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2.0 Vlastnosti produktu
Hünnebeck rámová podpera ID 15 je nosná veža so systémo-
vými rozmermi 1,0 m x 1,0 m v pôdoryse. 
Len zo šiestich sériových dielov je možné zostaviť každú poža-
dovanú výšku veže. Oporné veže môžu byť zostavené podľa
výšky z rámu 100, rámu 133 alebo z kombinácií týchto oboch
rámov a doplnkových komponentov.
Je možné plynule zostaviť oporné veže v ľubovoľnej výške,
nakoľko je raster 330 mm prekrytý rozsahmi nastavení hlavíc
a pätiek.

Všetky diely sú pozinkované a robustné.
Hmotnosť je spolu s hlavicami a pätkami cca. 42 kg / výškový
meter. Kĺbovo pripojené nosné dosky hlavíc a pätiek umožňujú
prispôsobenie na nachýlenie až do hodnoty 6 %. Celkový
rozsah nastavení závitov je 598 mm, typová skúška zohľadňuje
vytiahnutie závitu až do 497 mm.

Veže majú prostredníctvom vo výške o 90° osadenou zástavbou
normálneho rámu rovnakú tuhosť vo všetkých vertikálnych
hladinách.
Prostredníctvom zabudovaných klinových uzáverov sú normálne
rámy spojené pevne k nárazom. Tyče sú z rúrok s vonkajším
priemerom o hodnote Ø 48,3 mm, takže na spojenia sa môžu
použiť bežne dostupné spojky na lešenia.

Montáž ležmo
Konštrukcia jednotlivých dielov umožňuje ležmo základnú mon-
táž každej veže. Aj veľké výšky veže sa môžu rýchlo a časovo
úsporne zmontovať a potom zdvihnúť do vertikálnej polohy
a premiestniť na miesto použitia.

2.1 Všeobecné
V tomto návode na montáž a použitie nájdete dôležité informácie
na montáž Rámovej podpery ID 15, ako aj bezpečnostné
opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú montáž, zostavenie
a bezpečné použitie. Tento návod na použitie má slúžiť ako
podpora pre efektívnu prácu s Rámovou podperou ID 15.

Preto pred použitím Rámovej podpery ID 15 si prečítajte
dôkladne tento predložený návod na montáž a použitie
a uschovajte ho pre použitie v budúcnosti.

Obsah
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2.2 Bezpečnostné pokyny
Pokyny k správnemu a bezpečnému používaniu.
Prevádzkovateľ musí vyhotoviť zhodnotenie nebezpečenstva
a rizika a pokyny na montáž. Posledné nie je z pravidla
identické s návodom na montáž a použitie.
• Zhodnotenie nebezpečenstva
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dokumentáciu, presadenie
a revíziu zhodnotenia nebezpečenstva pre každé pracovisko.
Jeho spolupracovníci sú zaviazaní k presadeniu v rámci zákona
z toho vyplývajúcich opatrení.

• Montážny návod
Prevádzkovateľ je zodpovedný za vystavenie písomného návodu
na použitie. Návod na zostavenie a použitie tvoria jeden zo zák-
ladov pre vystavenie návodu a pokynov na montáž.

• Návod na zhotovenie a používanie
Debnenia sú technické pracovné prostriedky, ktoré sú určené
len pre priemyselné a živnostenské použitie. Správne použitie
je môže vykonávať len výlučne odborne vhodný personál a musí
to byť pod dozorom zodpovedajúceho kvalifikovaného
dozorného personálu. Návod na montáž a použitie je integrálnou
súčasťou debnenia. 
Obsahuje aspoň bezpečnostné pokyny, údaje k vykonávaniu a
realizácii pravidiel a k správnemu použitiu ako aj popis systému.
Funkčno-technické nariadenia a pokyny (vykonávanie pravidiel)
v návode na montáži a použitie je potrebné presne dodržiavať.
Rozšírenia, odchýlky alebo zmeny predstavujú potenciálne riziko
a je preto potrebné, aby mali zvláštny doklad (pomocou zhod-
notenia rizika a nebezpečenstva) alebo montážny návod
za dodržiavania relevantných zákonov, noriem a bez-
pečnostných predpisov. Toto analogicky platí aj pre prípad
nosného lešenia  zo strany stavby.

• Dostupnosť návodu na zhotovenie a používanie
Prevádzkovateľ je zodpovedný za to, že výrobcovi alebo
dodávateľovi debnenia bude poskytnutý k dispozícii návod na
použite a montáž a to na pracovisku. Takisto musí byť
kedykoľvek dostupný spolupracovníkom, zamestnancom a to
pred montážou a použitím.

• Zobrazenia
Zobrazenia uvedené v návode na zostavenie, montáž a použitie
sú z časti a z dôvodov montážnych podmienok a bezpečnostne-
technicky nie vždy úplné. Eventuálne v týchto zobrazeniach
neuvedené a nespomenuté bezpečnostné zariadenia musia byť
aj napriek k tomu k dispozícii.

• Kontrola materiálu
Materiál debnenia a materiál lešenia je pri vstupe na praco-
visko/miesto určenia ako aj pred každým použitím je potrebné
preveriť na akosť a bezproblémovú funkciu. Zmeny na materiály
debnenia sú neprípustné.
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• Náhradné diely a opravy
Ako náhradné diely sa môžu používať len originálne diely.
Opravy môže vykonávať len výrobca alebo autorizované zari-
adenia.

• Použitie ostatných produktov
Zmiešanie komponentov debnenia rôznych výrobcov pred-
stavuje nebezpečenstvá. Preto sa musia odskúšať zvlášť a môžu
v prípade potreby viesť k vystaveniu a vypracovaniu vlastného
návodu na montáž a použitie. 

• Bezpečnostné symboly
Je potrebné dodržiavať individuálne bezpečnostné symboly.
Príklady:

• Ostatné
Zmeny v dôsledku technického vývoja zostávajú výslovne
vyhradené.
Pre bezpečnostno-technické použitie a nasadenie produktov
je potrebné dodržiavať zákony príslušnej krajiny, normy ako aj
ostatné bezpečnostné predpisy v príslušnom platnom vydaní
a verzii. Tieto tvoria z časti povinnosti zamestnávateľov
a zamestnancov ohľadom ochrany zdravia pri práci. Z tohto
vyplýva okrem iného aj povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť
bezpečnosť debnenia a nosných konštrukcií lešenia ako
aj stavebného diela počas všetkých montážnych štádií
a zabezpečiť proti prevráteniu. K tomuto sa počítajú aj základná
montáž, demontáž a transport konštrukcií debnenia a konštruk-
cií nosného lešenia alebo ostatných častí. Pred a po montáži
je potrebné skontrolovať celkovú konštrukciu. 

Copyright: Güteschutzverband Betonschalungen e.V.
Postfach 10 41 60, 40852 Ratingen Germany

Bezpečnostný pokyn!
Nedodržiavanie môže viesť k vecným škodám 
alebo k poškodeniu zdravia (aj ohrozeniu života).

Optická kontrola:
Pred zamýšľaným jednaním je potrebná optická kontrola.

Pokyn:
Doplňujúce pokyny k bezpečnému, vecnému 
a odbornému vykonaniu činností.



3.0   Prehľad
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ID Hlavica so závitom 38/52

ID Rám koncový

ID Rám 100

ID Rám 133

ID Diagonála

ID Rám koncový

ID Pätka so závitom 38/52



4.0   Komponenty

ID Hlavica so závitom 38/52
Pre pripojenie k nosníkom. ID Hlavica so
závitom 38/52 vyrovnáva nerovnosti až do
6%. Konštrukčná výška od 8 do 29,8 cm.

Je potrebné dodržiavať typovú skúšku!

ID Pätka so závitom 38/52
Pre postavenie veže. ID pätka so závitom
38/52 vyrovnáva nerovnosti až do 6 %.
Konštrukčná výška od 8,7 do 30 cm.

Je potrebné dodržiavať typovú skúšku!

ID Rám 133
ID Rám 100
ID Rámy sa pomocou zabudovaného
klinovania pevne spoja. Sklápacie kolíky
slúžia pre pripojenie ID Diagonál.
Konštrukčná výška 100 príp. 133,5 cm.

ID Diagonála
Slúži na výstuhu veže pravouhlo k úrovni rámu.
Spodný koniec sa pripojí k priečniku a vrchný
koniec ku kolíku rámu 100, príp. 133.

T148530

T148552

T057162
T057173

T148574

8,20

8,00

19,10
16,10

2,80
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Označenie Kód Váha kg/ks

S prvými 6 stavebnými časťami základ-
ného vybavenia je možné vytvoriť rámové
podpery až do veľkých výšok. Platí typová
skúška ID 15 s koncovým rámom.

Trapézový závit

Trapézový závit

ID 15



4.0   Komponenty
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ID Rám koncový
Slúži na horizontálne vystuženie veže. 
V zásade sa montuje na konci hlavy a päty.
Konštrukčná výška na konci hlavy je 9 cm,
konštrukčná výška na konci päty je 16 cm.

ID 15 podlážka
Podlážka ID 15 sa namontuje na dva oproti sebe
stojace rámy a ako montážna pomôcka  
podporuje bezpečnú montáž a bezpečné
zostavenie veží ID 15. 
Podlážka ID 15 je vybavená poistkami proti 
nadvihnutiu a môže sa zabudovať 
ako do stojacich veží, tak aj do veží na ležato.

Diagonálna priečka ID 15
Aby sa dostalo bezpečne k ďalšej podlážke
ID 15 sa diagonálna priečka ID 15 vloží do
veže ID 15 ako stúpavá priečka. 
Priečka sa zakliní medzi rámovú diagonálu 
a vertikálnu tyč a pomocou klinu sa umiestni 
na vertikálnej tyči.

Konzola H 20
Pomocou konzol H 20, nosníkov H 20,
príp. R 24 a vhodných dosiek (5 x 28 cm) 
sa môže vo vrchnej oblasti veže vytvoriť 
pracovná plošina k obsluhe debnenia stropu
medzi vežami ID 15.
Uťahovací moment spojení je 50 Nm.

ID Vyrovnávací rám 33
Používa sa na výškové prispôsobenie veže pri
viacerých po sebe nasledujúcich použitiach.
Pomáha ušetriť kompletnú novú montáž veže.
Konštrukčná výška 33,5 cm.

ID Šikmá diagonála
Používa sa na vystuženie ID vyrovnávacieho
rámu 33.

T118163

T603506

T603337

T603844

T077670

T077680

15,80

2,86

1,53

4,67

8,80

1,95

Nasledujúce komponenty rozširujú
konštrukčné možnosti použitia.

Označenie Kód Váha kg/ks
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ID Spojka rámov 27
Používa sa k pripojeniu dodatočných rámových
dosiek vo vežiach ID 15 s odstupom tyčí 27 cm.
Tento spájací prvok umožňuje zoradenie rámov
ID 15 v úzkych priestoroch na prispôsobenie,
ako aj na zosilnenie veží ID 15 pri obzvlášť
vysokých koncentrovaných záťažiach.

ID Hlavica a pätka, pevná
Používa sa na veže, pri ktorých sa nevyžaduje
pohyblivosť na hlave a päte, resp. nohe.
Konštrukčná výška 2,7 cm.

ID Transportné istenie
Zabraňuje vypadnutiu hlavice a pätky
pevnej pri premiestňovaní žeriavom.

Lešenárska rúrka 48,3 x 50
Lešenárska rúrka 48,3 x 100
Lešenárska rúrka 48,3 x 150
Lešenárska rúrka 48,3 x 200
Lešenárska rúrka 48,3 x 250
Lešenárska rúrka 48,3 x 300
Lešenárska rúrka 48,3 x 350
Lešenárska rúrka 48,3 x 400
Lešenárska rúrka 48,3 x 450
Lešenárska rúrka 48,3 x 500
Lešenárska rúrka 48,3 x 600

Pevná spojka 48/48 kľúč 22
Pevná spojka 19 48/48 kľúč 19
Prípustné zaťaženie 6 kN (Trieda A).
Uťahovací moment 50 Nm.

Otočná spojka 48/48 kľúč 22
Otočná spojka 19 48/48 kľúč 19
Prípustné zaťaženie 6 kN (Trieda A).
Uťahovací moment 50 Nm.

T121915

T062935

T078652

T169001
T169012
T169023
T169034
T169045
T169056
T169067
T169089
T169088
T169090
T169115

T002514
T801135

T002525
T801146

2,16

2,72

0,05

1,90
3,81
5,72
7,62
9,53

11,43
13,34
15,24
17,15
19,05
22,86

1,18
1,20

1,37
1,40

Lešenárska rúrka 48,3 x 3,2 mm

ID 15
Označenie Kód Váha kg/ks



Bezpečné postavenie a bezpečnú
montáž veže ID 15 je možné ešte
vylepšiť predošlým plánovaním
nasadenia a prípravou 
na montáž.

• Nákresy, súpisky materiálov,
návod na použitie ako aj platné
doklady o typových skúškach 
je potrebné odovzdať 
na pracovisku.

Príprava na montáž
• Prístroje je potrebné pozrieť
a skontrolovať na úplnosť
a neporušenosť a prehľadne
zhromaždiť. 
• Poškodené diely je potrebné
vytriediť a skladovať oddelene, 
je potrebné zabezpečiť
náhradnú dodávku. 
K tomuto patria napr.
aj opotrebovaním nadmerne
prehnuté hlavice.
• Časti, ktoré nie sú pri prestavbe
potrebné, dočasne skladujte
bezpečne. V prípade potreby
nakreslite na základy (včasne)
miesta umiestnenia veží.
• Je potrebné poučiť personál 
a zamestnancov na stavenisku.

Statické základy výpočtu pre
navrhovanie stropných
podporných systémov:
Objemová hmotnosť čerstvého
betónu:
b = 26,0 kN/m³

Vlastná hmotnosť debnenia,
nosného lešenia, oceľových
nosníkov a nosníkov dreveného
debnenia.
Úžitkové zaťaženie podľa DIN
4421. Horizontálna záťaž z tlaku
vetra, DIN 1055, diel č. 4.*

Je potrebné vyhnúť sa tlaku
čerstvého betónu z bočného
debnenia.

5.0   Plánovanie použitia a príprava na montáž
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* Dynamický tlak: q = 0 v budove (bez vetra)
q = 0,5 kN/m² 0 až 8 m nad plošinou
q = 0,8 kN/m² > 8 až 20 m nad plošinou
q = 1,1 kN/m² > 20 až 100 m nad plošinou
Aerodynamický koeficient: 1,3

* Veterná záťaž na lin. meter ID 15: 1,3 • 0,4 m²/m • q
= 0,52 m²/m • q

0 až 8 m = 0,52 • 0,5 = 0,26 kN/m
> 8 až 20 m = 0,52 • 0,8 = 0,42 kN/m
> 20 až 100 m = 0,52 • 1,1 = 0,57 kN/m

Stavba stropu

Stavba mostu

Príklad:

Označenie Kód Váha kg/ks



Kalkulačné smerové hodnoty
pre montáž a demontáž:

0,17 hodín pre každý 
stúpajúci meter. 
Cca. 4 hodiny na tonu
(v priemere).
Stuženie pomocou rúrok 
a spojok 25 až 30 hodín 
na tonu.

Príklad jednej kombinácie
veže ID 15:

6.0   Určenie materiálu

9

Hlavica 
so závitom
38/52

Rám koncový

Rám 100

K
om
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na
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á 

vý
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a 
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 -

 5
,4

2

Rám 133

Rám koncový

*podľa typovej skúšky

Pätka so
závitom

38/52

Max. vytiahnutie závitu podľa typovej skúšky: Hlavica so závitom 38/52 - 240 mm
Pätka so závitom 38/52 - 257 mm

R
ám

 1
00

R
ám

 1
00

Diagonála

Diagonála

Produkt čísl.:

Výška veže 
v m

Hlavica
so

závitom

Pätka so
závitom

Rám
133

Rám
100

Rám
koncový Diagonála

Hmotnosť
veže v kg

Vlastná hmotnosť v kg

ID 15
Označenie Kód Váha kg/ks



7.0   Nosnosť
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Nasledujúce diagramy sú príklady pre nosnosť veže ID 15, s koncovým rámom, hlavicou so závitom 38/52 a pätkou so
závitom 38/52. Pre praktické použitie, t. j. pre vymeranie a vykonanie konštrukcie nosného lešenia sú vždy smerodajné typová
skúška a norma DIN 4421.
Statický doklad prebieha podľa DIN 4421 vo všeobecnej forme. T • V ≤ príp. V
Tu znamenajú: T skupinový faktor podľa DIN 4421

V skutočná vertikálna záťaž 
príp.V prípustná vertikálna záťaž

Príklad 1
Prípustné horizontálne a vertikálne zaťaženie pre voľne stojacu
vežu ID 15. V diagrame sa zohľadňuje pôsobenie vetra na vežu.
Výška veže h = 6,75 m

Horizontálna
záťaž H

q
po

dľ
a 

D
IN

 1
05

5

q
po

dľ
a 

D
IN

 1
05

5

Prípustné vysunutie
na pätke na hlavici

[kN/tyč] Horizontálna
záťaž H

[kN/tyč]

Príklad 2
Prípustné horizontálne a vertikálne zaťaženie pre voľne
stojacu vežu ID 15. V diagrame sa zohľadňuje pôsobenie
vetra na vežu. Výška veže h = 9,09 m

Maximálna výška použitia (výška nad povrchom)

pri dobe nasadenia ≤ 1 rok

Zóna veternej
záťaže / kategória

Maximálna výška
použitia 

pre q = 0,50 kN/m2

Max. Maximálna
výška použitia 

pre q = 1,10 kN/m2

Max. výška použitia
pre q = 0,50 kN/m2

Max. výška použitia
pre q = 1,10 kN/m2

pri dobe nasadenia ≤ 2 roky

príp. príp.



11

Veľkosť skupinového faktora sa riadi podľa skupiny nosného lešenia. Ako samostatný nosný podporný prvok zodpovedá ID 15
s koncovým rámom vysokým nárokom na skupinu nosného lešenia III, pozri doklad o skúške. Môže sa preto použiť vo všetkých
troch skupinách, obzvlášť v skupine III s najvýhodnejším skupinovým faktorom T = 1,00.
Údaje o záťaži typovej skúšky sú v skupine III plne využiteľné.
Potrebné istenia a zaistenia proti preklopeniu a skĺznutiu jednotlivých veží je potrebné preukázať oddelene.

q
po

dľ
a 

D
IN

q
po

dľ
a 

D
IN

Prípustné vysunutie
na pätke na hlavici

Záťaž tyče - pomer V2 / V1 Výška h [m]

Príklad 3
Prípustné vertikálne zaťaženie (s rôznymi hodnotami pre pätky)
pre vežu ID 15 ktorá je podopretá na hlave. Horizontálne záťaže
sa odvádzajú povyše hlavíc so závitom. 
Výška veže h = 6,75 m

Príklad 4
Prípustné vertikálne zaťaženie pre vežu ID 15 ktorá je
podopretá na hlave. Horizontálne záťaže sa odvádzajú povyše
hlavíc so závitom. 
Výška veže h = 4,41 m do 9,09 m

Zóna veternej
záťaže / kategória

Maximálna výška
použitia 

pre q = 0,50 kN/m2

Max. Maximálna
výška použitia 

pre q = 1,10 kN/m2

Max. výška použitia
pre q = 0,50 kN/m2

Max. výška použitia
pre q = 1,10 kN/m2

Maximálna výška použitia (výška nad povrchom)

pri dobe nasadenia ≤ 1 rok pri dobe nasadenia ≤ 2 roky

príp. príp.

ID 15



8.0   Veža ID 15 s nosníkmi H 20
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Tabuľka zaťaženia (s priečnymi nosníkmi H 20 a s dvojitými pozdĺžnymi nosníkmi H 20 )

Odstup priečnych
nosníkov [m]

b Šírka zaťaženia [m]
(b=L/2 + 0,5 m)

Odstup priečnych nosníkov

b Šírka zaťaženia [m]
(b=L/2 + 0,5 m)

d Hrúbka stropu [cm]

q Celková záťaž

L prípustné rozpätie priečnych nosníkov [m]

A prípustné rozpätie pozdĺžnych nosníkov [m], (Dvojité nosníky: 2 x nosníky H 20)

výsledné zaťaženie na nohu [kN]

d Hrúbka stropu [cm]

q Celková záťaž

L prípustné rozpätie priečnych nosníkov [m]

A prípustné rozpätie pozdĺžnych nosníkov [m], (Dvojité nosníky: 2 x nosníky H 20)

výsledné zaťaženie na nohu [kN]

Prehnutie bolo obmedzené na L/500. 

Táto tabuľka je pomôcka pri vymeriavaní
a nenahrádza žiadny doklad o konečnej
stabilite celej zostavy!

Ako záťaž bola podľa normy DIN 4421 prijatá:
gs hmotnosť debnenia = 0,25 kN/m²
gb hmotnosť betónu = d [m] x 26,0 kN/m³
Objemová hmotnosť čerstvého betónu= 26 kN/m³
v úžitkové zaťaženie = 0,20 x gb
(aspoň 1,5 kN/m², maximálne 5,0 kN/m²)
Celková záťaž q = gs + gb + v [kN/m²]
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Tabuľka zaťaženia (s priečnymi nosníkmi R 24 a s dvojitými pozdĺžnymi nosníkmi R 24)

Odstup priečnych
nosníkov [m]

b Šírka zaťaženia [m]
(b=L/2 + 0,5 m)

Odstup priečnych nosníkov [m]

b Šírka zaťaženia [m]
(b=L/2 + 0,5 m)

d Hrúbka stropu [cm]

q Celková záťaž

L prípustné rozpätie priečnych nosníkov [m]

A prípustné rozpätie pozdĺžnych nosníkov [m], (Dvojité nosníky: 2 x nosníky R 24)

výsledné zaťaženie na nohu [kN]

d Hrúbka stropu [cm]

q Celková záťaž

L prípustné rozpätie priečnych nosníkov [m]

A prípustné rozpätie pozdĺžnych nosníkov [m], (Dvojité nosníky: 2 x nosníky H24)

výsledné zaťaženie na nohu [kN]

Prehnutie bolo obmedzené na L/500.

Táto tabuľka je pomôcka pri vymeriavaní
a nenahrádza žiadny doklad o konečnej
stabilite celej zostavy!

Ako záťaž bola podľa normy DIN 4421 prijatá:
gs hmotnosť debnenia = 0,25 kN/m²
gb hmotnosť betónu = d [m] x 26,0 kN/m³
Objemová hmotnosť čerstvého betónu= 26 kN/m³
v úžitkové zaťaženie = 0,20 x gb
(aspoň 1,5 kN/m², maximálne 5,0 kN/m²)
Celková záťaž q = gs + gb + v [kN/m²]

ID 15



9.0   Montáž a demontáž

Základné pokyny a nariadenia:

• Veže ID 15 vopred predbežne zmontujte podľa požadovaných výškových kombinácií; 
rámy a diagonály v každej úrovni rámu musia byť nainštalované posunuto o 90°.

• Hlavice a pätky so závitom nastavte na približnú požadovanú výšku, 
pričom si nechajte určitú rezervu pri neskoršom odľahčení počas oddebňovania.

• Vopred zmontované veže postavte pomocou žeriavu.
Pritom sa musí hák žeriavu pripevniť na najvrchnejšiu kompletne nainštalovanú rámovú úroveň 
- nie na nezaistený koncový rám a ani nie na hlavicu.

• Pätky môžu stáť len podloží s dostatočnou nosnosťou; prípustná nerovnosť podložia je 6%.

• Pred zaťažením sa uistite, že veže stoja kolmo.

• Ak je to nevyhnutné zo statických dôvodov, namontujte lešenárske rúrky so spojkami.

• Montážne zväzky príp. istenia proti prevráteniu sú pri vežiach s výškou vyše 4 m zásadne vyžadované 
počas fázy montáže a demontáže.

• K tomuto stačia vo všeobecnosti horizontálne zoradené lešenárske rúrky s priemerom Ø 48 mm, 
ktoré sa pripoja na tyče vedľa seba stojacich veží ID 15 s pevnými spojkami 48/48. 
Odporúča sa namontovať lešenárske rúrky čo najbližšie k existujúcim stenám, stĺpom kvôli priamemu prenosu 
zaťaženia. Samostatne stojace veže je potrebné zavetriť napr. lešenárskymi rúrkami.

• Presné nivelovanie prebieha po položení pozdĺžnych nosníkov a malo by sa vykonávať pomocou závitu na hlaviciach.
Nachýlenie hlavice smie byť 6 %. Väčšie vychýlenia je potrebné vyrovnať pomocou drevených klinov položených 
na hlaviciach.

• Je potrebné dodržiavať povinnosti vyplývajúce z dokladu o skúške.

• Takisto je potrebné dodržiavať pravidlá „Pravidlá pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri stavbe lešení a debnení“ 
stavebnej odborovej profesionálnej organizácie č. ZH 1/603 („Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
im Traggerüst- und Schalungsbau“).

Demontáž
Odporúča sa znížiť veže uvoľnením ID hlavíc. Toto platí predovšetkým vtedy, keď je celá konštrukcia stužená 
lešenárskymi rúrkami a nedá sa tak znížiť pomocou pätiek. Po odstránení debnenia z drevených nosníkov sa môžu 
ID veže demontovať. Ak neexistuje možnosť dostať veže k miestu kam má prístup žeriav, je potrebné aby sa veže
rozobrali na mieste. Táto činnosť sa vykonáva spravidla tak, že sa veže rozoberajú odhora nadol. Jednotlivé časti 
sa potom môžu previezť na ďalšie miesto použitia alebo na miesto uskladnenia.

14



Montáž (ležmo)

1. ID rám koncový položte
na zem - pokiaľ možno na rovnú
montážnu plochu a do priestoru
žeriavu.

2. Dva ID rámy 133 zasuňte 
do ID rámu koncového
a zaistite rýchlo spojkou.

3. ID diagonálu zasuňte
dospodu cez priečnik.

4. Čiastočne zmontovanú
jednotku otočte na stranu
aby boli možné ďalšie kroky
montáže.

15

ID rám koncový

ID rám 133

Rám koncový

ID rám 133 ID diagonála

ID rám 133
ID diagonála

ID diagonála

ID rám koncový

ID rám koncový

ID 15
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Montáž (ležmo)

5. Zasuňte ID rám a zaistite
ho rýchlo spojkou.

Poznámka:
K presnému vertikálnemu
nasadeniu dopredu
zmontovaných jednotiek veže
sa odporúča použitie ID rámu
koncového na oboch koncoch
každého segmentu.

6. Zasuňte ďalší ID rám.
Priebeh montáže - tak ako je
popísané - vykonávajte až po
dosiahnutie požadovanej 
výšky a ID rám koncový 
nasaďte na obidva posledné 
ID rámy.

7. Do rámu koncového zasuňte
hlavice so závitom.

8. ID pätky so závitom zasuňte 
do ID rámov koncových
a zaistite ich ID transportným
istením.

Rýchlo spojka
(odistená)

Rýchlo spojka (zaistená)

ID rám koncový

ID rám koncový

ID transportné istenie

ID transportné istenie

ID hlavica so
závitom

Bezpečnostný pokyn!
Pri transporte žeriavom
upevnite hák nie na
nezabezpečenom vrchnom
ID ráme koncovom, 
ale hák upevnite na pod tým
sa nachádzajúcu kompletne
zmontovanú rámovú
úroveň.
Postavenie na ležmo 
zmontovaných veží resp.
častí veží ja dovolené 
v jednom kuse do výšky 10 m!

Bezpečnostný pokyn!
Pri výškach veží od 4 m sa 
musia ID veže zaistiť počas 
montáže proti prevráteniu sa!

zaistenej rýchlo spojky!
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Montáž (stojato)

1. ID rám koncový nasaďte 
do ID pätiek so závitom
a zaistite pomocou 
ID transportného istenia.
(pozri strana č. 16).
Nasaďte ID rám a ID diagonálu
ako aj ID 15 diagonálne priečky.

2. Montáž nasledujúcej úrovne.

3. Podlážku ID 15 je potrebné
položiť na rám ID.

ID diagonála

ID 15 diagonálna
priečka 
(vždy zabudovať
do rámu a nie na
diagonálu!)

ID rám

ID rám koncový
ID rám

ID rám

ID 15 podlážka

Poistka

Bezpečnostný pokyn!
Tu je bezpodmienečne
potrebné dbať na to, aby ID
rám bol vždy namontovaný
posunuto o 90° a aby bol
zaistený rýchlo spojkou 
(pozri „Montáž ležmo“ 
na strane č.16)!

Obidve poistky podlážky
ID 15 musia zapadnúť,
aby bola podlážka zaistená
proti nadvihnutiu a vypadnutiu!

ID 15
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4. Od podlážky ID 15 je potrebné
vykonávať ďalšiu výstavbu 
(montáž).

5. Nakoniec je potrebné
zabudovať ID rám koncový
a ID hlavice.

Bod dorazu pre PSAgA
(Osobné ochranné vybavenie proti pádu)

Úplne namontovaná
rámová úroveň

ID hlavica

ID rám koncový

Diagonálna priečka ID 15

ID 15 podlážka

Bezpečnostný pokyn!
Od výšky veže od 2,00 m sa
smú bez tlmičov pádu používať
len spojovacie prvky podľa DIN
354 a DIN EN 362 (dvojité)!
Odporúča sa používať prístroje
pre istenie vo výške podľa
DIN EN 360.

Bod dorazu sa nachádza 
na vrchnom priečniku
poslednej, úplne namontovanej
rámovej úrovni!

Bezpečnostný pokyn!
Pri výškach veží od 4 m 
sa musí nariadiť počas fázy
montáže a demontáže
používanie montážnych
zväzkov resp. poistenia proti
prevráteniu sa!
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Demontáž

Aj demontáž sa smie vykonávať
len na bezpečnom pracovisku.
Pritom sa môže demontáž
realizovať z lešenia, pracovnej
plošiny alebo ako pri stojacej
montáži pomocou podlážky ID 15,
diagonálnej priečky a bez-
pečnostného vybavenia. 
Na obrázku je na príklade
zobrazená demontáž
pomocou mobilného lešenia.

1. Oddebnenie začína s
uvoľnením (klesnutím) 
ID hlavíc.

Stropné debnenie sa
zodpovedajúc montážnemu
návodu a návodu na použite
debniaceho systému stropu
oddební.

Demontáž ...

2. ... ID hlavíc

3. ... ID rámu koncového

4. ... ID diagonál.

ID hlavica

ID rám koncový

ID diagonála

ID 15
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Demontáž

5. ... ID rámov.

6. Pracovná výška lešenia 
sa musí vždy prispôsobovať 
stavu montáže.

7. Po odstránení posledného ID
rámu je možné aj spodný 
ID rám koncový demontovať 
zo štyroch ID pätiek.

ID rám

7 ID rám

ID rám koncový

ID pätka



21

H 20-konzola

Maximálne vzdialenosti veží

Krútiaci moment spojok: 50 Nm

max. 3,75 m

Dosky (5 x 28 cm)

Konzola H 20 Nosník H 20

Bezpečnostný pokyn!
Plošina je určená výhradne pre použitie
ako pracovná plošina!
Pracovná plošina nesmie byť plánovane
zaťažovaná, napr. doskami na debnenie!
Pre zaistenie stability sa konzola H 20
upevňuje k veži vždy v pároch!

Konzola H 20 slúži na prípravu pracovných plošín vo vrchných
častiach veže, ktoré sú potrebné pre obsluhu stropového
debnenia podľa normy DIN 12811-1, trieda záťaže 2 (1,50 kN/m2)

Pomocou H 20 konzol, H 20 drevených nosníkov a dosiek 5 x 28 cm
(sorta S 10) môže byť vytvorená v najvyššom položení pracovná
plošina pre obsluhu stropného debnenia medzi vežami ID 15.
Konzola H 20 sa má namontovať na dve oproti sebe stojace veže ID 15.
Na každú vežu sa umiestnia vždy dve konzoly H 20. Tieto sa upevnia
pomocou spojok konzol k zvislým rúrkam príslušného rámu.
Do oboch konzol H 20 sa vloží a priklincuje nosník H 20 alebo nosník
R 24. Na nosníky je potrebné pribiť klincami podlahu z dosiek
(5x28cm).

Prístup na pracovnú plošinu je možný prostredníctvom schodiskovej
veže alebo v rámci veže ID 15 prostredníctvom podlážok ID 15,
diagonálnej priečky ID 15, a s vhodnými ochrannými pomôckami.

ID 1510.0 Pracovné plošiny k obsluhe debnenia stropu



22

ID spojka rámov

Príklad použitia:

PôdorysNákres: B

Samostatný ID 15 rám ID 15 veža

ID spojka rámov 27

Bezpečnostný pokyn!
Prí používaní ID spojok rámov 27 je nevyhnutne potrebná
samostatný projekt statiky!

ID spojka rámov 27 sa používa k pripojeniu dodatočných rámov
k vežiam ID 15 s odstupom 27 cm. Tento spájací prvok umožňuje
zoradenie rámov ID 15 v úzkych priestoroch na prispôsobenie,
ako aj na zosilnenie veží ID 15 pri obzvlášť vysokých koncentrovaných
záťažiach.

ID spojka rámov musí byť čo najbližšie k uzlom
konštrukcie!

11.0   Dodatočné rámy



23

Rozstupy veží v pozdĺžnom  
i priečnom smere v závislosti 
od vertikálneho zaťaženia 
na vežiach ID 15.

Predpoklad pre vertikálne
zaťaženie: vlastná hmotnosť
betónu, vlastná hmotnosť
debnenia, prevádzkové
zaťaženie.

Horizontálne zaťaženie
od vetra a V/100 vyžaduje
stuženie medzi vežami!

(tu: usporiadanie veží bez
stuženia)

Typické použitie pri výstavbe mosta
(Príklad)

betónová vrstva R 24-nosník H 20-nosník ID 15

ID 1512.0   Príklady použitia
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Typické použitie pri výstavbe mosta
(Príklad)

Fošne

V prípade potreby ID
pätka pevná

Drevený klin pre vyrovnávanie sklonu pozdĺžnych nosníkov
väčších ako 6%.

Svorka na zábranenie skĺznutia

Oceľový nosník roznášajúci
zaťaženie na posuvnej koľajnici

vedenej v U žľabe.

Sklon väčší ako 6%:
Hlavica je navrhnutá na vyrovnávanie sklonu pozdĺžneho
nosníka bez ďalších opatrení až do 6%.

Fošňa vedená v žľabe tvaru U

12.0   Príklady použitia
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Vežový vodojem

H 20 nosník stojka

H 20 nosník

H 20 nosník

ID 15







SUČANY

TEBAU, spol. s r.o.
Hrabinská cesta 31

038 52 Sučany

Telefón: 043 42 93 275
E-mail:  info@tebau.sk

GPS: 49.108949, 19.004716

BRATISLAVA

TEBAU, spol. s r.o.
Bojnická 18/C
831 04 Bratislava

Telefón: 02 496 83 900
E-mail:  info@tebau.sk
GPS: 48.19393, 17.16125

KOŠICE

TEBAU, spol. s r.o.
Magnezitárska 5,

040 01 Košice

Telefón: 055 46 65 604
E-mail:  info@tebau.sk

GPS: BA 48.747209, 21.266237

Nakoniec je to zákazník, ktorý sa rozhoduje, či je debnenie alebo lešenie úspešné. Má mu pomáhať vykonať
prácu efektívne, obratne a umožniť mu prekonať konkurenciu. To je dôvod, prečo bol úžitok pre zákazníka
vždy najdôležitejším kritériom pri vývoji produktu a jeho zaradení do nášho sortimentu. Je našou tradíciou
udržiavať pravidelné kontakty s našimi zákazníkmi a zamestnancami na stavbe. Pretože len vtedy zistíme,
čo je skutočne potrebné a čo sa dá ešte vylepšiť. Držiac sa tohto receptu, uvádzame na trh mnoho inovácií,
ktoré sú špičkou vo svojom odbore. 

Špičkové produkty

Aramidová výstuž muriva

Betonárska výstuž zo sklenných vlákien

Debnenie

Dištančné pásy

Dištančné profily

Lešenie

Papierové debnenie

Prerušenie tepelných mostov

Protihluková izolácia schodísk

PVC fólie

Spojovací materiál pre debnenie, príslušenstvo

Stratené debnenie

Šmykové lišty

Šmykové tŕne a kotviace prvky

Tesnenie pracovných a dilatačných škár

Vibračná, hutniaca a hladiaca technika

Vylamovacie stavebné dielce

Martin

Bratislava

Košice

Sučany


