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ROZDZIA£ I.
Opis systemu rusztowañ „PDM” i „PDM/c”

1.1. Podstawowe cechy systemu i zastosowanie. 

      Powstaje dziêki temu du¿a mo¿liwoœæ, przystosowania przy trudnych rzutach poziomych i ró¿norodnych relacjach wysokoœciowych 
obrusztowywanych bry³ budynków. Rusztowanie modu³owe „PDM”, ma szczególne zastosowanie w przemyœle, stoczniach i zak³adach 
produkcji specjalnej.  Dla systemu PDM/c typowe d³ugoœci i szerokoœci pól to 1,57 m,2,07 m., 2,57 m i 3,07 m. Wszêdzie gdzie w niniej-
szej instrukcji przywo³uje siê nazwê PDM istnieje alternatywne rozwi¹zanie w systemie calowym o nazwie PDM/c.

        System rusztowañ „PDM” jest systemem rusztowañ modu³owych montowanych z prefabrykowanych elementów stalowych. 
System sk³ada siê ze stojaków, rygli i stê¿eñ ukoœnych, które mog¹ zostaæ powi¹zane zarówno w wysokoœci, d³ugoœci oraz szerokoœci 
w podziale 0,50 m wzglêdnie jego wielokrotnoœci. Podzia³ ten zwany jest wskaŸnikiem modu³owym. W celu pod³¹czania rygli, na stojakach 
w odstêpach 0,50 m, umieszczono tarcze z wyt³oczonymi otworami zwane talerzykami b¹dŸ rozetami. Maksymalna d³ugoœæ stojaków 
wynosi 4,00 m. Jako podesty dla pomostów roboczych s³u¿¹ do wyboru: podesty spoza systemu (bale drewniane), podesty z zaczepami 
podporowymi dla rur  48,3 mm, lub podesty systemu rusztowañ PD70/100.
          D³ugoœci pól wynosz¹ 0,7, 1,1m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m i 3,00 m. Przewidziane s¹ szerokoœci pól 0,74 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m 
i 3,00 m (d³ugoœci rygli podporowych). Dla przypadków szczególnych s¹ te¿ krótkie rygle o d³ugoœci 0,25 m i 0,50 m.
         Przy stosowaniu podestów systemowych PD, d³ugoœæ rygli podporowych odpowiada szerokoœci ramy PD40, PD70 i PD100. Dodatkowo 
oferowane s¹ rygle czteropodestowe, jak równie¿ podwójne metryczne rygle d³ugoœci 1,50 m do 3,00 m.

1.2. Monta¿ wêz³ów po³¹czeniowych. 

Jako z³¹cze wêz³a (stojak - rygiel), zosta³a wybrana sprawdzona zasada zamka klinowego. Przy tym zamku ju¿ przy luŸno wsadzonym kli-
nie, widoczny jest kszta³t po³¹czeniowy rusztowania. Przez uderzenia m³otkiem w klin, otrzymuje siê silne po³¹czenie si³owe. Zaczep zos-
taje na górnej i dolnej powierzchni przylegania dociœniêty do rury stojaka (rysunek 1), przez co powstaje po³¹czenie nadzwyczaj odporne 
na zginanie.

Rys. 1. Po³¹czenie - zamek klinowy, strza³ka wskazuje miejsce uderzenia m³otkiem.

Zaczep rygla zostaje wsuniêty bokiem nad tarczê z otworem. Klin le¿y przy tym poziomo na rurze rygla (rysunek 2), zabezpieczony przed 
utrat¹ i wypadniêciem, przez nit w wierzcho³ku klina.

Rys. 2. Wsuniêcie zaczepu

Przez podniesienie i wetkniêcie klina, rygiel zostaje zabezpieczony, nastêpnie przez uderzenia m³otkiem, a¿ do dynamicznego odbicia, po-
³¹czony ze s³upkiem, zamkniêciem si³owym (rys.3). Wbijanie klina powinno siê odbywaæ m³otkiem o wadze oko³o 500-600gram.
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Rys. 3. Zaklinowanie zaczepu

Tarcza z otworami (rysunek 4), ma cztery ma³e otwory, które s¹ umieszczone z przesuniêciem o 90°. W tych miejscach przy³¹cza siê rygle, 
aby w rzucie poziomym osi¹gn¹æ dok³adnie k¹t prosty. K¹t ten ustawia siê automatycznie przy klinowaniu.

Rys. 4. Tarcza z otworami – talerzyk (rozeta)

Pomiêdzy ma³ymi otworami w tarczy, znajduj¹ siê pod³u¿ne otwory, które umo¿liwiaj¹ po³¹czenie rygla pod k¹tem 45° ± 15°. Mo¿e przez 
to tak¿e zostaæ ukszta³towany rzut poziomy, który nie le¿y w podziale 90° (rysunek 5). Przyk³adowo mo¿e zostaæ skonstruowana wie¿a rek-
lamowa, jako równoboczny trójk¹t ( 60°).
Wciêcia na zewnêtrznych krawêdziach tarczy otworowej, tworz¹ nie tylko szczególny "kszta³t" wêz³a rusztowaniowego, lecz równie¿ tworzy 
redukcjê ciê¿aru. Dziêki temu, ¿e forma nie jest okr¹g³a, nie jest mo¿liwe stoczenie siê stojaków z pochy³ej powierzchni. Dalej mo¿liwe jest 
umieszczenie dwóch stojaków bli¿ej obok siebie i przez proste naci¹gniêcie utworzenie wzmocnienia stojaka.

Rys. 5. Rzut poziomy wêz³a PDM.

Przy dwóch ryglach, mo¿liwe jest ustawienie wszystkich k¹tów w sposób ci¹g³y miêdzy 45° i 315°.

90°

PDMxx

45°

45°60°
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60
°
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1.3. Podstawowe elementy sk³adowe rusztowañ systemu „PDM” i „PDM/c”. 
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1  Podstawka z gwintem
2  Element pocz¹tkowy
3  Stojak
4  Rygiel rurowy
5  Rygiel
6  Podesty
7  Rygiel rurowy wzmocniony
8  Rygiel rurowy podwójny

  9  Rygiel poprzeczny poœredni
10  Podesty niesystemowe z desek okutych
11  Konsola
12  Stê¿enie ukoœne poziome
13  Stê¿enie ukoœne pionowe
14  Rygiel rurowy jako porêcz
15  Burta drewniana
16  Zabezpieczenie podestów systemowych
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ROZDZIA£ II.
Monta¿ rusztowañ

2.1. Monta¿ rusztowania modu³owego w wersji fasadowej

Na dostatecznie równym i noœnym pod³o¿u nale¿y u³o¿yæ rozdzielaj¹ce obci¹¿enie podk³ady (bale drewniane, podwaliny). Nastêpnie ustawiæ 
nale¿y podstawki gwintowane w przewidzianych odstêpach d³ugoœci i szerokoœci. Nale¿y przy tym wstêpnie wyrównaæ pochy³oœci terenu, 
przez odpowiednie wykrêcenie nakrêtek podstawek. Stopy podstawek, powinny ca³¹ swoj¹ powierzchni¹ opieraæ siê o podk³ady (pod³o¿e), 
aby mog³y przejmowaæ si³y pochodz¹ce od rusztowania. Na gwintowane trzpienie podstawek, nale¿y za³o¿yæ elementy pocz¹tkowe 
(PDM 033 033) - rys 6.

Rusztowanie fasadowe sk³ada siê z jednego wewnêtrznego i jednego zewnêtrznego szeregu s³upków (tworz¹cych p³aszczyzny). P³asz-
czyznê zewnêtrzn¹ usztywnia siê przez stê¿enia, podczas gdy w p³aszczyŸnie wewnêtrznej jako zamocowania poziome stosuje siê zakot-
wienia, których sposób zamocowania zosta³ opisany w niniejszej instrukcji. Do stabilizacji p³aszczyzny wewnêtrznej i przekazania si³ ukoœ-
nych na kotwy wymagane s¹ stê¿enia poziome w ka¿dej p³aszczyŸnie rusztowania.

a)

Rys. 6. Ustawienie podstawek

Elementy pocz¹tkowe, nale¿y po³¹czyæ ryglami rurowymi, zak³adaj¹c zaczepy rygli w rozecie elementów pocz¹tkowych. W co 5 - tym polu, lub 
w co 4 - tym polu (patrz pkt. 4.3.), nale¿y zamontowaæ stê¿enie poziome ukoœne. Przed dobiciem klinów, nale¿y za pomoc¹ poziomnicy, wy-
poziomowaæ rygle podstawy. Poziomowanie odbywa siê poprzez wykrêcenie nakrêtek regulacyjnych podstawek, pocz¹wszy od najwy¿szego 
punktu terenu. Po zaklinowaniu otrzymuje siê dok³adny rzut poziomy rusztowania, na którym mo¿e byæ ³atwo i bez wiêkszych regulacji prowa-
dzony dalszy monta¿. Alternatywnie do elementów pocz¹tkowych mog¹ zostaæ u¿yte stojaki pocz¹tkowe ().

b)

 

Rys. 7. Podstawa rusztowania

Nasadziæ stojaki na trzpienie podstawek (koñce rur stojaków powinny wejœæ w nasady elementów pocz¹tkowych). D³ugoœci stojaków, nale¿y 
tak dobieraæ, aby styki stojaków, znajdowa³y siê w bezpoœrednim s¹siedztwie punktów wêz³owych.  Zaleca siê naprzemienny monta¿ stojaków 
2 i 4 m – rys 8 lub 4m i 3m przy czym zaleca siê aby d³u¿sze stojaki by³y montowane od strony fasady.

c)

 

Rys. 8. Monta¿ stojaków
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Stojaki, w dalszej kolejnoœci monta¿u, nale¿y po³¹czyæ ryglami oraz stê¿eniami poziomymi ukoœnymi. Rodzaj zastosowanych rygli, powi-
nien byæ odpowiedni do wymiarów siatki konstrukcyjnej, typu stosowanych podestów , kierunku ich u³o¿enia oraz ich przewidywanego ob-
ci¹¿enia. W rusztowaniach typowych (patrz rozdz. V. ), stosowane s¹ rygle typu PD 70 i PD 100, jako podpory podestów z systemu 
PD 70/100 (patrz opis w rozdziale IV. i V.). Pod³u¿nice ³¹cz¹ce stojaki wzd³u¿ d³u¿szego boku, nale¿y uk³adaæ z rygli rurowych. 
W celu u³o¿enia pomostów z podestów z poza systemu (bale drewniane), lub podestów z zaczepami podporowymi, u¿ywa siê rygli podpo-
rowych z rur okr¹g³ych (patrz opis w rozdziale V). Przy stosowaniu podestów drewnianych spoza systemu, nale¿y przestrzegaæ postano-
wieñ pkt. 4.2.6. niniejszej instrukcji. W celu uzyskania podanych tam rozpiêtoœci podparæ, nale¿y zamontowaæ poœrednie rygle poprzeczne 
(np. PDM 400 xxx). Zamontowaæ stê¿enia ukoœne, zgodnie z siatk¹ stê¿eñ, wg instrukcji lub projektu. Kliny zaczepów stê¿eñ, powinny byæ 
przek³adane w du¿e otwory tarcz otworowych stojaków po zewnêtrznej stronie stojaków (rys 9).
W systemie PDM/c stosowane s¹ systemowe rygle w uk³adzie calowym.

d)

Uwaga: Pod³u¿nic oraz stê¿eñ ukoœnych poziomych, mo¿na nie montowaæ jedynie w przypadku, gdy w polach tych bêd¹ zamontowane po-
desty systemowe. Podesty takie musza zostaæ zabezpieczone przed uniesieniem, za pomoc¹ zabezpieczenia nr kat. PDM 427 xxx i nie 
mog¹ byæ wyjmowane w trakcie u¿ytkowania rusztowania. Wyj¹tkiem od powy¿szej zasady s¹ pola w których zamontowano stê¿enia ukoœ-
ne pionowe . W polach ze stê¿eniami pionowymi, nale¿y zawsze montowaæ rygiel pod³u¿ny od strony zewnêtrznej.

 

Rys. 9. Monta¿ rygli na pierwszej kondygnacji

Zamontowaæ pomosty pierwszej kondygnacji. W rusztowaniach typowych, pomosty montowane s¹ z podestów typu PD. W co najmniej jed-
nym polu, nale¿y zamontowaæ podest z w³azem (zasady rozmieszczania pionów komunikacyjnych – patrz pkt. 6.2.6. ). Na ryglach podsta-
wy - bezpoœrednio pod podestem z w³azem, zamontowaæ nale¿y dodatkowe pomosty z podestów systemowych, lub z bali drewnianych, 
które stanowiæ bêd¹ dolne podparcie drabiny wejœciowej – rys 10. Alternatywnym rozwi¹zaniem jest stosowanie podestów montowanych na 
specjalny profil (ceownik) b¹dŸ podestów z tzw. uszami (uchwytami) montowanymi na rurê lub rygiel rurowy i rygiel rurowy wzmocniony.

e)

 
Rys. 10. Monta¿ podestów na pierwszej kondygnacji

Nasadziæ nastêpne stojaki, na czopy stojaków znajduj¹cych siê bezpoœrednio nad p³aszczyzn¹ pomostu. f)

W ka¿dym polu na pomostach roboczych, od strony zewnêtrznej, nale¿y  zamontowaæ rygle rurowe,  na wysokoœci 1,0 m  od powierzchni po-
destu. Stanowiæ one bêd¹ porêcz zabezpieczaj¹c¹ personel montuj¹cy rusztowanie. Nastêpnie uzupe³niæ zabezpieczenia pomostów (zamon-
towaæ porêcze poœrednie na wysokoœci 0,5 m  od p³aszczyzny pomostu oraz burty wzd³u¿ne i poprzeczne).  Zamontowaæ zabezpieczenia po-
mostów przed uniesieniem (rys. 11).
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Rys. 11. Monta¿ stojaków i zabezpieczeñ na drugiej kondygnacji.

zamontowaæ rygle, stê¿enia oraz podesty wg zasad opisanych w p.pkt. d) i e). Wykonaæ zakotwienia rusztowania, zgodnie z siatk¹ kotwieñ, 
wg instrukcji lub projektu (rys. 12).

g)

 

Rys. 12. Monta¿ rygli i pomostów drugiej kondygnacji i kotwienie rusztowania.

Monta¿ wy¿szych kondygnacji, odbywa siê przez powtórzenie opisanych w pkt. f) i g) czynnoœci, pamiêtaj¹c o koniecznoœci sukcesywnego 
kotwienia rusztowania, zgodnie z siatk¹ zakotwieñ, przedstawion¹ w instrukcji lub projekcie i sprawdzania pionowoœci montowanego ruszto-
wania. 

h)

Monta¿ najwy¿szej kondygnacji: Po zamontowaniu podestów na najwy¿szej kondygnacji rusztowania, nale¿y zamontowaæ stojaki d³ugoœci
co najmniej 1 m, do których nastêpnie zamocowaæ nale¿y rygle rurowe, jako porêcze najwy¿szej kondygnacji. Podesty u³o¿one na najwy¿-
szej kondygnacji, nale¿y zabezpieczyæ przed przypadkowym uniesieniem, a nastêpnie za³o¿yæ bortnice wzd³u¿ne i poprzeczne (rys 13).

i)

 

Rys. 13. Monta¿ zabezpieczeñ najwy¿szej kondygnacji.

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
rusztowania „PDM” i „PDM/c”  



distribution

R

9

plettac  Sp. z o.o. 
ul. Koúciuszki 31 
PL 63-500 Ostrzeszów

Distribution

Czêœæ pomostów które nie bêd¹ wykorzystywane w czasie eksploatacji, mo¿na zdemontowaæ pod warunkiem, ¿e w p³aszczyznach pomos-
towych z których wyjmowaæ siê bêdzie podesty, zosta³y wczeœniej zamontowane pod³u¿nice i stê¿enia poziome ukoœne. Pola z zdemonto-
wanymi podestami powinny byæ odgrodzone od pozosta³ych pól, za pomoc¹ porêczy i bortnic (rys 14).

j)

 

Rys. 14. Konstrukcja rusztowania z czêœciowo zdemontowanymi p³aszczyznami pomostowymi i odgrodzeniem od pozosta³ych pól.

2.2. Monta¿ rusztowañ kolumnowych i przestrzennych.

Monta¿ rusztowañ kolumnowych i przestrzennych o prostok¹tnej siatce konstrukcyjnej, w których p³aszczyzny ryglowe lub pomostowe znaj-
duj¹ siê w odstêpach 2,0 m, przebiega w analogiczny sposób, przy czym podstawow¹ ró¿nic¹ jest liczba pól, znajduj¹ca siê w rzucie pozio-
mym rusztowania. Odmienne mog¹ byæ równie¿ zasady stê¿ania (np. rusztowanie kolumnowe i przestrzenne, powinno byæ stê¿ane na ka¿-
dej kondygnacji w co najmniej w dwóch prostopad³ych do siebie p³aszczyznach), sposób zabezpieczenia przed wywróceniem (kotwienie lub
balastowanie). Szczegó³owe zasady monta¿u powinien okreœlaæ w³aœciwy projekt rusztowania. 

Poni¿ej wyszczególniono szereg zasad ogólnych, które nale¿y przestrzegaæ przy projektowaniu i monta¿u rusztowania:

Styki stojaków powinny le¿eæ w miarê mo¿liwoœci jak najbli¿ej punktów wêz³owych (po³¹czenie rygli ze stojakiem).
Usztywnienie rusztowania  w kierunku pod³u¿nym i poprzecznym, nastêpuje za pomoc¹ stê¿eñ pionowych (PDM 300 xxx), które s¹ zakli-
nowane w du¿ych otworach tarcz. 
Wymagan¹ liczbê stê¿eñ,  ustala siê w obliczeniach statycznych,  jednak¿e stê¿enie wymagane jest co najmniej w ka¿dym co 5 tym polu 
(dla pól o d³ugoœci 3m w co 4 polu).
Nie usztywnione p³aszczyzny  mog¹ zostaæ ustabilizowane, przez stê¿enia poziome (np. PDM 344 250 ), które przekazuj¹ obci¹¿enia na 
p³aszczyzny usztywnione.
W p³aszczyznach pomostów,  mog¹ zostaæ umieszczone do wyboru: podesty spoza systemu, podesty z zaczepami zak³adanymi na rygle
rurowe,  lub podesty  z  systemu rusztowañ PD70/100.  Przy zastosowaniu  podestów systemowych rusztowañ PD, mo¿na zrezygnowaæ 
z rygli pod³u¿nych i stê¿eñ poziomych w poziomie podestów. Podesty nale¿y jednak¿e zabezpieczyæ przed uniesieniem, montuj¹c zabez-
pieczenie podestu (PDM 427 xxx) na ka¿dym ryglu podporowym.  W polach ze stê¿eniami pionowymi,  jest wymagany na zewn¹trz zaw-
sze rygiel pod³u¿ny.
Przy stosowaniu podestów systemowych nie zabezpieczonych przed uniesieniem i przy wszystkich innych podestach, musz¹ byæ zamon-
towane rygle pod³u¿ne.  Podesty spoza systemu, nale¿y dodatkowo podeprzeæ za pomoc¹ poœrednich rygli poprzecznych (porównaj roz-
dzia³ 3.2.).
Jako zabezpieczenie boczne,  nale¿y zamontowaæ  rygiel rurowy,  przy pierwszej i drugiej tarczy powy¿ej p³aszczyzny podestów.  Monta¿ 
burt bocznych (bortnic) zosta³ opisany w rozdziale V.

-
-

-

-

-

-

-

2.2.1. Rodzaje zakotwieñ

Zakotwienie d³ugie mocowane do dwóch stojaków z³¹czami krzy¿owymia)

Rys. 15. Kotew d³uga
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zakotwienie krótkie mocowane do wewnêtrznego stojaka z³¹czem krzy¿owymb)

Rys. 16. Kotew krótka

zakotwienie trójk¹tne mocowane do wewnêtrznego stojaka z³¹czami krzy¿owymic)

Rys. 17. Kotew trójk¹tna

Z³¹cza krzy¿owe, nale¿y dokrêcaæ momentem 50Nm (dopuszczalne odchylenie ± 10%).

2.2.2. Siatka kotwieñ i si³y zakotwieñ. 

Siatki kotwieñ : typ zakotwieñ oraz si³y zakotwieñ, powinien okreœlaæ projekt rusztowania siatki kotwieñ oraz si³y zakotwieñ rusztowañ typo-
wych, przedstawiono w rozdziale V. 

2.2.3. Sprawdzenie zakotwieñ pod obci¹¿eniem.

Noœnoœæ po³¹czenia ko³ków œciennych ze œcian¹ budynku, musi byæ udokumentowana poprzez wykonanie prób. Punkty kotwienia, podda-
wane obci¹¿eniom próbnym, musz¹ zostaæ okreœlone przez osobê kompetentn¹, odpowiedzialn¹ za monta¿ rusztowania. 

Iloœæ prób.
- 10 % przy œcianie betonowej,
- 30 % przy innych œcianach,
Minimalna liczba sprawdzanych zakotwieñ – 5.

Obci¹¿enie próbne musi stanowiæ 1,2 krotnoœæ si³y zakotwienia.
Wyniki prób powinny zostaæ spisane komisyjnie i musz¹ byæ przechowywane przez okres u¿ytkowania rusztowania.

Z³¹cze krzy¿owe

2 x £¹cznik kotwi¹cy krótki

Z³¹cze krzy¿owe

£¹cznik kotwi¹cy krótki
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ROZDZIA£ III.
Wymagania monta¿owe i eksploatacyjne

3.1. Uwagi ogólne

U¿ytkownik rusztowania zobowi¹zany jest do œcis³ego przestrzegania zasad monta¿u i eksploatacji ujêtych : 
- w niniejszej instrukcji,
- w normach serii PN-M-47900:1996,
- w normach PN-EN 12811; PN-EN 12810
- w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
  budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r., poz. 401)
- w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny 
  pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z póŸniejszymi zmianami).
- w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30 wrzeœnia 2003r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie 
  minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy w zakresie u¿ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
  (Dz.U. nr 178, poz. 1745)
- Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2011 w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz re-
  moncie jednostek p³ywaj¹cych (Dz.U. 2001.73.770)
W/w przepisy zobligowane s¹ znaæ osoby nadzoruj¹ce monta¿, demonta¿ i eksploatacje oraz dokonuj¹ce odbiorów technicznych 
rusztowañ „PDM” i „PDM/c”. 

3.1.1. Wymagania wg przepisów obowi¹zuj¹cych.

3.1.2. Prowadzenie monta¿u i demonta¿u rusztowañ.

Prowadzenie monta¿u i demonta¿u rusztowañ „PDM” i „PDM/c”, mo¿e byæ prowadzone tylko przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwali-
fikacje fachowe. 

3.1.3.Elementy uszkodzone.

Uszkodzone elementy rusztowañ, nie mog¹ byæ u¿ywane. Nale¿y je systematycznie wymieniaæ na materia³ wolny od wad. Opis uszkodzeñ 
zamieszczono w niniejszej instrukcji.

3.2. Wymagania szczegó³owe, wynikaj¹ce z postanowieñ norm PN i przepisów obowi¹zuj¹cych w Polsce. 

Pod³o¿e dla rusztowañ ruchomych powinno byæ utwardzone, lub powinny byæ wykonane pasy jezdne. Obowi¹zuj¹ postanowienia normy 
PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.3 tj. noœnoœæ pod³o¿a gruntowego musi wynosiæ minimum 0,1MPa,  noœnoœæ pod³o¿y konstrukcyjnych nale¿y 
ustalaæ na podstawie obliczeñ wytrzyma³oœciowych.  Je¿eli pod³o¿e jest niewystarczaj¹co  noœne nale¿y wykonaæ obliczenia i wzmocniæ 
pod³o¿e.

3.2.1. Noœnoœæ pod³o¿a.

Niedopuszczalne jest ustawienie stojaków na podk³adach popêkanych i po³amanych, na podk³adach klinowych lub z cegie³. Obowi¹zuj¹ 
postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.4. tj. Wielkoœæ podk³adów tak dobraæ aby spe³nione zosta³y za³o¿enie pkt normy 4.3 
(czytaj wy¿ej).

3.2.2.Posadowienie rusztowañ.

Obowi¹zuj¹ postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.9.1.

3.2.3. Usytuowanie rusztowania w s¹siedztwie napowietrznych linii energetycznych.

Zabronione jest ustawianie rusztowañ w s¹siedztwie linii elektrycznych, je¿eli odleg³oœæ rusztowania (w linii prostej) od skrajnych przewo-
dów linii elektrycznej jest mniejsza ni¿ :
- 3,0 m – dla linii niskiego napiêcia do 1kV,
- 5,0 m - dla linii wysokiego napiêcia do 15 kV,
- 10,0 m – dla linii wysokiego napiêcia do 30 kV,
- 15,0 m – dla linii wysokiego napiêcia powy¿ej 30 kV ale do 110kV
- 30,0 m – dla linii wysokiego napiêcia powy¿ej 110kV.
W przypadku takim  nale¿y linie te,  na czas prac monta¿owych wy³¹czyæ.  W czasie monta¿u ¿aden element,  lub ¿adna czêœæ urz¹dzeñ 
monta¿owych, nie mo¿e przekroczyæ wy¿ej podanych stref niebezpiecznych. W przypadku kiedy nie mo¿na zachowaæ tego warunku, na-
le¿y wykonaæ ekrany zabezpieczaj¹ce wed³ug odnoœnych przepisów.
Obowi¹zuj¹ postanowienia normy PN-M-47900-2 :1996 pkt. 4.9.2; 4.9.3.

3.2.4.Odleg³oœæ od linii energetycznych.
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3.2.5. Urz¹dzenia piorunochronie.

Ka¿de rusztowanie ustawione na zewn¹trz powinno byæ wyposa¿one w urz¹dzenia piorunochronne i zgodnie z postanowieniami w³aœciwych 
przepisów o ochronie budowli od wy³adowañ atmosferycznych. Rusztowanie nie musi posiadaæ instalacji piorunochronnej tylko pod warun-
kiem, ¿e ustawione jest przy œcianie budowli posiadaj¹cej instalacjê i jest po³¹czone ze zwodem pionowym urz¹dzenia piorunochronnego. 
W przypadku braku instalacji istniej¹cej zwodami pionowymi urz¹dzenia piorunochronnego w rusztowaniu s¹ odcinki rur (sp³aszczone na 
górnych koñcach) o d³ugoœci co najmniej 4,0 m, które nale¿y ³¹czyæ z koñcami (wierzcho³kami) stojaków zewnêtrznego rzêdu, za pomoc¹ 
z³¹czy wzd³u¿nych. Zwody nale¿y ³¹czyæ z uziemieniem przewodem odprowadzaj¹cym. Maksymalna odleg³oœæ pomiêdzy zwodami wynosi 
12m. Ka¿de rusztowanie powinno byæ uziemione zgodnie z wymaganiami w³aœciwych przepisów o uziemieniach i zerowych urz¹dzeniach 
elektrycznych o napiêciu nie wiêkszym ni¿ 1kV. Obowi¹zuj¹ postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.8.

3.2.6. Daszki ochronne.

Rusztowanie usytuowane bezpoœrednio przy drogach komunikacyjnych, powinno mieæ daszki ochronne ze spadkiem w stronê budowli pod 
k¹tem 45 stopni. Odleg³oœæ daszka od pod³o¿a nie powinna byæ mniejsza ni¿ 2,40 m. 
Obowi¹zuj¹ postanowienia PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.10.3. oraz normy PN-EN 12811-4

3.2.7. Ogrodzenia, odboje, tablice i œwiat³a ostrzegawcze.

Monta¿ powy¿szych zabezpieczeñ nale¿y przeprowadzaæ zgodnie z postanowieniami normy PN-M-47900-2:1996 odpowiednio pp.. 4.10.4; 
4.10.5; 4.10.6; 4.10.7.
- Teren na którym wykonywane s¹ roboty rusztowaniowe nale¿y zabezpieczyæ ogrodzeniem o wysokoœci min. 1,5m oraz wyznaczyæ strefê 
  niebezpieczn¹ o wymiarach 1/10 wysokoœci, z której mog¹ spadaæ przedmioty ale nie mniej ni¿ 6m
- Stojaki usytuowane przy bramach, przeœwitach i przejazdach powinny byæ zabezpieczone odbojami nie zwi¹zanymi z konstrukcj¹
- Miejsce monta¿u i demonta¿u rusztowania odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi umieszczonymi na wysokoœci max. 2,5m

3.2.8. Urz¹dzenia transportowe.

Przy monta¿u i u¿ytkowaniu urz¹dzeñ transportowych, obowi¹zuj¹ postanowienia normy PN-M-47900-2:1996 p.pkt. 4.7.2; 4.7.3.
Dopuszcza siê stosowanie wci¹garek linowych z wysiêgnikiem obrotowym standardowo przewidzianych do instalowania na rusztowaniu. 
Osoba obs³uguj¹ca wci¹garkê powinna posiadaæ wymagane kwalifikacje. Maksymalny udŸwig wci¹garki przymocowanej do konstrukcji 
rusztowania wynosi 150kg.

3.2.9. Rusztowania z plandekami i siatkami ochronnymi.

Technikê zabezpieczania rusztowañ plandekami i siatkami ochronnymi reguluj¹ postanowienia norm DIN, w zwi¹zku z tym stosowanie tego typu 
zabezpieczeñ powinno byæ uzgadniane z przedstawicielem producenta i poddane dodatkowemu projektowaniu.

3.2.10. Badania zmontowanych konstrukcji rusztowañ.

Badania zmontowanej konstrukcji rusztowania, przeprowadza siê w celu sprawdzenia spe³nienia warunków podanych w niniejszej instrukcji. 

3.2.11. Odbiór techniczny zmontowanego rusztowania.

Eksploatacja rusztowania jest mo¿liwa, po dokonaniu odbioru technicznego rusztowania. Warunki odbioru s¹ okreœlone w Rozporz¹dzeniu Minist-
ra Infrastruktury przywo³anym w niniejszej instrukcji. 

3.2.12. Przegl¹dy eksploatacyjne rusztowañ.

W czasie eksploatacji, rusztowania „PDM” i „PDM/c”, podlegaj¹ nastêpuj¹cym przegl¹dom :

Przegl¹dy codzienne.a)
Przegl¹dy codzienne powinny byæ dokonywane przez osoby u¿ytkuj¹ce rusztowanie tj. pracowników pracuj¹cych na rusztowaniu.
Przegl¹d codzienny polega na sprawdzeniu, czy :
- rusztowanie nie dozna³o uszkodzeñ lub odkszta³ceñ, 
- rusztowanie jest prawid³owo zakotwione, 
- przewody elektryczne s¹ dobrze izolowane i nie stykaj¹ siê z konstrukcj¹ rusztowania,
- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest w³aœciwy (czystoœæ pomostów, w warunkach zimowych - zabezpieczenie 
  przeciwpoœlizgowe pomostów), 
- nie zasz³y zjawiska maj¹ce ujemny wp³yw na bezpieczeñstwo rusztowania. 

Przegl¹dy dekadowe.b)
Przegl¹dy dekadowe powinny byæ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzaæ konserwator rusztowañ lub pracownik in¿ynieryjno - 
techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przegl¹du dekadowego jest sprawdzenie, czy w ca³ej konstrukcji rusztowania nie ma 
zmian, które mog¹ spowodowaæ katastrofê budowlan¹, lub stworzyæ niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania. Przegl¹d dekadowy 
mo¿e wykonuje strona odpowiedzialna za u¿ytkowanie rusztowañ.
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Przegl¹dy doraŸne.c)
Przegl¹dy doraŸne przeprowadzaæ nale¿y zawsze po d³u¿szej ni¿ 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania i po ka¿dej burzy o sile 
wiatru powy¿ej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Przegl¹d doraŸny, powinien byæ dokonywany komisyjnie z udzia³em majstra, brygadzisty 
i inspektora nadzoru budowlanego. Mo¿e on byæ tak¿e zarz¹dzony w ka¿dym terminie przez organ nadzoru budowlanego. 
Dostrze¿one usterki powinny byæ usuniête po ka¿dym przegl¹dzie, przed przyst¹pieniem do pracy. Za wykonywanie przegl¹dów odpowie
dzialny jest kierownik budowy, lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegl¹dów dekadowych i doraŸnych powinny byæ zapisane 
w dzienniku budowy przez osoby dokonuj¹ce przegl¹du.

3.2.13. Pakowanie, przechowywanie i transport czêœci rusztowañ.

W tym zakresie obowi¹zuj¹ wymagania PN-M-47900-2:1996 pkt. 6.

3.3. Stê¿enia rusztowañ. 

Stê¿enia rusztowañ fasadowych, nale¿y wykonywaæ zgodnie z siatk¹ stê¿eñ, przedstawion¹ w niniejszej instrukcji lub dla odmian nietypo-
wych wg projektu,  przy czym nale¿y przestrzegaæ zasady,  aby odleg³oœæ pomiêdzy stê¿anymi polami,  nie by³a wiêksza ni¿ 10 m (dla pól 
o d³ugoœci 3,0 m lub 3,07 m, stê¿enia montowaæ w co 4 polu, a dla pól o d³ugoœci 1,5 m; 2,0 m i 2,5 m (lub max 2,57 m),   stê¿enia monto-
waæ nale¿y w maksymalnie co 5 polu). Na ka¿dej kondygnacji rusztowania, musz¹ znajdowaæ siê co najmniej dwa stê¿enia. 
Stê¿enia wykonywaæ nale¿y w uk³adzie wie¿owym (stê¿enia rozmieszczone w jednym pionowym ci¹gu).
Rozmieszczenie stê¿eñ rusztowañ kolumnowych i przestrzennych, powinien okreœlaæ projekt rusztowania.

3.4. Kotwienia rusztowania.  

Rusztowania musz¹ byæ zakotwione do œciany budynku lub budowli w sposób zapewniaj¹cy statecznoœæ i sztywnoœæ konstrukcji rusztowa-
nia oraz umo¿liwiaj¹cy przeniesienie si³ zewnêtrznych dzia³aj¹cych na rusztowanie. Do zakotwieñ nale¿y stosowaæ ³¹czniki kotwi¹ce i ele-
menty kotwi¹ce (œruby z uchem oraz ko³ki plastikowe rozprê¿ne) znajduj¹ce siê na wyposa¿eniu rusztowania. Zakotwienia montowaæ nale-
¿y sukcesywnie w trakcie monta¿u rusztowania.
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ROZDZIA£ IV.
Projektowanie rusztowañ „PDM” i „PDM/c”

Wstêp

- PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. Ogólne wymagania i badania oraz eksploa-
  tacja. 
- PN-M-47900-3:1996 - Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
- PN-82/B-02000 - Obci¹¿enia budowli. Zasady ustalania wartoœci. 
- PN-82/B-02001 - Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia sta³e. 
- PN-82/B-02003 - Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia zmienne technologiczne. Podstawowe obci¹¿enia technologiczne i monta¿owe. 
- PN-77/B-02011 - Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enia wiatrem. 
- PN-76/B-03001 - Konstrukcje i pod³o¿a budowli. Ogólne zasady obliczeñ.
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpoœrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-80/M-49060 - Maszyny i urz¹dzenia. Wejœcia i dojœcia. Wymagania. 
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu-
  dowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,
- Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z  dnia 26 wrzeœnia 1997 r.  w sprawie ogólnych  przepisów  bezpieczeñstwa i higieny 
  pracy (Dz.U. nr 129 z dnia 23 paŸdziernika 1997 r. poz. 844). 
- PN-EN 12811-1 - Tymczasowe  konstrukcje stosowane na placu budowy - Czêœæ 1:  Rusztowania - Warunki wykonania  i  ogólne zasady 
  projektowania.
- Statecznoœæ rusztowania wykazuj¹ obliczenia statyczne („dowód w poszczególnych przypadkach”). Przy ma³ych obiektach wystarczaj¹cy 
  jest „os¹d wed³ug doœwiadczeñ fachowych”.
- Obci¹¿alnoœci i sztywnoœci po³¹czeñ wêz³owych okreœla œwiadectwo dopuszczenia wêz³a (nr dopuszczenia Z-8.22-843). 
- Dopuszczalne obci¹¿enia pomostów i rygli podporowych znajduj¹ siê w pkt. 4.2. niniejszego rozdzia³u.
- Obliczenia wykonywaæ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w Polsce norm¹ PN-90/B-03200 z uwzglêdnieniem obci¹¿eñ obliczeniowych okreœlonych 
  w niniejszej instrukcji, œwiadectwie dopuszczenia wêz³a oraz w przedmiotowych normach.

Przy projektowaniu nale¿y uwzglêdniaæ wymagania zawarte w nastêpuj¹cych dokumentach :

4.1. Wykonanie monta¿u rusztowañ z seryjnymi podestami PD i w systemie calowym.

4.1.1. Uwagi ogólne.

Aby móc stosowaæ podesty rusztowañ ramowych PD70/100, nale¿y zaopatrzyæ rygle podporowe i konsole, w przyspawane bolce gwiaŸdziste. G³o-
wice po³¹czeniowe s¹ u góry licowane, a pierwsza para czopów jest zintegrowana z g³owic¹ ¿eliwn¹. Dziêki temu podesty mog¹ zostaæ u³o¿one 
nad g³owic¹, a¿ do rury s³upka. Klin ma tylko 4 mm gruboœci i jest tak krótki, ¿e znika on w fudze czo³owej pomostu i nie wystaje ponad górn¹ kra-
wêdŸ p³aszczyzny podestu.

4.1.2. Symetryczny rygiel podporowy.

Rygle podporowe dla 1 do 4-segmentowych podestów, s¹ wykonane symetrycznie. D³ugoœci zale¿¹ od relacji geometrycznych, pionowych ram rusz-
towania ramowego PD70/100.

Rys. 18. Odleg³oœæ osiowa dla 1 podestu = 413 mm -› kompatybilna do ramy PD40.

Rys. 19. Odleg³oœæ osiowa dla 2 podestów = 739 mm -› kompatybilna do ramy PD70

Rys. 20. Odleg³oœæ osiowa dla 3 podestów = 1065 mm -› kompatybilna do ramy PD100.

Rys. 21. Odleg³oœæ osiowa dla 4 podestów = 1391 mm -› odleg³oœci krawêdzi jak 1 do 3 - podestowa.
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W razie potrzeby,  mo¿e nast¹piæ zabudowa mieszana z odpowiednich ram PD.  Nale¿y jednak¿e zwróciæ uwagê, na wystêpuj¹ce ró¿nice 
wysokoœci  pomiêdzy p³aszczyznami podestów.  W obszarze przechodnim rygiel podporowy przy „PDM”,  le¿y o oko³o 30 mm ni¿ej, ni¿ 
przy ramach rusztowañ PD.

Dodatkowym rozwi¹zaniem,  które oferuje system rusztowania PDM jest u¿ywanie rygli  oraz  podestów montowanych na rurê oraz spec-
jalny profil – ceownik. Na rysunkach 21a i 21b przedstawiono szkic rygli dla rozstawu od 413mm do 1391mm.
Poni¿sze rysunki stanowi¹ rozwi¹zane uniwersalne dla systemu PDM i PDM/c w przypadku stosowania podestów systemowych montowa-
nych na rurê (o-rygiel) oraz na ceownik (u-rygiel).

Rys. 21a – Rygiel podestowy dla podestów montowanych na „rurê”

Rys. 21b – Rygiel podestowy dla podestów montowanych na specjalny profil „ceownik”

4.1.3. Podwójne rygle podestowe.

Podwójne rygle podestowe, od d³ugoœci 1,50 m s¹ wykonane niesymetrycznie (rys. 23 do 26). Rygle podwójne przedstawione z lewej strony pomostu, 
le¿¹  w odniesieniu do rury stojaka, jak przy ryglach symetrycznych. St¹d uk³ada siê tak du¿o jak to mo¿liwe normalnych podestów, a¿ do drugiej stro-
ny rygla.  Tak dalece jak to wymagane, przez zamontowanie zamkniêæ  pomostowych, pola zostan¹  (rys. 23)  ukszta³towane bez szczelin. „Niesymet-
ryczna”  strona  podwójnych rygli podestowych,  jest oznaczona przez dodatkowo  skoœnie przyspawan¹ blachê.  Musi ona przy monta¿u rygli w kolej-
nym polu, le¿eæ zawsze po tej samej stronie.
Sens tego ukszta³towania polega na tym, ¿e rygle ró¿nej d³ugoœci mog¹ zostaæ u¿yte w jednym polu.  Bêdzie to wymagane, je¿eli przy p³askim ruszto-
waniu  napotyka  siê skoœn¹  lub  okrê¿nie przebiegaj¹c¹ œcianê.  Przez równy odstêp ko³ków gwiaŸdzistych,  we wszystkich ryglach od „symetrycznej 
strony”, podesty mog¹ zostaæ u³o¿one pasuj¹co, a¿ do koñca krótszego rygla.

Rys. 22. Zamkniêcia pomostów z drewna i stali.

Zamkniêcia pomostów, maj¹ okucie g³owicy, które spe³nia wielorakie funkcje. Z trzech otworów zawsze tylko jeden nasadza siê na ko³ek. Z regu³y nad 
nadlanym czopem g³owicy, znajduje siê œrodkowy otwór. Przy u¿yciu ró¿nej d³ugoœci rygli podestowych, na d³u¿szym ryglu, zostanie u¿yty jeden 
z dwóch otworów zewnêtrznych.

Odpowiednio dobrana 15 centymetrowa szerokoœæ zamkniêcia pomostu, powoduje, ¿e we wszystkich przypadkach zastosowañ, szerokoœæ fugi do po-
destów normalnych, nie przekracza wartoœci 25 mm. Zewnêtrzna krawêdŸ pomostu le¿y w osi stojaka. Z uwagi na rurê s³upka, okucia g³owic podestu 
s¹ ukosowane na wszystkich czterech rogach. Podesty uzupe³niaj¹ce dla systemu PDM/c posiadaj¹ szerokoœæ oko³o 19 cm.

31
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Zamkniêcia pomostów ze swoj¹ szerokoœci¹ 15 cm, mog¹ byæ u¿ywane w dowolnym miejscu jako „po³ówki” podestu. Nale¿y przy tym zaw-
sze nasun¹æ na ko³ek gwiaŸdzisty zewnêtrzny otwór.

Rys. 23. Pole szerokoœci 1.50 m i 1,57 m

Pole szerokoœci 1,50 m, sk³ada siê z 4 podestów normalnych i zamkniêcia pomostu. Le¿y ono szczelnie przy ostatnim podeœcie normalnym.

Rys. 24. Pole szerokoœci 2.00 m i 2,07 m 

Pole szerokoœci 2,00 m, sk³ada siê z 5 podestów normalnych i 2 zamkniêæ pomostu. Szerokoœæ fugi w obszarze zamkniêæ pomostów wyno-
si 25 mm.

Rys. 25. Pole szerokoœci 2,50 m i 2,57 m 

Pole szerokoœci 2,50 m, sk³ada siê z 7 podestów normalnych i jednego zamkniêcia pomostu. Fuga pomiêdzy nim, a s¹siaduj¹cym podestem 
normalnym posiada szerokoœæ 25 mm.

Rys.26. Pole szerokoœci 3.00 m i 3.07 m  
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Pole szerokoœci 3,00 m, sk³ada siê z 9 z podestów normalnych. Po „niesymetrycznej” stronie, pomost le¿y szczelnie przy rurze stojaka. Dla-
tego nale¿y tu przewidzieæ g³owicê po³¹czeniow¹, bez nadlanych czopów.

4.1.4. DŸwigary kratowe.

DŸwigary kratowe PD, mog¹ mieæ pas górny z przyspawanymi ko³kami gwiaŸdzistymi i g³owice z nadlanymi na koñcach czopami. Pas dolny sk³ada siê
z rury okr¹g³ej f 48,3 mm z przynale¿nymi g³owicami. Przez odstêp 50 cm umo¿liwione jest pod³¹czenie do dwóch tarcz rury stojaka. Przez to konstruk-
cja rusztowania w p³aszczyŸnie dŸwigara kratowego, bêdzie tak stabilna, ¿e dalsze zabiegi usztywniaj¹ce wymagane s¹ tylko warunkowo.

Rys.27. DŸwigar kratowy dla podestów PD i systemu calowego

Rozk³ad bolców gwiaŸdzistych, jest symetrycznie tak dobrany, ¿e zawsze grupy z parzyst¹ iloœci¹ podestów, mog¹ byæ uk³adane w odstêpach regular-
nych. Miêdzy tymi grupami, szerokoœæ fugi w granicach dopuszczalnej wartoœci (25 mm), jest trochê wiêksza. Uzyskuje siê przez to na koñcach konst-
rukcji rusztowania równe odleg³oœci do s³upka, jak przy symetrycznych ryglach podporowych. Sens „grup”, polega na tym,  ¿e mog¹ byæ u¿yte równie¿ 
podesty o szerokoœci 64 cm.
Wy³¹cznie przy d³ugoœci 7,50 m wymagane jest jednostronne zamkniêcie pomostu. Bêdzie ono uk³adane jak przy podwójnym ryglu podestowym 2,5 m. 
Odpowiedni koniec dŸwigara kratowego, jest oznakowany przez p³askownik pomiêdzy prêtami ukoœnymi. Przy monta¿u musi dojœæ zawsze do uk³ada-
nia t¹ sam¹ stron¹.
Alternatywnie mo¿na u¿ywaæ dŸwigarów stalowych b¹dŸ aluminiowych o ró¿nych d³ugoœciach (wysokoœæ h=40cm), które do stojaka bêd¹ przy³¹czane 
za pomoc¹ z³¹cz krzy¿owych.  Aby u³o¿yæ na dŸwigarach p³aszczyzny podestowe nale¿y wykorzystaæ dodatkowe elementy – trawersy dŸwigara o ró¿-
nych szerokoœciach.
Dla systemu PDM/c dŸwigary kratowe mog¹ posiadaæ mocowanie podestów na ceownik (u-rygiel) i rurê (o-rygiel). DŸwigary kratowe mog¹ byæ stoso-
wane jako rozwi¹zanie systemowe (przy³¹czenie w rozety stojaków) b¹dŸ bezsystemowe (monta¿ na z³¹czki krzy¿owe).

4.1.5. Konsole.

Konsole s¹ oferowane dla jednego i dla dwóch podestów. Podparcia s¹ identyczne z 1 - podestowymi, wzglêdnie 2 - podestowymi ryglami, a przez to ko-
mpatybilne z ramami PD40, wzglêdnie z PD70.
Konsole s¹ tak ukszta³towane,  ¿e mog¹ byæ umieszczone przy  s³upku pod k¹tem 90°. Przy tym konsola 2 - podestowa chwyta za pomoc¹ swojego ele-
mentu dociskowego le¿¹c¹ 50 cm g³êbiej, tarczê i jest zabezpieczana za pomoc¹ sworznia, przed przesuniêciami bocznymi.
Na szczycie, obie konsole posiadaj¹ g³owicê po³¹czeniow¹. Na ¿yczenie, mo¿e zostaæ tu pod³¹czony s³upek pionowy.  Jako s³upek bariery,  mo¿e zostaæ 
nastêpnie u¿yty s³upek pocz¹tkowy 116.  Chc¹c w szerokoœci konsoli ustawiaæ rusztowanie dalej ku górze,  mo¿na przy wiêkszym obci¹¿eniu dodatkowo 
podeprzeæ wierzcho³ek konsoli,  przez jedno lub dwa stê¿enia pionowe.  Konsole dla podestów  montowanych na profil – ceownik  oraz na rurê posiadaj¹ 
odpowiednio skonstruowany rygiel do zapiêcia podestów poszczególnych typów.

Rys. 28. Konsole dla podestów PD.

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
rusztowania „PDM” i „PDM/c”  



distribution

R

18

plettac  Sp. z o.o. 
ul. Koúciuszki 31 
PL 63-500 Ostrzeszów

Distribution

Zakotwienie nastêpuje z pomoc¹ g³owicy klinowej z jednej strony i haka jako podpory wspó³pracuj¹cej z drugiej strony. Przy postêpuj¹cym 
monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿eby w tym czasie haki jednego zabezpieczenia i g³owica klinowa drugiego zabezpieczenia, zosta³y 
umocowane na jednym stojaku. Zabezpieczenie podestu jest zaopatrzone w dwa ko³ki bortnicy. S³u¿¹ one zarówno do przyjêcia bortnic pod-
³u¿nych jak i bortnic poprzecznych. Jako bortnice pod³u¿ne, zostan¹ u¿yte elementy seryjne z programu PD70/100. Bortnice poprzeczne 
(PDM 510 xxx), bêd¹ nasadzane na dwa ko³ki, tak ¿e le¿¹ one bezpoœrednio na zabezpieczeniach pomostu. Przy rezygnacji z monta¿u za-
bezpieczeñ pomostu (PDM 427 xxx), dla ustalenia bortnic mog¹ zostaæ u¿yte pojedyncze uchwyty bortnic (PDM 710 140).
Dla systemu calowego stosowaæ zabezpieczenie podestów przystosowane do danego typu mocowania podestów lub stosowaæ podesty ze 
zintegrowanym zabezpieczeniem.

4.2. Wykonanie monta¿u rusztowañ z seryjnymi podestami PD.

4.2.1. Dane ogólne.

Obci¹¿alnoœci i sztywnoœci wêz³ów po³¹czeñ, mog¹ zostaæ wziête ze œwiadectwa dopuszczenia. Miarodajne s¹ wartoœci pomiarowe z indeksem „d”. 
Nie powinny one zostaæ przekraczane pod „ã - krotnymi” obci¹¿eniami. Przy rusztowaniach dla wszystkich oddzia³ywañ obowi¹zuje wspó³czynnik 
bezpieczeñstwa ãF = 1,5.
Je¿eli przy wykazywaniu statecznoœci nale¿y uwzglêdniæ sztywnoœæ wêz³ów, to nale¿y wprowadziæ do obliczeñ sztywnoœæ skrêcania öd i sztywnoœæ 
rozci¹gania äd. Przy stê¿eniach pionowych przynale¿na sztywnoœæ rozci¹gania jest oznaczona przez cvd.
Przytoczone poni¿ej noœnoœci poszczególnych elementów konstrukcyjnych s¹ obci¹¿eniami dopuszczalnymi, odniesionymi do poziomu obci¹¿enia 
u¿ytkowego. Powinny one byæ rzeczywiœcie stosowane. A¿ do osi¹gniêcia „obci¹¿alnoœci”, to znaczy rachunkowego obci¹¿enia zawodnego, istnieje 
zatem 1,5 - krotne zabezpieczenie.

4.2.2. Podesty.

W tabeli 1, podane zosta³y dla podestów dozwolone grupy rusztowañ. Dalej nastêpuje informacja dotycz¹ca zwi¹zanych z tym obci¹¿eñ powierzch-
niowych i skupionego pojedynczego obci¹¿enia. Obci¹¿enia te nie mog¹ byæ ze sob¹ ³¹czone. Dane s¹ wa¿ne nie tylko dla podestów seryjnych PD, 
lecz tak¿e dla podestów dla nak³adek rurowych. Krótsze ni¿ przytoczone d³ugoœci, spe³niaj¹ najwy¿sze podane wymagania. Dopuszczalne obci¹¿e-
nia podano w tabeli 1.

4.2.3. Rygle podporowe dla podestów PD.

Noœnoœæ rygli podporowych dla podestów PD jest podana w tabeli 2. Dla pojedynczych rygli podestowych, zosta³o uwzglêdnione elastyczne mocowa-
nie w wêz³ach. Przy podwójnych ryglach podestowych, z uwagi na du¿¹ sztywnoœæ zginania, mocowania w wêz³ach nie maj¹ znacz¹cego wp³ywu na 
noœnoœæ. Przy dozwolonym obci¹¿eniu u¿ytkowym zosta³ ju¿ odjêty ciê¿ar w³asny podestów (48 mm grube podesty drewniane, z 0,29 kN/m2). Do-
puszczalne obci¹¿enia podano w tabeli 2.

4.2.4. Rygle z rur okr¹g³ych.

Rygle z rur okr¹g³ych do d³ugoœci 1,50 m, mog¹ zostaæ z powodzeniem zastosowane jako rygle podporowe dla podestów z zaczepami podporowymi, 
lub dla podestów z poza systemu. Ponadto tylko dla przytoczonych ni¿ej celów, lub przy wbudowaniu w kierunku pod³u¿nym, do przyjêcia poœrednich 
rygli poprzecznych. Przy obliczaniu dopuszczalnych obci¹¿eñ nale¿y uwzglêdniaæ elastycznoœæ zamocowania w wêz³ach. Ciê¿ar w³asny pomostu 
(0,29 kN/m2) przy obci¹¿eniu u¿ytkowym, zosta³ ju¿ wczeœniej odjêty. Dopuszczalne obci¹¿enia podano w tabeli 3.

4.1.6. Zabezpieczenie podestu i bortnice.

Zawsze wtedy, gdy spodziewane s¹ zrywaj¹ce si³y wiatru, lub te¿ gdy rusztowanie powinno byæ ustabilizowane przez zamontowane nawierzchnie, musz¹ 
zostaæ zamontowane zabezpieczenia podestów. Bêd¹ one zakotwione miêdzy obiema rurami stojaka.

Rys. 29. Zabezpieczenie podestu.

Konsole w systemie calowym wystêpuj¹ zarówno z mocowaniem w ceownik i na rurê.

Rys. 28b. Konsole z mocowaniem na ceownik i rurê
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Typ podestu 
D³ugoœæ 

(m) 

Nr wielkoœci 
znamionowej 

rusztowania wg 
PN-M-47900-

1:1996 

Dopuszczalne obci¹¿enia wg PN-47900-2:1996 

Obci¹¿enie 
u¿ytkowe 
podestu 
[kN/m2] 

Obci¹¿enie 
podestu na 
powierzchni 

500 mm x 500 
mm [kN] (*) 

Obci¹¿enie czêœci powierzchni 
pomostu u³o¿onego z 

podestów 
Wielkoœæ 

obci¹¿enia na 
pow. Ac [kN] 

Rozmiar 
powierzchni 

Ac(**) 

Podest drewniany 32,  
d = 48 mm 

3.00 3 2,0 1.50 -- -- 
2.50 4 3,0 1.92 5.0 0,4 A 
2.00 5 4,5 1.92 7.5 0,4 A 
1.50 6 6,0 1.92 10.0 0,5 A 

Podest stalowy 32 3.00 4 3,0 1.92 5.0 0,4 A 
2.50 5 4,5 1.92 7.5 0,4 A 
2.00 6 6,0 1.92 10.0 0,5 A 

Podest stalowy 24 3.00 4 3,0 1.50 5.0 0,4 A 
2.50 5 4,5 1.50 7.5 0,4 A 
2.00 6 6,0 1.50 10.0 0,5 A 

Podest aluminiowy 32 4.00 3 2,0 -- -- -- 
3.00 4 3,0 1.92 5.0 0,4 A 
2.50 5 4,5 1.92 7.5 0,4 A 
2.00 6 6,0 1.92 10.0 0,5 A 

Podest aluminiowy 
(wykonanie stare) z 
poszyciem ze sklejki - lub 
podest aluminiowy 

wszystkie 
d³ugoœci 

3 2.0 1.50 --- --- 

Podest aluminiowy wejœciowy 
(wykonanie stare ) z 
poszyciem ze sklejki - lub 
podest aluminiowy 

wszystkie 
d³ugoœci 

3 2.0 1.50 --- --- 

Podest aluminiowy 
(wykonanie nowe) z pow³ok¹ 
aluminiow¹ 

3.00 3 2.0 1.50 --- --- 
2.50 4 3.0 3.00 --- --- 

Podest aluminiowy wejœciowy 
(wykonanie nowe) z 
podestem aluminiowym 

3.00 3 2.0 1.50 --- --- 
2.50 4 3.0 3.00 --- --- 

Schody aluminiowe 2.50 / 1.0 1.50 --- --- 

Stalowe zamkniêcie 
pomostowe 

3.00 4  1.50 5.0 0,4 A 
2.50 5  1.50 7.5 0,4 A 
2.00 6  1.50 10.0 0,5 A 

Drewniane zamkniêcie 
pomostowy 

2.50 4  1.50 5.0 0,4 A 
2.00 5  1.50 7.5 0,4 A 
1.50 6  1.50 10.0 0,5 A 

 

Tabela 1: Noœnoœæ podestów.

Uwagi:

1.) *) - obci¹¿enie skupione mo¿e rozdzielone na powierzchni 50 x 50cm. Przy wê¿szych podestach jest ono zmniejszone odpowiednio do szerokoœci, 
           lecz nie mniej ni¿ 1,5 kN. 
2. ) **) A – pole powierzchni pomostu, przypadaj¹ce na jedno pole rusztowanie.
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Tabela 2: Noœnoœæ rygli podestowych i podwójnych rygli podestowych dla podestów PD.

D³ugoœæ rygla 
[m] 

Dopuszczalne  
q [kN/m] 

D³ugoœæ  
podestu [m] 

Dopuszczalne p 
[kN/m2] 

Grupa  
rusztowania 

Dopuszczalne  
Pm [kN] 

1 2 3 4 5 6 

0.74 19.5 3.00 6.2 5 / 
(PD 70)  2.50 7.5 6  

  2.00 9.5 6  
  1.50 12.7 6  

1.10 15.8 3.00 5.0 5 / 
(PD 100)  2.50 6.0 5  

  2.00 7.6 6  
  1.50 10.2 6  

1.40 9.2 3.00 2.8 3 / 
  2.50 3.4 4  
  2.00 4.3 4  
  1.50 5.9 5  

1.50 16.7 3.00 5.3 5 / 
  2.50 6.4 5  
  2.00 8.0 6  
  1.50 10.9 6  

2.00 12.2 3.00 3.8 4 15.0 
  2.50 4.6 5 15.2 

D³ugoœæ rygla 
[m] 

Dopuszczalne  
q [kN/m] 

D³ugoœæ  
podestu [m] 

Dopuszczalne p 
[kN/m2] 

Grupa  
rusztowania 

Dopuszczalne  
Pm [kN] 

1 2 3 4 5 6 
  2.00 5.8 5 15.3 
  1.50 7.8 6 15.5 

2.50 9.6 3.00 2.9 3 / 
  2.50 3.5 4  
  2.00 4.5 5  
  1.50 6.1 5  

3.00 7.5 3.00 2.2 3 5.3 
  2.50 2.7 3 5.5 
  2.00 3.4 4 5.6 
  1.50 4.7 5 5.8 

 

Uwagi:

Tabela 2 zawiera nastêpuj¹ce dane:

Kolumna 2: Dopuszczalne równomierne obci¹¿enie odcinkowe rygla.
Kolumna 4: Dopuszczalne obci¹¿enie u¿ytkowe przy zastosowaniu d³ugoœci podestów wg kolumny 3.
Kolumna 5: Dozwolone grupy rusztowañ przy uwzglêdnieniu obci¹¿enia czêœci powierzchni powy¿ej rygli.
Kolumna 6: Dopuszczalne obci¹¿enie pojedyncze skupione w œrodku podwójnego rygla podestu.
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Tabela 3: Noœnoœæ rygli rurowych.

D³ugoœæ  
rygla [m] 

Dopuszczalne q 
[kN/m] 

Dopuszczalne 
Pm [kN] 

Dopuszczalne 
P3 [kN] 

D³ugoœæ  
podestu [m] 

Dopuszczalne 
p [kN/m2] 

Grupa  
rusztowania 

1 2 3 4 5 6 7 

0.25 / 24.0 / / / / 

0.50 / 13.6 / / / / 

0.75 24.2 9.1 / 3.00 7.8 6 
(0.74)    2.50 9.4 6 

    2.00 11.8 6 
    1.50 15.8 6 

1.00 14.9 7.4 / 3.00 4.7 5 
    2.50 5.7 5 
    2.00 7.2 5 
    1.50 9.6 6 

1.10 12.0 6.4 / 3.00 3.7 4 
    2.50 4.5 5 
    2.00 5.7 5 
    1.50 7.7 6 

1.40 7.0 4.9 / 3.00 2.1 3 
    2.50 2.5 3 
    2.00 3.2 4 
    1.50 4.4 4 

1.50 6.1 4.5 / 3.00 1.7 2 
    2.50 2.1 3 
    2.00 2.7 3 
    1.50 3.8 4 

 2.00 3.4 3.4 / 3.00 0.8 1 
    2.50 1.1 1 
    2.00 1.5 2 
    1.50 2.0 3 

2.50 2.2 2.7 2.1 2.00 0.8 1 
    1.50 1.2 1 

3.00 1.5    2.3 1.7 1.50   0.8 1 

 

Uwagi:

Tabela 3 zawiera nastêpuj¹ce dane:

Kolumna 2: Dopuszczalne równomierne obci¹¿enie odcinkowe rygla.
Kolumna 3: Dopuszczalne obci¹¿enie skupione w œrodku rygla (poœrednie rygle poprzeczne).
Kolumna 4: Dopuszczalne obci¹¿enie skupione w punktach podzia³u na trzy (poœrednie rygle poprzeczne).
Kolumna 6: Dopuszczalne obci¹¿enie u¿ytkowe przy zastosowaniu d³ugoœci podestu zgodnych z kolumn¹ 5 .
Kolumna 7: Dopuszczalne grupy rusztowañ z uwzglêdnieniem czêœciowych obci¹¿eñ powierzchni ponad ryglami. 

4.2.5. Rygiel podporowy z rury okr¹g³ej.

Noœnoœæ rur okr¹g³ych - rygli podporowych przytoczona jest w tabeli 4. Przy wzmocnionym ryglu podporowym zosta³o uwzglêdnione elastyczne zamo-
cowanie w wêz³ach. Dopuszczalne obci¹¿enia dla rurowych rygli podwójnych obowi¹zuj¹ pod warunkiem,  ¿e górne pasy nie bêd¹ dodatkowo usztyw-
niane.  Przy d³ugoœciach 2,50 m i 3,00 m (2,57 m i 3,00 m), obci¹¿alnoœæ mo¿e zostaæ podwy¿szona, przez poziome powi¹zanie z rur i sprzêgie³.  Za-
mocowanie w wêz³ach, nie ma znacz¹cego wp³ywu. 
Przy dopuszczalnym obci¹¿eniu u¿ytkowym, ciê¿ar w³asny podestów, zosta³ ju¿ odjêty (podesty drewniane gruboœci 48 mm z 0,29 kN/m2). 

4.2.6. Pola z poœrednimi ryglami poprzecznymi.

Aby przy zastosowaniu podestów z poza systemu, zachowaæ dopuszczalne odleg³oœci podparæ, podestów, zgodnie z DIN 4420, czêœæ 1, tabela 8 (patrz 
ni¿ej), wymagane s¹ poprzeczne rygle poœrednie. Zazwyczaj poprzeczne rygle poœrednie, s¹ k³adzione na zwyk³e rygle pod³u¿ne z rur okr¹g³ych. Przy 
tym noœnoœæ tych rygli w odniesieniu do wprowadzonych skupionych obci¹¿eñ (patrz tabela 3, kolumny 3 i 4, musi byæ uwzglêdniana przy ustalaniu do-
puszczalnych obci¹¿eñ u¿ytkowych. Bez uwzglêdnienia dzia³ania rusztu dŸwigara ze sztywnoœci zginania wynikaj¹ wprowadzone do tabeli 5 dopusz-
czalne obci¹¿enia. 
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Dane odnoœnie obci¹¿eñ w tabeli 5, odnosz¹ siê do poszczególnych szerokoœci pól, wed³ug kolumny 1. Przy wiêkszej liczbie pól obok siebie, 
dopuszczalne obci¹¿enia u¿ytkowe s¹ tylko w po³owie tak du¿e.
Je¿eli powinny zostaæ przyjête wiêksze obci¹¿enia, nale¿y w miejsce rygli pod³u¿nych z rur okr¹g³ych, zamontowaæ rygle podwójne w kierun-
ku pod³u¿nym, jako dŸwigary podporowe dla poœrednich rygli poprzecznych. Obci¹¿enia dopuszczalne s¹ przytoczone w tabeli 6. 

Dozwolone odleg³oœci podparæ w metrach pomostów rusztowañ z bali lub desek drewnianych (wg DIN 4420 cz. 1 tabela 8 ).

Grupa rusztowania Szerokoœæ desek  
lub bali [cm] 

Gruboœæ desek lub bali [cm] 

  3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

1,2,3 20 1.25 1.50 1.75 2.25 2.50 
 24 i 28 1.25 1.75 2.25 2.50 2.75 

4 20 1.25 1.50 1.75 2.25 2.50 
 24 i 28 1.25 1.75 2.00 2.25 2.50 

5 20, 24, 28 1.25 1.25 1.50 1.75 2.00 

6 20, 24, 28 1.00 1.25 1.25 1.50 1.75 

 
Tabela 4: Noœnoœæ rygli podporowych z rur okr¹g³ych i podwójnych rygli rurowych.

D³ugoœæ  
rygla [m] 

Dopuszczalne q 
[kN/m] 

Dopuszczalne 
Pm [kN] 

Dopuszczalne 
P3 [kN] 

D³ugoœæ  
podestu [m] 

Dopuszczalne 
p [kN/m2] 

Grupa  
rusztowania 

1 2 3 4 5 6 7 

1.50 12.8 9.6 / 3.00 4.0 5 
    2.50 4.8 5 
    2.00 6.1 5 
    1.50 8.2 6 

1.50 19.9 11.2 11.2 3.00 6.3 5 
    2.50 7.7 6 
    2.00 9.6 6 
    1.50 13.0 6 

2.00 14.5 17.0 7.4 3.00 4.5 5 
    2.50 5.5 5 
    2.00 7.0 5 
    1.50 9.4 6 

2.50 9.5 9.8 7.2 3.00 2.9 3 
    2.50 3.5 4 
    2.00 4.5 4 
    1.50 6.0 5 

3.00 4.9 6.9 5.4 3.00 1.3 1 
    2.50 1.7 2 
    2.00 2.2 3 
    1.50 3.0 4 

 

Uwagi:

Tabela 4 zawiera nastêpuj¹ce dane:

Kolumna 2: Dopuszczalne równomierne obci¹¿enie odcinkowe rygla.
Kolumna 3: Dopuszczalne obci¹¿enie skupione w œrodku rygla (poœrednie rygle poprzeczne).
Kolumna 4: Dopuszczalne obci¹¿enie skupione w punktach trzecich (poœrednie rygle poprzeczne).
Kolumna 6: Dopuszczalne obci¹¿enie u¿ytkowe przy zastosowaniu d³ugoœci podestu zgodnie z kolumn¹ 5. 
Kolumna 7: Dopuszczalne grupy rusztowañ z uwzglêdnieniem czêœciowych obci¹¿eñ powierzchni nad ryglami. 
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Tabela 5: Noœnoœæ poprzecznych rygli poœrednich na ryglach z rur okr¹g³ych.

D³ugoœæ rygla Dopuszczalne  
q [kN/m] 
sztywne  

podparcie 

D³ugoœæ  
pola [m] 

Dopuszczalne  
q [kN/m] 

elastyczne podparcie 

Dopuszczalne 
p [kN/m2] 

Grupa  
rusztowania 

1 2 3 4 5 6 

 

0.75 10.9 3.00 6.1 3.9 4 
(0.74)  2.50 7.2 5.6 5 

  2.00 9.1 8.9 6 
  1.50 10.9 14.3 6 

1.00 8.2 3.00 4.6 2.9 3 
  2.50 5.4 4.1 4 
  2.00 6.8 6.6 5 
  1.50 8.2 10.7 6 

1.10 7.7 3.00 4.3 2.7 3 
  2.50 5.1 3.9 4 
  2.00 6.4 6.2 5 
  1.50 7.7 10.1 6 

1.40 5.9 3.00 3.3 2.0 3 
  2.50 3.9 2.9 3 
  2.00 4.9 4.7 5 
  1.50 5.9 7.7 6 

1.50 5.5 3.00 3.1 1.9 2 
  2.50 3.6 2.7 3 
  2.00 4.5 4.3 4 
  1.50 5.5 7.1 5 

2.00 3.4 3.00 2.3 1.3 1 
  2.50 2.7 2.0 3 
  2.00 3.4 3.2 4 

2.50 2.2 3.00 1.8 1.0 1 
  2.50 2.2 1.6 2 
  2.00 2.2 2.0 3 

3.00 1.5 3.00 1.5 0.8 1 
  2.50 1.5 1.0 1 

 

0.75 10.9 3.00 4.5 4.3 4 
(0.74)  2.50 5.6 6.5 5 

1.00 8.2 3.00 3.4 3.2 4 
  2.50 4.2 4.8 5 

1.10 7.7 3.00 3.2 3.0 4 
  2.50 3.9 4.5 5 

1.40 5.9 3.00 2.4 2.2 3 
  2.50 3.0 3.4 4 

1.50 5.5 3.00 2.3 2.1 3 
  2.50 2.8 3.2 4 

2.00 3.4 3.00 1.7 1.5 2 
  2.50 2.1 2.3 3 

2.50 2.2 3.00 1.4 1.2 1 
  2.50 1.7 1.8 2 

3.00 1.5 3.00 1.1 0.9 1 
  2.50 1.4 1.5 2 

 

Jeden rygiel w œrodku pola

Dwa rygle co trzeci¹ czêœæ pola
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Uwagi:

Tabela 5 zawiera nastêpuj¹ce dane:

Kolumna 2: Maksymalna noœnoœæ poœredniego rygla poprzecznego, przy sztywnym uk³adzie (bez ograniczenia mo¿e zostaæ przejêta si³a na podporze).
Kolumna 4: Noœnoœæ poœrednich rygli poprzecznych przy podparciu na ryglach pod³u¿nych o d³ugoœciach odpowiadaj¹cych kolumnie 3.
Kolumna 5: Dopuszczalne obci¹¿enie u¿ytkowe po potr¹ceniu ciê¿aru 35 mm gruboœci bali drewnianych (0,21 kN/m2).
Kolumna 6: Dozwolona grupa rusztowañ z uwzglêdnieniem obci¹¿enia czêœci powierzchni ponad poœrednim ryglem poprzecznym.

Powy¿sze tabele stanowi¹ zebrane informacje o obci¹¿eniach podestów, stojaków i rygli dla systemu PDM i PDM/c.
Wszêdzie tam, gdzie w tabeli podano np. d³ugoœæ podestu lub pola 2,00 m to odnosi siê to równie¿ do d³ugoœci podestu i pola 2,07 m. 
Dla innych d³ugoœci podestów i pól stosuje siê identyczn¹ analogiê.
.
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ROZDZIA£ V.
Typowe rusztowania „PDM” i „PDM/c”

Wstêp

W niniejszym rozdziale opisano konstrukcje typowe rusztowañ „PDM 70/100”, nie wymagaj¹ce obliczeñ statycznych. Dokumentowa-
nie wytrzyma³oœci statycznej nie jest wymagane równie¿ w odniesieniu do konstrukcji rusztowañ wykazuj¹cych odchylenia od wariantów ty-
powych, pod warunkiem, ¿e odchylenia nie maja wp³ywu na wytrzyma³oœæ konstrukcji i mog¹ byæ ocenione i wykonane przez doœwiadczony 
i fachowy personel firm specjalizuj¹cych siê w monta¿u rusztowañ „PDM”.

5.1. Dane techniczno - u¿ytkowe rusztowañ przyœciennych kotwionych „PDM 70/100”.

Obci¹¿enie u¿ytkowe rusztowania:
- PDM 70 o d³ugoœci pola do 3,0 m - q = 2,0 kN/m2

a)

Rozstaw wzd³u¿ny stojaków (d³ugoœæ pola):
- PDM 70 - 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 m,

b)

Dopuszczalne wysokoœci rusztowañ typowych :
- PDM 70 – 24 m.,

c)

Dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowañ jest mo¿liwa bez specjalnego projektowania :
- tylko w I strefie obci¹¿eñ wiatrem wg PN-77/B-02011.

d)

Na rusztowaniu nie mog¹ byæ instalowane dŸwigi budowlane lub urz¹dzenia wci¹gaj¹ce o udŸwigu powy¿ej 150 kg. e)

Praca na rusztowaniu – dopuszczalna tylko na jednym poziomie w danym pionie rusztowania.f)

U¿ytkowanie rusztowañ poza wymienionym w pkt. a - f, zakresem stosowania wymaga dokonania dodatkowych obliczeñ statycznych.g)

Obliczeñ statycznych wymagaj¹ równie¿ konstrukcje rusztowañ w których przewiduje siê stosowanie: 
- dŸwigarów do przewieszeñ nad bramami,
- plandek oraz siatek ochronnych, 
- konsol rozszerzaj¹cych podesty, 
- odmiennej ni¿ okreœlona w niniejszej instrukcji siatki stê¿eñ lub kotwieñ.

h)

Typowe rozwi¹zania tych konstrukcji podano w Za³¹czniku 1 (Schematy monta¿owe rusztowañ PDM).

5.2. Wymagania monta¿owe

5.2.1. Stojaki.

Do monta¿u rusztowañ typowych, nale¿y stosowaæ stojaki o d³ugoœci 2 m i 4 m . Porêcze zabezpieczaj¹ce najwy¿szej kondygnacji mo¿na mocowaæ 
do stojaków o d³ugoœci 1,5 m.

5.2.2. Rygle poprzeczne podporowe.

Jako rygle podporowe nale¿y stosowaæ rygle podestowe typu PD 70 i PD 100 z przyspawanymi ko³kami gwiaŸdzistymi b¹dŸ inne rozwi¹zania opisa-
ne w niniejszej instrukcji tj. rygle podestowe typu U i O.

5.1.1. Dane techniczno - u¿ytkowe rusztowañ przyœciennych kotwionych „PDM/c 70/100”.

Obci¹¿enie u¿ytkowe rusztowania:
- PDM 73 o d³ugoœci pola do 3,07 m - q = 2,0 kN/m2

a)

Rozstaw wzd³u¿ny stojaków (d³ugoœæ pola):
- PDM 73 - 1,57 ; 2,07 ; 2,57 ; 3,07 m,

b)

Pozosta³e dane jak w pkt. 5.1. c-hc)
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Podesty mog¹ zostaæ wyjête z konstrukcji rusztowania, wy³¹cznie w przypadku, gdy w danym polu rusztowania zamontowane zosta³y pod-
³u¿nice w p³aszczyŸnie pomostu.

h)

5.2.4. Stê¿enia.

Stê¿enia nale¿y montowaæ w uk³adzie wie¿owym w co 5 polu (przy d³ugoœci pola  2,5 m lub 2,57 m) lub w co 4 polu (przy d³ugoœci 
pola = 3,0 m. lub 3,07 m). Liczba stê¿eñ nie mo¿e byæ mniejsza od 2, na danej kondygnacji rusztowania. 

a)

W ka¿dym polu stê¿anym w p³aszczyŸnie pionowej, nale¿y montowaæ w p³aszczyŸnie podestowej stê¿enia poziome ukoœne. Stê¿enia mon-
towaæ w otworach tarcz stojaków. Stê¿eñ poziomych ukoœnych nie montuje siê w polach w których zamontowano systemowe podesty. 

b)

5.2.5. Zabezpieczenia pomostów.

Ka¿dy pomost roboczy oraz inne pomosty na których mog¹ przebywaæ ludzie, znajduj¹ce siê na wysokoœci powy¿ej 2,0 m nad poziomem po-
sadowienia, powinny byæ zabezpieczane dwoma porêczami oraz krawê¿nikiem. Do monta¿u porêczy, stosowaæ pod³u¿nice i rygle poprzecz-
ne, montuj¹c je w kr¹¿kach po³¹czeniowych stojaków, odpowiednio na wysokoœci 0,5 m oraz 1,0 m. Na tych samych wysokoœciach, nale¿y 
zabezpieczaæ od czo³a rusztowania przy u¿yciu rygli poprzecznych i krawê¿ników, pomosty robocze znajduj¹ce siê na skraju rusztowania. 
Je¿eli w wyniku analizy ryzyka ocenia siê, ¿e wysokoœæ porêczy jest niewystarczaj¹ca nale¿y uzupe³niæ porêcz na wysokoœci 1,5m (w 3 tale-
rzyku licz¹c od do³u stojaka) poprzez monta¿ dodatkowego rygla.

a)

Je¿eli pola rusztowania nie zosta³y ca³kowicie wy³o¿one podestami to dojœcie do nich od strony pionu komunikacyjnego musi zostaæ zabezpie-
czone porêczami czo³owymi montowanymi z rygli poprzecznych.

b)

Zezwala siê na pominiêcie porêczy i bortnic od strony przyœciennej rusztowania, je¿eli odleg³oœæ brzegu podestu od lica œciany nie przekracza 
20 cm.

c)

5.2.6. Kotwienie.

Rusztowanie nale¿y kotwiæ do dostatecznie noœnych czêœci œciany budynku. Niedopuszczalne jest mocowanie zakotwieñ do odgromników, ry-
nien dachowych rur spadowych, ram okiennych itp.

a)

Do zakotwieñ stosowaæ wy³¹cznie ³¹czniki kotwi¹ce rusztowania, wchodz¹ce w sk³ad systemu PDM lub PD 70/100. Niedopuszczalne 
jest stosowanie lin i drutów œci¹gaj¹cych. Mocowanie ³¹czników rusztowania do stojaków, realizowaæ za pomoc¹ z³¹czy krzy¿owych. Nakrêtki 
z³¹czy krzy¿owych dokrêcaæ momentem 50 Nm. Elementy kotwi¹ce (kotwy w œcianie budynku) musz¹ przenosiæ wymagane si³y prostopad³e 
i równoleg³e do fasady.

b)

Zakotwienia rozmieszczaæ zgodnie z siatk¹ kotwieñ przewidzian¹ dla rusztowañ typowych , bezpoœrednio poni¿ej wêz³a rusztowania.c)

Zakotwienia wolno usuwaæ dopiero przy demonta¿u. Je¿eli wzglêdy eksploatacyjne uzasadniaj¹ wczeœniejsze usuniêcie zakotwieñ, to nale¿y 
wczeœniej wykonaæ równowa¿ny zamiennik dla usuwanego zakotwienia. 

d)

Do kotwienia rusztowañ stosuje siê typy zakotwieñ opisane w niniejszej instrukcji: 
- typ „1” – dwa ³¹czniki kotwi¹ce mocowane do jednego stojaka w uk³adzie „V”, za pomoc¹ z³¹czy krzy¿owych 
- typ „2” - jeden ³¹cznik mocowany do dwóch stojaków za pomoc¹ dwóch z³¹czy krzy¿owych 

e)

Siatkê kotwieñ podstawowego niepokrytego rusztowania PDM i PDM/c przedstawiono poni¿ej na rys 30, obci¹¿enie kotew w tab. 6 a obci¹-
¿enie pod³o¿a w pkt 5.2.11. Siatki kotwieñ i stê¿eñ innych konstrukcji typowych rusztowania PDM zawarto w za³¹czniku nr 1 do niniejszej 
instrukcji.

5.2.3. Pomosty.

Pomosty rusztowania nale¿y uk³adaæ z podestów systemowych PD lub PDM/c. a)

Pomosty pionu komunikacyjnego, uk³adaæ z podestów aluminiowo-sklejkowych z w³azem i drabink¹. W rusztowaniach PDM 100, po-
mosty uzupe³niaæ podestami o szerokoœci 0,32 m. Pomosty pionu komunikacyjnego rozmieszczaæ w odstêpach 2 m. Alternatywnie mo¿na 
budowaæ klatki schodowe ze schodów aluminiowych z niezbêdnymi porêczami wewnêtrznymi i zewnêtrznymi. Monta¿ takiej klatki schodo-
wej mo¿e byæ wykonywany jako rusztowanie wolnostoj¹ce przy zastosowaniu rygli poprzecznych o d³ugoœci 1390mm lub 1500mm. Wa¿ne 
jest aby monta¿ by³ prowadzony w sposób maksymalnie bezpieczny tj. na ka¿dej montowanej kondygnacji nale¿y na ryglach pod³u¿nych 
(250 lub 300cm) po³o¿yæ podesty przerzutowe wpoprzek  z desek o gruboœci 5cm, zabezpieczone przed zmian¹ po³o¿enia. Zaleca siê jed-
nak wykorzystywanie podestów stalowych o d³ugoœci 150cm z mo¿liwoœci¹ monta¿u na „O” ryglu.

b)

W rusztowaniach wysokoœci od 4 m, podesty uk³adaæ przynajmniej na dwóch kondygnacjach, przy czym najwy¿sza kondygnacja stanowi 
pomost roboczy, a bezpoœrednio ni¿ej le¿¹ca kondygnacja stanowi pomost zabezpieczaj¹cy. Pomost zabezpieczaj¹cy powinien byæ po³o-
¿ony 2 m poni¿ej pomostu roboczego. Wszystkie pola rusztowañ typowych mog¹ byæ wy³o¿one podestami.

c)

W czasie monta¿u rusztowania, pomosty monta¿owe tj. takie które po zmontowaniu rusztowania s¹ demontowane, powinny byæ uk³adane 
z podestów typu PD.

d)

Pomosty robocze, oraz pomosty na których mog¹ przebywaæ ludzie, powinny byæ ca³kowicie wy³o¿one podestami. e)

W rusztowaniach typowych, dopuszcza siê obci¹¿enie tylko jednego pola w danym ci¹gu pionowym pól rusztowania. f)

Wszystkie u³o¿one na ryglach poprzecznych podesty, powinny byæ zabezpieczone przed uniesieniem lub przypadkowym wyczepieniem. g)
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Stojak 

4m 
m 

Stê¿enie 
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poziome 
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podporowy 

Rys. 30. Rusztowanie typowe PDM 70 i PDM/c 70 – schemat siatki zakotwieñ.

t - odleg³oœæ pomiêdzy pionami stê¿onymi :

Dla l ≤ 2,5 m (2,57 m), n = 5,
Dla l = 3,0 m (3,07 m), n = 4,
- kotwienie za pomoc¹ d³ugich kotew – kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa trójk¹tna,

b – szerokoœæ rusztowania ; H – wysokoœæ rusztowania ;
PDM  70 – b = 0,739 m; H = 24 m,
PDM 100 – b = 0,970 m; H = 24 m,

Podesty - systemowe typu PD lub PDM/c:
c – odleg³oœæ krawêdzi pomostu od lica œciany; c < 0,2 m, 
Gdy c > 0,2 m – konieczny jest monta¿ porêczy i burt od strony przyœciennej,

5.2.7. Tablice informacyjne.

Na rusztowaniu nale¿y wywiesiæ w widocznym miejscu tablicê informuj¹c¹ o dopuszczalnym obci¹¿eniu pomostów.

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
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Tabela 6: Wartoœci si³ zakotwieñ przypadaj¹cych na jedno zakotwienie. 

(si³y obliczeniowe przy ?f=1,5, przypadaj¹ce na jedno zakotwienie)

Sk³adowa si³y 
Wysokoœæ rusztowania 

H 
Œciany czêœciowo otwarte* Œciany zamkniête ** 

Sk³adowa prostopad³a do 
œciany 

0< H L24 m 4,5 kN 2,5 kN 

Sk³adowa równoleg³a 
pozioma do œciany 

0< H L24 m 1,85 kN 1,85 kN 

 
Uwaga :
* - iloœæ otworów do 60 % powierzchni fasady,
** - iloœæ otworów do 0 % powierzchni fasady. 

Zakotwienia nie mog¹ przenosiæ si³ pionowych. 

5.2.9. Zasady kotwieñ.

- rusztowanie nale¿y kotwiæ pocz¹wszy od drugiej kondygnacji
- punkty kotwienia rozmieszcza siê co jedno pole w poziomie i co drug¹ kondygnacjê
- najwy¿sz¹ kondygnacjê rusztowania nale¿y kotwiæ w ka¿dym polu.

5.2.8. Si³y zakotwieñ.

5.2.10. Piony komunikacyjne. 

Piony komunikacyjne montowaæ zgodnie z PN-M-47900-2:1996 tj. jeden ci¹g komunikacyjny na maksymalnie 40 metrów d³ugoœci rusztowania 
przyœciennego.

5.2.11. Obci¹¿enie pod³o¿a  

Obci¹¿enie pod³o¿a (obci¹¿enie obliczeniowe przy ãF=1,5,  przypadaj¹ce na jedn¹ stopê): 30kN

5.3. Demonta¿ rusztowania

Demonta¿ nale¿y prowadziæ w kolejnoœci odwrotnej, ni¿ jak to pokazano na rysunkach instrukcji, a tak¿e w opisie monta¿u. Wa¿ne jest zachowanie 
bezpieczeñstwa demonta¿u prowadzonego przez pracowników (nale¿y zachowaæ jak najd³u¿ej œrodki ochrony zbiorowej – porêcze). W przypadku 
braku zabezpieczeñ ochrony zbiorowej natychmiast stosowaæ œrodki ochrony indywidualnej.

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
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Element pocz¹tkowy

kondygnacji oraz na³o¿enie stojaków.
Pozwala na w³aœciwe zmontowanie pierwszej 

33 2,10 kg PD 033 033

Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Stojak pionowy

d³ugoœci wystêpuj¹ rozety w odleg³oœci 0,5m do
których mo¿na montowaæ rygle i stê¿enia.

G³ówny element noœny rusztowania PDM, na ca³ej
50

100
150
200
250
300
400

3,20 kg
5,40 kg
7,70 kg
9,90 kg

12,10 kg
14,40 kg
18,80 kg

PDM 100 050
PDM 100 100
PDM 100 150
PDM 100 200
PDM 100 250
PDM 100 300
PDM 100 400

Stojak pocz¹tkowy
Element noœny z elementem pocz¹tkowym.

66
116
216
316
416

4,20 kg
6,50 kg

11,00 kg
15,40 kg
19,90 kg

PDM 110 066
PDM 110 116
PDM 110 216
PDM 110 316
PDM 110 416

Stojak koñcowy
Element noœny maj¹cy zastosowanie g³ównie
przy platformach oraz scenach.

46
96

196
296
396

2,10 kg
4,30 kg
8,80 kg

13,30 kg
17,70 kg

PDM 120 046
PDM 120 096
PDM 120 196
PDM 120 296
PDM 120 396

Stojak z ³¹cznikiem rurowym
Stojak s³u¿¹cy do budowy rusztowañ podwieszanych.

50
100
150
200
250
300
400

3,90 kg
6,50 kg
8,70 kg

11,00 kg
13,20 kg
15,40 kg
19,90 kg

PDM 130 050
PDM 130 100
PDM 130 150
PDM 130 200
PDM 130 250
PDM 130 300
PDM 130 400

£¹cznik rurowy do podwieszania stojaków 52 2,00 kg PDM 150 050

£¹cznik stojaków
Element s³u¿¹cy do zwiêkszenia 
wytrzyma³oœci w po³¹czeniu stojaków 
rusztowania podwieszanego.

50 3,00 kg PDM 160 050

ROZDZIA£ VI.
Katalog elementów systemu PDM i PDM/c

6.1. Elementy pionowe.

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
rusztowania „PDM” i „PDM/c”  

Zgodnie z PN-EN12810-1; PN-EN 12810-2 za konstrukcje typowe uznaje siê wy³¹cznie konstrukcje elewacyjne o wysokoœci do 24,5m. 
Pozosta³e konstrukcje mog¹ byæ stawiane na podstawie  indywidualnych projektów, zawieraj¹cych potwierdzenie w³aœciwej noœnoœci 
rusztowania.



distribution

R

30

plettac  Sp. z o.o. 
ul. Koúciuszki 31 
PL 63-500 Ostrzeszów

Distribution

6.2. Elementy poziome.

Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Rygiel poziomy
Element konstrukcyjny rusztowania, równie¿ pe³ni
funkcjê porêczy poziomej.

15
25
41
50
74

110
125
139
150
200
250
300

1,10 kg
1,40 kg
1,85 kg
2,10 kg
2,85 kg
3,95 kg
4,35 kg
4,80 kg
5,10 kg
6,50 kg
8,00 kg
9,45 kg

PDM 400 015
PDM 400 025
PDM 400 041
PDM 400 050
PDM 400 074
PDM 400 110
PDM 400 125
PDM 400 139
PDM 400 150
PDM 400 200
PDM 400 250
PDM 400 300

Rygiel poziomy w systemie calowym
Element konstrukcyjny rusztowania, równie¿ pe³ni
funkcjê porêczy poziomej.

45
73

109
129
140
157
207
257
307

2,00 kg
3,00 kg
4,00 kg
4,60 kg
5,00 kg
5,30 kg
6,70 kg
8,25 kg
9,70 kg

PDM 400 045
PDM 400 073
PDM 400 109
PDM 400 129
PDM 400 140
PDM 400 157
PDM 400 207
PDM 400 257
PDM 400 307

Rygiel PDM
1-podestowy
2-podestowy

Element poziomy rusztowania s³u¿¹cy do monta¿u
podestów PD.

40
74

2,30 kg
3,30 kg

PDM 424 040
PDM 424 074

Rygiel PDM wzmocniony
3-podestowy
4-podestowy

Element poziomy rusztowania s³u¿¹cy do monta¿u
podestów PD.

110
139

5,60 kg
7,40 kg

PDM 424 110
PDM 424 139

Rygiel wzmocniony PDM
S³u¿y do zamocowania podestów z zaczepem PD.

150
200
250
300

9,60 kg
12,80 kg
15,85 kg
19,10 kg

PDM 425 150
PDM 425 200
PDM 425 250
PDM 425 300

Rygiel wzmocniony typu O
S³u¿y do zamocowania podestów 
z zaczepem typu O.

110 5,60 kg PDM 411 110

Rygiel wzmocniony typu O
S³u¿y do zamocowania podestów 
z zaczepem typu O.

150
200
250
300

9,40 kg
12,50 kg
15,55 kg
18,60 kg

PDM 411 150
PDM 411 200
PDM 411 150
PDM 411 300

Rygiel wzmocniony typu O w systemie calowym
S³u¿y do zamocowania podestów 
z zaczepem typu O.

109 5,60 kg PDM 411 109

Rygiel wzmocniony typu O w systemie calowym
S³u¿y do zamocowania podestów 
z zaczepem typu O.

157
207
257
307

9,90 kg
12,90 kg
15,90 kg
19,00 kg

PDM 411 157
PDM 411 207
PDM 411 157
PDM 411 307

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
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Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Rygiel poœredni rura-rura typu O
Element montowany na O-rygle, s³u¿y do 
skracania pola.

74
75

100
110
139
150
200
250
300

3,85 kg
3,90 kg
4,80 kg
5,00 kg
6,20 kg
6,50 kg
8,30 kg

10,10 kg
11,90 kg

PDM 420 074
PDM 420 075
PDM 420 100
PDM 420 110
PDM 420 139
PDM 420 150
PDM 420 200
PDM 420 250
PDM 420 300

Rygiel poœredni rura-rura typu O 
w systemie calowym
Element montowany na O-rygle, s³u¿y do 
skracania pola.

73
109
140
157
207
257
307

3,85 kg
5,00 kg
6,20 kg
6,70 kg
8,50 kg

10,30 kg
12,10 kg

PDM 420 073
PDM 420 109
PDM 420 140
PDM 420 157
PDM 420 207
PDM 420 257
PDM 420 307

Rygiel poœredni podest-podest typu O
2-podestowy
3-podestowy

Element zawieszany pomiêdzy pomostami,
s³u¿y do skracania pola.

81
113

3,90 kg
5,10 kg

PDM 421 074
PDM 421 110

Rygiel poœredni podest-podest typu O 
w systemie calowym
2-podestowy
3-podestowy

Element zawieszany pomiêdzy pomostami,
s³u¿y do skracania pola.

70
109

3,75 kg
5,00 kg

PDM 421 070
PDM 421 109

Rygiel poœredni rura-podest typu O
2-podestowy
3-podestowy

Element zawieszany pomiêdzy pomostem a O-ryglem,
s³u¿y do skracania pola.

83
115

3,80 kg
5,00 kg

PDM 422 074
PDM 422 110

Rygiel poœredni rura-podest typu O
w systemie calowym
2-podestowy
3-podestowy

Element zawieszany pomiêdzy pomostem a O-ryglem,
s³u¿y do skracania pola.

70
109

3,45 kg
4,95 kg

PDM 422 070
PDM 422 109

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
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Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Rygiel poœredni podest-podest PDM
2-podestowy
3-podestowy

Element zawieszany pomiêdzy pomostami,
s³u¿y do skracania pola.

81
113

3,70 kg
4,80 kg

PDM 423 074
PDM 423 110

Rygiel poœredni rura-podest PDM
2-podestowy
3-podestowy

Element zawieszany pomiêdzy pomostem a ryglem,
s³u¿y do skracania pola.

80
112

3,70 kg
4,80 kg

PDM 426 074
PDM 426 110

Zabezpieczenie podestów PDM
Element s³u¿y do zabezpieczenia podestów 
w systemie PDM.

74
110
139
150
200
250
300

2,70 kg
3,30 kg
3,90 kg
4,10 kg
5,00 kg
5,90 kg
6,80 kg

PDM 427 074
PDM 427 110
PDM 427 139
PDM 427 150
PDM 427 200
PDM 427 250
PDM 427 300

Zabezpieczenie podestów PDM 
w systemie calowym
Element s³u¿y do zabezpieczenia podestów 
w systemie PDM.

73
109
140
157
207
257
307

2,70 kg
3,30 kg
3,90 kg
4,20 kg
5,15 kg
6,10 kg
7,00 kg

PDM 427 073
PDM 427 109
PDM 427 140
PDM 427 157
PDM 427 207
PDM 427 257
PDM 427 307

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
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Stê¿enie pionowe H200
Element s³u¿¹cy do stê¿enia pionowego pomiêdzy
wêz³ami rusztowania.

74/75
110
139
150
200
250
300

7,80 kg
8,05 kg
8,50 kg
8,70 kg
9,75 kg

10,70 kg
11,85 kg

PDM 300 074
PDM 300 110
PDM 300 139
PDM 300 150
PDM 300 200
PDM 300 250
PDM 300 300

Stê¿enie pionowe H150
Element s³u¿¹cy do stê¿enia pionowego pomiêdzy
wêz³ami rusztowania.

74/75
110
150
200
250
300

5,90 kg
6,40 kg
7,10 kg
8,20 kg
9,40 kg

10,60 kg

PDM 310 074
PDM 310 110
PDM 310 150
PDM 310 200
PDM 310 250
PDM 310 300

Stê¿enie pionowe H100
Element s³u¿¹cy do stê¿enia pionowego pomiêdzy
wêz³ami rusztowania.

74/75
110
125
150
200
250
300

4,60 kg
5,20 kg
5,55 kg
6,10 kg
7,40 kg
8,70 kg

10,00 kg

PDM 320 074
PDM 320 110
PDM 320 125
PDM 320 150
PDM 320 200
PDM 320 250
PDM 320 300

Stê¿enie pionowe H50
Element s³u¿¹cy do stê¿enia pionowego pomiêdzy
wêz³ami rusztowania.

110
150
200
250
300

4,65 kg
5,75 kg
7,10 kg
8,55 kg

10,00 kg

PDM 330 110
PDM 330 150
PDM 330 200
PDM 330 250
PDM 330 300

Stê¿enie pionowe H200 w systemie calowym
Element s³u¿¹cy do stê¿enia pionowego pomiêdzy
wêz³ami rusztowania.

73
109
140
157
207
257
307

7,80 kg
8,05 kg
8,50 kg
8,90 kg

10,00 kg
10,90 kg
12,00 kg

PDM 300 073
PDM 300 109
PDM 300 140
PDM 300 157
PDM 300 207
PDM 300 257
PDM 300 307

Stê¿enie pionowe H150 w systemie calowym
Element s³u¿¹cy do stê¿enia pionowego pomiêdzy
wêz³ami rusztowania.

73
109
157
207
257
307

5,90 kg
6,40 kg
7,25 kg
8,35 kg
9,55 kg

10,80 kg

PDM 310 073
PDM 310 109
PDM 310 157
PDM 310 207
PDM 310 257
PDM 310 307

Stê¿enie pionowe H100 w systemie calowym
Element s³u¿¹cy do stê¿enia pionowego pomiêdzy
wêz³ami rusztowania.

73
109
140
157
207
257
307

4,60 kg
5,20 kg
6,00 kg
6,30 kg
7,55 kg
8,90 kg

10,25 kg

PDM 320 073
PDM 320 109
PDM 320 140
PDM 320 157
PDM 320 207
PDM 320 257
PDM 320 307

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
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Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Stê¿enie pionowe H50 w systemie calowym
Element s³u¿¹cy do stê¿enia pionowego pomiêdzy
wêz³ami rusztowania.

109
157
207
257
307

4,65 kg
6,45 kg
7,70 kg
9,05 kg

10,45 kg

PDM 330 109
PDM 330 157
PDM 330 207
PDM 330 257
PDM 330 307

Stê¿enie poziome
Element usztywniaj¹cy konstrukcjê rusztowania
w p³aszczyŸnie poziomej.

74/75 x 110
74/75 x 150
74/75 x 200

100 x 200
150 x 200
74 x 250

100 x 250
110 x 250
139 x 250
150 x 250
200 x 250
74 x 300

100 x 300
110 x 300
139 x 300
150 x 300
200 x 300
250 x 300

5,10 kg
6,35 kg
7,70 kg
8,00 kg
8,80 kg
9,10 kg
9,40 kg
9,50 kg
9,90 kg

10,05 kg
10,90 kg
10,60 kg
10,80 kg
10,90 kg
11,20 kg
11,40 kg
12,10 kg
13,00 kg

PDM 340 100
PDM 341 150
PDM 342 074
PDM 342 100
PDM 342 150
PDM 343 074
PDM 343 100
PDM 343 110
PDM 343 139
PDM 343 150
PDM 343 200
PDM 344 074
PDM 344 100
PDM 344 110
PDM 344 139
PDM 344 150
PDM 344 200
PDM 344 250

Stê¿enie poziome w systemie calowym
Element usztywniaj¹cy konstrukcjê rusztowania
w p³aszczyŸnie poziomej.

74/75 x 110
74/75 x 157
74/75 x 207

100 x 207
150 x 207
74 x 257

100 x 257
110 x 257
139 x 257
150 x 257
200 x 257
74 x 307

100 x 307
110 x 307
139 x 307
150 x 307
200 x 307
250 x 307

5,10 kg
6,50 kg
7,91 kg
8,20 kg
9,00 kg
9,30 kg
9,55 kg
9,70 kg

10,05 kg
10,25 kg
11,10 kg
10,80 kg
11,00 kg
11,10 kg
11,40 kg
11,55 kg
12,30 kg
13,20 kg

PDM 345 100
PDM 346 157
PDM 347 074
PDM 347 100
PDM 347 150
PDM 348 074
PDM 348 100
PDM 348 110
PDM 348 139
PDM 348 150
PDM 348 200
PDM 349 074
PDM 349 100
PDM 349 110
PDM 349 139
PDM 349 150
PDM 349 200
PDM 349 250

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
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6.4. Podesty.

Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Podest stalowy PD
Pomost perforowany dla systemu PD.

7,60 x 74
7,60 x 110
7,60 x 125
7,60 x 150
7,60 x 200
7,60 x 250
7,60 x 300

5,00 kg
7,25 kg
8,30 kg
9,90 kg

13,30 kg
16,60 kg
20,00 kg

PD 210 070
PD 210 110
PD 210 125
PD 210 150
PD 210 200
PD 210 250
PD 210 300

Podest uzupe³niaj¹cy B24
Pomost stalowy perforowany dla systemu PD.

5 x 74
5 x 110
5 x 125
5 x 150
5 x 200
5 x 250
5 x 300

4,70 kg
6,70 kg
7,90 kg

12,50 kg
16,40 kg
20,50 kg
24,60 kg

PDM 211 074
PDM 211 110
PDM 211 125
PDM 211 150
PDM 211 200
PDM 211 250
PDM 211 300

Podest uzupe³niaj¹cy B15
Pomost stalowy perforowany dla systemu PD.

5 x 150
5 x 200
5 x 250
5 x 300

9,80 kg
13,00 kg
16,15 kg
19,40 kg

PDM 212 150
PDM 212 200
PDM 212 250
PDM 212 300

Podest drewniany PD
Podest drewniany impregnowany do systemu PD.

4,8 x 74
4,8 x 110
4,8 x 150
4,8 x 200
4,8 x 250

5 x 300

6,10 kg
8,15 kg

11,80 kg
15,55 kg
18,90 kg
22,25 kg

PD 200 070
PD 200 110
PD 200 150
PD 200 200
PD 200 250
PD 200 300

Podest stalowy B32 typu O
Pomost perforowany z uchwytami na O-profil.

7,60 x 75
7,60 x 100
7,60 x 110
7,60 x 125
7,60 x 139
7,60 x 150
7,60 x 200
7,60 x 250
7,60 x 300

6,80 kg
8,40 kg
9,00 kg

10,00 kg
10,90 kg
11,60 kg
14,50 kg
17,95 kg
21,45 kg

PDM 203 075
PDM 203 100
PDM 203 110
PDM 203 125
PDM 203 139
PDM 203 150
PDM 203 200
PDM 203 250
PDM 203 300

Podest stalowy B24 typu O
Pomost stalowy perforowany uzupe³niaj¹cy
z zaczepami na O-profil.

7,50 x 75
7,50 x 100
7,50 x 110
7,50 x 150
7,50 x 200
7,50 x 250
7,50 x 300

6,75 kg
8,30 kg
9,00 kg

11,65 kg
15,10 kg
18,50 kg
21,90 kg

PDM 201 075
PDM 201 100
PDM 201 110
PDM 201 150
PDM 201 200
PDM 201 250
PDM 201 300

Podest stalowy B14 typu O
Pomost stalowy perforowany uzupe³niaj¹cy
z zaczepami na O-profil.

7,50 x 75
7,50 x 100
7,50 x 110
7,50 x 150
7,50 x 200
7,50 x 250
7,50 x 300

6,00 kg
7,20 kg
7,80 kg

11,10 kg
14,10 kg
17,40 kg
21,30 kg

PDM 202 075
PDM 202 100
PDM 202 110
PDM 202 150
PDM 202 200
PDM 202 250
PDM 202 300

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
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Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Podest stalowy B32 typu O w systemie calowym
Pomost perforowany z uchwytami na O-profil.

7,60 x 73
7,60 x 109
7,60 x 140
7,60 x 157
7,60 x 207
7,60 x 257
7,60 x 307

6,80 kg
8,40 kg

10,90 kg
12,10 kg
15,00 kg
18,40 kg
21,85 kg

PDM 203 075
PDM 203 109
PDM 203 140
PDM 203 157
PDM 203 207
PDM 203 257
PDM 203 307

Podest stalowy B24 typu O w systemie calowym
Pomost stalowy perforowany uzupe³niaj¹cy
z zaczepami na O-profil.

7,50 x 73
7,50 x 109
7,50 x 157
7,50 x 207
7,50 x 257
7,50 x 307

6,70 kg
8,75 kg

12,00 kg
15,55 kg
18,95 kg
22,30 kg

PDM 201 073
PDM 201 109
PDM 201 157
PDM 201 207
PDM 201 257
PDM 201 307

Podest stalowy B14 typu O w systemie calowym
Pomost stalowy perforowany uzupe³niaj¹cy
z zaczepami na O-profil.

7,50 x 73
7,50 x 109
7,50 x 157
7,50 x 207
7,50 x 257
7,50 x 307

6,80 kg
7,65 kg

11,55 kg
14,55 kg
17,85 kg
21,75 kg

PDM 202 073
PDM 202 109
PDM 202 157
PDM 202 207
PDM 202 257
PDM 202 307

Podest komunikacyjny krótki PD bez drabiny 8,1 x 150
8,1 x 200

16,00 kg
16,60 kg

PDM 221 150
PDM 221 200

Podest aluminiowo-sklejkowy z drabin¹ PD
Umo¿liwia budowanie pionów komunikacyjnych PD.

7,3 x 250
7,3 x 300

23,90 kg
29,80 kg

PD 220 250
PD 220 300

Podest aluminiowo-sklejkowy typu O z drabin¹
w systemie calowym
Umo¿liwia budowanie pionów komunikacyjnych 
PDM typu O.

7,3 x 257
7,3 x 307

24,50 kg
30,30 kg

PDM 222 257
PDM 222 307

Podest komunikacyjny krótki typu O bez drabiny
Umo¿liwia budowanie pionów komunikacyjnych 
PDM typu O.

8,1 x 150
8,1 x 200

16,00 kg
16,60 kg

PDM 225 150
PDM 225 200

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
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Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Drabina stalowa miêdzykondygnacyjna 9,00 kg PDM 226 100

Drabina stalowa z zaczepami 10,80 kg PDM 227 100

6.5. Burty.

Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Burta drewniana PD
Montowana na wysokoœci pomostu zabezpiecza
przed wypadniêciem przedmiotów z podestu.

15 x 74
15 x 110
15 x 150
15 x 200
15 x 250
15 x 300

2,60 kg
3,10 kg
3,60 kg
4,25 kg
4,90 kg
5,50 kg

PD 500 074
PD 500 110
PD 500 150
PD 500 200
PD 500 250
PD 500 300

Burta drewniana poprzeczna PDM
Montowana na wysokoœci pomostu zabezpiecza
przed wypadniêciem przedmiotów z podestu.

15 x 74
15 x 110
15 x 139
15 x 150
15 x 200
15 x 250
15 x 300

1,50 kg
1,90 kg
2,40 kg
2,50 kg
3,20 kg
4,00 kg
4,80 kg

PDM 510 074
PDM 510 110
PDM 510 139
PDM 510 150
PDM 510 200
PDM 510 250
PDM 510 300

Burta drewniana PD w systemie calowym
Montowana na wysokoœci pomostu zabezpiecza
przed wypadniêciem przedmiotów z podestu.

15 x 73
15 x 109
15 x 157
15 x 207
15 x 257
15 x 307

2,60 kg
3,10 kg
3,70 kg
4,35 kg
5,00 kg
5,60 kg

PD 500 073
PD 500 109
PD 500 157
PD 500 207
PD 500 257
PD 500 307

Burta drewniana poprzeczna PDM
w systemie calowym
Montowana na wysokoœci pomostu zabezpiecza
przed wypadniêciem przedmiotów z podestu.

15 x 73
15 x 109
15 x 140
15 x 157
15 x 207
15 x 257
15 x 307

1,50 kg
1,90 kg
2,40 kg
2,60 kg
3,30 kg
4,05 kg
4,85 kg

PDM 510 073
PDM 510 109
PDM 510 140
PDM 510 157
PDM 510 207
PDM 510 257
PDM 510 307

Alternatywne deski burtowe do systemu PDM i PDM/c

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
rusztowania „PDM” i „PDM/c”  



distribution

R

38

plettac  Sp. z o.o. 
ul. Koúciuszki 31 
PL 63-500 Ostrzeszów

Distribution

6.6. Podstawa.

Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Stopa ramy
z trzpieniem gwintowanym i nakrêtk¹ regulacyjn¹
o podstawie 15cm x 15cm

Ramy

40
60
80

100

3,00 kg
3,50 kg
4,00 kg
4,50 kg

PD 070 040
PD 070 060
PD 070 080
PD 070 100

Element zabezpieczaj¹cy stopê
Podtrzymuje stopê ramy przy konstrukcjach
rusztowañ przenoszonych dŸwigiem.

60 3,10 kg PDM 070 120

Stopa uchylna
U¿ywana przy spadkach terenu.

56,80 6,10 kg PD 070 110

6.7. Konsole.

Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Konsola typu O w systemie calowym
Poszerza p³aszczyznê rusztowania PDM typu O.

39
73

3,70 kg
6,00 kg

PDM 620 039
PDM 620 073

Konsola PDM
Poszerza p³aszczyznê rusztowania PDM.

41
75

3,20 kg
5,50 kg

PDM 600 040
PDM 600 075

6.8. DŸwigary.

Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

DŸwigar stalowy kratowy
wysokoœæ 45 cm, wykonany z rury
stalowej o Ö 48,3 mm, ocynkowany
ogniowo

 d³ugoœæ: 310
d³ugoœæ: 410
d³ugoœæ: 510
d³ugoœæ: 610
d³ugoœæ: 760

30,00 kg
39,00 kg
49,00 kg
58,00 kg
73,00 kg

PD 830 310 
PD 830 410
PD 830 510
PD 850 610
PD 850 760

DŸwigar aluminiowy kratowy
wysokoœæ 45 cm, wykonany z rury
aluminiowej Ö 48,3 mm

 d³ugoœæ: 310
d³ugoœæ: 410
d³ugoœæ: 510
d³ugoœæ: 610
d³ugoœæ: 810

 12,00 kg
15,50 kg
19,60 kg
23,00 kg
30,30 kg

PD 840 310 
PD 850 410
PD 860 510
PD 860 610
PD 860 810

DŸwigar kratowy PDM
Umo¿liwia szybki monta¿ p³aszczyzn poziomych.

50 x 250
50 x 300
50 x 400
50 x 450
50 x 500
50 x 600
50 x 750

29,90 kg
34,30 kg
44,80 kg
51,10 kg
55,40 kg
66,20 kg
84,70 kg

PDM 831 250
PDM 831 300
PDM 831 400
PDM 831 450
PDM 831 500
PDM 831 600
PDM 831 750

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
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Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

DŸwigar stalowy kratowy
wysokoœæ 45 cm, wykonany z rury
stalowej o Ö 48,3 mm, ocynkowany
ogniowo

 d³ugoœæ: 
 d³ugoœæ: 
 d³ugoœæ: 
 d³ugoœæ: 
 d³ugoœæ: 

320
420
520
620
770

30,30 kg
39,20 kg
48,20 kg
57,10 kg
71,20 kg

PDM 830 320
PDM 830 420
PDM 830 520
PDM 850 620
PDM 850 770

DŸwigar kratowy aluminiowy
wysokoœæ 45 cm, wykonany z rury
aluminiowej Ö 48,3 mm

d³ugoœæ: 320
420
520
620

d³ugoœæ: 770
820

d³ugoœæ: 
d³ugoœæ: 
d³ugoœæ: 

d³ugoœæ: 

12,60 kg
16,30 kg
19,90 kg
23,60 kg
29,40 kg
31,20 kg

PD 880 320
PD 880 420
PD 880 520
PD 880 620
PD 880 770
PD 880 820

DŸwigar kratowy stalowy ciê¿ki
wysokoœæ 75 cm, wykonany z rury
stalowej Ö 48,3 mm, ocynkowany 
ogniowo

 d³ugoœæ: 400
d³ugoœæ: 500
d³ugoœæ: 600
d³ugoœæ: 700

 45,20 kg
55,30 kg
65,40 kg
77,20 kg

PD 870 400 
PD 870 500
PD 870 600
PD 870 700

£¹cznik dŸwigara prosty
z 4-ma œrubami poprzecznymi.
Umo¿liwia ³¹czenie dŸwigarów kratowych 
ró¿nych d³ugoœci.

2,20 kg PD 880 200

£¹cznik dŸwigara k¹towy

i
U¿ywany przy budowie dachów, hal i namiotów.

górny
dolny
z 4-ma œrubami poprzecznym

3,50 kg
2,80 kg

PD 880 300
PD 880 400

Œruba M12x70 z nakrêtk¹ 0,10 kg PDM 880 500

£¹cznik rurowy z pó³z³¹czem
na œrubê 22
Montowane na dŸwigarach lub O-ryglach
w celu zmiany d³ugoœci pola. 

1,60 kg PDM 880 60030

£¹cznik rurowy ze z³¹czem na klin
Montowane na dŸwigarach lub O-ryglach
w celu zmiany d³ugoœci pola.
. 
UWAGA: Mo¿na stasowaæ do U-rygli.

2,10 kg PDM 880 61036

6.9. Schody.

Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Schody aluminiowe typu O
Pozwalaj¹ na szybkie wejœcie na rusztowanie
i transport materia³ów.

200 x 65 x 250
200 x 65 x 300

28,50 kg
33,50 kg

PDM 251 250
PDM 251 300

Schody aluminiowe PD
Pozwalaj¹ na szybkie wejœcie na rusztowanie
i transport materia³ów.

200 x 250
200 x 300

27,50 kg
32,50 kg

PD 250 250
PD 250 300

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
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Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Porêcz schodowa pojedyncza
Zapewnia bezpieczne wejœcie i zejœcie 
z klatki schodowej.

250
300

10,70 kg
12,20 kg

PDM 253 250
PDM 253 300

Schody aluminiowe typu O w systemie calowym
Pozwalaj¹ na szybkie wejœcie na rusztowanie
i transport materia³ów.

200 x 257
200 x 307

28,00 kg
33,00 kg

PDM 252 257
PDM 252 307

Porêcz schodowa zewnêtrzna
Zapewnia bezpieczne wejœcie i zejœcie 
z klatki schodowej.

250
300

12,00 kg
14,40 kg

PD 260 250
PD 260 300

Porêcz schodowa wewnêtrzna
Zapewnia bezpieczne wejœcie i zejœcie 
z klatki schodowej.

250
300

11,00 kg
13,90 kg

PD 265 250
PD 265 300

6.10. Z³¹cza.

Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

Z³¹cze krzy¿owe
z nakrêtkami ko³nierzowymi do rur
o œrednicy zewnêtrznej  
wg normy EN-74

Ö 48,3 mm

1,00 kg PD 710 100

Z³¹cze obrotowe
z nakrêtkami ko³nierzowymi do rur
o œrednicy zewnêtrznej Ö 48,3 mm 
wg normy EN-74

1,20 kg PD 710 110
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Z³¹cze wzd³u¿ne
Umo¿liwia ³¹czenie dwóch rur  o œrednicy

 w kierunku wzd³u¿nym osiowym.Ö 48,3 mm

1,30 kg PD 710 120

£¹cznik rurowy
do  rur  o œrednicy zewnêtrznej Ö 48,3 mm

1,30 kg PD 710 130

£¹cznik do burt
Element mocuj¹cy burtê drewnian¹.

1,10 kg PD 710 140

Z³¹cze k¹towe typu L
S³u¿y do podwieszenia dŸwigarów kratowych lub elementów
stalowych konstrukcyjnych np.  dwuteowników do konstrukcji 
rusztowania.

1,10 kg PD 710 150

Instrukcja montaýu i uýytkowania 
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6.11. Kotwienie.

Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

£¹cznik kotwi¹cy 1,45 kg
1,75 kg
2,70 kg
3,90 kg
4,80 kg

PD 700 040
PD 700 050
PD 700 080
PD 700 110
PD 700 130

d³ugoœæ: 
d³ugoœæ: 
d³ugoœæ: 

d³ugoœæ: 
d³ugoœæ: 

30
50
80

110
150

Œruba z uchem 0,12 kg
0,15 kg
0,18 kg
0,21 kg
0,25 kg
0,35 kg

PD 720 230
PD 720 240
PD 720 250
PD 720 260
PD 720 270
PD 720 280

12 x 95
120
160
190
230
350

12 x 
12 x 
12 x 
12 x 
12 x 

Ko³ek plastikowy rozprê¿ny 70 mm - PD 730 070

Zaœlepka elewacyjna PD 740 100

6.12. Inne.

Nazwa Wymiary (cm) Waga Nr katalogowy

G³owica podparcia PDM 070 00050 6,70 kg

Ko³o jezdne PD 880 5008,40 kg85

Klucz nasadowy (grzechotka)
19/22

PD 710 1800,80 kg30

Stojak magazynowy PD 880 70042,20 kg116 x 66 x 93

Pojemnik siatkowy
na elementy drobne

PD 880 71060,00 kg120 x 80 x100
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