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Zadanie do wykonania na końcu dokumentu. 

 

 

 

1. Środki transportu zewnętrznego i wewnętrznego na placu budowy. 

 
 

Transport zewnętrzny - jego celem jest dostarczenie materiałów, półfabrykatów                              

i konstrukcji do składów i magazynów budowy albo do wytwórni pomocniczych położonych 

na terenie budowy, środkami transportu zewnętrznego lub nawet bezpośrednio na miejsce 

robocze (np. dostarczenie mieszanki betonowej jako gotowego półfabrykatu z wytwórni 

położonej poza terenem budowy ), wywożenie lub przywożenie gruntu spoza terenu budowy, 

niezależnie od tego, czy bilans robót ziemnych na terenie budowy jest dodatni czy ujemny czy 

transport budowlany zewnętrzny obejmuje również przewozy urządzeń technologicznych 

budowanego zakładu przemysłowego (maszyny, urządzenia mechaniczne itp.) i odbywa się              

w większości w czasie wznoszenia budynku przy wykorzystaniu tych samych dróg, a często       

i tych samych środków 

 

Transport wewnętrzny - jego celem jest dostarczenie materiałów, półfabrykatów                           

i konstrukcji budowlanych ze składów na budowie lub wytwórni pomocniczych, położonych 

na placu budowy, do miejsc roboczych środkami transportu wewnętrznego. W ten sposób 

transport wewnętrzny staje się przedłużeniem transportu zewnętrznego. 
 

 

2. Transport poziomy i pionowy. 
Ze względu na kierunek transportu wyróżniamy: 

- poziomy,  

- pionowy,  

- poziomo-pionowy,  

- pochyły. 

 

Ze względu na rodzaj dróg transportu poziomego wyróżniamy:  

- Szynowy (normalno i wąskotorowy),  

- Drogowy (samochodowy i ciągnikowy),  

- Wodny,  

- Powietrzny,  

- Linowy (rzadziej) 

 

Transport poziomy i pionowy na budowie zaliczany jest do tzw. transportu wewnętrznego 

i służy do przemieszczania materiałów budowlanych z miejsca ich składowania na stanowiska 

pracy robotników. Z uwagi na sposób  przemieszczania materiałów środki transportowe dzieli 

się na ręczne i mechaniczne, a z uwagi na kierunek, na: 

- urządzenia do transportu poziomego 



- urządzenia do transportu poziomego i pionowego 

Środki  do transportu poziomego na budowie 

- taczki jednokołowe i dwukołowe 

- wózki dwukołowe 

- wózki samowyładowcze kolebowe (wywrotowe) i  platformowe 

- wózki widłowe 

- wozidła technologiczne 

Taczki budowlane - produkowane są najczęściej z blachy spawanej o grubości 1,5mm 

do 2mm i pojemnościach 85, 110 i 130 litrów.  mogą jedno lub dwa kółka z gumową dętką.  

 

Wózki dwukołowe (japonki)- służą do przewożenia zaprawy betonowej lub wapiennej, 

posiadają pojemność od 180-300 litrów. Starsze rozwiązania miały duże metalowe koła, 

w nowszych stosowane są koła z oponami gumowymi. 

 



Wózki kolebowe - samowyładowcze posiadają urządzenia wywrotowe umożliwiające 

przechylenie wózka i wysypanie jego zawartości bezpośrednio na rampę wyładowczą. Mogą 

być mocowane do platformy kolejowej w wersji  wąskotorowej o szerokości toru 600mm, lub 

współcześnie do wózka widłowego. jako element transportowy wywrotowy. 

 

Fot. Koleba platformie kolejowej. 

 

Fot. Koleba mocowana do wózka widłowego. 



Wózki platformowe - posiadają część ładunkową w postaci płaskiej platformy zawieszonej na 

czterech kołach. Mogą być ręczne  lub elektryczne. 

 

Wózki widłowe - posiadają napęd elektryczny akumulatorowy lub (częściej) na gaz z butli. 

Moga mieć cztery do sześciu kół. Ostatnie rozwiązanie umożliwia przemieszczanie ciężarów 

do kilku ton na wysokość do 3,5m, a nawet wyżej. 

 

Wozidła technologiczne - to zmechanizowane urządzenia transportowe służące 

do przewożenia dużych mas i ciężarów budowlanych (zwykle urobku). Wozidła z uwagi na 

masę i obciążenie osi nie nadają się do jazdy po standardowych drogach, mogą być 

wykorzystywane tylko w obrębie   budowy jako szybki i wydajny środek transportowy. 

 



Wszystkie maszyny służące do podnoszenia lub przyciągania ładunków oraz ich 

przemieszczania w obrębie strefy ich działania określa się jako dźwignice.  

Zalicza się do nich: 

• dźwigniki - które podnoszą ładunek na niewielką wysokość za pomocą sztywnego elementu 

podnoszącego (jak podnośniki samochodowe) i mogą być używane do regulacji ustawienia 

dużych elementów podczas prac montażowych lub służyć do podnoszenia deskowań 

ślizgowych, 

• wciągarki - które składają się z bębna stalowego z liną zakończoną hakiem lub uchwytem do 

zaczepienia ładunku, silnika (dawniej korby obracanej ręcznie) i przekładni zębatej, za 

pomocą której ruch silnika jest przenoszony na bęben, 

• wyciągi - wciągarki, które za pomocą stalowych lin i systemu krążków podnoszą platformę 

ładunkową (lub kabinę) poruszającą się po pionowych prowadnicach przymocowanych do 

słupa lub szybu wyciągowego, 

• żurawie - dźwignice, składające się z konstrukcji nośnej (np. słupa, masztu kratownicowego, 

przesuwnej platformy lub podwozia samochodu ciężarowego) na której umieszczony jest 

wysięgnik (osadzony w sposób stały lub wahliwy), wciągarka i inne urządzenia (mechanizmy 

napędowe, olinowanie, aparatura zabezpieczająca), 

• maszty montażowe - proste dźwignice składające się z wciągarki i masztu zakotwionego za 

pomocą co najmniej trzech stalowych lin (odciągów1) przyczepionych do jego głowicy, 

• wciągniki - wciągarki zawieszone na haku lub przesuwnym wózku, 

• dźwignice linowe - składają się z wyciągarki, której lina nośna jest rozciągnięta poziomo 

między dwiema podporami i służy za tor wózka z hakiem do podwieszania ładunku, 

• suwnice - wciągniki na niewielkim wózku przesuwającym się wzdłuż belki jeżdżącej po 

szynach umieszczonych na wspornikach pod stropem hal produkcyjnych lub magazynowych 

albo po przesuwnej ramie w kształcie mostu (suwnice bramowe) na otwartym terenie. 

 

 

3. Transport stali zbrojeniowej w kręgach, prętach, i szkieletów 

zbrojenia. 
 

Prętów stalowych nie wolno układać bezpośrednio na ziemi, ponieważ wgniatają się 

w nią i pod wpływem wilgoci szybciej ulegają korozji. Stal powinna być składowana 

na placu magazynowym, na podkładach drewnianych rozstawionych co około 2,0 – 2,5m. 

Stal zbrojeniową dostarczaną w kręgach należy układać na płasko w stosach po 8 warstw. 

Podłoże pod kręgami powinno być wykonane z krawędziaków lub bali drewnianych. Przy 

każdym zasieku powinna być tablica informacyjna z podaną charakterystyką stali oraz liczbą 

prętów. 

Można również magazynować stal pod wiatami. Wyjątkowo dopuszcza się również 

magazynowanie stali na wolnym powietrzu, lecz nie dłużej niż 4 miesiące. Dłuższe 

składowanie stali na wolnym powietrzu sprzyja korozji (utlenianiu się), która zmniejsza 

wytrzymałość stali. Struny, sploty i kable zbrojenia bezwzględnie należy przechowywać 

w pomieszczeniach przykrytych dachem. 

Plac przeznaczony do magazynowania stali należy ogrodzić. W ogrodzeniu potrzebne są 

dwie bramy: wjazdowa i wyjazdowa, teren powinien mieć spadek 0,5 – 1,0% umożliwiający 

odpływ wody deszczowej. 

W magazynie urządza się zasieki dla poszczególnych gatunków stali. Konstrukcja 

zasieków i stojaków dla stali zbrojeniowej zależy od: 

- ilości i asortymentu magazynowanej stali, 

- zużycia dobowego, 

- środków załadowczych, będących do dyspozycji, 



- sposobu transportu. 

Każdy gatunek stali należy zaopatrzyć w tabliczkę drewnianą lub metalową 

z następującymi danymi: 

- gatunek stali, 

- średnica stali, 

- długość prętów, 

- ciężar wiązki. 

Wybór rodzaju zasieków zależy od technologii produkcji oraz urządzenia dźwigowego. 

Jeżeli w magazynie znajduje się suwnica, zasieki powinny być ustawione równolegle do drogi 

transportu i prostopadle do kierunku jazdy suwnicy. Zasieki mogą być budowane 

w zależności od transportu wewnątrzzakładowego  

 

 
 
Magazynowanie stali prętowej prostopadle do drogi komunikacyjnej  

l – ogrodzenie, 2 – droga, 3 – samochód ze stalą, 4 – zasieki, 5 – stal prętowa w wiązkach, 6 – plac 

składowy stali w kręgach, 7 – stanowisko prostowania stali, 8 – nożyce mechaniczne, 9 – stojaki na stal pociętą 

 



 
 

 

 

Magazynowanie stali równolegle do drogi transportu  

l – tor kolei, 2 – wagony ze stalą prętową, 3 – ogrodzenie, 4 – zasieki do magazynowania stali prętowej, 

5 – stal prętowa w sztaplach, 6 – suwnica mostowa, 7 – nożyce do cięcia stali przejezdne, 8 – stojaki na stal 

prętową, 9 – droga transportu samochodowego, 10 – samochód ze stalą, 11 – plac składowy stali w kręgach, 

12 – stanowisko prostowania stali 

 

4. Transport daleki mieszanki betonowej i na budowie.  

 
Transport mieszanki betonowej. 

Podczas transportu mieszanki betonowej nie może wystąpić 

- sedymentacja (opadanie) kruszywa i wypływanie zaczynu cementowego, 

- zmiana składu mieszanki, 

- początek wiązania cementu, 

- zanieczyszczenie mieszanki, 

- zamarzanie mieszanki, 

- zmiana konsystencji mieszanki. 

 

Transport daleki czyli przewożenie mieszanki betonowej na znaczne odległości, może 

odbywać się w pojemnikach na samochodach ciężarowych, w mieszalnikach na samochodach 

i wózkami szynowymi (kolebami). Samochody wywrotki mogą być stosowane przy 

przewożeniu mieszanki betonowej na odległość do 2km 

 

5. Środki transportu mieszanki betonowej. 
 

Do transportu bliskiego poziomego stosowane są taczki, wózki dwukołowe – japonki, 

wózki wywrotki poruszające się po szynach, wózki z pojemnikami o napędzie, spalinowym 

lub elektrycznym 

 

Transport poziomo – pionowy odbywa się żurawiami, przy zastosowaniu specjalnych 

pojemników albo (coraz częściej) w specjalnych rurociągach, pod działaniem sprężonego 

powietrza lub za pomocą pomp tłoczących mieszankę betonową. 



 
Schemat instalacji urządzenia do transportu pneumatycznego mieszanki betonowej rurociągiem 

 

Do transportu poziomo - pionowego stosuje się również przenośniki taśmowe. Transport 

mieszanki betonowej przenośnikami taśmowymi może być stosowany przy betonowaniu 

elementów o dużej objętości, gdyż umożliwia przemieszczanie znacznych ilości mieszanki 

w ciągu godziny (do 100m3). Przenośniki taśmowe stosuje się obecnie przede wszystkim do 

transportu mieszanki w zakładach prefabrykacji, ponieważ w pomieszczeniach zamkniętych 

mieszanka betonowa nie jest narażona na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych 

(wiatr, deszcz, mróz). 

Stosowane są również betoniarki gruszkowe, zainstalowane na specjalnych 

samochodach, gdzie mieszanie składników następuje podczas jazdy samochodu. 

 

 
Betonomieszarka samochodowa z podajnikiem taśmowym 

 

6. Rodzaje rusztowań do robót budowlanych.       i 

7. Rusztowania drewniane, stalowe i systemowe. 

 
Rusztowania z drewna 

Obecnie rzadko stosowane. Wymogi konstrukcyjne podane są w 3 normach. 

Rusztowania   s t o j a k o w e   wykonuje się z drewna iglastego, okrąglaków o 

najmniejszej średnicy 12 cm. Rusztowanie takie ma 1 lub 2 rzędy stojaków, podłużnic, leżni 

(poprzecznic) i tężników (skośnie). Wszystkie części łączy się na gwoździe lub klamry. Rusztowania 

muszą też mięć pomosty, schodnie i poręcze. Przy rusztowaniach jednorzędowych odległość stojaków 

od muru do 1,5 m, zaś 2-rzędowych w rozstawie stojaków do 2.5 m, od ściany 35 cm. Rusztowania 

muszą być związane z murem poprzez zamocowane w nim haki. Wysokość do 20 m.  Szczegóły 

poniżej na rysunku: 



 
 

Rusztowania drewniane   d r a b i n o w e   (wiedeńskie). Są one składane z drabin o 

szerokości około 60 cm i długości do 8 m. Łączy się je linami i klamrami, co pozwala osiągnąć 

wysokość do 25 m. Konstrukcja musi być usztywniona tężnikami z desek. Na szczeblach drabin 

układa się pomosty i schodnie. Nie można na rusztowaniach układać ciężkich materiałów, więc nie do 

każdych robót są przydatne.  

Szczegóły na rysunkach poniżej: 

 

 

 



 
 

 

Przy nadbudowach wykonuje się czasem rusztowania   n a   w s p o r n o k a c h   

wysuniętych z wnętrza budynku przez otwory: 

 
 

Rusztowanie wysięgnikowe na wspornikach 

 

Rusztowania stalowe 

R u s z t o w a n i a    s t o j a k o w e   są najczęściej stosowanymi rusztowaniami do robót 

murarskich i innych. Są wykonane z rur stalowych o ustalonej długości, ustawianych w 2 rzędach., 

które są połączone podłużnicami, poprzecznicami i krzyżulcami. Stojaki są ustawione w rzędach do 2 

do 2.5 m. Połączenia są ze specjalnych łączników. Na gruncie musi być specjalne dobre oparcie. 

Na poprzecznicach układa się pomosty z desek grubości 38 mm i mocuje 2 rzędy poręczy, 

na wysokości 60 cm i 110 cm, a konstrukcję się usztywnia. U dołu pomostu ustawia się deskę 

(odbojnicę) zabezpieczającą przed spadnięciem np. narzędzi.. Co 24 m podłącza się instalację 

odgromową. Wejście stalowymi drabinami. Stosuje się te rusztowania do 30 m. 



 
 

Stalowe rusztowania rurowe 

 

Stalowe rusztowania ramowe (kolumnowe). Też są z rur stalowych Φ42 mm, łączonych 

parami i ustawianych w kolumnę. Łatwy montaż i demontaż. Patrz rysunek poniżej: 

. 

 
 

 



Rusztowanie kolumnowe 

 
 

Rusztowanie nożycowe i rusztowanie wiszące z ręcznym podnoszeniem 

 

Rusztowanie nożycowe jest stosowane do wysokości 14,5 m. Jest ono przesuwane na 

kółkach i podnoszone silnikiem elektrycznym. 

Rusztowania na linach stalowych wiszące na wspornikach mogą być opuszczane i 

podnoszone napędem ręcznym lub mechanicznym. Można nimi pracować na wysokości do 80 m. 

Wszystkie taki mechaniczne urządzenia podlegają dozorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.  

Szczegóły i wymagania podane są w kilku normach technicznych. 

 

 
 

Rusztowanie mechaniczne wiszące pod wspornikami 

 

Rusztowania wewnętrzne do wykonywania robót na niewielkich wysokościach mogą być 

wykonane jako rusztowania  k o z ł o w e, na których są ułożone pomosty z desek grubości 32 lub 38 

mm położonych na kozłach rozstawionych co 1,5 m lub gęściej. Rysunek poniżej: 



 
Rusztowania kozłowe 

 

 

8. Montaż i demontaż rusztowań. 
Proszę obejrzeć 4 min.  https://www.youtube.com/watch?v=ojKBL_088ag 

Rusztowania muszą być wykonane dokładnie przez pracowników przeszkolonych i tylko 

tacy też mogą na nich pracować. W czasie montażu teren musi być odgrodzony od ludzi i pojazdów. 

Nie należy na rusztowaniach pracować w czasie złych warunków atmosferycznych. Pracownicy nie 

mogą pracować jedni nad drugimi. Przejścia pod rusztowaniami muszą być osłonięte daszkami o 

wysięgu 2,2 m od zewnętrznego rzędu stojaków. 

 
Wszystkie prace związane z montażem lub demontażem rusztowań powinny być 

wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Tacy pracownicy są zobowiązani do używania 

sprzętu ochrony osobistej, zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. 

• Montażyści rusztowań muszą posiadać badania lekarskie zezwalające na prace na 

wysokości. 

• W czasie montażu i demontażu obowiązuje zakaz wstępu na rusztowania, z wyjątkiem 

pracowników wykonujących te czynności. 

• Korzystanie z rusztowań jest dozwolone dopiero po ich odebraniu przez kierownika budowy 

lub inną, wyznaczoną przez niego osobę. Osoby dokonujące odbiorów rusztowań muszą 

posiadać wymagane w tym zakresie uprawnienia. 

• Wokół miejsca montażu lub demontażu rusztowania oraz zamontowanej wciągarki 

rusztowaniowej należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zawiesić tablice ostrzegawcze. 

• Każdorazowo przed rozpoczęciem prac na rusztowaniu należy opracować i wdrożyć 

bezpieczny sposób ewakuacji pracowników z rusztowania. 

• Zabrania się montażu lub demontażu rusztowania podczas ograniczonej widoczności oraz 

bez dostatecznego oświetlenia o zmroku i w nocy, w czasie opadów deszczu i śniegu, podczas 

gołoledzi oraz podczas burzy i wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

 

 

 

 

 

 



9. Narzędzia do robót zbrojarskich. 
 

Zagęszczanie mieszanki betonowej. 

Po ułożeniu mieszanki betonowej wykonuje się jej zagęszczanie. Zagęszczanie mieszanki 

betonowej może być ręczne lub mechaniczne. Do mechanicznych metod zagęszczania 

zaliczamy: wibrowanie, wibroprasowanie, odpowietrzanie, ubijanie i wirowanie. 

Zagęszczanie ręczne, np. ubijanie i sztychowanie, stosuje się tylko przy niewielkim zakresie 

robot betoniarskich. Sztychowanie mieszanki należy stosować również przy 

zagęszczaniu z zastosowaniem wibratorów. Zabieg ten ma na celu nie tylko zagęszczanie, ale 

przede wszystkim właściwe ułożenie mieszanki betonowej w narożach deskowania 

i w miejscach występowania dużej liczby prętów zbrojeniowych. 

 
Na budowach najczęściej stosowane jest wibrowanie ułożonej mieszanki betonowej. Pod 

wpływem drgań następuje zmniejszenie tarcia wewnętrznego w mieszance, co umożliwia 

przemieszczanie się ziaren kruszywa i wypieranie powietrza.  

W zależności od napędu wibratory dzieli się na:  

elektromechaniczne, elektromagnetyczne, spalinowe, pneumatyczne. 

 

Ze względu na sposób przekazywania drgań na mieszankę rozróżnia się z kolei wibratory 

powierzchniowe, wgłębne, przyczepne i stoły wibracyjne oraz listwach wibracyjnych 

i płytach odpowietrzających. 

 

Wibratory powierzchniowe zagęszczają mieszankę betonową w wyniku bezpośredniego 

przekazywania jej drgań przez płytę, na której jest zamocowany napęd z mechanizmem 

wibrującym. Zagęszczanie mieszanki tym wibratorem rozpoczyna się po ustawieniu 

go na powierzchni mieszanki betonowej i prowadzi tak długo, aż na powierzchni ukaże się 

szklista powłoka zaczynu cementowego. Nie należy zagęszczania w danym miejscu 

przedłużać nadmiernie, gdyż może to wywołać opadanie kruszywa grubego. Wibratory 

powierzchniowe stosuje się do zagęszczania płaskich elementów betonowych lub 

żelbetowych o grubości do 20cm. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych należy 

pamiętać, żeby ślady kolejnych położeń płyty wibratora zachodziły na siebie pasami                        

o szerokości 10cm. 

 

Wibratory wgłębne zagęszczają mieszankę betonową przez bezpośrednie promieniste 

przekazywanie drgań mieszance znajdującej się wokół zanurzonej końcówki. Stosuje się je do 

zagęszczania betonu w fundamentach, słupach, dużych belkach i grubych płytach Zasięg 

działania wibratorów wgłębnych wynosi 20 – 80cm. Właściwe zagęszczenie 

mieszanki betonowej uzyskuje się przez kolejne zanurzanie końcówki wibratora w odległości 

około 1,5 promienia działania od poprzedniego. 

 

Elementy pionowe o grubości nie przekraczającej 25cm zagęszcza się wibratorami 

Przyczepnymi. Wibratory te mocuje się sztywno do elementów usztywniających 

konstrukcję deskowania, są to jarzma lub stężenia. Zasięg wibracji wibratora przyczepnego 



wynosi od 1,0 do 1,5m. Listwy wibracyjne służą do zagęszczania i wyrównywania warstw 

powierzchniowych płyt po zakończeniu zagęszczania wibratorami wgłębnymi. Jako jedyne 

urządzenie zagęszczające stosuje się je przy cienkich płytach. Listwy wibracyjne składają się 

z belek i zamocowanych do nich wibratorów przyczepnych. Belki przesuwa się po 

prowadnicach umieszczonych po obu stronach formowanej płyty. 

 

Mieszankę betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie stosując płyty 

odpowietrzające.  

Obecnie wchodzą też na rynek budowlany mieszanki betonowe 

samozagęszczalne. Istotą tych mieszanek jest odpowiedni skład, ze znacznym udziałem 

frakcji pylastych kruszywa. Mieszanki samozagęszczalne umożliwiają betonowanie 

konstrukcji o skomplikowanych kształtach i dużym zagęszczeniu zbrojenia. 

 

Stoły wibracyjne zagęszczają mieszankę betonową, przekazując jej drgania przez płytę 

stołu i formę, w której mieszanka się znajduje. Stoły wibracyjne są urządzeniami 

stałymi i mają najczęściej zastosowanie w wytwórniach elementów prefabrykowanych. 

Formy z prefabrykatami należy umieszczać na stole wibracyjnym symetrycznie, żeby środek 

ciężkości prefabrykatu pokrywał się ze środkiem płyty stołu wibracyjnego. Trzeba również 

pamiętać o dobrym przymocowaniu formy do płyty stołu wibracyjnego. 

 

Podczas wykonywania robót betoniarskich, będziesz obsługiwał różnego rodzaju 

maszyny i urządzenia. Przed przystąpieniem do obsługi należy wykonać następujące 

czynności: 

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi 

i odpadów, 

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą, 

- dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi urządzeń, 

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych i oświetlenia stanowiska zwłaszcza 

stan instalacji elektrycznej. 

 

Zaliczenie tematów  materiału 4 
Na zaliczenie tej części materiału należy do poniedziałku 14.12.2020 własnoręcznie (czytelnie) napisać                         

w zeszycie odpowiedzi na pytania. Następnie przysłać zdjęcia stron z odpowiedziami (w jednej wiadomości 

wszystkie trzy odpowiedzi) na mail:  jsuszek@ckz.swidnica.pl 

 

Pytania 
1.  Po obejrzeniu filmu z tematu nr.8 proszę wypisać 15 informacji podanych w filmie o 

montażu i demontażu rusztowania. 

2. Wypisz wszystkie typy rusztowań z tematów nr.6 i 7. 

3. „Dźwignice” które maszyny określamy tą nazwą –wymień i dlaczego. 

 

Brak nadesłanego zadania do 14.12.2020 ocena 1. 

 

Powodzenia Jan Sebastian Suszek  

jsuszek@ckz.swidnica.pl 
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