystkich
pionowych płaszczyznach dzięki zmianie o 90 st. położe-
nia ramy przy montażu kolejnych poziomów.

Trzon składa się z rur o średnicy 48,3 mm, tak więc 
każde złącze rusztowaniowe dostępne w handlu może 
być wykorzystane do połączenia. Wysokość wieży jest 
nieograniczona jeśli wieże w określonych odstępach są 
stabilizowane poprzez poziome kotwienia. Odstępy wyni-
kają z wysokości wieży i odnośnej tabeli obciążeń.
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Głowica śrubowa

Rama końcowa 10

Rama zwykła 100

Rama zwykła 133

Stężenie

Rama końcowa 10

Podstawka śrubowa

3.0 Przegląd systemu
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Opis Nr kat. Masa kg/szt.

ID15

Głowica śrubowa ID 38/52
Służy do oparcia dźwigarów. Płyta głowi-
cy wyrównuje nachylenia do 6%. Zakres 
regulacji od 8 do 29,8 cm. Przestrzegać 
wytycznych dokumentacji technicznej statyki 
systemu.

Podstawka śrubowa ID 38/52
Służy do ustawienia podpory.
Płyta podstawki wyrównuje nachylenia 
do 6%.
Zakres regulacji od 8,7 do 30 cm.
Przestrzegać wytycznych dokumentacji tech-
nicznej statyki systemu.

Rama zwykła ID 133
Rama zwykła ID 100
Ramy łączone są ze sobą za pomocą
wbudowanych na stałe zamknięć klinowych.
Uchwyty zapadkowe służą do przyłączenia
stężeń.
Wysokość elementu 100 oraz 133,5 cm.

Używając 6 podstawowych elementów
podpora ramowa może osiągnąć 
każdą wymaganą wysokość. Oblicze-
nia statyczne muszą być wykonywane 
zgodnie z dokumentacją techniczną 
statyki wież ID15 z zastosowaniem 
ram końcowych 10.

148 530

148 552

057 162
057 173

8,2

8,0

19,1
16,1

4.0 Elementy składowe



Opis Nr kat. Masa kg/szt.

6

100

60

60

Stężenie ID
Służy do usztywnienia wieży podporowej 
tak, aby ramy łączyły się ze sobą pod kątem 
prostym. Dolny koniec stężenia zaczepia się 
na ryglu poprzecznym, górny natomiast na 
uchwyt zapadkowy ramy
zwykłej 100 lub 133.

Rama końcowa ID10
Służy do usztywnienia poziomego podpo-
ry ramowej. Zasadniczo montuje się ją na 
górze i dole konstrukcji ramowej.
Wysokość elementu na końcu głowicy 9 cm.
Wysokość elementu na końcu podstawki 
16 cm.

Podest ID15
Podest ID15 jest umieszczany na dwóch 
przeciwległych poziomych ramach i zapew-
nia bezpieczny montaż pionowy wież ID 15. 
Podest ID 15 jest wyposażony w mechanizm 
blokujący na obu końcach , można go więc 
montować zarówno do wież leżących jak 
i stojących.

Szczebel poprzeczny ID 15
Aby bezpiecznie wejść na kolejny podest 
ID 15 montuje się szczebel poprzeczny ID 
15 pomiędzy przekątną ramy zwykłej ID 15 
oraz słupkiem. Szczebel zabezpiecza się na 
słupku ramy za pomocą klina. 

Wyposażenie dodatkowe rozszerza 
konstrukcyjne możliwości użycia 
podpór ramowych.

148 574

118 163

603 506

603 337

2,8

15,8

2,86

1,53

4.0 Elementy składowe
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Opis Nr kat. Masa kg/szt.

100

60 ID15

Wspornik H20
Przy pomocy wspornika H20, dźwigarów 
drewnianych H20 lub R24 oraz desek drew-
nianych o wym. 5 x 28  cm można zmonto-
wać pomost roboczy w górnej części wież ID 
15, ułatwiający montaż deskowania płyty.
Moment dokręcający złącze wynosi 
50 Nm.

Rama wyrównująca ID33
Służy do wyrównania wysokości podpory 
ramowej przy ustawianiu na sobie wielu ram 
zwykłych.
Wysokość elementu 33,5 cm.

Stężenie ukośne ID
Służy do usztywnienia ram wyrównujących
ID33.

Łącznik ID27
Służy do przyłączenia dodatkowych jedno-
stek ramowych do podpory głównej.
Wymusza odstęp pomiędzy stojakami ram 
równy 27 cm.

4.0 Elementy składowe

603 844

077 670

077 680

121 915

4,67

8,8

1,95

2,2
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Podstawka
Stosowane są w podporach ramowych 
w których zrezygnowano z użycia podsta-
wek i głowic śrubowych.
Wysokość konstrukcyjna 2,7 cm.

Zabezpieczenie transportowe ID
Uniemożliwia wypadnięcie podstawek śrubo-
wych i sztywnych przy przenoszeniu wieży 
podporowej za pomocą żurawia.

Rura 48,3×50

Rura 48,3×100

Rura 48,3×150

Rura 48,3×200

Rura 48,3×250

Rura 48,3×300

Rura 48,3×350

Rura 48,3×400

Rura 48,3×450

Rura 48,3×500

Rura 48,3×550

Rura 48,3×600

Rura 48,3×700

Złącze normalne 48/48 - SW 22
Złącze normalne 48/48 - SW 19
Dopuszczalne obciążenie 6 kN (klasa A).
Moment obrotowy 50 Nm.

Złącze obrotowe 48/48 - SW 22
Złącze obrotowe 48/48 - SW 19
Dopuszczalne obciążenie 6 kN (klasa A).
Moment obrotowy 50 Nm.

Rura rusztowaniowa

062 935

078 652

169 001
169 012
169 023
169 034
169 045
169 056
169 067
169 078
169 089
169 090
169 104
169 115

169 115A

002 514
801 135

002 525
801 146

2,7

0,1

1,9
3,8
5,7
7,6
9,5

11,4
13,3
15,2
17,1
19,0
21,0
22,9
26,7

1,2
1,2

1,4
1,4

4.0 Elementy składowe
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ID15

Szybki i bezpieczny montaż podpór
ramowych ID15 może być wygodniejszy
poprzez wcześniejsze planowanie pra-
cy i przygotowanie montażu.

Planowanie pracy
• Rysunki, lista materiałów, instrukcja 

montażu oraz ewentualne konieczne 
obliczenia schematów nietypowych, 
powinny znajdować się na budowie.

Przygotowanie montażu
• Elementy sprawdzić pod względem 

kompletności i stanu. Ułożyć w spo-
sób uporządkowany przy miejscu 
ustawienia konstrukcji. 

• Elementy uszkodzone składować 
oddzielnie, zamawiać części za-
mienne. Uszkodzonymi częściami 
mogą być np. głowice śrubowe 
których płyty są nadmiernie przechy-
lone. 

• Przy przebudowie elementy, które 
nie będą wykorzystywane składować 
oddzielnie. 

• Należy zadbać, aby na czas przy-
gotować płytę fundamentową lub 
podbudowę z płyt drogowych. 

• Należy przeszkolić personel bu-
dowy odnośnie procedur monta-
żu i demontażu tak dalece jak to 
konieczne. 

Podstawy statyczne dla płyt stropo-
wych 

a) ciężar właściwy świeżego betonu: 
gb= 26,0 kN/m3 

b) masa własna szalunku, rusztowania 
nośnego, dźwigarów stalowych lub 
drewnianych. 

c) obciążenie użytkowe wg DIN 4421 

d) obciążenie poziome z parcia wiatru, 
DIN 1055, część 4 

 Parcie świeżego betonu z szalunku 
bocznego można pominąć. 

Przykład:

* Parcie wiatru: q = 0 w budynku (bez wiatru)
 q = 0,5 kN/m2 0 do 8 m powyżej terenu
 q = 0,8 kN/m2 8 do 20 m powyżej terenu
 q = 1,1 kN/m2 20 do 100 m powyżej terenu
 Współczynnik obciążenia: 1,3

* Parcie wiatru na mb ID15 1,3 • 0,4 m2/m • q
 = 0,52 m2/m • q
 0 do 8 m  = 0,52 • 0,5 = 0,26 kN/m
 > 8 do 20 m = 0,52 • 0,8 = 0,42 kN/m
 > 20 do 100 m = 0,52 • 1,1 = 0,57 kN/m

Przykłady:

Ustrój nośny mostu

Płyta stropowa

5.0 Planowanie pracy i przygotowanie montażu
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Wartości kalkulacji dla mon-
tażu i demontażu:
0,17 godz. na metr wznosze-
nia.
Ok. 4 godzin na tonę (średnio).
Łączenie rur i złączy 25 do 30
godzin na tonę.

Przykład łączenia podpory:

Podstawka
śrubowa

Głowica
śrubowa

Rama
zwykła 100

Stęż
en

ie

Rama
zwykła 100

R
am

a 
zw

yk
ła

 1
33

R
am

a 
zw

yk
ła

 1
33

Rama 
zwykła 133

Rama
końcowa 10

Tabela kombinacji

Nr art.

Ciężar jed. (kg):

Wys. wieży
m

StężenieGłowica 

śrubowa
Podstawka
śrubowa

Rama

133

Rama

100

Rama

końcowa
100

Waga

wieży
kg

6.0 Wykaz elementów

Rama
końcowa 10

W
ys

ok
oś

ć 
w

ar
ia

nt
u 

4,
09

 - 
4,

12

min.
max.

Tabela kombinacji

Nr art.

Masa elementu [kg]:

Wysokość
wieży (m)

StężenieGłowica 
śrubowa

Podstawka
śrubowa

Rama
133

Rama
100

Rama
końcowa

 10

Masa
całej
wieży
[kg]

Wymiar wysunięcia wg badania typowego:  Głowica śrubowa 240 mm wysunięta
  Podstawka śrubowa 257 mm wysunięta

741,4
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ID15

Analiza statyczna wg DIN 4421 wg formuły generalnej.
gT • V ≤ dop. V

Oznaczają:
gT współczynnik wg DIN
V występujące obciążenie pionowe
dop. V dopuszczalne obciążenie pionowe

Przykład 2
Dopuszczalne poziome i pionowe obciążenia dla pod-
pory wolnostojącej. Uwzględniono parcie wiatru na 
podporę.
Wysokość podpory = 9,09 m

Poniższe tabele są przykładami dla nośności podpór 
ramowych ID15, z ramami końcowymi 10, głowicami 
i podstawkami śrubowymi ID 38/52.
Dla praktycznego użycia, np. kalkulacji projektowych 
i wykonania systemu nośnego należy zawsze używać 
kompletnej dokumentacji technicznej statyki systemu 
wraz ze wszystkimi wytycznymi oraz warunkami technicz-
nymi, a także przestrzegać wymagań normy DIN 4421.

Przykład 1
Dopuszczalne poziome i pionowe obciążenia dla pod-
pory wolnostojącej. Uwzględniono parcie wiatru na 
podporę.
Wysokość podpory = 6,75 m

H
1
 [kN] H

1
 [kN]

Obciążenia poziome H1 [kN/słupek] Obciążenia poziome H1 [kN/słupek]

Dopuszczalna długość wysunięcia

podstawki głowicy

Dop. V
1
 

[kN]

Dop. V
1
 

[kN]

q
 w

g 
D

IN
 1

05
5

q
 w

g 
D

IN
 1

05
5

7.0 Nośność podpór ID15

41,17

=25,7 cm

=24 cm
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Wielkość współczynnika bezpieczeństwa γT zależy od kategorii 
rusztowań nośnych, do której przyporządkowujemy projektowane 
podpory ramowe. Zgodnie z normą DIN 4421 rozróżniamy 3 kategorie 
projektowe rusztowań nośnych: I, II oraz III.
Kategoria I – może być stosowana w następujących przypadkach:
• Wysokość podparcia do 5,0 m
• Rozpiętość podparcia płyty do 6,0 m
• Obciążenie pionowe równomiernie rozłożone do 8 kN/m2

• Obciążenie ciągłe dla belek do 15 kN/mb 
Stateczność konstrukcji z reguły ocenia się sprawdzając elementy 
zginane i ściskane lub na podstawie doświadczenia w projektowaniu 
elementów o ww. parametrach.
Dla kategorii I rusztowań nośnych wartość współczynnika obciążenia 
γ

T
 = 1,25

Kategoria II – w przypadku rusztowań nośnych kategorii II należy 
wykonać odpowiednie obliczenia statyczne dla wszystkich elementów 

nośnych oraz ich połączeń. Obliczenia statyczne można wykonywać 
stosując uproszczenia zawarte w pkt. 6.4.2 normy DIN 4421. 
Dla kategorii II rusztowań nośnych wartość współczynnika obciążenia 
γ

T
 = 1,15

Kategoria III – dla rusztowań kategorii III stawia się najwyższe 
wymagania odnośnie sprawdzenia nośności konstrukcji. Dotyczy to 
w szczególności statyki systemu nośnego i sposobu przenoszenia 
obciążeń, uwzględniając wszystkie czynniki i uwarunkowania. Oblicze-
nia statyczne należy wykonać wg stosownych norm bez stosowania 
jakichkolwiek uproszczeń.
Dla kategorii III rusztowań nośnych wartość współczynnika obciążenia 
γ

T
 = 1,00

Wieża ramowa może być używana w każdej z ww. kategorii, zale-
ca się jednak projektowanie konstrukcji podparć z użyciem wież 
ramowych ID 15 jak dla kategorii rusztowań II, tj. ze współczynni-
kiem bezpieczeństwa γ

T
 = 1,15.

Dop. V
1
 

[kN]

Dop. V
1
 

[kN]

Obciążenie na słupek - stosunek V2 / V1 Wysokość h [m]

Dopuszczalna długość wysunięcia

podstawki głowicy

q
 w

g 
D

IN
 1

05
5

q
 w

g 
D

IN
 1

05
5

7.0 Nośność podpór ID15

Przykład 3
Dopuszczalne obciążenie pionowe (z różnymi obciążeniami na 
słupek) na podporę zamocowaną na górze. Obciążenia poziome są 
przyłożone ponad głowicami śrubowymi.
Wysokość podpory = 6,75 m

Przykład 4
Dopuszczalne obciążenie pionowe na podporę zamocowaną na gó-
rze. Obciążenia poziome są przyłożone ponad głowicami śrubowymi.

Wysokość podpory = 4,41 m do 9,09 m

=25,7 cm

=24 cm do 9,09 m
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ID158.0 Podpory ramowe ID15 z dźwigarami H20

Ugięcie zostało ograniczone do L/500.

Przedstawiona tabela stanowi jedynie pomoc przy 
wymiarowaniu i nie zastępuje wymaganych obliczeń 
statycznych dla całej konstrukcji podporowej!

Tabele obciążeń (z dźwigarem poprzecznym H20 i podwójnym dźwigarem podłużnym H20)

d grubość stropu

L dopuszczalna rozpiętość dźwigarów poprzecznych [m]

A dopuszczalna rozpiętość dźwigara podłużnego (dźwigar podwójny: 2 dźwigary H20)
dopuszczalne obciażenia na słupek [kN]

Przyjęto obciążenia wg DIN 4421:
gs Ciężar szalunku = 0,25 kN/m2

g
b
 Ciężar betonu = d [m] x 26,0 kN/m3

  Ciężar świeżego betonu = 26 kN/m3

v Obciążenia użytkowe = 0,20 x gb
  (min. 1,5 kN/m2, max. 5,0 kN/m2)
Obciążenia całkowite q = gs + g

b
 + v [kN/m˛]

q całkowite obciążenie

A dopuszczalna rozpiętość dźwigara podłużnego (dźwigar podwójny: 2 dźwigary H20)
dopuszczalne obciążenia na słupek [kN]

d grubość stropu
q całkowite obciążenie

Rozstaw dźwigarów poprzecznych [m]

b Szerokość obciążenia [m]
(b=L/2 + 0,5 m)

b Szerokość obciążenia [m]
(b=L/2 + 0,5 m)

Rozstaw dźwigarów poprzecznych [m]



14

Tabele obciążeń (z dźwigarem poprzecznym R24 i podwójnym dźwigarem podłużnym R24)

Ugięcie zostało ograniczone do L/500.

Przedstawiona tabela stanowi jedynie pomoc przy 
wymiarowaniu i nie zastępuje wymaganych obliczeń 
statycznych dla całej konstrukcji podporowej!

Przyjęto obciążenia wg DIN 4421:
gs Ciężar szalunku = 0,25 kN/m2

g
b
 Ciężar betonu = d [m] x 26,0 kN/m3

  Ciężar świeżego betonu = 26 kN/m3

v Obciążenia użytkowe = 0,20 x gb
  (min. 1,5 kN/m2, max. 5,0 kN/m2)
Obciążenia całkowite q = gs + g

b
 + v [kN/m˛]

9.0 Podpory ramowe ID15 z dźwigarami R24

d grubość stropu
q całkowite obciążenie

A dopuszczalna rozpiętość dźwigara podłużnego (dźwigar podwójny: 2 dźwigary R24)
dopuszczalne obciążenia na słupek [kN]

d grubość stropu
q całkowite obciążenie

A dopuszczalna rozpiętość dźwigara podłużnego (dźwigar podwójny: 2 dźwigary R24)
dopuszczalne obciażenia na słupek [kN]

Rozstaw dźwigarów poprzecznych [m]

b Szerokość obciążenia [m]
(b=L/2 + 0,5 m)

Rozstaw dźwigarów poprzecznych [m]

b Szerokość obciążenia [m]
(b=L/2 + 0,5 m)

L dopuszczalna rozpiętość dźwigarów poprzecznych [m]
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ID15

 Wskazówki podstawowe:

• Podpory złożyć wstępnie w potrzebną konfigurację. Ramy i stężenia należy na każdej płaszczyźnie bocznej 
montować naprzemiennie, przy czym stężenia i poprzecznice ram w jednej płaszczyźnie muszą być montowa-
ne naprzemiennie (w zygzak).

• Głowice i podstawki śrubowe ustawić mniej więcej na wymaganej wysokości, pozostawić rezerwę przy głowi-
cach śrubowych dla późniejszego odciążenia podpory.

• Scalone elementy podpory ramowej podnieść przy pomocy żurawia. W tym celu należy przymocować haki 
żurawia do górnej ramy zwykłej – w żadnym wypadku do niezabezpieczonych ram końcowych czy głowic 
śrubowych.

• Podstawki śrubowe mogą być ustawiane tylko na równych powierzchniach o odpowiedniej nośności; dopusz-
czalne nachylenie podłoża wynosi 6%.

• Po ustawieniu podpory wypionować.

• Jeśli wymaga tego projekt, zamontować stężenia z rur rusztowaniowych i złączy.

• Połączenia montażowe względnie zabezpieczenia przeciw przewróceniu są z zasady wymagane podczas fazy 
montażu i demontażu wież o wysokości powyżej 4 m. Do ich wykonania wystarczą zwykłe poziome rury ruszto-
wania o średnicy 48,3 mm, które przymocowuje się poprzez złącza normalne 48/48 do sąsiadujących stojaków 
wież. Zaleca się zakotwienie poziomych rur łączących wieże w nośnych elementach konstrukcyjnych (ściana, 
filar, przyczółek) celem przekazania sił poziomych. W tym celu stosuje się uchwyty rusztowania. Siły poziome 
w wolnostojących rzędach wież przenosi się na grunt za pomocą skratowania z rur rusztowaniowych i złączy.

• Dokładna niwelacja powinna nastąpić po ułożeniu dźwigarów na głowicy śrubowej. Maksymalne nachylenie 
płyty głowicy może wynosić 6%. Większe nachylenia należy wyrównać klinami drewnianymi.

• Należy stosować się do wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej statyki wież ID15

• Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz regulacji stowarzyszeń i izb budowlanych

Demontaż

Rusztowanie podporowe utworzone z wielu wież ramowych ID15 odciąża się obniżając głowice śrubowe. Jest to 
konieczne w przypadku, gdy stężenia utworzone z rur rusztowaniowych i złączy uniemożliwiają obniżenie podpór 
na podstawkach śrubowych.

Demontaż podpór ramowych może nastąpić po wcześniejszym usunięciu deskowania i dźwigarów drewnianych lub 
stalowych opartych na wieżach.

Gdy nie ma możliwości przesunięcia podpory w całości do otworu w stropie budowli i wydobycia jej za pomocą 
żurawia poza obręb budowanego obiektu, należy rozmontować podpory na miejscu.

Proces demontażu podpór przebiega zwykle z pozycji pionowej i rozpoczyna się od zdjęcia głowic śrubowych, 
następnie zdejmowane są kolejne elementy. Zdemontowane elementy są pakowane i odtransportowywane do 
miejsca kolejnego użycia lub magazynu.

10.0 Montaż
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1. Położyć ramę końcową 10 na podło-
żu - możliwie na równym placu mon-
tażowym w zasięgu pracy żurawia. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nałożyć dwie ramy normalne na 
ramę końcową. 
Połączyć elementy za pomocą za-
mknięć klinowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zamocować stężenia na ramach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Do dalszego montażu element 
położyć.

Rama końcowa 10

Rama

Rama końcowa 10

Rama Stężenie

Rama Stężenie

Rama

Rama końcowa 10
Rama końcowa

Stężenie

10.1 Montaż w pozycji poziomej
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ID15

5. Zmontować dalsze ramy i zabez-
pieczać je za pomocą zamknięć 
klinowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Montować następne ramy normal-
ne i stężenia. Opisany wcześniej 
przebieg montażu kontynuować aż 
do uzyskania wymaganej wysoko-
ści. Osadzać ramy końcowe na obu 
skrajnych ramach normalnych. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Głowice śrubowe włożyć w górną 
ramę końcową. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Podstawki śrubowe włożyć w dolną 
ramę końcową i założyć zabezpie-
czenie transportowe ID

Zamknięcie klinowe 
(otwarte)

Zamknięcie klinowe 
(zamknięte)

Rama końcowa

Rama końcowaGłowica śrubowa

Zabezpieczenie 
transportowe ID

Zabezpieczenie 
transportowe ID

10.1 Montaż w pozycji poziomej

Ważna wskazówka:
Przy transporcie za pomocą 
żurawia haki zawiesia należy 
zaczepić nie za górną, nieza-
bezpieczoną ramę końcową 10, 
lecz za znajdujące się poniżej 
ramy normalne.
Podnoszenie wież możliwe do 
max. wysokości wieży 10 m.
Podczas montażu wieży z kilku 
segmentów pośrednich, zaleca 
się aby na ich końcach zało-
żyć ramy końcowe 10 w celu 
ułatwienia ich dopasowania/
zachowania kwadratowego 
kształtu.

Kontrola wzrokowa:
Sprawdzić zamknięcia klinowe.
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1

2

3

Mechanizm blokujący

10.2 Montaż w pozycji pionowej

1. Ramę końcową ID wsunąć w pod-
stawki śrubowe ID i założyć zabez-
pieczenie transportowe ID (patrz 
strona 17). 
Zamontować ramy ID i stężenia 
ukośne ID oraz szczebel poprzecz-
ny ID 15. 
 
 
 
 
 
 

2. Montaż kolejnego poziomu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Podest ID15 umieścić na ramach ID. 
 
 

Wskazówka bezpieczeństwa:

Położenie ram i stężeń ID15 
przy montażu kolejnych pozio-
mów należy zmieniać o 90°. 
Połączenia należy właściwie 
zabezpieczyć za pomocą 
zamknięć klinowych (szczegó-
łowe informacje patrz strona 17 
- Montaż poziomy).

Wskazówka bezpieczeństwa:

Aby uniknąć niezamierzonego 
podniesienia podestu, mecha-
nizm blokujący na obu końcach 
podestu musi zostać prawidło-
wo zaczepiony!

Szczebel
poprzeczny ID15
(Montować 
zawsze na ramie, 
a nie na stężeniu!)

Rama ID

Rama ID

Stężenie 
ukośne ID

Rama końcowa ID

Rama ID

Podest 
ID15
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4

5

ID1510.2 Montaż w pozycji pionowej

 
 

 
 

4. Od tego momentu wszystkie etapy 
montażu należy przeprowadzać 
z podestu ID15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Zakończyć montaż wieży, montując 
ramę końcową ID oraz głowice 
śrubowe ID. 

Wskazówki bezpieczeństwa:

Od wysokości wieży 4,00 m 
należy stosować sprzęt ochro-
ny indywidualnej chroniący 
przed upadkiem z wysokości.

Sprzęt ochrony indywidual-
nej chroniący przed upad-
kiem z wysokości należy 
zamocować na najwyższym 
całkowicie zmontowanym po-
ziomie ramy.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Stosować szelki bezpieczeństwa z osprzętem 
zgodnie z DIN EN 361!

Miejsce mocowania sprzętu ochrony indywidualnej 
chroniącego przed upadkiem z wysokości

Całkowicie zmontowany 
poziom ramy

Szczebel poprzeczny ID15

Głowica 
śrubowa ID Rama 

końcowa ID

Podest ID15
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Demontaż przeprowadza się z bezpiecz-
nego rusztowania przejezdnego z plat-
formy roboczej lub z wnętrza podpory 
ramowej używając podestów i szczebli 
poprzecznych oraz sprzętu ochrony 
indywidualnej przed upadkiem. Na przy-
kładzie pokazano demontaż z rusztowa-
nia przejezdnego.

1. Rozszalowanie rozpoczyna się od 
obniżenia głowic śrubowych.

Podpierany szalunek stropu rozszalo-
wuje się zgodnie z instrukcją montażu 
i demontażu systemu szalunku stropo-
wego.

Demontaż:

2. Głowic śrubowych

3. Ramy końcowej

4. Stężeń

Głowica 
śrubowa

Rama końcowa

11.0 Demontaż

Stężenie
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ID15

Stężenie

5. Ram zwykłych

6. Wysokość robocza rusztowania 
   musi być dopasowana do 
   wymaganej wysokości dla wszyst- 
   kich operacji roboczych.

7. Po odłączeniu ostatnich ram 
   zwykłych możliwe jest wyjęcie 
   dolnej ramy końcowej 
   z 4 podstawek śrubowych.

Rama końcowa

Rama

Rama

Podstawka śrubowa

11.0 Demontaż
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max. 3,75 m

m
a

x
.
4

m

Wspornik H20

Moment dokręcenia złącza 50 Nm

Maksymalny rozstaw wież ID15

Deski (5×28 cm)

Wspornik H20
Dźwigary H20

Wspornik H20 jest używany do montażu bezpiecznych pomostów 
roboczych zgodnie z normą DIN 12811-1 nr wielkości znamionowej 
2 (1,50 kN/m2), umożliwiający obsługę deskowania płyty w górnej 
części wież ID 15.

Wspornik H20 umożliwia montaż standardowych dźwigarów drewnianych 
H20 lub R24 oraz wykonania poszycia pomostu z desek drewnianych 
o wym. 5 x 28 cm (drewno klasy min. C24).

Wsporniki H20 są mocowane do pionowych stojaków wieży ID 15 za 
pomocą złączy. Dla stabilizacji wież ID 15 wsporniki zawsze należy 
montować parami.

Dźwigary H20 lub R24 umieszcza się wewnątrz wspornika H20 
i zabezpiecza za pomocą gwoździ.
Deski drewniane 5 x 28 cm należy przybić do dźwigarów drewnianych za 
pomocą gwoździ.

Dostęp do pomostu roboczego może być zapewniony poprzez 
odpowiednie rusztowanie, klatkę schodową np. Bosta lub Modex lub 
przy wykorzystaniu podestów i szczebli poprzecznych ID 15 (pracownicy 
winni być wyposażeni w indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem 
z wysokości).

12.0 Pomosty robocze do obsługi deskowań stropowych

Wskazówka bezpieczeństwa:

Pomost może być używany wyłącznie jako 
roboczy! Pomost nie może być obciążany 
żadnym obciążeniem za wyjątkiem obciąże-
nia użytkowego o maks. wartości 1,50 kN/m2. 
Kategorycznie zabrania się przenoszenia na 
pomost roboczy obciążeń z szalowanej płyty! 
Aby zapewnić stabilność wież ID 15 wsporniki 
H20 zawsze muszą być montowane parami.
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27

Ø 48,3

Łączniki ID 27 służą do przyłączenia dodatkowych ram 
zwykłych ID 15 w ograniczonych obszarach podparć lub 
celem zwiększenia nośności wieży w przypadku dużych 
obciążeń skupionych.

Łącznik ID27

Łącznik ID27 należy mocować możliwie blisko 
węzłów wież ID15.

Wskazówka bezpieczeństwa:

W przypadku stosowania łączników ID 27 
w połączeniu z pojedynczymi ramami ID 15 do 
projektu należy bezwzględnie wykonać odrębne 
obliczenia statyczne!

13.0 Dodatkowe ramy ID15

B                                                                          B

Łącznik ID27

Widok B Widok z góry

Pojedyncza rama ID15 Wieża ID15

ID15

Przykład zastosowania:
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Rozstawy w kierunku podłużnym i po-
przecznym zgodnie z tabelami obciążeń 
pionowych (V) na wieże ramowe ID15.

Założenia dla obciążeń pionowych 
(V).
• Ciężar własny betonu
• Ciężar deskowania
• Obciążenie użytkowe
• Obciążenie „kraterami”
Opcjonalnie
• Obciążenia magazynowe
• Obciążenie śniegiem lub lodem

Założenia dla obciążeń poziomych.
• Obciążenie parciem wiatru
• Obciążenie poziome zastępcze 

V/100

Siły poziome muszą być przeniesione 
na istniejącą konstrukcję (np. przyczó-
łek) lub na podłoże za pomocą rur rusz-
towaniowych i złączy. Na przykładzie 
obok układ wież bez stężeń.

Typowe zastosowanie przy budowie mostu (przykład)

14.0 Przykłady zastosowania

ID15
Strop 

betonowy
Dźwigar 

R24
Dźwigar 

H20
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ID15

Zabezpieczenia przed przesunięciem

Na balach drewnianych Bal drewniany prowadzony
w profilu stalowym

W razie potrzeby zastosowanie
podstawki sztywnej

Płytka głowicy wyrównuje nachylenia do 6%

Stalowy dźwigar rozkładający obciążenia na 
szynie jezdnej w profilu stalowym.

Klin drewniany dla niwelacji 
nachylenia dźwigaru
(dźwigar drewniany lub stalowy)

14.0 Przykłady zastosowania
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Wieża ciśnień

(przykład)

Dźwigar H20

Dźwigar H20

Dźwigar H20 Podpora

14.0 Przykłady zastosowania

m
ax

. 9
,0

 m
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ID1515.0 Zdjęcia z budów
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15.0 Zdjęcia z budów



Notatki



Notatki





Hunnebeck Polska Sp. z o.o.

Łubna 55
05-532 Baniocha

Tel. +48 22 231 23 00
Fax +48 22 231 23 90

www.huennebeck.pl
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Prawa autorskie do niniejszej instrukcji montażu 
i użytkowania należą do Hünnebeck.
Wszelkie znaki firmowe widniejące w niniejszej 
instrukcji są własnością Hünnebeck chyba że są 
oznaczone jako należące do osób trzecich lub 
wynika to z podanych w inny sposób informacji.
Wszelkie prawa są zastrzeżone, zwłaszcza te 
dotyczące przyznania patentu oraz rejestracji wzoru 
użytkowego. Nieautoryzowane użycie instrukcji 
montażu i użytkowania, zawartych w nich znaków 
firmowych lub jakiejkolwiek własności intelektualnej 
jest surowo zakazane i stanowi naruszenie praw 
autorskich, znaków firmowych oraz innych praw 
własności przemysłowej.


