
TECHNOLOGIA ROBÓT ZBROJARSKICH I BETONIARSKICH 
 

Zawód: BETONIARZ-ZBROJARZ  
Stopień: III po gimnazjum 

Dzień dobry  

Proszę przeczytać materiał poniżej i w środę 5.01.2022 do godziny 

10.30 przesłać zadanie:  

Wymień sprzęt używany do ręcznego i mechanicznego 

przygotowywania mieszanki betonowej. 

Treści z tematów będą wymagane w na sprawdzianie jak i 

odpytywania na lekcji. 

1. Linie do produkcji mieszanki betonowej  - betoniarnie, betoniarki 

2. Maszyny i sprzęt do transportu mieszanki betonowej 

3. Narzędzia do wykonania mieszanek 

4. Ogólna charakterystyka betonu 

5. Zastosowanie betonu  

6. Zastosowanie żelbetu  

Temat 1 i 2 

 Betoniarki - charakterystyka 

Cykl przygotowywania mieszanki betonowej w najczęściej spotykanych 

betoniarkach jest podzielony na następujące czynności: 

• zasypanie składników, 

• wymieszanie składników, 

• wysypanie gotowej mieszanki. 

Czas, który zajmuje wykonanie poszczególnych czynności, oraz ilość mieszanki, 

którą można wymieszać w jednym cyklu, określa wydajność betoniarki w m3h. 

Ze względu na sposób mieszania składników betoniarki dzielimy na: 

• wolnospadowe - mieszanie odbywa się przez obrót mieszalnika, wewnątrz 

którego mieszanka spada z łopatek stalowych; 



• o mieszaniu wymuszonym - mieszanie odbywa się za pomocą mieszadeł 

wewnątrz nieruchomego mieszalnika. 

W zależności od sposobu przemieszczania betoniarki dzielą się na: 

• stałe - umieszczone na fundamencie, 

• przewoźne - na podwoziu przystosowanym do przewożenia, 

• samochodowe 

Na małych budowach stosuje się betoniarki wolnospadowe. 

Do bębna zasypuje się składniki betonu, można go nachylać pod dowolnym kątem 

za pomocą koła, dźwigni lub korby. Dodatkowo betoniarka wyposażona jest w 

hamulec, którym można zatrzymać bęben podczas przechylania. Bęben jest 

napędzany przez silnik elektryczny 

jednofazowy zasilany napięciem 230 V lub trójfazowy zasilany napięciem 400 V. 

Wszystkie elementy betoniarki są umieszczone na stojaku wyposażonym w kołka 

umożliwiające swobodne przemieszczanie po placu budowy. Wybierając 

betoniarkę, należy zwrócić uwagę na kilka parametrów w: 

• pojemność bębna - najczęściej producenci podają dwie pojemności: całkowitą i 

zasypową. Pierwsza wskazuje na maksymalną ilość materiału, jaką można 

wsypać do bębna ustawionego pionowo, druga określa rzeczywistą ilość 

materiału mieszczącą się w bębnie podczas pracy (czyli gdy jest on pochylony). 

Na małych budowach stosuje się betoniarki o pojemności zasypowej 80 - 250 1. 

Natomiast mniejsze betoniarki stosuje się w pracach remontowych  

i wykończeniowych; 

• napięcie zasilania betoniarki - na budowę Doprowadzone jest najczęściej 

napięcie 400 V. Jeśli na teren budowy doprowadzony jest tylko prąd o napięciu 

230 V, trzeba zastosować betoniarkę jednofazowy. Jest to najlepsza betoniarka do 

prac remontowych; 

 

Krótki kurs obsługi betoniarki: 

• odmierzamy składniki mieszanki betonowej, 



• uruchamiamy betoniarkę, 

• wlewamy część wody, 

• dodajemy cement, piasek i żwir - ilość składników powinna być taka, aby 

mieszanka zajmowała około 4/5 około 3/4 objętości betoniarki; składniki będą 

wtedy dobrze wymieszane, 

• dolewamy pozostałą wodę, 

• mieszamy wszystkie składniki 2 - 5 minut, bęben jest przechylony pod kątem 

22 - 35 stopni (w przypadku mieszania mas półpłynnych), przy gęstych betoniarkę 

Ustawia się prawie poziomo). Czas mieszania ma wpływ na jakość mieszanki 

betonowej i wytrzymałość stwardniałego betonu.  

• wylewamy mieszankę i wyłączamy betoniarkę, 

• jeżeli część mieszanki pozostaje w bębnie to musi się on wciąż obracać, aby nie 

doszło do związania betonu. 

Przygotowanie mieszanki betonowej w betoniarce jest kłopotliwe z następujących 

powodów: 

• długiego czasu przygotowania mieszanki, np. aby uzyskać na budowie 5 m3 

betonu w betoniarce o pojemności 250 1, należy ukręcić 20 betoniarek. Jeżeli 

pracę będą wykonywały 

dwie osoby, zajmie to około 3 godzin,  

• trudno uzyskać odpowiednią wytrzymałość betonu, gdyż składniki dozowane są 

metodą wagowo - objętościową lub objętościową. 

• na plac budowy musi być doprowadzony prąd i woda, należy również 

przygotować miejsce na składowanie piasku i żwiru oraz cementu, koniecznie pod 

zadaszeniem. Potrzebna 

jest również betoniarka. 

Dlatego obecnie mieszankę betonową przywozi się na plac budowy z 

wytwórni betonów. Z wytwórni otrzymujemy mieszankę, która posiada określoną 

konsystencję i klasę betonu. Można powiedzieć, że jest to mieszanka 

kontrolowana, gdyż wytwórnie mają obowiązek kontroli wytwarzanej mieszanki 



betonowej. Większość z nich ma swoje laboratoria, w których badane są próbki z 

każdej partii betonu. 

 

 

Bhp przy obsłudze betoniarki: 

• obsługiwać betoniarkę mogą osoby do tego uprawnione, w czasie mieszania 

składników nie wolno w mieszalniku pozostawiać łopat, drągów i innych 

przedmiotów, do czyszczenia betoniarkę należy zatrzymać, w czasie przerwy w 

pracy betoniarkę należy wyłączyć, betoniarki powinny być ustawiane na twardym 

podłożu i powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem, jeżeli nastąpi awaria 

mieszalnika, należy go opróżnić, po zakończeniu pracy betoniarki należy ją 

wypłukać wodą, aby usunąć resztki zaprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Narzędzia do wykonania mieszanek 

Ręczne przygotowanie zaprawy powinno odbywać się tylko w przypadku 

prowadzenia niewielkich robót murarskich.  

Do ręcznego przygotowywania zapraw są potrzebne takie narzędzia i sprzęt, jak: 

skrzynia do mieszania zapraw, skrzynie miarowe, łopaty, graca, wiadra do 

przenoszenia składników zapraw, beczka na wodę. Taczka służy do transportu 

materiałów. 

 

4. Wiadomości wstępne 

Beton to najpopularniejszy materiał stosowany w budownictwie. Jest to 

sztuczny kamień, powstały przez połączenie kruszywa, spoiwa i wody, które pod 

wpływem zachodzących reakcji chemicznych twardnieją, tworząc materiał o 

znacznej wytrzymałości. Podstawowym spoiwem do betonu jest cement, który 

połączony z wodą tworzy zaczyn cementowy. Gdy ten zaczyn wymieszamy z 

drobnoziarnistym kruszywem, czyli piaskiem, powstanie zaprawa cementowa. Po 

dodaniu do zaprawy kruszywa grubego otrzymamy mieszankę betonową, która 

po stwardnieniu nazywa się betonem. 

Mamy tu do czynienia z dwoma procesami: wiązania i twardnienia betonu. 

Wiązanie betonu to proces uwalniania cementu, czyli łączenia się cementu z 

wodą. Proces ten zachodzi  

w pierwszych godzinach po wykonaniu mieszanki betonowej. Twardnienie to 

proces zaczynający się po zakończeniu wiązania betonu. 

 

Rodzaje betonów 

Ze względu na masę betony dzielimy na: 

• ciężkie - stosowane jako osłony przed działaniem promieniowania 

elektromagnetycznego  

i jądrowego, 

• zwykle - stosuje się jako betony konstrukcyjne, 



• lekkie - stosuje się jako betony izolacyjne lub do produkcji bloczków ściennych. 

 

W budownictwie najczęściej stosuje się beton zwykły. Ze względu na 

zasadniczą. funkcję, jaką spełnia beton w budynku lub w budowli, rozróżnia się: 

• betony konstrukcyjne (zwykle) - przeznaczone do przenoszenia obciążeń, 

• betony żaroodporne - przeznaczone do użytkowania w temperaturze 200°C, 

• betony wodoszczelne (hydrotechniczne) – przeznaczone do wykonywania 

zbiorników na ciecze, 

• betony odporne na ścieranie - przeznaczone na nawierzchnie, 

• betony osłonowe - przeznaczone do osłabiania promieniowania jonizującego. 

 

 

Nazwa betonu bierze się albo od składnika wiążącego, np. beton 

cementowy, żywiczny, asfaltowy, lub od kruszywa, np. beton żwirowy, 

tłuczniowy czy keramzytowy. 

 

Betony to również tworzywa powstałe z zapraw cementowych lub 

wapiennych spulchnionych za pomocą środków gazotwórczych, np. betony 

komórkowe, poddawane obróbce cieplnej w autoklawach. 

 

W budownictwie elementy konstrukcji wykonuje się przeważnie z żelbetu. 

Żelbet jest to beton zbrojony prętami stalowymi, czyli zbrojeniem. Został 

wprowadzony z tego powodu, ze beton posiada dużą. Wytrzymałość na ściskanie, 

a kilkakrotnie mniejszą na rozciąganie, od stali. Dlatego połączono ze sobą te dwa 

materiały, tworząc żelbet, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesne 

budownictwo. 

 

 

 



5. Zastosowanie betonu. 

 

Beton i żelbet stosuje się do wznoszenia budynków mieszkalnych, 

przemysłowych  

i użyteczności publicznej oraz dróg, mostów, lotnisk itp. Można z niego 

wykonywać wszystkie elementy wznoszonego budynku: fundamenty, ściany, 

stropy, dach, schody, balkony itp. Z betonu wykonuje się również pustaki ścienne, 

elementy stropowe, płyty chodnikowe, płyty drogowe, krawężniki, popularną 

obecnie kostkę brukową itp. 

 

O szerokim zastosowaniu betonu w budownictwie decydują jego zalety: 

• możliwości uzyskania betonów o różnych właściwościach 

(betony konstrukcyjne, izolacyjne itd.),  

• możliwości otrzymania elementów o różnych kształtach, 

• trwałość betonu w porównaniu z innymi materiałami. 

 

Jednak beton oprócz zalet ma również wady, do których należą: 

• duży nakład pracy przy wykonywaniu konstrukcji z betonu i żelbetu, 

• duży ciężar konstrukcji, 

• wpływ temperatury na możliwości wykonywania robot. 

 

Częściowo te wady wyeliminowano wykonując gotowe elementy 

żelbetowe w zakładach prefabrykacji. 

 

 

Powodzenia 


