Ł CZNIKI KOTWI CE
Rusztowania, których wysoko
przekracza czterokrotnie najmniejszy wymiar
podstawy oraz rusztowania wyposa one w wysi gniki transportowe i daszki osłonowe musz
by kotwione niezale nie od wyników oblicze statycznych.
Rusztowania nale y kotwi do cian budowli lub budynku w sposób zapewniaj cy
statyczno i sztywno konstrukcji oraz umo liwiaj cy przeniesienie sił zewn trznych,
działaj cych na rusztowanie, takich jak np.: siła bocznego parcia wiatru, mimo rodowe
obci enie statyczne, obci enia dynamiczne spowodowane prac ludzi, siły wywołane przez
nierównomierne osiadanie konstrukcji.
Ogólne zasady kotwienia:
• wielko siły odrywaj cej rusztowanie (prostopadłej do ciany) – na jedn kotew
przyjmuje si 250 daN (2,5 kN);
• kotwienie nale y rozpoczyna od drugiego poziomu rusztowania;
• zakotwienia nale y umieszcza symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy
czym odległo w poziomie nie powinna przekracza 4 do 5 m, a w pionie 4 do 6 m
tak, aby na ka de 16 - 30 m2 rusztowania przypadało jedno zakotwienie;
• ka dy rz d kotew powinien ko czy si na brzegach rusztowania;
• ci g komunikacyjny w danym rz dzie kotew nale y zakotwi z obydwu stron.
Wszelkie wystaj ce fragmenty rusztowa poza naro niki obiektu budowlanego, które
nara one s na działanie wiatru nale y kotwi dodatkowo, uwzgl dniaj c siły poziome od
parcia i ssania wiatru.
Konstrukcja rusztowa przy ciennych nie powinna wystawa poza najwy sz lini
kotwie wi cej ni 3,0 m. Natomiast pomost roboczy nie mo e by umieszczony wy ej ni
1,5 m ponad t lini .
Kotwienie rusztowa ramowych nale y realizowa za pomoc ł czników kotwi cych
mocowanych do rur ram pod podestami za po rednictwem zł czy krzy owych lub
obrotowych. Hak ł cznika kotwi cego powinien by tak ustawiony, aby przenosił tylko siły
poziome równoległe do ciany (rys. 1.) – ł cznik kotwi cy nie mo e przenosi sił pionowych.

Rys. 1. Sposób zamocowania ł cznika kotwi cego

