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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań budowlanych 
przyściennych z rur stalowych . Rusztowania te są  przeznaczone do wykonania robót elewacyjnych 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót 

2. MATERIAŁY 
Stojaki stalowe , płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne , 
odbojnice 

3. SPRZĘT 
Nie występuje

4. TRANSPORT
Samochodowy

5. WYKONANIE ROBÓT 
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ścian budowli , dopasować ich 
układ do siatki konstrukcyjnej " ciężkiej " dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0 m w kierunku podłużnym i 
1,35 m w kierunku poprzecznym . Wysokość każdej kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0 m. stężenia 
poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność na całej 
długości rusztowania, w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie  poziome zakłada 
się pod pierwszą kondygnację pod podłożem , należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 
Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. Liczba 
stężeń  pionowych  nie  może  być  mniejsza  od  2  na  każdej  kondygnacji  rusztowania  .  Liczba  stężeń 
pionowych  nie może być  mniejsza od 2 na każdej  kondygnacji  rusztowania a odległość między polami 
stężeń nie może być większa niż 10, 0 m
Konstrukcja  rusztowania  winna  być  kotwiona  do  ściany budynku  w sposób zapewniający stateczność  i 
sztywność  konstrukcji.  Wielkość  siły  odrywającej  rusztowanie  przypadająca  na  1  kotwę  nie  może  być 
większa niż 2,5 kN. Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania , przy 
czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m , a  w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  zmontowanego  rusztowania  nie  powinny  przekraczać  wielkości 
podanych w " Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych".
Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą  od 1,0 m.
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie , aby uniemożliwić  spadanie jakichkolwiek przedmiotów 
na niższe pomosty . Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i 
pomost zabezpieczający .
Konstrukcja  rusztowania  powinna  być  uziemiona  w  sposób  podany  w  PN  na  wykonanie  urządzeń 
odgromowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrole jakości przeprowadza kierownik budowy sprawdzając zgodność z warunkami technicznymi

7 OBMIAR ROBÓT.

Nie występuje 
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8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy

9.. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
[1.]  PN-70/B-50560  -Rusztowania  robocze  stojące  metalowe.  Określenie  ,  podział  ,  symbole  i  główne 
parametry
[2]  PN-71/B-50510 -  Rusztowania  robocze  ,  stojakowe  z  rur  stalowych,   złącza.  Ogólne  wymagania  i 
badania 
[3] PN -71B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rus stalowych , złącza. Ogólne wymagania i badania 
i eksploatacja.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA 

W dniu przekazywania Zamawiającemu dokumentacji  projektowej zestaw dokumentów  odniesienia , na 
podstawie których   będą wykonywane roboty budowlane w części ogólnobudowlanej składa się z 
1.  Projektu pod nazwą „ ....................................................................................................................................
2.  Przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich 
3.  Specyfikacji  technicznej  wykonania  i odbioru robót w części ogólnobudowlanej 
4.  Obowiązujących  norm  i przepisów technicznych
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