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Rusz to wa nia mu szą być za ko twio -
ne do ścia ny bu dyn ku lub bu dow li
w spo sób za pew nia ją cy ich sta tecz -
ność i sztyw ność oraz umo żli wia ją -
cy prze nie sie nie sił ze wnętrz nych
dzia ła ją cych na rusz to wa nie (si ły
od bocz ne go par cia wia tru, mi mo śro -
do we ob cią że nia sta tycz ne, ob cią że -
nia wy wo ła ne pra cą lu dzi, si ły od nie -
rów no mier ne go osia da nia kon struk -
cji). Za ko twie nia nie po win ny prze -
no sić sił pio no wych. Do za ko twień
na le ży sto so wać łącz ni ki ko twią ce,
złą cza oraz ele men ty ko twią ce (śru -
by z uchem oraz koł ki pla sti ko we roz -
prę żne), znaj du ją ce się na wy po sa że -
niu rusz to wa nia. Za ko twie nia na le ży
mon to wać suk ce syw nie w trak cie
mon ta żu rusz to wa nia.

Ogól ne wy tycz ne od no śnie ilo ści
i roz miesz cze nia za ko twień po da je Pol -
ska Nor ma -M -47900-2: 1996. Z re gu -
ły jed nak więk szość pro du cen tów
rusz to wań przed sta wia już go to we
sche ma ty za ko twień w za le żno ści od:

● usy tu owa nia rusz to wa nia (fa sa -
da otwar ta lub za mknię ta),

● ob li co wa nia (siat ka, plan de ka
lub bez za bez pie cze nia),

● wy po sa że nia do dat ko we go (kon so le,
dźwi ga ry, ra my przej ścio we, itp.).

Na le ży za zna czyć, że roz wią za nia te do -
ty czą tyl ko da ne go sys te mu rusz to wa nio -
we go przy do kład nym prze strze ga niu wy -
tycz nych po da nych przez pro du cen ta.

Pra wi dło wo wy ko na ne za ko twie nie
(fot. 1) po win no być wła ści wie usy tu owa -
ne (pro sto pa dle do ścia ny oraz nie wię cej
niż 20 cm od wę zła ra my) oraz po win no
móc prze nieść za kła da ne ob cią że nie. Roz -
ró żnia my ko twy krót kie – rys. 1a (prze no -
szą tyl ko ob cią że nie pro sto pa dłe do fa sa -
dy) oraz ko twy dłu gie – rys. 1b (prze no -
szą ob cią że nia pro sto pa dłe, jak i rów no le -

głe do fa sa dy). Al ter na ty wą dla ko tew dłu -
gich jest ko twie nie tzw. me to dą „V”
– rys. 1c (ina czej zwa ne ko twa mi trój kąt -
ny mi). W ta kim przy pad ku w jed nym węź -
le są za mo co wa ne dwa za ko twie nia usy tu -

owa ne do sie bie pod ką tem zbli żo -
nym do 90°.

Nie do pusz czal ne na to miast jest:
● mo co wa nie za ko twień do od -

grom ni ków, ry nien da cho wych, rur
spa do wych, ram okien nych itp.,

● sto so wa nie lin i dru tów ścią ga -
ją cych,

● ko twie nie pod ką tem in nym
niż pro stym do ścia ny bu dyn ku
– fot. 2,

● umiesz cza nie na ko twach po -
de stów ro bo czych (ko twie nie nie
prze no si sił pio no wych),

● umiesz cza nie plan dek bądź
sia tek ochron nych na rusz to wa niu
bez od po wied nie go ukła du ko twie nia.

Za sa dy wy ko ny wa nia za ko twień
są uni wer sal ne i mo żna je sto so wać
w ró żnych sys te mach rusz to wań,
jed nak na le ży zwró cić uwa gę, że
do ty czą stan dar do wych, pro stych
rusz to wań, bez ele men tów do dat -
ko wych. Za gęsz cze nie ko twie nia,
bądź do da nie go w pew nych po zio -
mach lub pio nach rusz to wa nia wy -
ma ga ne jest m.in. w sy tu acjach, gdy
za sto so wa no: za kry cie ochron ne
np. siat ką lub plan de ką; wy się gni -

ki trans por to we; dasz ki ochron ne lub sze -
ro kie ze wnętrz ne kon so le roz sze rza ją ce.

Więk szość in struk cji mon ta żu i użyt ko -
wa nia rusz to wań do pusz cza eks plo ata cję

W poprzednim numerze „Inspektora Pracy” zapoczątkowaliśmy cykl artykułów dotyczących
bezpiecznego montażu rusztowań. Obecnie skupimy się na kwestii kotwień konstrukcji
rusztowaniowych. Przedstawimy m.in. wytyczne odnośnie kotwienia, znajdujące się w
obowiązujących normach i rozporządzeniach, a także zaprezentujemy przykłady prawidłowo
i wadliwie zakotwionych rusztowań oraz kwestie związane z wpływem wiatru na kotwienie
konstrukcji.

Dariusz Gnot Piotr Kmiecik

Błędy w montażu (cz. 2) 

Kotwienie rusztowań

Pod sta wo we za sa dy wy ko ny wa nia za ko twień 
● ko twie nie roz po czy na się od dru gie go po zio mu rusz to wa nia,

● za ko twie nia roz miesz cza ne są sy me trycz nie na ca łej po wierzch ni rusz to wa nia,

● ko twy roz miesz cza się co dru gie po le w po zio mie oraz co dru gą kon dy gna cję,
przy czym są sied nie rzę dy za ko twień są prze su nię te w sto sun ku do sie bie o jed no po le,

● pion ko mu ni ka cyj ny ko twio ny jest z ka żdej ze stron, co 4 m,

● naj wy ższą kon dy gna cję rusz to wa nia na le ży ko twić w co dru gim po lu,

● skraj ne cią gi pio no we ram ko twio ne są co 4 m.

Fot. 1. Rusztowanie zakotwione prawidłowo

a)

b)



rusz to wań bez spe cjal ne go pro jek to wa nia
tyl ko w stre fie I ob cią że nia wia trem,
zgod nie z nor mą PN -77/B -02011. Z te go
wzglę du na le ży za po znać się po dzia łem Pol -
ski na stre fy o zró żni co wa nym ci śnie niu
pręd ko ści wia tru (rys. 2):

– Stre fa I – obej mu je prze wa ża ją cą
część kra ju,

– Stre fa II – obej mu je pas lą du od Po -
je zie rza Po mor skie go do brze gu mo rza
oraz pa smo Ły so gór (oko li ce Kielc),
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Rys. 1. Rodzaje kotew: a) krótkie, b) długie, c) trójkątne (metoda „V”)

a)

b)

c)

Fot. 2. Rusz to wa nia za ko twio ne
nie pra wi dło wo

a)

b)



– Stre fa III – obej mu je ob szar od Przed -
gó rza Su dec kie go i Pod gó rza Kar pac kie -
go do szczy tów gór.

W przy pad ku obu do wa nia kon struk cji
rusz to wa nia osło na mi (siat ki ochron ne,
plan de ki, fo lie) na stę pu je wy raź na zmia na
ob cią żeń rusz to wa nia po cho dzą cych
od wia tru, zwłasz cza w wa run kach tur bu -
len cji.

Dla obiek tów wy so kich i nie ty po wych
przy mon ta żu rusz to wań osło nię tych na -
le ży wy ko nać ana li zę sta tycz ną kon struk -
cji i usta lić ilość, ro dzaj i spo sób roz miesz -
cze nia za ko twień. Na rys. 3 przed sta wio -
no sche ma ty ko twie nia rusz to wań nie osło -
nię tych oraz za bez pie czo nych plan de ką.
Wi dać tu za sad ni czą ró żni cę w ilo ści i spo -
so bie ko twie nia. W przy pad ku za ło że nia
plan de ki (siat ki) na rusz to wa niu do te go

nie przy sto so wa nym na stę pu je prze cią że -
nie ist nie ją cych ko tew, co mo że do pro wa -
dzić do ich wy rwa nia, a w kon se kwen cji
do ka ta stro fy bu dow la nej.

Ka żde rusz to wa nie przed od da niem
do eks plo ata cji na le ży pod dać kon tro li, któ -
ra obej mu je ta kże spraw dze nie za ko -
twień. Na le ży po rów nać siat kę ko twień ze
szki cem pro jek to wym, spraw dzić usztyw -
nie nie za ko twień oraz prze pro wa dzić pró -
by wy rwa nia ko twi (po mia ru sił za ko -
twień) np. za po mo cą spe cjal ne go przy rzą -
du (fot. 3). Wy ni ki ba dań na le ży za mie ścić
w pro to ko le i prze cho wy wać go przez
okres eks plo ata cji rusz to wa nia. Punk ty ko -
twie nia (ilość i po ło że nie), pod da wa ne ob -
cią że niom prób nym, mu szą zo stać okre ślo -
ne przez upraw nio ne oso by (mon ter
z upraw nie nia mi).

Ob cią że nia prób ne na le ży prze pro wa -
dzić wg na stę pu ją cych kry te riów:

a) ob cią że nie prób ne mu si wy no sić 1,2
krot no ści wy ma ga nej si ły ko twie nia po da -
nej w do ku men ta cji tech nicz no – ru cho -
wej rusz to wa nia,

b) licz ba punk tów ko twie nia pod da -
nych ba da niom mu si wy no sić co naj mniej:

● 20% w przy pad ku pod ło ża be to no we go,
● 40% w przy pad ku pod ło ża z in nych

ma te ria łów bu dow la nych;
c) spraw dze niu pod le ga ją wszyst kie

ro dza je koł ków, a mi ni mal na ilość spraw -
dza nych za ko twień wy no si 5.

Je że li po szcze gól ne ele men ty mo cu ją -
ce nie prze nio są ob cią że nia prób ne go,
wów czas oso ba upraw nio na po win na:

● okre ślić te go przy czy ny;
● za pro po no wać rów no wa żne mo co wa -

nie za stęp cze;
● zwięk szyć za kres kon tro li.

Opra co wa li:
mgr inż. Piotr Kmie cik

dok to rant Po li tech ni ki Wro cław skiej
mgr inż. Da riusz Gnot

mgr inż. Piotr Krasz kie wicz
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Rys. 2. Po dzia ł Pol ski na stre fy o zró żni co wa nym ci śnie niu pręd ko ści
wia tru
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Rys. 3. Siatka kotwień i stężeń rusztowań ramowych R&M plettac Kombi
SL70/100. a) rusztowanie nieoplandekowane, b) rusztowanie osłonięte
plandeką

a) b)

Fot. 3. Sprawdzanie siły zakotwienia


