Rasto - Rasto XXL - Takko
Dokumentacja techniczno-ruchowa
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Cechy produktu
Takko/Rasto jest deskowaniem ramowym, które można
stosować zarówno bez użycia dźwigu (deskowanie ręczne),
jak również wielkopowierzchniowo przy użyciu dźwigu.
Do elementu o szerokości 90 cm dźwig budowlany nie jest
niezbędny do wykonania deskowania. Jednakże stosowanie
wielkiej płyty Rasto XXL lub równoczesne przemieszczanie
wielu płyt, wymaga obecności dźwigu na placu budowy.
Deskowanie Takko/Rasto jest to deskowanie ramowe z ramą
stalową cynkowaną ogniowo, w którą wbudowane jest
wysokiej jakości poszycie szalunkowe o grubości 14 mm.
Dopuszczalne ciśnienie świeżego betonu wynosi 60 kN/m²
dla zastosowania jednokondygnacyjnego i 55 kN/m² dla
zastosowania wielokondygnacyjnego. W tym przypadku
zachowane jest ograniczenie rozformowania według normy
DIN 18202. Płyty o 10 różnych wymiarach, w zakresie od min.
30 cm do maks. 240 cm, zapewniają bezproblemowe
dopasowanie do każdego kształtu budowli.
Dwie wysokości elementów 270 - 300 cm zapewniają dobre
dopasowanie wysokościowe deskowania. Dodatkową,
uzupełniającą wysokość elementów zapewniają elementy
Takko o jednakowej wysokości 120 cm.
Za pomocą zamka Rasto jako łącznika elementy deskowania
łączone są ze sobą szczelnie, w sposób uniemożliwiający
rozerwanie i w jednej płaszczyźnie. Dotyczy to zarówno
pionowej, jak i poziomej spoiny płytowej nadbudowanych
elementów.
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Zalecenia bezpieczeństwa
Poniższa instrukcja montażu i stosowania zawiera dane
odnośnie manipulowania i poprawnego stosowania produktów
wymienionych względnie przedstawionych na ilustracjach.
Należy postępować dokładnie według funkcyjno-technicznych
instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie. Odstępstwa od
tych zasad wymagają specjalnych, potwierdzających obliczeń
statycznych.
W celu bezpiecznego stosowania naszych produktów
należy przestrzegać obowiązujących przepisów zrzeszeń
zawodowych względnie odpowiednich władz w poszczególnych krajach.
Wolno stosować wyłącznie nieuszkodzone oryginalne
elementy firmy HÜNNEBECK. Z tego względu wszystkie
podzespoły przed zamontowaniem należy poddawać kontroli
wzrokowej pod względem pochodzenia i uszkodzeń, jak
również w razie potrzeby wymieniać na oryginalne elementy.
W przypadku napraw jako części zamienne wolno stosować
tylko oryginalne części firmy HÜNNEBECK GMBH. Łączenie
naszych systemów z systemami innych wytwórców kryje w
sobie zagrożenia i wymaga specjalnego sprawdzenia.
Szczegóły techniczne wymienione w ramach instrukcji
montażu i stosowania, które byłyby korzystne dla montażysty
lub użytkownika przy dotrzymaniu wymagań rozporządzenia
o bezpieczeństwie pracy, nie są dla niego nieodzownie
obowiązujące. Montażysta względnie użytkownik na
podstawie sporządzonej przez niego, przy uwzględnieniu
warunków rozporządzenia o bezpieczeństwie pracy, oceny
zagrożenia musi zastosować wymagane środki zabezpieczające. Należy przy tym uwzględnić za każdym
razem specyfikę danego przypadku.
Zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu i użytkowania
opisy należy uważać za przykładowe. Z tego względu dla
łatwiejszego rozpoznania szczegółów nie zawsze są one
kompletne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.
Oczywiście należy przestrzegać obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa pracy (UVV).
Wyraźnie zastrzega się możliwość wprowadzania zmian
w wyniku postępu technicznego. Najnowszy wariant
instrukcji montażu i użytkowania można pobrać z Internetu
pod adresem www.huennebeck.pl lub zamówić w firmie
HÜNNEBECK.

Przegląd

Systemowe deskowanie ramowe Rasto
z wielkowymiarową płytą Rasto XXL.
Kompatybilne z deskowaniem Takko.
Przegląd ten prezentuje różnorakie możliwości
łączenia sytemu Rasto z wielkowymiarową płytą
Rasto XXL i deskowaniem Takko.
Deskowanie od fundamentu do ściany o wysokości 6 m.

Płyta Rasto 2,70 m nadbudowana
płytą Takko 1,20 m = wysokość 3,90 m

Deskowanie Takko nadbudowane
2x1,20 m = 2,40 m.

Duża płyta Rasto XXL pionowo,
nadbudowana 2 poziomymi
płytami Takko
Deskowanie Takko
poziomo
Deskowanie Rasto
jednopoziomowo o wys.
2,70 m lub 3,00 m

Duża płyta Rasto XXL
poziomo o wysokości
2,40 m.

Deskowanie Takko
o wysokości 1,20 m.
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Elementy składowe
Opis

Nr kat.

Ciężar kg/szt.

Rasto XXL 240 x 270
Płyta Rasto o powierzchni 6,5 m² do deskowania
wielkopowierzchniowego. Zastosowanie tego typu
dużej płyty zmniejsza ilość ściągów i materiałów
łączących i z tego względu jest bardzo ekonomiczne.
Płytę tę można bez problemu stosować zarówno w
pozycji pionowej jak i poziomej. (Przy zastosowaniu
jednopoziomowym 4 duże otwory ściągowe należy
zamknąć zatyczkami M nr art. 479231.)

600 016

283,7

Płyta 90 x 270
Płyta 75 x 270
Płyta 65 x 270*
Płyta 60 x 270
Płyta 55 x 270*
Płyta 50 x 270*
Płyta 45 x 270
Płyta 30 x 270
Płyty szalunkowe o bardzo małym ciężarze
wynoszącym ok. 30 kg/m² i dużej obciążalności
60 kN/m² dopuszczalnego parcia betonu.

531 312
470 002
482 431
470 013
482 420
482 410
470 024
575 603

69,1
60,0
55,9
53,2
50,9
48,4
45,4
38,9

Płyty Rasto

* - tylko w dzierżawie
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Elementy składowe
Opis

Nr kat.

Ciężar kg/szt.

Płyta 90 x 150
Płyta 75 x 150
Płyta 65 x 150
Płyta 60 x 150*
Płyta 55 x 150*
Płyta 50 x 150*
Płyta 45 x 150
Płyta 30 x 150
Płyty szalunkowe z ramami stalowymi cynkowanymi
ogniowo, zwymiarowane na parcie betonu
wynoszące 60 kN/m².

531 551
470 035
482 464
470 046
482 453
482 442
470 057
575 614

41,4
35,9
32,8
31,1
29,8
28,2
26,5
22,6

Płyta Takko 90 x 120
Płyta Takko 75 x 120
Płyta Takko 60 x 120
Płyta Takko 45 x 120
Płyta Takko 30 x 120
Płyty szalunkowe z ramami stalowymi cynkowanymi
ogniowo, zwymiarowane na parcie betonu wynoszące 60 kN/m². Poszycie szalunkowe o grubości
14 mm jest laminowane dwustronnie i podparte
trzema profilami rozporowymi.
Profile te wyposażone są w jeden otwór uchwytowy
do transportu ręcznego płyt ważących maks. 38,0 kg.

583 508
583 519
583 520
583 530
583 541

38,0
33,5
29,2
24,0
18,7

Narożnik wewnętrzny 30/270
Narożnik wewnętrzny 30/150
Narożnik wewnętrzny 90° z opatentowanym luzem
rozformowującym wynoszącym 2°. Dzięki możliwości
odblokowania można łatwo usunąć ruchomy element
narożnikowy z deskowania.

470 068
470 079

66,2
37,9

Płyty Takko

Płyty narożnikowe
(narożnik wewnętrzny)

* - tylko w dzierżawie
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Elementy składowe
Opis

Nr kat.

Ciężar kg/szt.

Narożnik wewnętrzny Takko 30 x 120
Narożnik wewnętrzny 90° z opatentowanym luzem
rozformowującym wynoszącym 2°. Dzięki możliwości
odblokowania można łatwo usunąć ruchomy element
narożnikowy z deskowania.

583 552

30,6

Narożnik wewnętrzny Takko 25 S
Sztywny narożnik wewnętrzny wykonany w całości
ze stali o długości ramion 25 cm stanowi opłacalną
alternatywę przede wszystkim w strefie
fundamentowej o dużej ilości narożników.

600 042

33,7

Narożnik przegubowy 15/270
Narożnik przegubowy 15/150
Dla zakresu kątów rozwartych od 90° do 300°.
W przypadku kątów ostrych do stosowania jako
narożnik zewnętrzny. Łączenie z płytami Rasto
odbywa się za pomocą ściągu centrującego.

481 963
482 203

49,2
27,8

Narożniki przegubowe

* - tylko w dzierżawie
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Elementy składowe
Opis

Nr kat.

Ciężar kg/szt.

Narożnik przegubowy 30/270
Narożnik przegubowy 30/150*
Stosowany również do zakresu kątów ostrych
do > 60°. Może być łączony za pomocą zamka
Rasto lub ściągu centrującego.

536 050
536 040

71,7
41,3

Narożnik przegubowy Takko 30/120
Do narożników ukośnych w zakresie od 60° do 150°.
Ruchome ramiona mają długość 30 cm. W strefie
ukośnej łączenie odbywa się za pomocą ściągów
centrujących.

583 563

33,9

* - tylko w dzierżawie
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Elementy składowe
Opis

Płyty VZ

8

Nr kat.

Ciężar kg/szt.

Płyta VZ Rasto 70 x 270 S

601 418

64,5

Płyta VZ Rasto 70 x 150 S

601 419

41,5

Płyta VZ Takko 70/120

583 574

35,5

Płyty uniwersalne o ciągłym poziomym module
otworów ściągowych co 5 cm. Zastosowanie
w przypadku wykonywania deskowań
nierównomiernych takich, jak wzajemne przesunięcia ścian, narożniki skośne i pilastry. Szczególnie
nadają się do deskowań betonowych słupów o
długości krawędzi wynoszącej 55 cm (prostokątne
lub kwadratowe o module co 5 cm).

Elementy składowe
Opis

Elementy wyrównawcze

Nr kat.

Ciężar kg/szt.

Narożnikowy element wyrównawczy Rasto 5/270

479 540

19,4

Narożnikowy element wyrównawczy Rasto 5/150

479 573

13,9

Narożnikowy element wyrównawczy Takko 5/120

584 009

11,4

Belka usztywniająca 80
Służy jako wyrównanie długościowe o długości maks.
30 cm lub jako blokada czołowa. Poprzez otwory
gwoździowe mocowane są elementy drewniane.

586 980

6,3

Rygiel Manto
Stosowany tak jak belka usztywniająca 80 (patrz
wyżej).

450 764

13,1

Napinacz rygla (30 cm)
Wraz z nakrętką napinacza stosowany do mocowania belki usztywniającej 80 lub rygla Manto.

452 053

0,8

Nakrętka napinacza
Jedna sztuka do każdego napinacza rygla.

197 332

0,6

Narożnikowe elementy wyrównawcze do
dopasowania grubości ściany (moduł 5 cm).
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Elementy składowe
Opis

Nr kat.

Ciężar kg/szt.

Elementy połączeniowe
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Zamek Rasto
Zamek Rasto w jednym procesie roboczym zamyka
całkowicie szczelnie spoiny pomiędzy płytami Rasto i
ustawia je w jednej płaszczyźnie.

489 000

2,9

Zamek narożny Rasto V
Przy użyciu zamka narożnego Rasto V i dwóch
zwykłych płyt tworzony jest narożnik zewnętrzny.
Można stosować go również do deskowań słupów. W
strefie narożnika zewnętrznego umożliwia on
wyrównania długości od 4 do 6 cm.

488 900

6,1

Zamek nastawny R-Kombi
Stosowany do wyrównywania długości do maks. 15
cm. Łączy on przy tym płyty w sposób
uniemożliwiający ich rozerwanie, jak również ściśle
i w jednej płaszczyźnie.

488 910

5,0

Ściąg centrujący
Wraz z nakrętką centrującą łączy płyty Takko
w sposób uniemożliwiający rozerwanie poprzez
moduł otworowy profili krawędziowych. Połączenie
to znajduje się wewnątrz płyt i ułatwia układanie
wielkopowierzchniowych elementów w stosy.

479 264

0,9

Nakrętka centrująca 100
Stosowana ze ściągiem centrującym, jak również
parami ze ściągiem przy wyrównaniach długości.

469 566

0,8

Sworzeń Rasto-VZ
Nakrętka Rasto-VZ
Łączy płyty VZ tworzące deskowanie słupa. Dla
uzyskania pełnego połączenia trzeba jeszcze dodać
nakrętkę ściągu Manto.

485 435
485 457

0,6
0,5

Elementy składowe
Opis

Nr kat.

Ciężar kg/szt.

Wspornik pomostu roboczego

469 810

13,5

Słupek poręczy TK
Wspornik pomostu roboczego o szerokości
90 cm można mocować zarówno do poziomych, jak
i do pionowych profili rozporowych płyt Takko oraz
Rasto. Słupek poręczy TK należy po prostu
wsunąć w otwór.

193 220

4,5

420 000

0,3

Słupek oporowy
Słupek oporowy zawieszany jest tak, jak wspornik
pomostu roboczego do najwyższej rozpory płyty
i zabezpieczany wbudowaną zawleczką sprężystą.
Skośne ustawienie słupka oporowego zapewnia
konieczną wolną przestrzeń nad deskowaniem dla
prowadzenia prac betonowych.

600 814

9,2

Podpora uchylna R
Do wypierania i ustawiania nadbudowanego
deskowania Takko/Rasto. Podpora uchylna R
dobrze jest mocować na styku płyt.

564 381

20,5

Wsporniki pomostu
roboczego, podpory

125
14,5

Przy połączeniu z poziomą
płytą należy dodatkowo użyć
1 sworznia usztywniającego D20.

100

162

min. 134
max. 182
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Elementy składowe
Opis

106–131

Nr kat.

Ciężar kg/szt.

Podpora Takko
Służy do wypierania jednokondygnacyjnego
deskowania Takko ( wysokość <1,20 m). Z takimi
samymi wbudowanymi elementami łączącymi, jak
w przypadku podpory uchylnej R.

588 110

10,9

Stopa podpory
Możliwości połączenia dla wszystkich podpór
z rury stalowej, Alu-Top, podpór BKS.

566 369

7,7

Łącznik podpory R
Połączenie do wszystkich podpór z rury stalowej,
Alu-Top, podpór BKS jako podparcie skośne
deskowania Rasto.

567 135

7,6

Przeciwnakrętka A / DB 260 / 300
(do podpory Europlus 260 oraz 300)
Przeciwnakrętka AS / DB 350 / 410
(do podpór AS oraz Europlus 350 i 410)
Przeciwnakrętka 350 EC / 450 DB
(do podpór Europlus 350 EC oraz 450 DB)
Przeciwnakrętka 400 EC / DC 550
(do podpory Europlus 400 EC oraz 300)

107 107

0,9

107 118

1,0

562 051

1,5

587 675

1,5

005 210

0,1

Elementy do podparcia ukośnego
z podpory stalowej teleskopowej

Śruba M12 x 30 MuZ (wymagane 4 szt.). 1)
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Elementy składowe
Opis

Nr kat.

Ciężar kg/szt.

Wyposażenie dodatkowe
Hak transportowy Rasto
Do transportu żurawiem połączonych
wielkopowierzchniowych płyt Rasto, jak również
płyty Rasto XXL. Maks. udźwig 5kN

602 460

7,7

Klucz z grzechotką Manto
Klucz ten ułatwia dokręcanie i odkręcanie nakrętek
ściągów.

408 780

1,0

Zaczep ściągu MR
Do bezmodułowego ściągania poza płytą ramową.
Do ściągu DW 15.
Dop. obciążenie F = 10 kN.

566 667

2,4

Nakrętka ściągu Manto
Nawet przy pełnym obciążeniu ściągu można
ją łatwo odkręcić za pomocą klucza z grzechotką
lub młotka.

464 600

1,3

Nakrętka ściągu 230
Przy mocowaniu ściągami poprzez element
wyrównania długości o szerokości > 8 cm.

048 344

2,4

Ściąg
Ściąg
Ściąg

437 660
024 387
020 481

1,1
1,4
1,9

454 394

0,2

75
100
130

1 opakowanie zatyczek Manto K 1)
100 szt. zatyczek do zamknięcia nieużywanych
otworów ściągowych w płytach.

1)

tylko sprzedaż
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Elementy składowe
Opis

Nr kat.

Ciężar kg/szt.

Naciągacz FU
Taśma napinająca 25 m 1)
W deskowaniach fundamentowych naciągacz
FU i taśma napinająca mogą zastąpić dolny ściąg.

568 357
568 081

3,6
17,2

Kształtownik R/M
Umożliwia łączenie deskowania Manto
z płytą Rasto.
(Łączenie zamkiem nastawnym Manto).

478 708

2,3

Kątownik pryzmujący RT
Służy do układania w stosy i transportowania
płyt szalunkowych Takko. 4 kątowniki pryzmujące
tworzą połączenie transportowe dla maks. 8 płyt
(min. 2 sztuki). Należy przestrzegać osobnej
instrukcji eksploatacji.

587 734

8,7

Zawiesie załadunkowe Rasto
4 sztuki tego zawiesia załadunkowego zapewniają
bezpieczny transport ułożonych w sterty płyt
Takko/Rasto za pomocą dźwigu.
Długość pętli: 2 m.

600 917

2,0

1)

14

tylko sprzedaż

Wymiary elementów

System deskowania Takko/Rasto o wysokości 120 cm
System deskowania Takko/Rasto składa się tylko z 5 elementów zwykłych

Wskazówka:
Elementy Takko o szerokości 90, 75 oraz 60 cm
wyposażone są w 3 dodatkowe otwory, które umożliwiają
proste mocowanie ściągami w pozycji poziomej.
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Wymiary elementów

Wskazówka:
Elementy Takko o szerokości 90, 75 oraz 60 cm wyposażone są w 3 dodatkowe otwory, które
umożliwiają proste mocowanie ściągami w pozycji poziomej.
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Wymiary elementów

System deskowania Takko/Rasto o wysokości 270 cm

Moduł 5 cm

System deskowania Takko/Rasto o wysokości 300 cm

*Otwór tylko w przypadku płyty VZ 300
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Łączenie elementów

Łączenie płyt Takko/Rasto odbywa się za pomocą
zamka Rasto.
Przy tym całkowicie nieistotne jest, czy chodzi o płytę
ustawioną poziomo, czy pionowo, lub czy ma być zamykana
spoina pionowa, czy pozioma.
Nawet bezstopniowe wzajemne przesunięcie wysokościowe
nie stanowi żadnego problemu.

Zamek Rasto łączy płyty nie tylko w sposób
uniemożliwiający ich rozerwanie i bez wzajemnego
przesunięcia, ale również ustawia elementy deskowania w
jednej płaszczyźnie. Ponieważ funkcja ta realizowana jest
za pomocą gwintu śrubowego, zapewnione jest
zabezpieczenie wibracyjne.
Za pomocą dźwigu elementy szalunkowe łączone
wielkopowierzchniowo mogą być bezproblemowo
przestawiane, odkładane i ponownie ustawiane pionowo.
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Zamek Rasto

Zamek Rasto obsługiwany jest za pomocą młotka
ciesielskiego. Jednakże w tym przypadku młotek nie jest
stosowany do uderzania, ale poprzez wsunięcie
zakończonego ostro końca młotka w łeb śruby należy
obracać go tak jak klucz płaski.

Łączenie elementów

Wysokość deskowania od 0,30 m do 0,90 m
Połączyć ustawione poziomo płyty Takko/Rasto za
pomocą zamka Rasto.
Przykładowe mocowanie ściągami: pod naciągaczami FU
i u góry z zaczepami ściągu MR (patrz również na stronie
22 ”Mocowanie ściągami”).

Wysokość deskowania 1,20 m
Płyty Takko ustawione pionowo.

Zamek Rasto

Zamek Rasto

Wysokość deskowania od 1,50 m do 2,40 m
Płyty Takko ustawione pionowo i poziomo.

Wysokość deskowania 2,40 m
Płyty Rasto XXL ustawione poziomo.

Zamek Rasto
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Łączenie elementów

Wysokość deskowania 2,70 m
Płyty Rasto 270 ustawione pionowo.

Wysokość deskowania 3,00 m
Płyty Rasto 300 ustawione pionowo.

Zamek Rasto

Wysokość deskowania 3,30 m do 4,20
Ustawione pionowo płyty Rasto o wysokości 3,00 m,
nadbudowane płytami ustawionymi poziomo.
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Wysokość deskowania 4,80
Dwie, ustawione poziomo, jedna nad
drugą płyty Rasto XXL.

Łączenie elementów

Wysokość deskowania 5,40 m
Dwie, ustawione pionowo, jedna
nad drugą płyty Rasto XXL.

Wysokość deskowania 5,70 m
Połączenie jednej, ustawionej pionowo płyty 2,70 m.
i jednej nadbudowanej płyty 3,00 m.

Wysokość deskowania 6,00 m
Połączenie dwóch ustawionych pionowo płyt 3,00 m.
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Mocowanie ściągami
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Płyta Rasto

Mocowanie ściągami deskowania Rasto odbywa
się poprzez otwory ściągu w płytach.
Przed wsunięciem ściągu należy usunąć zatyczkę.
Nieużywane otwory ściągowe należy zamykać zatyczkami.

W strefie fundamentowej mocowanie deskowania
ściągami w wykopach może być w wielu przypadkach
trudne. Rozwiązanie z naciągaczem FU i taśmą
napinającą zapewnia w tym przypadku korzystną
alternatywę przy następującym sposobie pracy: Taśma
napinająca dostarczana jako towar sprzedawany na metry
rozkładana jest pod ustawionymi poziomo płytami Rasto.
Ustawić naciągacze FU przy profilach rozporowych
ustawionych poziomo płyt Rasto. Wprowadzić hak
naprężający naciągacza FU w otwór taśmy i za pomocą
śruby nastawczej wyregulować deskowanie.
Zaczep ściągu MR umieszcza górny ściąg poza
płytą Rasto. Dzięki temu można go łatwo montować
i demontować oraz umieszczać w odległościach innych
niż wyznaczone przez moduł.

Szczegół:
Zaczep ściągu

Nakrętki ściągu Manto (Ø 13 cm) przy mocowaniu
ściągiem przy spoinie płyty zachodzi również
w wystarczającym stopniu na płytę sąsiednią.

Zaczep ściągu MR

W przypadku wyrównania długości, mocowanie
ściagami odbywa się poprzez element wyrównujący.
Przy szerokościach wyrównania > 8 cm następuje
rozłożenie obciążenia poprzez dużą podkładkę
nakrętki ściągu A2230.

1,50 m przy wysokości
deskowania 90 cm

Nakrętka
ściągu 230
Wyrównanie
długości

Taśma napinająca
Naciągacz FU

Dla obu rodzajów ściągania (taśma napinająca i zaczep
ściągu MR) dopuszczalne jest maks. obciążenie wynoszące
10kN. Wynika z tego rozstaw ściągnięć wynoszący 1,50 m
przy fundamencie o wysokości 90 cm.
Sworzeń wytyczający

Szczegół:
Naciągacz FU

Śruba nastawcza
Hak naprężający
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Moduł otworowy
5 cm

Narożniki

Długość ramion narożnika wewnętrznego deskowania
Rasto, z opatentowanym luzem rozformowującym
wynoszącym 2°, wynosi 30 cm. Podczas betonowania
wbudowane usztywnienia narożnikowe zapewniają 90°
ustawienie narożnika wewnętrznego.

Usztywnienie narożnikowe

Przy rozformowaniu dzięki prostemu wyczepieniu
usztywnienia narożnikowego można zmniejszyć
kąt 90° o ok. 2°.
Dzięki temu narożnik wewnętrzny można bez problemu
oddzielić od betonu.

Pierwsza spoina
elementów narożnika
zewnętrznego
Płyta Rasto
Zamek narożny
Płyta Rasto

Prostokątny narożnik zewnętrzny tworzony jest zawsze
z dwóch płyt Rasto, które ustawiane i łączone są
zamkami narożnymi. Dostępne szerokości elementów
od 30 do 90 cm oraz element wyrównawczy 5 służą do
dopasowania do grubości ściany.
Liczba i rozmieszczenie zamków narożnych, jak również
zamków Rasto na pierwszej spoinie narożnika zewnętrznego, zależy od grubości i wysokości deskowanej ściany.
Patrz tabela na stronie 25.

Wczepione usztywnienie narożnikowe
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Narożniki

Rozmieszczenie płyt Rasto w przypadku
grubości ściany od 15 do 50 cm z modułem
co 5 cm

Element wyrównawczy 5 umożliwia wyrównanie przeskoków w module szerokości płyt. Umieszczenie elementów
wyrównawczych w spoinie płytowej (wewnętrznej lub
zewnętrznej) wymaga zastosowania zamka nastawnego
jako łącznika.

Zamek nastawny
Element wyrównawczy 5

Przestawianie zamka narożnego umożliwia montaż
elementów wyrównawczych również w spoinie narożnika
zewnętrznego.

Zamek narożny
Element
wyrównawczy 5

Szerokość
płyty

Wymiary systemowe narożnika Rasto

Przy zastosowaniu desek wyrównawczych o grubości
4 lub 6 cm można zestawić deskowanie narożników
o grubościach ścian 24 lub 36 cm.
5 lub 10 cm zachodzenie płyt
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Narożniki

Liczba i rozmieszczenie zamków narożnych
na narożnikach Rasto (deskowanie zewnętrzne)

Wskazówka:
W przypadku narożnika zewnętrznego Takko
(wysokość 1,20 m) wymagane są tylko 2 zamki narożne!

Grubość ściany < 40

Grubość ściany < 50

3 zamki narożne

4 zamki narożne

5 zamki narożne

6 zamki narożne

7 zamki narożne

8 zamki narożne

9 zamki narożne

10 zamki narożne

11 zamki narożne

Wysokość ściany < 6,0 m

Wysokość ściany < 4,5 m

Wysokość ściany < 3,0 m

Grubość ściany < 30
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Ściany typu T

W strefie ścian odgałęzionych (ściany typu T) do grubości
ścian wynoszącej 40 cm można w prosty sposób wykonywać deskowanie za pomocą systemu.
Dopasowanie odbywa się za pomocą różnych szerokości
płyt i elementu wyrównawczego o szerokości 5 cm.

Deskowanie czołowe
Otwory w profilach brzegowych płyt Rasto umożliwiają
mocowanie deskowania czoła ściany. Za pomocą ściągu
centrującego i nakrętki centrującej (lub nakrętki
napinacza) można przymocować przykładowo
belkę usztywniającą 80 lub odpowiednio
zwymiarowaną kantówkę do
mocowania deskowania
czołowego.
Deskowanie
czołowe

Belka
usztywniająca 80
Ściąg centrujący
i nakrętka centrująca

W przypadku ścian o grubości większej niż 30 cm
i wysokości 2,70 m należy umieścić co najmniej
3 profile usztywniające.

Ściąg centrujący

Narożnikowy element
wyrównawczy 5
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Belka
usztywniająca 80

Narożniki ostro- i rozwartokątne

Narożniki przegubowe Takko umożliwiają proste
deskowanie narożników ostro- i rozwartokątnych
w systemie.
Zakres przestawiania i stosowania rozciąga się
od minimalnie 60° do maksymalnie 150°.

Z płytą VZ
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Belka
usztywniająca 80

Narożnik przegubowy
zewnętrzny Takko

Wyrównanie
długości
Płyta VZ
Wyrównanie
długości

60° do 150°

Narożnik ten można stosować zarówno do
deskowania wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Dla dopasowania długości pomiędzy deskowaniem
wewnętrznym i zewnętrznym, zawsze wymaganego
w przypadku narożników ostro- i rozwartokątnych,
dostępne są 2 warianty.
Przesunięta o wymiar "X" spoina płytowa w
deskowaniu wewnętrznym i zewnętrznym
wyrównywana jest ciągłym modułem ściągowym
płyty VZ. Mocowanie ściągami może zostać
wykonane bezproblemowo.
Narożnik przegubowy
wewnętrzny Takko

Płyta VZ

Wyrównanie długości

Zamek nastawny R-Kombi

Wyrównanie długości
Zamek nastawny R-Kombi
Belka
usztywniająca 80

Alternatywnie przy deskowaniu zewnętrznym belka usztywniająca 80
może stanowić podkładkę ściągu. Belka ta odprowadza również
obciążenia z elementu wyrównania długości na ściągi.
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Narożniki ostro- i rozwartokątne

Do deskowania narożników nieprostokątnych (ostro- lub
rozwartokątnych) w systemie Rasto dostępne są oba
narożniki przegubowe 15 i 30. Różnica w przypadku tych
narożników polega na długości ramion (15 lub 30 cm)
i dostępnym zakresie przestawiania.
Narożnik przegubowy 30 stosowany jest tylko jako
narożnik wewnętrzny.

W przypadku narożników większych niż 90° płyty VZ
umieszczone w deskowaniu zewnętrznym ułatwiają
mocowanie ściągami.

Narożnik
przegubowy 15
Płyta VZ

Narożnik
przegubowy 30

Przykład deskowania pokazuje połączenie narożnika
przegubowego 30 jako narożnika wewnętrznego
z narożnikiem przegubowym 15 jako narożnikiem
zewnętrznym.

Ściąg centrujący
z nakrętką centrującą
Narożnik
przegubowy 15
Płyta VZ
Wyrównanie długości

Do łączenia narożników przegubowych 15 należy zawsze
stosować ściąg centrujący z nakrętką centrującą (3 sztuki
na 3,0 m wysokości deskowania).
Narożnik
przegubowy 15
Płyta VZ

Narożnik
przegubowy 15

Narożnik
przegubowy 30
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Przykład deskowania za pomocą narożnika
przegubowego 15 przy deskowaniu zewnętrznym
i wewnętrznym. Połączenie to możliwe jest tylko
w strefie rozwartokątnej ( > 90°).

Narożniki ostro- i rozwartokątne

Przegubowa belka usztywniająca 170 stanowi rozwiązanie
problemu mocowania ściągami w przypadku narożników
ostrokątnych ( <90°). Połączone przegubowo za pomocą
sworznia belki usztywniające mocowane są do deskowania
poprzez podkładkę ściągu napinaczem rygla (z nakrętką
napinacza) na wysokości ściągu.

Narożnik przegubowy 30

Belka usztywniająca 170
Napinacz rygla z nakrętką napinacza
Podkładka ściągu kpl.
Wyrównanie długości

Belka usztywniająca 170
Wyrównanie długości

Narożnik przegubowy 30

Narożnik przegubowy 15

Narożnik
przegubowy 30

Podkładka ściągu
Napinacz rygla

Narożnik przegubowy 30 można
łączyć z płytą sąsiednią zamkiem
Rasto lub ściągiem centrującym

Zamek Rasto
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Wyrównanie długości

Dopasowanie do wymaganej długości deskowania
odbywa się poprzez łączenie płyt o różnych szerokościach.
Przeskok modułowy pomiędzy szerokościami płyt, który jest
mniejszy niż 15 cm, wyrównywany jest umieszczonym
pomiędzy płytami elementem wyrównującym długość.
Przy wyrównaniach do 15 cm uzupełnianie pozostałego
wymiaru odbywa się deskami wyrównującymi o szerokości
12 cm. Mocowanie ściągami należy zawsze wykonywać
poprzez element wyrównawczy. Odporne na rozerwanie
i hermetyczne łączenie płyt odbywa się za pomocą zamka
nastawnego.

Wyrównania do 30 cm mostkowane są belką usztywniającą 80. Belkę tę należy mocować 2 napinaczami rygla
+ nakrętki napinacza) do perforowanych profili rozporowych płyt Rasto. Mocowanie ściągami odbywa się również
w tym przypadku poprzez element wyrównawczy.

Zamek nastawny
(przestawiany
w zakresie 1-15 cm)

Deska wyrównawcza
(o szerokości 12 cm)

Elementy drewniane wyrównania (10 cm kantówka
+ 21 mm poszycia szalunkowego) można mocować
poprzez otwory na przepuszczenie gwoździ w belce
usztywniającej.
Poszycie szalunkowe 21 mm
Kantówka 8/10 lub 10/10

Nakrętka
ściągu 230

Przy mocowaniu ściągami
należy zwracać uwagę na
wystarczające podparcie
nakrętek na profilach
brzegowych graniczących
ze sobą płyt Rasto. Z tego
względu przy wyrównaniach
o szerokości powyżej 8 cm
należy stosować nakrętkę
ściągu 230 z dużą płytą
podporową.
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Gwóźdź

Napinacz rygla
Ściąg

Deskowanie słupów

Deskowanie słupów płytami VZ (Takko)

Deskowanie słupów płytami VZ (Rasto)

Płyty Takko szczególnie nadają się do deskowania słupów
i fundamentów blokowych z uwagi na duże dopuszczalne
ciśnienie na deskowanie wynoszące 60 kN/m² i proste
stosowanie.

Płyty VZ (płyty uniwersalne) o ciągłym module otworowym
na poziomie mocowania ściągami stosowane są między
innymi również jako deskowania słupów.
Cztery takie płyty VZ, zmontowane w przedstawionym
kształcie, tworzą zmienne deskowanie słupów kwadratowych i prostokątnych. Deskowanie to przestawiane jest od
min 15 cm do maks. 55 cm w module co 5 cm.

4 plyty VZ, zestawione w przedstawionym kształcie i
połączone za pomocą sworzni VZ oraz nakrętek VZ,
tworzą zmienne deskowanie do wykonywania slupów
kwadratowych i prostokątnych. Deskowanie przestawiane
jest od 15 cm do 55 cm w module co 5 cm.

Połączenie

Nakrętka ściągu Manto

Sworzeń VZ
Nakrętka VZ

Zamek nastawny

Nakrętka
Rasto-VZ

Sworzeń
Rasto-VZ

Nakrętka
ściągu Manto

W przypadku nadbudowanych
deskowań slupów płytami o
różnych wysokościach
mniejszą płytę należy
umiejscawiać zawsze na dole.
Jako element łączący
stosowany jest zamek
nastawny.
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Deskowanie słupów

Deskowanie słupów (Takko)

Deskowanie słupów (Rasto)

Również ze zwykłych płyt Takko przy użyciu zamka
narożnego R można szybko sporządzić odpowiednie
deskowanie słupów i fundamentów blokowych. Przy tym
płyty można ustawiać przestawnie lub parami, aby przy
posiadanych szerokościach płyt osiągnąć wymagany
wymiar krawędziowy.

Deskowanie słupów z płyt standardowych Rasto może być
szybko i prosto stosowane z pomocą zamka narożnego do
różnych wymiarów. Poprzez rozmieszczenie płyt parami lub
przestawnie, względnie poprzez zastosowanie wyrównania
w strefie zachodzenia płyt, uzyskiwane
są wymiary deskowań dla
przekrojów poprzecznych
słupów wynoszące
min. 20 cm - maks. 85 cm.

Płyty rozmieszczone parami
Płyty rozmieszczone przestawnie

Liczba łączących zamków narożnych zależy
od wysokości słupa
i szerokości stosowanych płyt Rasto
(patrz tabela).

Liczba zamków narożnych
Wysokość
deskowania

(...) przy zastosowaniu
narożnikowego elementu
wyrównawczego T 5-120.

Płyty
rozmieszczone
przestawnie

Szerokość płyty

Zamek narożny

* = Maks. wysokość deskowania

Płyty
rozmieszczone
przestawnie

(...) przy zastosowaniu narożnikowego
elementu wyrównawczego 5.

70 (75+80) Płyta 90
55 (60+65) Płyta 75
45 (50+55) Płyta 65
40 (45+50) Płyta 60
35 (40+45) Płyta 55
30 (35+40) Płyta 50
25 (30+35) Płyta 45

Płyty
rozmieszczone
parami

Zastosowanie Narożnikowego elementu wyrównawczego 5
(lub innej wkładki o szerokości 5 cm) w strefie narożnika
zapewnia dodatkowe możliwości przestawiania.
Płyta Takko
Zamek narożny R
5 cm
lub 10 cm

Narożnikowy element
wyrównawczy T 5-120
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Wsporniki pomostu roboczego

W przypadku większych wysokości deskowania za pomocą
wsporników można utworzyć pomost roboczy o szerokości
90 cm.

W przypadku większych wysokości deskowania
za pomocą wsporników można utworzyć pomost
roboczy o szerokości 90 cm.

Słupek poręczy TK
Zawleczka sprężysta
wspornika pomostu roboczego
Sworzeń usztywniający 20

Słupek poręczy TK

Do przymocowania wspornika pomostu roboczego do
poziomo ustawionej płyty Takko należy używać sworznia
usztywniającego 20 (nr art.: 420 000).

Wspornik pomostu roboczego
zawieszany jest w otworze modułowym
profilu rozporowego płyty Takko.
Zawleczka sprężysta przymocowana
w sposób uniemożliwiającym jej zgubienie
zabezpiecza wspornik przed zamierzonym
wysunięciem. Za pomocą wbudowanej listwy
do wbijania gwoździ można zabezpieczyć
ułożony pomost z desek drewnianych.
Wsunięty słupek poręczy zapewnia
zabezpieczenie boczne o wysokości 100 cm.
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Wsporniki pomostu roboczego

Personel obsługowy na pomoście roboczym chroniony jest
przez poręcz TK tylko od tyłu. Słupek oporowy i tworzona
przez niego poręcz ochronna zapewnia zabezpieczenie
obustronne. Słupek oporowy zawieszany jest tak, jak
wspornik pomostu roboczego do najwyższej rozpory płyty
i zabezpieczany wbudowaną zawleczką sprężystą. Skośne
ustawienie słupka oporowego zapewnia konieczną wolną
przestrzeń nad deskowaniem dla prowadzenia prac
betonowych.

Poręcz TK

Wspornik
pomostu
roboczego
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Otwór do mocowania
deski poręczy!

Wsporniki pomostu roboczego

Słupek oporowy może
być montowany zarówno
do płyty Manto, jak
również do płyty Rasto.

Płyta Manto
(poziomo)

Płyta Rasto
(pionowo)

Za pomocą dodatkowego sworznia usztywniającego można
przymocować słupek oporowy również do "poziomych płyt".
Dotyczy to zarówno płyt Manto jak i Rasto.

Płyta Rasto
(poziomo)

Sworzeń Hücco

Słupek
oporowy
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Podpory

Podpora Takko służy do podpierania i ustawiania
deskowania jednokondygnacyjnego (wysokość deskowania
< 1,20 m). Łączenie wykonywane jest do pionowych profili
wspornikowych lub w spoinie płytowej.

Podpora uchylna R mocuje nadbudowane deskowanie
Takko. Zasadniczo jest ona łączona przy spoinie płytowej.
Wszystkie elementy łącznikowe są obecne i zainstalowane
w sposób uniemożliwiający zgubienie.
Rozstaw w przypadku deskowania o wysokości 2,40 m nie
powinien przekraczać 2,70 m..

Deskowanie Takko

Podpora uchylna R
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Podpory

Jednokondygnacyjne deskowanie Rasto (o wysokości
do 3,0 m) ustawiane i mocowane jest za pomocą podpory
uchylnej R. Zawiera ona wszystkie elementy przyłączeniowe
i z reguły zaciskana jest w spoinie płytowej do profilu
brzegowego.

Belka
usztywniająca 80

Spoina płytowa

Napinacz rygla

Podpora uchylna R

W wyjątkowych przypadkach (np. deskowanie słupów)
może być również konieczne połączenie podpory
uchylnej R wewnątrz płyty. Poprzez belkę
usztywniającą 80, która przymocowana jest 2
napinaczami rygla (+2 nakrętki napinacza) do
rozpór, można podłączyć zarówno podporę uchylną
R, jak również łącznik podpory.

Podpora
uchylna R

W przypadku deskowania o wysokości < 3,0 m podpory uchylne R
należy zastosować z maks. rozstawem 2,25 m.
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Podpory

Dla dodatkowego podparcia nadbudowanego deskowania
Rasto o wysokościach deskowania > 3,0 m łącznik
podpory R i stopa podpory umożliwiają zastosowanie
seryjnych podpór z rury stalowej dla tego przypadku.

Łącznik podpory R
*= 4 x śruba
z łbem
sześciokątnym
M12x30 MuZ

Otwory płyty przyłączeniowej przyłącza podporowego
R umożliwiają łączenie* ze wszystkimi typami podpór
z rury stalowej firmy Hünnebeck.
W specjalnych przypadkach możliwe jest również
łączenie z podporami Alu-Top lub podporami
nastawnymi BKS. Zmontowane podparcie mocowane
jest przy spoinie płytowej deskowania Rasto,
w przedstawiony sposób.
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Podpory

Dodatkowa przeciwnakrętka czyni podporę
z rury stalowej wytrzymałą na rozciąganie i ściskanie.

Przeciwnakrętka

Zakres regulacji
podpory z rury stalowej

Podpora
z rury stalowej
*= 4 x śruba
z łbem sześciokątnym
M12x30 MuZ

Stopa podpory

W zależności od obciążenia, wysokości deskowania oraz
związanej z nią długości wyciągnięcia podpory, należy
dobrać typ podpory z rury stalowej.
Dla zakresu od 1,50 m do 5,50 m w asortymencie podpór
firmy Hünnebeck znajduje się odpowiednie podpory
(patrz tabela obciążeń "Podpory z rury stalowej").
Ważna informacja!
Dopuszczalna siła rozciągająca się podpory
z rury stalowej wynosi zawsze 15 kN.
Płyta stopy podpory (jak również podpora
uchylna R) wyposażona jest w 2 otwory do
mocowania do płyty dennej.
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Przemieszczanie dźwigiem

Do wielkopowierzchniowego transportu dźwigowego
deskowania Rasto wolno stosować tylko haki
transportowe RT. Hak ten mocowany jest zawsze parami
i posiada dopuszczalny udźwig maks. 500 kg. Za pomocą
jednej pary haków można transportować ok. 25 m²*
deskowania Rasto.

Kąt rozwarcia lin
dźwigowych < 60°

* = Jednostki przemieszczania z płytą XXL
mogą obejmować maksymalnie 20 m²
deskowania Rasto!
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Przemieszczanie dźwigiem

Hak transportowy RT należy zawsze mocować przy profilu
bocznym płyty.
Jest on mocowany na najwyższym otworze płyty.
Mocowanie odbywa się poprzez wsunięcie bolca
zabezpieczającego w otwór w płycie.
Z wsuniętym do oporu sworzniem wytyczającym hak
transportowy RT jest gotowy do użycia.

Hak transportowy RT

W przypadku płyty Rasto XXL punkt podłączania haka
transportowego do transportu pojedynczego znajduje się
w strefie narożnej przy profilach rozporowych.
Przemieszczane jednostki mogą obejmować maksymalnie
3 płyty Rasto XXL.

Połączenie ustawionej
pionowo płyty Rasto XXL

Spoina płytowa
Górny otwór w profilach
brzegowych.

Wyciągnięty
sworzeń wytyczający

Podłączony hak transportowy RT.

Połączenie ustawionej
poziomo płyty Rasto XXL

Uwaga!
Sworzeń wytyczający musi
być wsunięty do oporu.

Należy koniecznie przestrzegać następujących zaleceń:
Haki transportowe RT należy stosować zawsze parami.
Trzpień wytyczający wsuwać do oporu.
Kąt rozwarcia lin dźwigowych maks. 60°
Należy stosować wyłącznie materiał pozbawiony wad.
Nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu.
Należy przestrzegać osobnej instrukcji eksploatacji dla
haków transportowych RT.

41

Transport i magazynowanie

Zawiesia załadunkowe RASTO

Zawiesie załadunkowe RASTO ściśle obejmuje czterema pętlami
z czterech stron ułożone w stos płyty przy załadunku lub przemieszczaniu
za pomocą dźwigu. Sprężynujące czopy ogranicznikowe przy pętlach
krawędziowych wchodzą od spodu w karby wzmacniające ram elementów
i zapobiegają tym samym niezamierzonemu wyczepieniu.
Samoczynne wyrównanie długości zawiesia transportowego RASTO
powoduje równomierne rozłożenie obciążenia.

Dźwig

Zawiesia transportowe RASTO

Pętla

Specyfikacja techniczna:
Pętla składająca się z taśm z tworzywa sztucznego
z podwójnym płaszczem tekstylnym. Udźwig ostemplowany
i oznaczony kolorem. Do pętli przymocowany jest ocynkowane,
samozaciskowe urządzenie ogranicznikowe, do płyt Takko
względnie Rasto. Można transportować maks. 10 płyt względnie
5 płyt XXL. Udźwig, statycznie, F dop. na pojedynczy element
1000 daN przy ciągnięciu bezpośrednim. Dodatkowe
zabezpieczenie w postaci taśm stalowych nie jest konieczne.

Płyta Rasto / Takko

Zawiesia załadunkowe
RASTO
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Transport i magazynowanie

Do transportu i magazynowania płyt Takko dostępny jest
kątownik pryzmujący RT. Z zestawem czterech kątowników
pryzmujących można połączyć do 8 płyt (min. 2 płyty) w jedną
nadającą się do transportu jednostkę. Nadaje się ona zarówno
do transportu dźwigiem na placu budowy, jak również do
transportu wózkiem widłowym na placu magazynowym.

Następnie druga płyta Takko wkładana jest poszyciem
szalunkowym do góry na płyty blaszane czterech
kątowników pryzmujących. Utworzona w ten sposób
jednostka pryzmowa nadaje się do transportu.
Płyty Takko

Kątownik pryzmujący RT

Płyty Takko

Pierwsza płyta Takko wkładana jest poszyciem szalunkowym
w dół każdym narożnikiem płyty do dolnej kieszeni kątownika
pryzmującego RT (do oporu) i zabezpieczana trzpieniem
zabezpieczającym. Należy pamiętać o tym, aby narożnik płyty
znajdował się pod płytą blaszaną kątownika pryzmującego
RT i aby trzpień zabezpieczający był wsunięty do oporu.

Następnie pozostałe płyty Takko wkładane są kolejno
poszyciem szalunkowym do góry.

Szczegół X
Unieść trzpień
zabezpieczający do
wsunięcia najniższej
płyty.

Przy całkowicie wsuniętej
płycie Takko trzpień
zabezpieczający opada na
dół i zabezpiecza włożoną
płytę Takko.

Należy koniecznie przestrzegać
zaleceń podanych w osobnej
instrukcji eksploatacji kątowników
pryzmujących RT.
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Instrukcja pracy
Hak transportowy Rasto/ Takko (RT)
Nr art. 548 167
wydanie: listopad 2008

1. Opis poszczególnych elementów
haka transportowego

Ucho
zawiesia

Trzpień
zabezpieczający
Tabliczka
znamionowa

Rys. 1

2. Zastosowanie haka transportowego
Hak transportowy RT służy do
transportowania płyt pojedynczych
Rasto i Takko oraz zespołów płyt.

≥ ≥60o

3 Sposób użycia
– Do podnoszenia płyt lub zespołów
należy używać zawsze dwóch
haków RT.
– Hak transportowy pozwala na
przenoszenie dużych połączeń
składających się z elementów Rasto
lub Takko do 25 m2.
– Kąt łańcuchów lub lin podnoszących
powinien wynosić co najmniej 60˚
(jak na rys. 2).

Rys. 2
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Hak transportowy Manto może być
wykorzystywany do podnoszenia
pojedynczych płyt oraz elementów o dużej
powierzchni zmontowanych z pojedynczych
płyt (rys. 2), przy czym maksymalny udźwig
jednego haka nie może przekroczyć
wartości

Rys. 3

500 kg (5 kN)
hak dźwigowy RT

złącze płyt

górny otwór pionowego
kształtownika
krawędziowego
trzpień zabezpieczający
(wyciągnięty)

Hak transportowy został zaprojektowany do
przenoszenia ciężarów nie
przekraczających ww. wartości.
Nie przekraczaj dopuszczalnego
udźwigu haka!
Hak transportowy RT powinien być
instalowany do górnego otworu pionowego
kształtownika krawędzi płyty. Hak należy
zawsze podłączać do złącza płyt (nie do
zewnętrznego kształtownika
krawędziowego) zespołu.

1. Wyciągnąć trzpień
zabezpieczający (rys. 3).
2. Wsunąć hak do złącza płyt.
3. Włożyć całkowicie trzpień
zabezpieczający (rys. 4).
Rys. 4
Jeżeli trzpień nie chce wejść, należy lekko
ruszyć hakiem.
Należy zawsze sprawdzić końcowe
położenie trzpienia zabezpieczającego!
Podnoszenie płyt przy nieprawidłowo
włożonym trzpieniu jest niebezpieczne i
może spowodować jego uszkodzenie!
Przed ponownym użyciem haka wymienić
uszkodzony lub skrzywiony trzpień!
trzpień zabezpieczający
(całkowicie wsunięty)

4. Przeglądy i serwisowanie
Przy sprawdzaniu haka transportowego
należy brać pod uwagę wszystkie
obowiązujące przepisy dotyczące
bezpieczeństwa urządzeń transportowych
pracujących pod obciążeniem i używanych
do podnoszenia ładunków np.
obowiązująca norma w Niemczech to:
(VBG 9a) z 1 stycznia 1993. Spełnia on
również wymagania „Wytycznych dla
urządzeń magazynowych" (ZH 1/428),
wydanie 10/1988.
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4.1. Zakres przeglądu
Rys. 5
Należy wyróżnić 4 typy przeglądów:
„Kontrola przed użyciem” przegląd
przeprowadzany jest przed pierwszym
użyciem w 100% i wykonuje go producent.
Potwierdzeniem jest tabliczka znamionowa.

a

„Regularne przeglądy” obejmują generalnie
oględziny i kontrolę niektórych parametrów.
Przegląd przeprowadzany jest w miejscu
użytkowania haka przynajmniej na
początku dnia roboczego. Wytyczne
dotyczące tego przeglądu podane są
poniżej.
„Coroczny przegląd” - obejmuje dokładne
oględziny i kontrolę parametrów.
„Przeglądy nadzwyczajne” przeprowadzane każdorazowo w przypadku
nieprzewidzianego zdarzenia.
4.2. Wytyczne dot. „Regularnych
przeglądów”.
- Należy zbadać ogólny stan przyrządu
oraz jego zdolność do pracy.
- Specjalną uwagę należy zwrócić na
obecność tabliczki znamionowej, pęknięcia
spawów, ślady korozji, odkształcenia i stan
sprężyny trzpienia zabezpieczającego.
- Należy upewnić się, iż trzpień
zabezpieczający nie został zdeformowany.
Skrzywienie / odkształcenie trzpienia
zabezpieczającego może świadczyć o jego
przeciążeniu.
W takim przypadku haka nie wolno
dalej używać!
Trzpień zabezpieczający musi mieć
swobodę ruchu przy wkładaniu i
wyjmowaniu.
– Ewentualne zabrudzenia (np. resztki
betonu) należy dokładnie usuwać.
– Należy również sprawdzić szerokość „a”
ucha zawiesia (patrz rys. 5).
Jeżeli szerokość „a” nie mieści się w
granicach tolerancji tj. 50+/- 2,0mm,
oznacza to, że ucho zawiesia haka
transportowego Manto zostało przeciążone.
Niezwłocznie należy zaprzestać używania
takiego przyrządu, odpowiednio go
oznaczając, jako niezdatny oraz izolując
przed przypadkową próbą użycia.
Następnie należy powiadomić i przekazać
hak właściwej placówce HÜNNEBECK
celem przeprowadzenia szczegółowej
inspekcji i ew. naprawy.
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wymiar a = 50 mm: hak jest ok.
wymiar a < 50 mm: hak został przeciążony,
lecz zdatny do dalszego użytku.
wymiar a ≤ 48 mm: nie wolno używać haka!

5. Ostrzeżenia
- Dwa haki transportowe RT należy podpiąć do haka dźwigowego za pomocą 2-pasmowych, atestowanych łańcuchów
o odpowiedniej długości.
- Łańcuchy nie mogą być skręcone.
- Oba haki łańcucha podnoszącego muszą mieć możliwość łatwego poruszania się w uchu o podnoszenia.
- Podczas podnoszenia wszystkie haki i ucha powinny być ustawione w prawidłowym położeniu.
- Można używać wyłącznie haków/łańcuchów wyposażonych w elementy zabezpieczające przed przypadkowym
odpięciem.
- Hak odpiąć po odpowiednim zabezpieczeniu płyty przed przewróceniem.
- Nie wolno używać haka RT do transportowania płyt w związanych stosach.
- Przebywanie w strefie niebezpiecznej (= pod elementami podnoszonymi przez dźwig) jest zabronione
Naprawy haka RT mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta.
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