
POSZERZENIE RUSZTOWANIA 
 
 

OGÓLNE ZASADY POSZERZANIA RUSZTOWANIA 
 

W celu poszerzenia rusztowania ramowego na zewn�trz lub do wewn�trz nale�y 
stosowa� konsole. Nale�y montowa� je za pomoc� półzł�cz do ram w taki sposób, aby belka 
konsoli z bolcami znalazła si� na tej samej wysoko�ci co belka ramy. Nast�pnie na konsole 
zało�y� podesty, a przestrze� - pomi�dzy podestami uło�onymi na konsolach oraz ramach - 
wypełni� podestami konsoli.  

Rusztowanie zabezpieczy� na konsolach od czoła – montuj�c ramki boczne konsoli. 
Nast�pnie zało�y� por�cze i deski burtowe.  

W przypadku, gdy odległo�� od lica �ciany do podestu zamontowanego na 
konsolach jest wi�ksza ni� 20cm, wówczas od strony �ciany wymagane jest zamontowanie 
por�czy i desek burtowych.  

Poni�ej przedstawiono przykładowe konfiguracje rusztowania ramowego  
z  wykorzystaniem konsol wraz z opisem ich monta�u, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
uwarunkowa� maj�cych wpływ na bezpieczn� eksploatacj� rusztowania.  
 

• Konsole jako poszerzenie zewn�trzne najwy�szej kondygnacji  
 

W przypadku, gdy konsole s� wykorzystywane w celu poszerzenia zewn�trznego 
najwy�szej kondygnacji na całej długo�ci rusztowania (rys.1.), monta� najwy�szej 
kondygnacji przebiega nast�puj�co:  
a) na ramach rusztowania od zewn�trz montowa� konsole wg ogólnych zasad poszerzania 

rusztowania; 
b)  z poziomu podestów najwy�szej kondygnacji zało�y� na konsolach podesty stalowe oraz 

podesty konsoli;  
c)  zabezpieczy� podesty na konsolach montuj�c na skrajnych konsolach rusztowania ramki 

boczne konsoli, a na pozostałych konsolach - ramki L (nakładaj�c na rur� konsoli  
i mocuj�c za pomoc� półzł�czy - odpowiednio do ramki górnej oraz ramy);  

d)   zało�y� st��enia górne w skrajnych polach;  
e) montowa� za pomoc� półzł�czy na rurach ramy zabezpieczenia pomostu w celu 

uniemo�liwienia demonta�u podestów najwy�szej kondygnacji w trakcie eksploatacji 
rusztowania - nie dotyczy to ram skrajnych, na których nale�y zało�y� ramki górne;  

f )  na najwy�szej kondygnacji zało�y� por�cze, deski burtowe i deski burtowe poprzeczne.  
 
Je�eli za pomoc� konsol poszerza si� tylko fragment najwy�szej kondygnacji rusztowania, to:  

• na skrajnych konsolach nale�y montowa� ramki boczne konsoli, które za pomoc� 
półzł�czy mocuje si� do ramki L lub ramki górnej;  

• podesty na konsolach oraz podesty konsoli zabezpieczy� za pomoc� ramek L (oprócz 
skrajnych konsol);  

• nad pomostami najwy�szej kondygnacji rusztowania, na długo�ci której s� stosowane 
konsole (oprócz skrajnych), montowa� zabezpieczenia pomostu;  

• na ramach, do których nie s� przymocowane konsole montowa� ramy L;  
• najwy�sz� kondygnacj� zabezpieczy� montuj�c st��enia, por�cze i deski burtowe.  

 



 
 

Rys.1. Poszerzenie najwy�szej kondygnacji rusztowania za pomoc� konsol 
  
 

• Konsole jako zewn�trzne poszerzenie po�redniej kondygnacji  
 

W przypadku, gdy konsole stosuje si� w celu poszerzenia na zewn�trz po�redniej 
kondygnacji rusztowania (lub jej fragmentu) - rys. 2 - to przy monta�u takiej kondygnacji 
nale�y post�powa� nast�puj�co:  
a) zamontowa� konsole wg ogólnych zasad poszerzania rusztowania; 
b) nało�y� na konsole podesty oraz podesty konsoli; 
c) zało�y� ramki L z gniazdem na rurach konsol i ram (w gnie�dzie) - nie dotyczy skrajnych 

konsol;  
d) zało�y� ramy nast�pnej kondygnacji;  
e) zamontowa� ramki boczne konsoli na skrajnych konsolach (nało�y� na rury konsoli  

i przymocowa� do ram za po�rednictwem półzł�czy);  
f) uzupełni� dan� kondygnacj� w st��enia górne (w skrajnych polach) i zabezpieczy� za 

pomoc� por�czy oraz desek burtowych;  
g) kontynuowa� monta� rusztowania wg ogólnych zasad.  



 
 

Rys.2. Poszerzenie po�redniej kondygnacji rusztowania z wykorzystaniem konsol 
 
 


