PRZEJAZD POD RUSZTOWANIEM

Do realizacji przejazdów pod rusztowaniem słu d wigary kratowe, które maj za zadanie
przeniesienie obci e od spoczywaj cych na nich rusztowa . D wigary musz by
powi zane ze sob układem st e zapewniaj cym im prac w płaszczyznach pionowych.
•

D wigary stalowe – w przypadku d wigarów w wersji stalowej ze rub (rys.1.)
monta tej cz ci rusztowania, gdzie wyst puj d wigary, przebiega nast puj co: dwa
d wigary ze rubami regulacyjnymi nale y zamontowa do ram rusztowa za pomoc
półzł czy d wigarów. Nast pnie st y w poziomie pasy górne d wigarów za pomoc
rur Ø48,3x3,2 mm oraz zł cz obrotowych lub krzy owych. W dalszej kolejno ci na

Rys.1. Monta d wigarów stalowych ze rubami

nakr tkach rub regulacyjnych zało y belk d wigara i za pomoc nakr tek
regulacyjnych ustawi j w ten sposób, aby belka z bolcami do monta u podestów
znajdowała si na tym samym poziomie co belki ram do których przymocowane s
d wigary. Powierzchni pomi dzy belk d wigara a ramami wypełni podestami
(w zale no ci od zastosowanego d wigara). Monta nast pnej kondygnacji rozpocz
od nało enia ram – wł cznie z nało eniem ramy na ruby d wigara. Dalej monta
rusztowania kontynuowa wg ogólnych zasad monta u.
•

D wigary aluminiowe – dla wariantu z d wigarami aluminiowymi (rys.2.) monta tej
cz ci rusztowania, gdzie one wyst puj , rozpoczynamy od przymocowania
d wigarów (przy ko cach pasów górnych i dolnych) do ram za pomoc zł cz
krzy owych. Nast pnie pomi dzy d wigarami nale y za pomoc zł cz krzy owych
zamontowa ramk d wigara – tak, aby belki z bolcami ramki d wigara
i s siaduj cych ram znajdowały si na jednakowej wysoko ci i istniała mo liwo
zało enia na nich podestów. Pasy górne i dolne d wigarów st y za pomoc rur
Ø48,3x3,2 mm oraz zł cz obrotowych lub krzy owych. Przestrze pomi dzy ramk
d wigara
a s siaduj cymi ramami wypełni podestami (w zale no ci od zastosowanego
d wigara). Monta nast pnej kondygnacji rozpocz od nało enia ram - wł cznie
z nało eniem ramy na ramk d wigara. Dalszy monta rusztowania kontynuowa wg
ogólnych zasad monta u.

Rys.2. Monta d wigarów aluminiowych

