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1. Charakterystyka systemu
Podwieszane pomosty robocze to rusztowania składane, które mogą być wykorzystywane jako rusztowania
robocze zgodnie z PN EN 12811.
Podwieszany pomost roboczy 300 FW składa się z dwóch składanych stalowych wsporników w rozstawie 1,50m
połączonych ze sobą drewnianym podestem i stężeniami. W skład pomostu roboczego wchodzą również: barierka
ochronna z bortnicą, rozpórka oraz elementy złączne.
Barierka jak większość podzespołów pomostu montowana jest w sposób uchylny, dzięki czemu możliwy jest szybki
montaż/demontaż pomostu podwieszanego. Wsporniki posiadają zaczepy transportowe, które po użyciu są
chowane w podeście.
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Pomosty robocze są urządzeniami, których nośność i stateczność zależy od konstrukcji na których są
zamocowane. Użytkownik jest obowiązany upewnić się co do możliwości przeniesienia obciążeń z pomostu
roboczego na konstrukcję.
System pomostów roboczych opisany niniejszą instrukcją jest przeznaczony do profesjonalnych
zastosowań w budownictwie i wymaga od użytkownika podstawowych kwalifikacji w zakresie znajomości
sztuki budowlanej i specyfiki robót rusztowaniowych i ciesielskich.
Niniejsza instrukcja służy jako pomoc do efektywnego wykorzystania potencjału pomostów i nie
prezentuje w szczegółach wszystkich możliwych układów i kombinacji elementów, tym samym nie zastępuje
szczegółowego projektu użycia pomostów.
Użytkownik powinien we własnym zakresie zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać jej wymagań.
Obowiązkiem użytkownika jest dostosowanie użycia rusztowań do warunków budowy, z uwzględnieniem
odrębnych wymagań w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
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2. Elementy systemu
Szkic elementu

Nazwa i opis elementu

Masa [kg]
Numer katalogowy

Podwieszany pomost roboczy 300 FW
Zmontowana jednostka składa się z 2
stalowych wsporników, podestu drewnianego
(sklejka lub deski), stężeń oraz bariery
ochronnej z bortnicą.

335,00 | 620300

Podwieszany pomost roboczy narożny 300
FW „Lewy”
Zmontowana jednostka narożna składa
się z 2 stalowych wsporników, podestu
drewnianego (sklejka lub deski), stężeń
oraz bariery ochronnej z bortnicą.
Geometria podestu jest dostosowana do
pomostu poprzecznego.

315,00 | 620310

Podwieszany pomost roboczy narożny 300
FW „Prawy”
Zmontowana jednostka narożna składa się z 2
stalowych wsporników, podestu drewnianego
(sklejka lub deski), stężeń oraz bariery
ochronnej z bortnicą. Geometria podestu jest
dostosowana do pomostu poprzecznego.

315,00 | 620320

Pomost wiszący 300 FW
Służy do utworzenia dodatkowego pomostu
roboczego pod pomostem głównym.

165,00 | 620299

Zmontowana jednostka składa się z dwóch
stalowych belek, podestu drewnianego
(sklejka lub deski) oraz bariery ochronnej z
bortnicą.
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Łożysko pomostu FW
Łożysko jest mocowane do stożka osadzonego
w konstrukcji budynku przy pomocy śruby

3,60 | 621010

pasowanej M24/50.

Tuleja stożkowa DW 15/M24
Tuleję
stożkową
osadza
się
przed
betonowaniem w konstrukcji ściany (wieńca)
przy pomocy uchwytu montażowego. Po
zakończonej pracy tuleję można wykręcić z
betonu.

1,20 | 621524

Tuleja wymaga dołączenia zakotwienia
jednostronnego DW15 przed betonowaniem

Uchwyt montażowy M24
Uchwyt służący do mocowania tulei stożkowej
z zakotwieniem jednostronnym do szalunku.

0,15 | 621020

Śruba pasowana FW M24/50
Oryginalna śruba specjalna FW* – o
odpowiedniej długości części walcowej i części
gwintowanej.

0,32 | 622450

*Szczegóły na stronie 9

Klucz do demontażu tulei stożkowej
DW15/24
Klucz do wykręcania tulei stożkowej z betonu –
do przełożenia w kolejne położenie.

4,04 | 622500
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Balustrada szczytowa zamykająca
Kompletna część balustrady poprzecznej którą
mocuje się na poprzecznej krawędzi
ostatniego pomostu roboczego. Szczegóły
użycia na stronie 19

21,00 | 620150

Belka przedłużająca 400 (2873mm)

24,00 | 620400

Belka przedłużająca 500 (3873mm)

29,00 | 620500

Stosuje się ją w celu zawieszenia pomostu
wiszącego lub obniżenia punktu podparcia
wspornika głównego.
Montaż za pomocą sworznia D20x180 – 2 szt.

Rozpora belki przedłużającej 400 (3497mm)

23,00 | 620410

Rozpora belki przedłużającej 500 (4456mm)

34,00 | 620420

Rozpora belki stanowi dodatkową diagonalną
podporę belki wspornika głównego.
Montaż za pomocą sworznia D20x180 – 2szt.

Stopa belki przedłużającej
Stopa belki przedłużającej mocowana jest na
belce przedłużającej w celu uzyskania punktu
podparcia.

7,00 | 620100

Montaż za pomocą sworznia D20x180 – 1szt.
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Stężenie II
Stężenie II łączy 2 rozpory przedłużające.

3,00 | 620110

Montaż za pomocą śrub M20x40 – 2szt.

Sworzeń D20x180 z zatyczką sprężystą
Służy do połączeń elementów przedłużających
z pomostem podwieszanym

0,40 | 620120

Belka wzmacniająca 124
Belka służąca do wzmocnienia pomostu w
przypadku stosowania z deskowaniem
eksponowanym na wiatr > 10m/s.
Montaż na podeście skrzydełkami do góry.

18,00 | 622124

Belka usztywniająca 160
Belka stalowa 2 x C100 o długości 160cm z
możliwością przyłączenia podpór pionujących
do belki.

Brak grafiki

36,00 | 622160

Stężenie przeciwwiatrowe
0,40 | 000000

Mocowanie wiatrowe M24
Kotwione do tulei stożkowej DW 15/M24
śrubą pasowaną FW M24/50.

0,40 | 622024
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3. Montaż łożyska dla podwieszanego pomostu roboczego 300 FW
3.1. Przygotowanie przed betonowaniem
Pierwszym etapem jest zamocowanie tulei stożkowej DW 15/M24 (621524) za pomocą uchwytu
montażowego M24 (621020) do płyty szalunkowej przed betonowaniem w zaplanowanym położeniu łożyska
pomostu FW (621010) w konstrukcji budynku. Mocowanie łożysk należy wykonać w rozstawie co 1500mm
(zarówno dla pomostu zwykłego oraz narożnego). Od krawędzi budynku odległość zamocowania pierwszego
łożyska w płaszczyźnie poziomej wynosi 260mm (+-5mm) dla wszystkich typów pomostów.
W celu ustawienia podestu na tej samej wysokości co strop, tuleję stożkową DW15/M24 należy
osadzić 100mm poniżej płaszczyzny stropu (szczegóły na stronie 12).
Pomosty są przeznaczone do pracy w pozycji poziomej. Dopuszczalna odchyłka w różnicy wysokości
zamocowania łożysk tego samego pomostu wynosi 10mm. Dopuszczalna odchyłka w odległości pomiędzy
łożyskami tego samego pomostu wynosi +-10mm. Przy prawidłowo osadzonych łożyskach (w rozstawie co
1500mm) po zamontowaniu pomostów powstaje dylatacja pomiędzy sąsiadującymi pomostami i wynosi ona
~25mm (gabaryt pomostu 3m = 2975mm).
W zależności od spodziewanych obciążeń oraz występujących warunków lokalnych należy dobrać
rodzaj zakotwienia jednostronnego – gwarantującego przeniesienie występujących sił i zamocować je w tulei
stożkowej DW15/M24. Z uwagi na ciężar zakotwienia jednostronnego zaleca się je dodatkowo powiązać ze
zbrojeniem, zabezpieczając uchwyt montażowy M24 przed nadmiernym obciążeniem i możliwością jego
przemieszczenia się podczas betonowania. Na tym etapie należy również przeanalizować konieczność
zastosowania stężeń przeciwwiatrowych dla zaplanowanego użytkowania pomostów i w przypadku
konieczności ich użycia wykonać analogiczne mocowanie dla „mocowania wiatrowego M24 (622024)”
w odpowiednim miejscu.

Wybrane rodzaje zakotwień jednostronnych do stosowania z tuleją kotwiącą.
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3.2. Mocowanie łożyska pomostu FW
Po rozdeskowaniu – do osadzonej w betonie tulei stożkowej należy przykręcić łożysko pomostu FW
(621010). Jedynie zastosowanie oryginalnej, pasowanej śruby M24x50 (621524) gwarantuje przenoszenie
obciążeń podanych w niniejszej instrukcji. Poniższy szkic śruby w skali 1:1 pozwala sprawdzić, czy posiadana
śruba jest odpowiednia. Minimalna odległość położenia osi tulei kotwiącej od spodu betonu wynosi 80mm.

Poniżej cechy prawidłowego osadzenia tulei i przymocowania łożyska do ściany budynku:
•
•

Płaszczyzna stożka jest ok 3mm cofnięta względem płaszczyzny betonu.
Płyta łożyska jest dociśnięta do betonu – bez możliwości obrotu łożyska wokół śruby.

•
•

Łożysko przylega całą powierzchnią do betonu – bez odstawania z płaszczyzny betonu.
Cała śruba schowana jest w tulei stożkowej i uzyskany jest opór po dokręceniu kluczem.

Jeżeli powyższe cechy nie zostały uzyskane, nie ma gwarancji przeniesienia podanych w dalszej części obciążeń.
Szkic śruby klasy 8.8 w skali 1:1
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4. Montaż pomostu podwieszanego 300 FW
Pomosty robocze dostarczane są na budowę w pozycji złożonej.

W celu rozłożenia pomostów należy:
•

Wyjąć sworzeń 1* i ustawić balustradę ochronną w pozycji pionowej, następnie zabezpieczyć sworzniem
1 jej pozycję pionową,

•

Wyjąć sworznie 2* i 3* - zabezpieczające pomost podczas transportu w pozycji złożonej i wyjąć rozpórkę –
umieszczoną w belce zaczepu (na czas transportu).

•

Unieść za pomocą żurawia pomost na wysokość ~ 2m poprzez zaczepy transportowe – zamocowane w
podeście.

•
•

Zamocować sworzniami 2 i 3 rozpórkę tworząc sztywny trójkąt.
Wyjąć sworzeń 4 z zaczepu.

*Sworzeń D20x150 – sworzeń występujący w komplecie z pomostem roboczym.
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•

Gotowy pomost roboczy podnieść żurawiem i zamontować na 2 przygotowanych łożyskach pomostu FW
(621010).

•

Po osadzeniu pomostu na łożyskach należy zablokować zaczep na łożysku sworzniem 4*.

•

Po upewnieniu się że pomost jest prawidłowo zamocowany i zablokowany można zwolnić zawiesia
z uchwytów transportowych.

•

Demontaż należy prowadzić w kolejności odwrotnej.
11
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4.1. Zmiana położenia zaczepu na belce.
Zaczepy są wyjściowo połączone z belką zaczepu w sposób, który licuje ich górny element
z płaszczyzną podestu.

Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany tego ustawienia, jest to możliwe poprzez przesunięcie położenie
zaczepu na belce w obrębie 20 cm – o kolejny rząd otworów. Połączenie zaczepu z belką za pomocą śrub
M20x100 klasy 8.8.

Istnieje możliwość podwyższenia zawieszenia podestu roboczego i wynosi ono maksymalnie
20cm. Wówczas taki pomost może pracować wyłącznie jako rusztowanie robocze – bez możliwości
ustawiania szalunków.
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5. Docisk wspornika do ściany.
W miejscu dolnego oparcia wspornika o ścianę występują siły dociskające o wartościach przeciwnych do wartości
siły wyrywającej na łożysku. Dla konstrukcji ścian ten docisk zazwyczaj nie ma istotnego znaczenia, jednak w
przypadku występowania otworów konieczne jest zapewnienie przeniesienia sił dociskających przez poziome belki
drewniane lub stalowe – dobór elementów po stronie użytkownika.

Użytkownik we własnym zakresie przeanalizuje siły wewnętrzne występujące w przedmiotowym przypadku i na
podstawie tego dobierze odpowiednią belkę przenoszącą obciążenie.
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6. Montaż podwieszanego pomostu roboczego 300 FW z belkami przedłużającymi 400 lub
500

Pomost roboczy z belką przedłużającą 400 lub 500 ma zastosowanie w przypadku, gdzie odległości miedzy
stropami wynoszą odpowiednio do 4m oraz do 5m. Pomost tego typu powstaje przez rozbudowę pomostu
roboczego 300 FW o dodatkowe elementy:
•
•
•
•

belkę przedłużającą 400 lub 500
rozporę belki przedłużającej 400 lub 500
stopę belki przedłużającej
stężenie II

(2x2 sworznie)
(2x2 sworznie)
(2x1 sworzeń)
(2x 1 śruba M20x40)

Wszystkie połączenia elementów należy wykonać z użyciem 10 sworzni D20x180 [620120] z zatyczką sprężystą
oraz 2 śrub M20x40 (zakup po stronie użytkownika).
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W celu zmontowania belek przedłużających należy:
•

Za pomocą żurawia podnieść pomost na wysokość odpowiednio ~ 3,5m lub ~ 4,5m.

•
•
•
•
•

Sworzniem 5* zamontować rozporę belki przedłużającej 400 lub 500 do belki podestu.
Do belki zaczepu podpiąć belkę przedłużającą 400 lub 500 za pomocą sworznia 6*.
Belkę przedłużającą zabezpieczyć sworzniem 3 jednocześnie montując rozpórkę.
Sworzniem 8* zapiąć rozporę belki przedłużającej do belki przedłużającej.
Sworzniem 9* zapiąć stopę belki przedłużającej w miejscu umożliwiającym oparcie na budowli.

•

Po osadzeniu pomostu na łożyskach należy zabezpieczyć położenie zaczepu na łożysku
sworzniem 4*.

•

Po upewnieniu się że pomost jest prawidłowo zamocowany i zabezpieczony można zwolnić
zawiesia z uchwytów transportowych.

•

Demontaż należy prowadzić w kolejności odwrotnej.

*Sworzeń D20x180 z zatyczką sprężystą (620120)
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7. Montaż pomostu wiszącego 300 FW
Pomost roboczy wiszący 300 FW składa się z dwóch belek głównych, podestu z desek oraz barierki
systemowej i służy do wykonywania prac pod pomostem głównym.
W przypadku użytkowania pomostów roboczych z deskowaniami zaleca się montaż pomostu
wiszącego – umożliwiającego montaż stężeń przeciwwiatrowych.
Barierka jak większość podzespołów pomostu montowana jest w sposób uchylny, dzięki czemu
możliwy jest szybki montaż/demontaż pomostu wiszącego.
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W celu zamontowania pomostu wiszącego należy:
•

Rozłożyć barierkę systemową pomostu wiszącego.

•

Ustawić Pomost Wiszący na 2 kozłach.

•

Zamontować Belki przedłużające 400 lub 500 w pomoście wiszącym za pomocą 4 sworzni*
zabezpieczających.

•

Za pomocą żurawia przetransportować pomost wiszący 300FW nad belki przedłużające i połączyć
pomost z belkami przedłużającymi za pomocą sworzni* zabezpieczających 4.

*Sworzeń D20x180 z zatyczką sprężystą (620120)
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8. Montaż pomostów roboczych narożnych 300 FW „Lewy” i „Prawy”
Podwieszany pomost roboczy narożny Prawy i Lewy zbudowane są na takiej samej zasadzie jak pomost 300FW.
Różnica dotyczy kształtu podestu w rzucie – dostosowanego do odpowiedniej strony naroża. Po złożeniu pomostu
lewego z prawym uzyskujemy przestrzeń roboczą oraz możliwość komunikacji na sąsiadujących poprzecznie
ścianach budynku.
Montaż podwieszanych pomostów roboczych narożnych do momentu zawieszania na Łożysku FW i
zabezpieczeniu przed wypięciem, niczym nie odbiega od montażu zwykłych pomostów roboczych 300 FW.
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9. Montaż balustrady szczytowej zamykającej
Na końcach pomostów roboczych, narożnych jak i wiszących, w celu zamknięcia biegu musi być zamontowana
balustrada szczytowa zamykająca. Montaż balustrady szczytowej na podeście odbywa się poprzez dokręcenie z
odpowiednią siłą śruby motylkowej, po uprzednim poprawnym jej ustawieniu. Zaleca się montaż balustrady na
końcowych pomostach przed ich zawieszaniem na łożyskach.
Na pomoście roboczym i pomoście narożnym montujemy po dwie balustrady szczytowe zamykające, natomiast
na pomoście wiszącym montujemy jedną.
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10. Montaż stężenia przeciwwiatrowego
W przypadku pracy z deskowaniami ustawianymi na zaczepie, konieczne jest mocowanie stężeń
przeciwwiatrowych. Stężenia te zabezpieczają nośność i stateczność pomostu roboczego w przypadku wiatru
wiejącego od strony zewnętrznej budynku. Na 1 pomost należy zakładać 2 stężenia (1 szt., na każde łożysko).
Stężenie mocuje się na belce głównej pomostu oraz poprzez Mocowanie wiatrowe M24 do ściany budynku.
Mocowanie wiatrowe M24 mocuje się do osadzonej w betonie tulei stożkowej DW 15/M24 z zakotwieniem
jednostronnym.
Stężenie przeciwwiatrowe jest istotnym elementem konstrukcyjnym, którego prawidłowy dobór i zamocowanie na
pomoście gwarantuje przenoszenie występujących obciążeń. Ustawianie deskowania wypartego o pomost – bez
założonego stężenia przeciwwiatrowego jest niedozwolone.

Siła w stężeniu przeciwwiatrowym może dochodzić do 30kN, w związku z tym stężenie musi być odpowiednio
naprężone żeby spełniało przeznaczone zadanie.
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11. Montaż deskowania na pomostach roboczych 300 FW
11.1.

Montaż podpór ukośnych bezpośrednio do podestu

Dopuszczone jest użytkowanie pomostów roboczych 300 FW (w tym narożnych L i P) w zestawach z deskowaniami
ustawionymi na zaczepie i wyparciem deskowań wyłącznie o pomost roboczy (przy wietrze ≤ 10m/s i wysokości
deskowania ≤ 4,70m; 5,40m*).
Każdorazowo przed ustawianiem deskowania należy zamocować stężenie przeciwwiatrowe zaś samo deskowanie
przymocować do pomostu belką kotwiącą (min. 2xC80).

W poszyciu pomostu zlokalizowane są 2 lub 3 rzędy otworów pod którymi znajdują się gniazda kotwiące ściągi
DW15 dla zamocowania belki kotwiącej deskowanie oraz dla zamocowania podpór ukośnych.

Nie dopuszcza się przenoszenia zestawu składającego się z pomostu roboczego + deskowania na kolejną sekcję
roboczą.
* wysokość 5,40m dotyczy wyłącznie pomostów z jednolitym podestem wykonanym ze sklejki grubości 45mm.
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11.2. Montaż podpór ukośnych do podestu przez belkę wzmacniającą
W przypadku użytkowania deskowania wypartego jedynie o pomost roboczy z ekspozycją na wiatr
o prędkości > 10m/s* (np. pozostawienie deskowania po zakończonej pracy – max wys. deskowania: 4,20m)
zachodzi konieczność zainstalowania dodatkowej belki wzmacniającej 124 (622124).
Belkę należy przymocować dwoma ściągami DW15 do gniazd osadzonych w belce głównej pomostu
(skrzydełkami z kątowników do góry) i dopiero do belki wzmacniającej przykręcać podpory ukośne oraz belkę
kotwiącą deskowanie.

Możliwe jest użycie jednej belki łączącej zarówno funkcje docisku szalunku do zaczepu oraz wzmocnienia
belki głównej pomostu. Belka taka powinna się składać z profilów min 2x C100 i posiadać możliwość przyłączania
do niej podpór ukośnych do deskowania (odpowiednie punkty mocowania podpór ukośnych). Długość belki
powinna wynosić wówczas 160cm.
Należy unikać stosowania pionowego łączenia płyt szalunkowych na osi belki wzmacniającej. W
zaistniałym przypadku należy zastosować zestaw belki wzmacniającej 124 + rygiel 100 (min2xC80).
Dopuszczalne są inne sposoby zintegrowania szalunku z zaczepem pod warunkiem przenoszenia przez to
połączenie charakterystycznej siły rozciągającej (odrywanie szalunku) o wielkości 10kN.

*Dotyczy warunków opisanych w PN EN 1991-1-4 dla strefy wiatrowej I i II do wysokości 60m dla kategorii terenu
IV.
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12. Obwiednia dopuszczalnych obciążeń pomostów roboczych FW
12.1.

Pomost roboczy 300 FW
Dopuszczalne obciążenie na pomost główny:
2,0kN/m2 = 200kg/m2
(3 grupa rusztowaniowa wg PN EN 12811)
Maksymalne reakcje w zakotwieniu [kN]:
RXchar RYchar
7,12

f

7,70

RXobl

RYobl

10,40

11,22

Nie ma konieczności
przeciwwiatrowych.

12.2.

używania

stężeń

Pomost roboczy 300 FW + pomost dolny
Dopuszczalne obciążenie na pomost główny:
2,0kN/m2 = 200kg/m2
(3 grupa rusztowaniowa wg PN EN 12811)
Dopuszczalne obciążenie na pomost dolny:
0,75kN/m2 = 75kg/m2
(1 grupa rusztowaniowa wg PN EN 1811)

Maksymalne reakcje w zakotwieniu [kN]:
RXchar RYchar
8,94

10,15

f

RXobl

RYobl

13,12

14,90

Nie ma konieczności używania stężeń
przeciwwiatrowych.
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Pomost roboczy 300 FW + belki przedłużające 400 lub 500

Dopuszczalne obciążenie na pomost główny:

2,0kN/m2 = 200kg/m2
(3 grupa rusztowaniowa wg PN EN 18811)

Maksymalne reakcje w zakotwieniu [kN]:
RXchar RYchar
4,35

8,39

f

RXobl

RYobl

6,32

12,15
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12.4.
Pomost roboczy 300 FW + belki przedłużające + deskowanie wyparte od strony
budynku

Dopuszczalne obciążenie na pomost główny:

2,0kN/m2 = 200kg/m2
(3 grupa rusztowaniowa wg PN EN 12811)

Maksymalne reakcje w zakotwieniu [kN]:
RXchar RYchar
7,15

16,49

f

RXobl

RYobl

10,51

24,30
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Pomost roboczy 300 FW + pomost dolny + deskowanie 5,40m* wyparte o pomost.

*Wyłącznie przy wietrze roboczym ≤ 10m/s

Dopuszczalna
wysokość
deskowania
ustawianego na zaczepie wg schematu obok
wynosi:
o
o

Hdesk1 = 5,40m – dla pomostu ze sklejki
Hdesk2 = 4,70m – dla pomostu z desek

Deskowanie musi zostać przytwierdzone do
zaczepu belką kotwiącą przykręcaną do
pomostu. Stężenie przeciwwiatrowe należy
zainstalować przed rozpoczęciem montażu
deskowania.
Dopuszczalne jest użytkowanie pomostu
z deskowaniem przy wietrze o prędkości
≤ 10m/s. Przy prędkości wiatru > 10m/s
deskowanie należy wyprzeć podporami
ukośnymi od strony stropu budynku.
Każdorazowo, po zakończonej pracy należy
zakotwić deskowanie do stropu budynku.

Zabrania się pozostawienia deskowania
wypartego tylko o pomost roboczy po
zakończonej pracy.

Maksymalne reakcje w zakotwieniu [kN]:
RXchar RYchar

Schar

19,38

12,0

20,90

f

RXobl

RYobl

Sobl

28,63

30,78

18,0
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Pomost roboczy 300FW + pomost dolny + deskowanie o wys. 4,2m (budynek

wysokość ≤ 60m).
Jako pomost rusztowania roboczego z pozostawionym deskowaniem przy przerwanej/zakończonej pracy.

Deskowanie musi zostać przytwierdzone do
zaczepu belką kotwiącą przykręcaną do
pomostu. Stężenie przeciwwiatrowe należy
zainstalować przed rozpoczęciem montażu
deskowania.

Wyparcie deskowania tylko o pomost jest
możliwe po zainstalowaniu dodatkowej belki
wzmacniającej pomost.

Nie dopuszcza się składowania materiałów
i narzędzi na pomostach w przypadku
przerwania/zakończenia pracy.

Maksymalne reakcje w zakotwieniu dla wiatru normowego wg PN EN 1991-1-4 dla IV kategorii terenu.
RXchar RYchar

Schar

30,52

20,00

28,50

f

RXobl

RYobl

Sobl

45,41

41,81

30,00
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13. Magazynowanie i transport
Podesty podczas magazynowania należy chronić przed niekorzystnym działaniem czynników
atmosferycznych. Mogą być układane w stosy – pomost roboczy, narożny i wiszący maksymalnie po cztery
sztuki w stosie.
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14. Ocena stanu technicznego elementów.
Pomosty mogą być wielokrotnie montowane/demontowane w obrębie jednej budowy. W związku z tym
użytkownik jest zobowiązany każdorazowo przed kolejnym użyciem dokonać oceny przydatności elementów wg
poniższej listy. W przypadku niespełnienia wymagań z listy należy skontaktować się z producentem w celu
naprawy/wymiany elementów pomostów.
Łożysko, tuleja, śruba:
1. Łożysko nie posiada ubytków materiału, brak jest widocznych deformacji, uszkodzeń spoin, blacha łożyska
stykająca się z betonem tworzy jedną płaszczyznę a krawędź otworu na śrubę nie posiada
zniekształceń/deformacji.
2. Na łożysku, w strefie otworu na śrubę M24 nie ma trwałego odcisku po łbie śruby pasowanej a powłoka
cynkowa w strefie otworu na śrubę nie jest popękana.
3. Śruba jest zgodna z wymaganiami ze strony 9 niniejszej instrukcji, gwint jest nieuszkodzony a krawędzie
łba śruby są w dobrym stanie (umożliwiają dokręcenie i odkręcenie).
4. Tuleja posiada sprawny gwint na śrubę i kotwę, otwory do osadzenia klucza są w stanie nieuszkodzonym
a powierzchnia tulei stykająca się z betonem jest gładka i nieskorodowana.
Stalowe elementy pomostu:
5. Główne elementy konstrukcyjne: belka zaczepu, rozpórka, belka pomostu są nieodkształcone i nie noszą
śladów uszkodzeń. Wszystkie widoczne spoiny są nieuszkodzone. Dopuszczalne są punktowe zagięcia
metalu o powierzchni < 1cm2 nie wpływające na prostoliniowość elementów.
6. Wszystkie wymagane sworznie i śruby z nakrętkami są kompletne, a sworznie posiadają właściwy luz w
pozycji nieobciążonego pomostu.
7. Balustrada jest kompletna, nieodkształcona, pozwala się złożyć i rozłożyć bez zbędnego oporu.
8. Zaczepy transportowe są kompletne, nierozciągnięte – łatwo podnoszą się i chowają w podeście.
9. Elementy stężające wsporniki są proste i nieodkształcone, a ewentualne uszkodzenia punktowe nie
wpływają na zmianę geometrii pomostu (równoległe położenie belek zaczepu).
10. Wszystkie wymagane zestawy sworzni z zabezpieczeniami oraz śruby z nakrętkami są kompletne.
Drewniany podest:
11. Drewno jest nierozwarstwione, bez ubytków i dodatkowych otworów nieprzewidzianych w DTR.
12. Krawędzie podestu są zabezpieczone metalowymi kształtownikami.
13. Połączenia drewnianego podestu z elementami stalowymi są kompletne, a drewno w obrębie łączników
nie jest zbutwiałe ani spękane.
Stężenie przeciwwiatrowe:
14. Elementy stężające są sprawne i nie budzą zastrzeżeń (dotyczy pasów transportowych)
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