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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik, ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy na temat wykonywania 
deskowań i form elementów betonowych i żelbetowych. 

Poradnik zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

posiadać, aby przystąpić do realizacji jednostki modułowej ,,Wykonywanie deskowań 
i form’’. 

2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania (rozdział 4) umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania 

ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną 
literaturę oraz inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− polecenie i sposób wykonania ćwiczenia, 
− wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− sprawdzian postępów umożliwiający sprawdzenie poziomu wiedzy po wykonaniu 

ćwiczeń. 
4. Sprawdzian osiągnięć, który umożliwi sprawdzenie wiadomości i umiejętności jakie 

powinieneś opanować podczas realizacji programu tej jednostki modułowej. Sprawdzian 
osiągnięć powinieneś wykonać według instrukcji załączonej w poradniku. 
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 

instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po przyswojeniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. 

Jednostka modułowa: ,,Wykonywanie deskowań i form’’, której treść teraz poznasz jest 
konieczna do zapoznania się z procesem wykonywania elementów żelbetowych zarówno 
monolitycznych jak i prefabrykowanych. 

 
 
 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz 

instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te 
poznasz podczas trwania nauki. 
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Schemat jednostek modułowych 
 
 
 
 
 

712[01].Z2.01 
Organizowanie stanowiska pracy 

 

712[01].Z2 
Technologia robót betoniarskich 

 

712[01].Z2.05 
 Wykonywanie elementów monolitycznych 

 

712[01].Z2.04 
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, pielęgnacja 

świeżego betonu  
 

712[01].Z2.07 
 Wykonywanie remontów i napraw konstrukcji betonowych 

 

712[01].Z2.06 
 Wykonywanie elementów prefabrykowanych 

712[01].Z2.03 
Wykonywanie mieszanek betonowych i zapraw budowlanych   

 

712[01].Z2.02 
Wykonywanie deskowań i form 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− stosować terminologię budowlaną, 
− odróżniać technologie wykonania budynku, 
− przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać i zapobiegać zagrożeniom, 
− stosować procedury udzielania pierwszej pomocy, 
− rozpoznawać i charakteryzować podstawowe materiały budowlane, 
− odczytywać i interpretować rysunek budowlany, 
− posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
− wykonywać przedmiary i obmiary robót, 
− wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne, 
− organizować stanowisko składowania i magazynowania, 
− transportować materiały budowlane. 
− dobierać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej do realizacji zadań, 
− dobierać i zastosować materiały pomiarowe, 
− stosować przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej, 
− zagospodarować odpady, 
− porozumiewać się z przełożonymi i współpracownikami. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− zorganizować, użytkować i zlikwidować stanowiska prac betoniarskich, zgodnie 

z zasadami organizacji pracy, wymaganiami technologicznymi, przepisami bhp, zasadami 
ergonomii i ochrony środowiska, 

− dobrać narzędzia i sprzęt do realizacji określonych zadań, 
− dobrać i zastosować materiały pomocnicze, 
− wykonać i zdemontować proste indywidualne deskowania elementów, 
− wykonać i zdemontować deskowania przestawne, 
− wykonać i zdemontować stemplowania deskowań, 
− wykonać proste formy drewniane, 
− przygotować formy stalowe do betonowania, 
− wykonać obmiar i przedmiar robót, 
− ocenić jakość wykonanej pracy, usunąć usterki, 
− dobrać, odpowiednią do realizowanych zadań, odzież ochronną i sprzęt ochrony 

osobistej, 
− dobrać i zastosować narzędzia pomiarowe, 
− zastosować przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej, 
− zagospodarować odpady, 
− porozumieć się z przełożonymi i współpracownikami, 
− wykorzystać dokumentację techniczną. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Deskowania ciesielskie 
 
4.1.1. Materiał nauczania  

 
Deskowanie jest tymczasową konstrukcją z desek, płyt pilśniowych twardych, sklejki lub 

blachy, która ma za zadanie przenieść ciężar elementu i inne obciążenia oraz służącą do 
nadania wymaganego kształtu układanej w niej mieszance betonowej. Ponadto deskowanie 
wykorzystywane jest do podtrzymania zbrojenia w czasie betonowania i utrzymania elementu 
w niezmienionej postaci do czasu uzyskania przez beton niezbędnej wytrzymałości. 
Deskowanie elementów o dużej rozpiętości opiera się na konstrukcji pomocniczej, nazywanej 
stemplowaniem. Deskowanie z drewna zastosowane jednorazowo do konstrukcji 
o skomplikowanym kształcie nazywamy deskowaniem indywidualnym lub jednorazowym. 
Deskowania jednorazowe wykonuje się w taki sposób, aby po stwardnieniu betonu można je 
było łatwo rozbierać czyli rozdeskować konstrukcję, nie niszcząc desek i łat. Istnieje 
wówczas możliwość powtórnego ich wykorzystania. Wielokrotność użycia drewna na 
budowie jest jednym z czynników wpływających na zmniejszenie kosztów. Jeżeli deskowanie 
jest przewidziane do wielokrotnego użycia, do różnych części konstrukcji, to nazywamy je 
deskowaniem powtarzalnym lub inwentaryzowanym. 

Deskowanie ław niskich, do 30cm wysokości, wykonuje się z pojedynczej deski 
zamocowanej do kołków wbitych w grunt (rys.1). Rozstaw kołków, zależnie od rodzaju 
gruntu i grubości desek, wynosi 70 - 100cm. Długość kołków powinna być równa co najmniej 
dwukrotnej wysokości ławy. Całe deskowanie stabilizuje się, rozpórkami wstawionymi 
między kołki, których końce wiąże się drutem. 

Ławy wysokie mają deskowanie z tarcz powtarzalnych, wykonanych z desek, sklejki, 
płyt lub blachy, stabilizowanych rozpórkami opierającymi się na kołkach wbitych w grunt 
(rys.2).  

 
 

 
Rys. 1. Deskowanie dla ławy fundamentowej 

wysokości do 30cm [8, s. 214] 
Rys. 2. Deskowanie dla ławy fundamentowej 

wysokości do 100cm [8, s. 214] 
 
Deskowanie stóp fundamentowych o przekroju prostokątnym lub kwadratowym  

wykonuje się z czterech tarcz, z których dwie są wewnętrzne a dwie zewnętrzne. Tarcze 
wzmacnia się nakładkami z desek. Tarcze wewnętrzne, które opierają się na nakładkach 
przybitych od wewnątrz do tarcz zewnętrznych rozpiera się rozpórką. Tarcze zewnętrzne 
ściąga się drutem. Drut przy rozdeskowaniu pozostaje w betonie (rys.3).  
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Rys. 3. Deskowanie stopy o przekroju prostokątnym [7, s. 197]:1 – tarcza wewnętrzna, 2 – tarcza 

zewnętrzna, 3 – ściąg, 4 – rozporka, 5 – nakładka wzmacniająca 
 

Stopy fundamentowe schodkowe deskuje się podobnie jak ławy niskie, ogranicza się 
formę stopy z czterech stron, tworząc skrzynię drewnianą bez dna stojącą na gruncie. Stopy 
schodkowe deskuje się dwiema takimi skrzyniami nałożonymi na siebie i usztywnionymi 
kołkami wbitymi w grunt lub rozparciem od skarpy wykopu (rys.4). 

Deskowanie stopy fundamentowej trapezowej wykonuje się z dwóch części: skrzyni 
dolnej, jak przy stopach płaskich, oraz górnej złożonej z dwóch tarcz prostokątnych i dwóch 
trapezowych (rys.5). Ponieważ stopy fundamentowe występują zazwyczaj w większej liczbie 
sztuk o jednakowych wymiarach, powinny być deskowane tak, aby umożliwić wielokrotne 
użycie materiału. 

 

 
Rys. 4 . Deskowanie stopy fundamentowej schodkowe 

[8, s. 214] 
Rys. 5. Deskowanie stopy fundamentowej trapezowej 

[8, s. 214] 
 
Drewniane deskowanie ścian monolitycznych wykonuje się, tylko w razie betonowania 

indywidualnych, niepowtarzalnych odcinków ścian. Deskowanie takie, składające się 
z poziomych desek i pionowych słupków z bali łączonych ściągami z drutu, rozparte jest 
odcinkami łaty odpowiadającymi grubości ściany (rys.6). 

 
Rys. 6. Tradycyjne deskowanie ścian monolitycznych [8, s. 216] 
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Deskowania ścian o zarysie krzywoliniowym wykonuje się dla małej krzywizny desek, 
z desek wygiętych na słupkach, które mogą być wykonane z deski lub z kilku krótszych, 
zgodnie z promieniem krzywizny. Przy dużej krzywiźnie elementu deski przybija się pionowo 
do krążyn poziomych (rys.7). 

 
Rys. 7. Deskowanie ścian krzywoliniowych o małej i dużej krzywiźnie [5, s.350] 

 
Deskowania słupów o przekroju prostokątnym są wykonywane jako tarcze z desek 

zespalanych obejmami, zwanych też jarzmami, w rozstawie 50 - 80cm. Jarzma w deskowaniach 
indywidualnych wykonuje się z desek, a do deskowań inwentaryzowanych stosuje się jarzma 
z płaskowników z otworami umożliwiającymi zamykanie jarzma trzpieniem stalowym 
(rys.8). 

 

 

Rys. 8. Tradycyjne deskowanie słupa o przekroju prostokątnym [5, s. 363] 
 

Deskowania indywidualne słupów o przekroju okrągłym są wykonywane z listew 
przybijanych do jarzma, które w tym wypadku musi mieć wycięcie w kształcie połowy koła 
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(rys.9). Z dwóch połówek jarzma z nabitymi listewkami składa się deskowanie słupa, 
a jarzma łączy deskami - nakładkami.  

 
 

 
Rys. 9. Tradycyjne deskowanie słupa o przekroju okrągłym zależnie od średnicy [2, s. 365] 

 
W ścianach cienkich lub w połączeniu wieńca z gzymsem wykonuje się deskowanie 

oparte zwykle na wspornikach mocowanych do ściany(rys.10). 
 

                 
Rys. 10. Deskowanie wieńca zwykłego i z gzymsem [5, s. 367] 

 
Płaskie nadproża ceglane, np. Kleina oraz sklepienia płaskie wykonuje się na deskowaniu 

z tarczy zbitej z desek grubości 25 ÷ 38 mm, zależnie od rozpiętości otworu. Szerokość tarczy 
równa się grubości muru, a jej długość równa się szerokości otworu, gdy tarczę opiera się na 
deskach przybitych do bocznych ścian otworu lub jest 4 ÷ 6cm większa, gdy tarczę opiera 
się na murze. Ponieważ deski mają grubość większą niż spoina, ścina się krawędzie cegieł 
stanowiących oparcie tarczy. W otworach o szerokości w świetle powyżej 1,5 m tarcze 
podpiera się słupkami (rys.11). Słupki stanowią w tym przypadku stemplowanie. 

 

 
Rys. 11. Deskowanie nadproża ceglanego opartego na desce wspornikowej lub słupach [5, s. 368] 
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Deskowanie płaskich nadproży żelbetowych betonowanych na miejscu, składa się 
z tarczy tworzącej dno i dwóch tarcz bocznych. Deski są zbite nakładkami. Całość podpiera 
się stemplami z płatewką wzmocnioną  zastrzałami. Boczne tarcze ściąga się drutem 
i rozpiera deskami. Rozpórki wyjmuje się w czasie betonowania (rys.12). 

 
 

 
Rys. 12. Deskowanie nadproża żelbetowego [5, s. 368] 

 
Deskowanie stropów na belkach stalowych podwiesza się do tych belek. Prostopadle do 

belek przywiązuje się poprzecznice z łat lub desek (rys.13). 
 

 
Rys. 13. Deskowanie stropu na belkach stalowych [5, s. 369] 

 
Deskowanie monolitycznej płyty żelbetowej jest pomostem z desek opartych na ryglach, 

które z kolei opierają się na stojakach na stropie niższej kondygnacji lub na gruncie. Gładkie 
stropy płytowe monolityczne występują jednak w budownictwie stosunkowo rzadko, dlatego 
z deskowaniem płyty stropowej wiąże się zazwyczaj deskowanie żeber, belek lub podciągów, 
które mają kształt koryta o dnie obniżonym w stosunku do spodu płyty (rys.14). 
Stemplowanie stropu stanowią stojaki drewniane oraz rygle i stężenia. Obecnie coraz częściej 
stemple drewniane zastępuje się stemplami stalowymi, które stanowią słupy z możliwością 
regulacji ich wysokości.  
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Rys. 14. Deskowanie i stemplowanie stropów płytowych [9, s. 221] 

 
Deskowania pod stropy gęstożebrowe wykonuje się podobnie, z tym, że deskowanie 

płyty może być ażurowe, ponieważ służy jedynie jako podparcie pustaków, a nie jako forma 
do układania mieszanki betonowej (rys.15). 

 

 
Rys. 15. Deskowanie stropów gęstożebrowych [9, s. 221] 

 
Żelbetowe monolityczne schody składają się z biegów i spoczników. Deskowanie 

spoczników nie różni się od deskowania płyty stropowej płaskiej lub żebrowej, natomiast 
deskowanie biegu, ze względu na nachylenie oraz konieczność ukształtowania stopni, jest 
bardziej skomplikowane (rys.16). Deskowanie biegu musi umożliwić układanie mieszanki 
betonowej od góry i jednocześnie nie dopuszczać do jej zsuwania się po pochyłym 
deskowaniu. Elementem który umożliwia takie wykonanie deskowania są deski policzkowe 
złożone z dwóch nałożonych na siebie równolegle desek; jedna z nich - wewnętrzna - ma 
wycięcie na stopnie. Do pionowych ścianek wycięć są przybite deski podstopni, które 
kształtują stopnie. 

Zbyt duży rozstaw stempli, niewłaściwy przekrój desek, zła jakość wykonania mogą być 
powodem zdeformowania się deskowania, a nawet złamania pod ciężarem mieszanki 
betonowej. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 13 

 
Rys. 16. Deskowanie schodów [4, s.138] 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania deskowania brygada powinna otrzymać od 

kierownictwa robót instrukcję dotyczącą: 
− wymaganej grubości stempli, 
− rozstawu stempli w kierunku prostopadłym i równoległym do leżni, 
− przekroju leżni (rygli), 
− grubości desek do zasłaniania pomostu. 

Przedłużanie stempli, jeżeli jest konieczne, wykonuje się w odległości około 1/3 od końca 
stempla. Sztukowanie stempli w środku długości, czy w strefie największego zginania, jest 
niedopuszczalne. 

Sztukowanych stempli nie należy ustawiać obok siebie wzdłuż leżni, w rzędach do nich 
prostopadłych, ani wzdłuż przekątnej prostokąta siatki ustawionych stempli; należy ustawiać je 
mijankowo. Liczba sztukowanych stempli nie powinna przekraczać 15%. 
Połączenia leżni (rygli) ze stemplami powinny być trwałe. Jeżeli leżnie przybija się do stempli 
bez wyrobienia wrębu, należy przybić pod nie czterema gwoździami podpórki długości około 
30cm. Leżnie nie mogą być łączone między stemplami, lecz na stemplach. 

Deskowanie powinno być tak wykonane, aby wszelkie przesunięcia części deskowania lub 
jego deformacje były niemożliwe. W związku z tym obowiązuje stężanie stempli pasami 
poziomymi, a na wysokości powyżej 3m – również zastrzałami ukośnymi. 

Podczas wykonywania wysokich (ponad 3m) deskowań należy zabezpieczyć pracowników 
dodatkowymi tymczasowymi pomostami o szerokości 70cm z barierami i krawężnikami. 

Narzędzia ciesielskie, jak siekiery, dłuta, łapy i gwoździe, należy nosić w specjalnie 
przygotowanych do tego celu skrzynkach drewnianych. 

Ze względu na bezpieczeństwo pracy niedozwolone jest pozostawienie ostrych narzędzi 
luzem na deskowaniu. Narzędzia takie, jeżeli trzeba je pozostawić, powinny być wbite ostrzem 
w drewno. 

Do rozdeskowania konstrukcji żelbetowych można przystąpić po stwierdzeniu dostatecznej 
wytrzymałości i uzyskania zezwolenia upoważnionej do tego osoby.  

Materiał drzewny z deskowania układa się w oznaczonym miejscu w taki sposób, aby 
wykluczyć możliwość skaleczenia się gwoździami. 
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4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na podane pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany wykonania 
ćwiczeń. 
1. Co nazywamy deskowaniem? 
2. Kiedy stosujemy deskowania ciesielskie? 
3. Jaka jest kolejność czynności przy wykonaniu deskowania pod nadproże monolityczne? 
4. Jaka jest kolejność czynności przy wykonaniu deskowania na słup o przekroju 

prostokątnym? 
5. Jaka jest kolejność czynności przy wykonaniu deskowania pod nadproże typu Kleina? 
6. Jaka jest kolejność czynności przy wykonaniu deskowania wieńca? 
7. Z jakich elementów składa się deskowanie słupów o przekroju okrągłym? 
8. Jak deskujemy stropy na belkach stalowych? 
9. Jak deskujemy stropy płytowe? 
10. Jak deskujemy stropy gęstożebrowe? 
11. Z jakich elementów składa się deskowanie schodów płytowych? 
12. Jaką funkcję pełni stemplowanie i w jakich przypadkach jest stosowane? 
13. Jakie przepisy bhp obowiązują przy montażu i demontażu deskowań?  
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj deskowanie stopy fundamentowej o wysokości 30 cm i wymiarach w rzucie 
poziomym 60 x 80 cm. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
2) dobrać materiały do wykonania tarcz deskowania, 
3) wykonać cztery tarcze, 
4) wykonać rozpórki i nakładki odpowiedniej wielkości, 
5) wstawić tarcze w wyznaczonym miejscu, 
6) zmontować rozpórki i ściągi, 
7) sprawdzić sztywność konstrukcji, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
– deski, krawędziaki, drut, gwoździe, 
– piła, siekiera ciesielska, młotek,  
– taśma miernicza, przymiar metrowy, 
– poziomnica, 
– apteczka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj deskowanie belki nadprożowej nad otworem drzwiowym szerokości 1,00m. 
Przekrój poprzeczny belki ma wymiary 20 x 25cm. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
2) zorganizować stanowisko pracy, 
3) rozrysować deskowanie na podstawie podanych wymiarów, 
4) wykonać tarcze boczne i dolną, 
5) zamontować deski wspornikowe, 
6) zmontować ściany deskowania, 
7) zamontować konstrukcję na deskach wspornikowych, 
8) sprawdzić rozpórki, 
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
– deski, krawędziaki, gwoździe, 
– piła, siekiera ciesielska, młotek,  
– taśma miernicza, przymiar metrowy, 
– poziomnica, 
– apteczka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj deskowanie słupa o przekroju  prostokątnym i wymiarach 20x30cm oraz 
wysokości 250cm wraz z zabezpieczeniem i usztywnieniem. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
2) zorganizować stanowisko pracy, 
3) rozrysować deskowanie na podstawie podanych wymiarów słupa, 
4) wykonać tarcze wewnętrzne i zewnętrzne, 
5) wykonać ramkę stabilizacyjną, 
6) wykonać jarzma, 
7) wykonać montaż całej konstrukcji, 
8) sprawdzić pion wykonanego deskowania, 
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
– deski, krawędziaki, drut, gwoździe, 
– piła, siekiera ciesielska, młotek,  
– taśma miernicza, przymiar metrowy, 
– poziomnica, 
– apteczka 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 4 
Wykonaj deskowanie wieńca żelbetowego na ścianie zewnętrznej wykonanej, z cegły 

ceramicznej pełnej. Wysokość  wieńca wynosi 25cm. Deskowanie należy wykonać na 
długości 2m. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
2) zorganizować stanowisko pracy, 
3) rozrysować deskowanie na podstawie rysunku konstrukcyjnego, 
4) wykonać tarcze z desek, 
5) osadzić listwy podporowe,  
6) wykonać osadzanie tarczy z jednoczesnym montażem wspornika, 
7) wykonać ściągi, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
– deski, krawędziaki, drut, gwoździe, 
– piła, siekiera ciesielska, młotek,  
– taśma miernicza, przymiar metrowy, 
– poziomnica, 
– apteczka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) scharakteryzować deskowania?   
2) określić kolejność czynności podczas wykonania deskowania pod stropy?   
3) zachować ostrożność podczas wykonywania montażu i demontażu 

deskowań?   
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania tarcz deskowania?   
5) wykonać deskowanie stopy fundamentowej?   
6) wykonać deskowanie nadproża?   
7) wykonać deskowanie słupa prostokątnego?   
8) współpracować z innymi w trakcie wykonywania prac ?   
9) stosować przepisy bhp podczas montażu i demontażu deskowań?   
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4.2. Deskowania przestawne, przesuwne i ślizgowe 
 
4.2.1. Materiał nauczania  

 
Do deskowania fundamentów stosuje się tarcze, podobnie jak do deskowania ścian, 

dlatego deskowania systemowe służą do obu elementów konstrukcyjnych (rys.17). 

     
Rys. 17. Przykłady deskowań fundamentów [4, s. 51] 

 
Ściany wykazują stosunkowo dużo cech powtarzalności, stała wysokość kondygnacji, 

modularny rozstaw ścian poprzecznych do deskowanej, dlatego łatwo jest używać 
powtarzalnych elementów deskowań, przeznaczonych do wielokrotnego użycia. Elementy 
takie to płyty, zwane tarczami, łączone różnego rodzaju klamrami i łącznikami 
umożliwiającymi szybki montaż i rozbiórkę. Zależnie od sposobu przenoszenia tarcz 
z zabetonowanej części ściany na inną, deskowania takie dzielimy na: przestawne, tunelowe 
i ślizgowe. 

Deskowania przestawne wielokrotnie montowane i demontowane w trakcie wznoszenia 
budynku, służą do wykonywania fragmentów lub całości ścian o wysokości jednej 
kondygnacji (rys.18). Rozróżnia się tego rodzaju deskowania: drobnowymiarowe, 
średniowymiarowe i wielkowymiarowe. Deskowanie drobnowymiarowe jest przeznaczone 
do montażu ręcznego.  
 

 
Rys. 18. Elementy średniowymiarowego deskowania przestawnego [9, s. 216]  
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Deskowania ścian należy montować zgodnie z projektem, zapewniając ich szczelność, 
sztywność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowania i związane z nimi rusztowania 
powinny być dokładnie sprawdzone pod względem prawidłowości wykonania i odebrane 
przez służby techniczne budowy. 

Przed przystąpieniem do montażu deskowań należy je dokładnie sprawdzić pod 
względem technicznym oraz usunąć wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia. 

Następnie zaznacza się kredą na fundamentach lub stropach, zgodnie z projektem, 
usytuowanie ścian. 

Przed przystąpieniem do montażu deskowania powleka się poszczególne jego płyty 
preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu do deskowania, ułatwi to późniejszy 
demontaż. 

Właściwy montaż deskowań rozpoczyna się od naroży budynków i krawędzi 
poszczególnych ścian. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne ustawienie ścian 
w stosunku do naniesionych linii oraz do pionu. Jednocześnie należy usztywnić deskowanie 
w kierunku prostopadłym i równoległym do płaszczyzny ściany. 

Jeżeli ściany mają być zbrojone, to montaż zbrojenia wykonuje się jednocześnie 
z montażem deskowania. 

Deskowanie wielkowymiarowe jest przestawiane przy użyciu dźwigu, gdyż ma znaczną 
masę (rys.19). Składa się ono z płyt po obu stronach betonowanej ściany o wysokości 
kondygnacji i szerokości równej lub mniejszej od szerokości ściany.  

 

 
Rys. 19. Wielkowymiarowe deskowanie przestawne  [9, s. 217]  

 
 
 
 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 19 

Zasada konstrukcji przestawnego deskowania wielkowymiarowego (rys.20) jest podobna 
do deskowania drobnowymiarowego. 

            
Rys. 20. Wielkowymiarowe deskowanie przestawne   

a) fragment deskowania, b) elementy, c) łączenie tarcz, d) sworznie, e) wzmocnienie [5, s. 355] 
 

Deskowanie słupów składa się z tarcz, podobnie jak deskowanie ścian, dlatego 
deskowania systemowe służą do obu rodzajów elementów konstrukcyjnych (rys.21). 

 
 

 
 

Rys. 21. System deskowy słupa o przekroju prostokątnym [4, s.102] 
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Jeżeli słup o przekroju okrągłym ma być wielokrotnie powtórzony, to wówczas 
deskowanie powtarzalne można wykonywać z blachy stalowej wzmocnionej profilami 
walcowanymi, a jarzma drewniane zastąpić obejmami z płaskownika skręcanymi na śruby.  

Obecnie jako deskowania słupów o przekroju kołowym stosuje się rury metalowe 
(rys.22). Do wykonania słupów o przekroju okrągłym stosuje się również deskowanie 
z utwardzonej tektury. 

 

 
Rys. 22. Deskowanie wraz z pomostem roboczym słupa o przekroju okrągłym [4, s. 154] 

 
Stropy można deskować arkuszami sklejki deskowaniowej układanej na ruszcie wykonanym 

z dźwigarów i wspierającym się na stemplach lub sztywnymi płytami deskowaniowymi (rys.23).  
 

 
Rys. 23. Deskowanie stropu z wykorzystaniem tarcz i dźwigarów podłużnych  [7, s. 209] 

 

 
Klasycznym rodzajem deskowań członowych są deskowania tunelowe, których nazwa 

pochodzi od kształtu podstawowego elementu (rys.24). Tarcze formują powierzchnie 
przeciwległych ścian i łączą je ze stropem. Tarcze są połączone ze sobą za pomocą zawiasów 
lub specjalnych zamków umożliwiających odchylenie ich do wewnątrz komory w czasie 
rozdeskowania. Konstrukcja usztywniająca ma mechanizm, zwykle śrubowy, umożliwiający 
opuszczenie tarczy formującej strop w czasie rozformowania. Ponieważ operowanie takimi 
elementami, szczególnie podczas rozdeskowania, jest dosyć trudne, zwłaszcza przy dużych 
rozpiętościach płyty stropowej, elementy tunelowe zastępuje się czasem elementami 
kątowymi, będącymi jakby połówkami elementu tunelowego. Operowanie nimi jest znacznie 
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łatwiejsze, ale zwiększona liczba elementów wydłuża czas montażu i demontażu deskowania. 
Elementy czołowe służą do formowania ściany podłużnej, niewielkich fragmentów ścian 
poprzecznych i odpowiadającej im części stropu. Ściany szczytowe od strony wewnętrznej 
budynku są formowane w elementach tunelowych, ale od strony zewnętrznej są deskowane 
elementami szczytowymi.  

Do otworów pozostawionych w ścianach poprzecznych niższej kondygnacji kotwi się 
elementy pomostów roboczych, których zadaniem jest zapewnienie komunikacji wzdłuż 
budynku w czasie, gdy komory wznoszonych pomieszczeń są zablokowane elementami 
tunelowymi i czołowymi oraz stworzenie powierzchni przeładunkowej, z której żuraw zabiera 
elementy tunelowe i szczytowe odłączone od konstrukcji i wytaczane z znoszonych komór po 
osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości. 

 
Rys. 24. Deskowanie tunelowe [4, s. 211] 

a) fragment zadeskowanego stropu, b) element tunelowy, c)element kątowy, d) element czołowy,  
e) element szczytowy f) pomost roboczy 

 
Przy zastosowaniu deskowań tunelowych są betonowane jednocześnie ściany i strop 

kondygnacji, co nie zawsze jest organizacyjnie wygodne. Dlatego w celu betonowania 
kondygnacji w dwóch etapach, wykorzystuje się deskowanie stolikowe (rys.25). Deskowanie 
stolikowe składa się z metalowego stelaża zakończonego od dołu kółkami przeznaczonymi 
do przetaczania elementu a u góry widełkami, w które wmontowuje się drewniane 
podłużnice. Na podłużnicach jest mocowany drewniany ruszt pokryty sklejką. W przypadku 
stosowania deskowań stolikowych ściany budynku wykonuje się zwykle 
w wielkowymiarowych deskowaniach rozbieralno-przestawnych 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 22 

 
Rys. 25. Deskowanie stolikowe[7, s. 211] 

1 – ruszt drewniany, 2 – sklejka, 3,4,5,6,7 – metalowa konstrukcja wsporcze, 8 – bariera ochronna, 9 – kółka 
 

Wysokie ściany o jednakowej grubości bardzo często wykonuje się w deskowaniach 
ślizgowych (rys.26). Składają się one z dwóch tarcz wysokości 1,2m, umocowanych na 
specjalnych ramkach. W ryglu ramki jest umieszczony dźwignik hydrauliczny połączony 
wężem gumowym z pompą obsługującą dźwigniki deskowania. Dźwignik jest nasadzony na 
pręt kierunkowy ze stali okrągłej 30mm. Dźwignik jest tak skonstruowany, że może 
przesuwać się po pręcie ku górze. Podniesiony ponad deskowanie podciąga je, a następnie 
znowu unosi się po pręcie wyżej. Tarcze wykonuje się z drewna i obija blachą, albo wykonuje 
całe metalowe. 

Do ramki są podwieszone: pomost zewnętrzny służący do wykończania powierzchni 
ściany i wewnętrzny górny pomost roboczy, z którego betonuje się ściany, oraz wewnętrzny 
pomost dolny, również do robót wykończeniowych. 

Deskowania ślizgowe mogą być też unoszone po drabinach metalowych przystawianych 
do ściany lub podwieszane do wieży stalowej wznoszonej wewnątrz betonowych ścian. 
Rozwiązania te umożliwiają oszczędność stali, ponieważ zbędne stają się pręty kierunkowe, 
których nie można przeważnie wyjąć z betonu.  . 
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Rys. 26. Deskowanie ślizgowe [7, s.216] 

 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na podane pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany wykonania 
ćwiczeń. 
1) Jakie są rodzaje deskowań systemowych? 
2) Jakie są rodzaje deskowań przestawnych? 
3) Jakie elementy są najważniejsze w deskowaniu przestawnym? 
4) Czym charakteryzują się deskowania przesuwne? 
5) Jakie elementy są najważniejsze w deskowaniu ślizgowym? 
6) Z jakich elementów składa się deskowanie słupów o przekroju prostokątnym? 
7) Jakie przepisy bhp obowiązują przy montażu i demontażu deskowań?  
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj montaż deskowania stopy fundamentowej prostokątnej z elementów 
drobnowymiarowych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
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3) dobrać elementy deskowania, 
4) zapoznać się z instrukcją montażu deskowania, 
5) ustawić tarcze w wyznaczonym miejscu, 
6) zmontować tarcze zgodnie z instrukcją, 
7) sprawdzić sztywność konstrukcji, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
– zestaw deskowań systemowych, 
– taśma miernicza, przymiar metrowy, 
– poziomnica, 
– apteczka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj demontaż deskowania stopy fundamentowej prostokątnej z elementów 
drobnowymiarowych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) określić kolejność czynności podczas demontażu deskowania, 
4)  rozpiąć złącza tarcz, 
5) zdemontować tarcze, 
6) ułożyć elementy deskowania w miejscu składowania, 
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
– zmontowane deskowanie drobnowymiarowe stopy fundamentowej, 
– apteczka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zmontować i zdemontować deskowanie systemowe stopy 

fundamentowej?   
2) współpracować z innymi w trakcie wykonywania prac?   
3) zachować ostrożność podczas wykonywania montażu i demontażu 

deskowań?   
4) stosować przepisy bhp podczas montażu i demontażu deskowań?   
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4.3. Rusztowania 
 
4.3.1. Materiał nauczania  
 

Obecnie rusztowania z drewna wykonuje się dość rzadko, ponieważ wyparły je 
rusztowania metalowe. Montaż i demontaż rusztowań również metalowych, zalicza się do 
robót ciesielskich. Rusztowania służą do prac wykończeniowych tynkowania, malowania, 
spoinowania wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz do wznoszenia budynków metodą 
tradycyjną. W związku z tym, oprócz podziału na rusztowania drewniane i stalowe, 
rozróżniamy jeszcze rusztowania zewnętrzne i wewnętrzne. Do zewnętrznych i drewnianych 
zalicza się rusztowania stojakowe i drabinowe (rys.27, 28). Ze względu na pracochłonność 
i duże zużycie drewna rusztowania stojakowe stosowane są rzadko. 

       
Rys. 27. Rusztowanie stojakowe jednorzędowe   Rys. 28. Rusztowanie drabinowe 
a) przekrój, b)widok [2, s. 392]     a) widok, b) przekrój   [2, s. 402] 
 
Do nadbudowy lub remontów budynków albo gdy nie można rusztowania oprzeć na 

gruncie, stosuje się rusztowania na wspornikach wysuniętych z wnętrza budynku przez 
istniejące lub wybite do tego celu otwory (rys.29). 

 

 

Rys. 29. Rusztowanie na wysuwnicach [2,  s. 408] 
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Rusztowania stojakowe z rur stalowych, są obecnie najczęściej spotykanym rodzajem 
rusztowań do robót betoniarskich i murarskich (rys.30). 

Szkielet konstrukcyjny rusztowania z rur składa się z dwóch rzędów stojaków 
połączonych podłużnicami, poprzecznicami i krzyżulcami. Poszczególne elementy 
konstrukcji łączy się łącznikami, których kształt zależy od tego, pod jakim kątem zbiegają się 
łączone rury. Mamy więc łączniki wzdłużne, krzyżowe, krzyżowo - obrotowe i sztywne. 
Stojaki rusztowań opiera się na gruncie za pośrednictwem podstawek stalowych leżących na 
balach podwalinowych z drewna, grubości min. 50mm. Podobnie jak rusztowania drewniane 
również i rusztowania z rur mocuje się do ściany linką stalową lub drutem wiązanym do haka 
lub kotwy wbitej w mur. 

 

 
Rys. 30.. Rusztowanie z rur stalowych [9, s.225 ] 
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Do komunikacji pionowej służą drabiny stalowe, wykonane z profili stalowych zimno 
giętych, zawieszone górą i oparte dołem na poprzecznicach (rys.31). 

 

 
Rys. 31.. Pion komunikacyjny [7, s.155] 

1 – dabina, 2 – rama, 3,4 – płyty pomosty, 5 – poręcz poprzeczna 
 

Wszelkie rusztowania stalowe powinny być wyposażone w instalację odgromową na 
narożnikach rusztowań oraz pośrednio w odstępach nie większych niż 24,0m. Funkcję 
przewodu odgromowego pełnią stojaki, które u góry wyposaża się w piorunochron, a dołem 
łączy z uziemieniem. 

W metalowych rusztowaniach ramowych podstawowym elementem są stojaki ramowe. 
Wymagania odnośnie podłoża i posadowienia są podobne jak do rusztowań z rur stalowych 
(rys.32). 
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Rys. 32.. Rusztowanie ramowe [4, s.38] 

1 – rama pionowa, 2 – rama pozioma lub element podestu, 3 – usztywnienia krzyżowe, 4 – podstawka 
regulacyjna, 5 – boczne barierki ochronne, 6 – drabinki 

 
Montaż takiego rusztowania rozpoczyna się od ustawienia podstawek regulacyjnych, 

następnie nakłada się ramy pionowe i mocuje krzyżulce (rys.33). Kolejną czynnością jest 
nałożenie podestów oraz elementów zabezpieczających takich jak słupki i barierki. Podobnie 
montuje się następne segmenty aż do samej góry. Demontaż rusztowania następuje 
w odwrotnej kolejności. 
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Rys. 33.. Montaż rusztowania ramowego [4, s.39] 

 
 

Do prac remontowych i konserwatorskich stosowane są rusztowania przejezdne (rys.34). 
Najczęściej ich elementy wykonane są z aluminium i stali ocynkowanej a podesty ze sklejki 
wodoodpornej. 
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Rys. 34. Przykłady rusztowań przejezdnych [7, s.170,171] 

 
Pewną popularność zyskały sobie rusztowania ramowe typu ,,Warszawa”, zwane 

rusztowaniami kolumnowymi (rys.35). Składają się one z ram wykonanych z rur stalowych, 
które łączy się parami tworząc kolumnę i usztywniając poziomym skratowaniem po jednym 
na 5 wysokości ram. Rusztowanie takie bardzo łatwo i szybko się montuje i demontuje, 
ponieważ nie ma żadnych złączy śrubowych, a kolejne ramy wkłada się w uchwyty ram 
położonych niżej. Służą zarówno do robót elewacyjnych, jak i we wnętrzach budynków. 

 
Rys. 35. Rusztowanie typu Warszawa [7, s.174] 
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Nieprawidłowe lub niedokładne ustawienie rusztowań może spowodować poważne 
zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, którzy będą na nich pracować. Dlatego muszą one być 
wykonane z odpowiednich materiałów, zgodnie z projektem lub szkicem przygotowanym 
przez kierownika robót oraz udostępnione pracownikom, oprócz wykonujących rusztowania, 
którzy są odpowiednio przeszkoleni, dopiero po odbiorze technicznym. Pracownicy 
wykonujący i rozbierający rusztowania muszą być wyposażeni w hełmy i pasy ochronne 
przymocowane do stałych części konstrukcji budowli. Do robót tych nie wolno zatrudniać 
młodocianych. 

W czasie montażu i rozbiórki rusztowań teren robót powinien być ogrodzony lub 
zabezpieczony w inny sposób przed dostępem ludzi i przed ruchem pojazdów. Teren pod 
rusztowaniem ustawionym wprost na gruncie powinien być wyrównany do poziomu na 
szerokości 1m poza zewnętrzny rząd stojaków. Ponad terenem, na którym ustawia się 
rusztowanie, należy usunąć napowietrzne przewody elektryczne. Rusztowanie powinno być 
oddalone od linii niskiego napięcia o co najmniej 2 m, od linii wysokiego napięcia do 15kV 
o 5 m, od linii do 30kV o 10m i od linii powyżej 30kV o 15m. 

Nie wolno prowadzić montażu ani rozbiórki rusztowań w czasie złych warunków 
atmosferycznych (mgły, burzy, silnego wiatru, ulewnego deszczu, śnieżycy) ani po zmroku. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót ciesielskich, związanych z budową lub 
rozbiórką rusztowań, jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie. W czasie 
prowadzenia tych robót na wznoszonym (lub rozbieranym) rusztowaniu mogą przebywać 
tylko pracownicy wykonujący te roboty. 

Drogi komunikacyjne i przejścia piesze pod rusztowaniami trzeba osłonić daszkami 
ochronnymi o wysięgu co najmniej 220cm od zewnętrznego rzędu stojaków. 

Na rusztowaniach należy zawiesić tablicę informacyjną, na której znajdują się informacje 
o ich nośności. Zabrania się obciążać pomosty rusztowań ponad ich nośność. Po pomostach 
rusztowań nie wolno biegać, gdyż wywierany jest wtedy większy nacisk, mogący 
spowodować załamanie pomostu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań może odbywać się 
tylko po przeznaczonych do tego celu drabinach. Rusztowanie powinno być sprawdzane 
codziennie przez brygadzistę brygady pracującej na rusztowaniu i co 10 dni przez personel 
inżynieryjno - techniczny. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na podane pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania 
ćwiczeń. 
1. Do czego służą rusztowania? 
2. Jakie są rodzaje rusztowań? 
3. Jakie elementy składają się na rusztowanie ramowe? 
4. Jakie są warunki wykonania rusztowania ramowego? 
5. Jakie elementy składają się na rusztowanie typu Warszawa? 
6. Jakie są warunki wykonania rusztowania typu Warszawa? 
7. Jakie przepisy bhp obowiązują przy montażu i demontażu rusztowań?  
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj montaż jednego segmentu rusztowania ramowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
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Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dobrać elementy rusztowania, 
2) przygotować miejsce w którym zostanie ustawione rusztowanie, 
3) ustawić podstawy, 
4) nałożyć ramy, 
5) zainstalować krzyżulce, 
6) nałożyć podest, 
7) założyć elementy zabezpieczające, 
8) sprawdzić poziom podestu, 
9) sprawdzić stabilność rusztowania, 
10) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
11) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− elementy rusztowania ramowego,  
– przymiar metrowy, 
– poziomnica, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj montaż rusztowania typu ,,Warszawa” na wysokość 3,5 m. Rusztowanie ma 
służyć do robót elewacyjnych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać elementy rusztowania, 
2) przygotować miejsce, w którym zostanie ustawione rusztowanie, 
3) ustawić dwa pierwsze segmenty , 
4) sprawdzić stabilność rusztowania, 
5) sprawdzić pion rusztowania, 
6) kontynuować montaż z jednoczesną kontrolą stabilności, 
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− ramy rusztowania typu ,,Warszawa”, 
− drabinki, pomosty, 
− stężenia przekątne, 
− podstawki śrubowe, 
− podkłady drewniane,  
– przymiar metrowy, 
– poziomnica, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) scharakteryzować rusztowania różnego typu?   
2) omówić kolejność czynności podczas montażu rusztowań z rur 

stalowych?   
3) zorganizować prace montażowe rusztowań wewnętrznych?   
4) wykonać montaż rusztowania ramowego?   
5) wykonać montaż rusztowania typu Warszawa?   
6) współpracować z innymi w trakcie wykonywania prac?   
7) stosować przepisy bhp podczas montażu i demontażu rusztowań?   
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4.4. Formy 
 
4.4.1. Materiał nauczania  

Jakość prefabrykatu zależy w dużej mierze od jakości formy. Forma powinna zapewniać 
właściwy kształt elementu, dokładność wymiarów i gładkość powierzchni oraz powinna być 
dostatecznie sztywna, aby podczas produkcji elementu i jego przenoszenia wraz z formą, nie 
następowały zbyt duże odkształcenia. Niezależnie od tego konstrukcja formy powinna być tak 
rozwiązana, aby w możliwie łatwy sposób można było ją składać i rozkładać. 

Konstrukcja formy i materiał, z jakiego jest ona wykonana, zależą od kształtu, wielkości 
oraz technologii produkcji wykonywanego elementu. Na wybór materiału i konstrukcję formy 
wpływa w sposób zasadniczy wielokrotność użycia formy. W zakładach, które produkują 
masowo elementy podlegające typizacji, formy powinny być trwałe, przydatne do długiego 
użytkowania. 

Istnieje wiele różnych rodzajów form. Najprostszym przykładem jest skrzynia drewniana. 
Formą będzie także urządzenie do produkcji prefabrykowanych rur metodą odśrodkową, 
gdzie obracająca się z dużą szybkością rura jest rodzajem formy. Jednocześnie formą dla 
pustaka silikatowego będzie wgłębienie w prasie, zaś dla betonu komórkowego będzie forma 
o kształtach prostopadłościanu, która zawiera 2 – 4 m3 betonu komórkowego. 

Ze względu na technologię produkcji elementów formy dzieli się na: 
− przenośne stosowane są do wykonywania elementów lekkich, o wymiarach małych lub 

średnich. Prefabrykaty po zaformowaniu przenosi się razem z formą na miejsce 
dojrzewania. Formy te wykonuje się z drewna lub metalu. 

− stałe, w których całość procesu produkcyjnego przebiega na jednym stanowisku, służą do 
produkcji elementów ciężkich o dużych wymiarach. 

− do produkcji taśmowej stosuje się w zakładach prefabrykacji w razie masowego wyrobu 
elementów, o wysokim stopniu zmechanizowania.  
Ze względu na konstrukcję oraz technologię produkcji formy dzielimy na: poziome, 

pionowe i uchylne. Ze względu zaś na liczbę elementów wykonywanych w jednym cyklu 
produkcyjnym na formy pojedyncze i bateryjne. Ponadto rozróżniamy formy: z własnym 
podkładem i bez podkładu, z bokami otwieranymi i z bokami odejmowanymi. 

Ze względu na materiał, z jakiego wykonuje się formy, rozróżniamy formy drewniane, 
metalowe, żelbetowe i z tworzyw sztucznych. 

Formy drewniane wyrabia się z drewna miękkiego dla niewielkiej liczby wyrobów lub 
z drewna twardego do produkcji większych serii. Formę drewnianą można wykorzystać do 
produkcji 50 – 200 sztuk. W celu przedłużenia okresu użytkowania formy obija się ją blachą 
lub wzmacnia płaskownikami albo kształtownikami stalowymi. Formę drewnianą obitą 
blachą można zastosować do produkcji 100 – 500 sztuk. Elementy form drewnianych łączy 
się na śruby lub zamki metalowe. W razie produkcji niewielkiej liczby mniejszych 
elementów, mających duże dopuszczalne tolerancje wymiarów, formy można zamykać za 
pomocą klinów drewnianych. Formy drewniane nie mogą być stosowane do produkcji 
elementów, których dojrzewanie przyśpiesza się przez nagrzewanie, gdyż powoduje to 
paczenie się formy. 

Powierzchnie wewnętrzne form drewnianych powinny być wygładzone lub obite blachą, 
zapobiega to przywieraniu mieszanki betonowej do formy. W tym celu można też stosować 
powlekanie powierzchni wewnętrznych formy odpowiednimi środkami chemicznymi. 

Formy przenośne są stosunkowo lekkie, można je przenosić na wybrane stanowiska 
wytwarzania prefabrykatów; służą do niewielkich cykli produkcyjnych (rys.36). 
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Rys. 36. Forma drewniana do produkcji stopni schodowych [6, s.150] 

 
Drewniana forma do produkcji stopni schodowych składa się z podkładu oraz 

odpowiednio uformowanych boków spinanych klamrą. Po uformowaniu elementu na stole 
wibracyjnym całość przenosi się ręcznie lub za pomocą dźwigu na miejsce dojrzewania; 
następnie zdejmuje się ramki boczne w celu wykonania następnego elementu stopnia 
schodowego (rys.37). Do produkcji płyt chodnikowych, stosuje się również formy drewniane 
odwracalne, ale współcześnie mają one znikome zastosowanie.  

Formy stałe są przeznaczone do wielokrotnego użycia i w związku z tym wzmacnia się je 
blachami lub kształtkami stalowymi. 

 
Rys. 37. Przekrój formy drewnianej do słupów oświetleniowych [6, s.151] 

1 – płaskownik, 2 – stopki, 3 – klamra, 4 – zawiasy, 5 – klucze dociskowe, 6 – wkładki, 7 – śruby 
 

Boki formy wykonuje się zazwyczaj jako jednolite. Jedynie słupy o długości ponad 10m 
mają formy składane z dwóch lub kilku części łączonych na szczelny zakład. Konstrukcja 
takiej formy powinna zapewnić dokładne kształty słupa, proste krawędzie, jednakowe 
wymiary szerokości ścianek z zachowaniem właściwej dla danego typu zbieżności ścianek, 
całkowitą szczelność zamknięcia oraz sztywność wymaganą do wibrowania. 

Formy bateryjne stosuje się przede wszystkim do elementów wydłużonych, o niewielkiej 
masie jak: belki o kształcie prostokątnym, belki nadprożowe (rys.38, 39). Do usztywnienia 
form wiotkich wieloelementowych stosuje się specjalne chomąta, nakładane na podłużne 
ścianki boczne nie rzadziej niż 1,5m. 

  
Rys. 38. Bateryjna forma drewniana do produkcji jednoczesnej czterech belek [6, s.152] 

1 – bok formy, 2 – przegrody, 3 – podkładka, 4 – zastawki czołowe, 5 – śruby stalowe, 6 – sworznie 
klinujące, 7 – zawiasy, 8 – uchwyty do podnoszenia formy 
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Rys. 39. Forma drewniana do produkcji stropowych belek dwuotworowych z chomątem [6, s.152] 

1 – uchwyt, 2 – płaskownik, 3 – wycięcie na sworzeń 
 

Formy metalowe wyrabiane są z blachy stalowej i kształtowników, mogą być również 
odlewane z żeliwa lub stali (rys.40). Formy metalowe stosuje się wyłącznie do produkcji 
masowej oraz gdy wymagana jest duża dokładność wymiarów elementów prefabrykowanych. 

 
Rys. 40. Forma metalowa do produkcji trylinka drogowego [6, s.154] 

 
Podobnie jak formy drewniane, formy metalowe mogą być przenośne i stałe, poziome 

i pionowe, pojedyncze i bateryjne. Formy metalowe mają powszechniejsze zastosowanie 
w porównaniu z formami drewnianymi. Formy metalowe pozwalają zachować małe 
tolerancje wymiarów produkowanych elementów. 

Formy składają się z rdzenia oraz oddzielnego płaszcza zewnętrznego z blachy 
usztywnionej na obwodzie kątownikami lub ceownikami( rys.41). Części płaszcza 
zewnętrznego łączone są na sworznie za pomocą śrub z nakrętkami motylkowymi. Podobną 
konstrukcję mają formy do produkcji rur betonowych i kręgów. Formy bateryjne stosuje się 
do produkcji elementów wielkowymiarowych. 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 37 

 
Rys. 41. Forma bateryjna do belek nadprożowych [6, s.157] 

1 – metalowe boki typu L – owego, 2 – drewniany podkład, 3 – przekładka, 4 – klamra spinająca 
 

Ze względu na konstrukcje ścianek rozdzielczych rozróżniamy formy: 
− ze stalowymi ściankami rozdzielczymi grzejnymi,  
− ze stalowymi ściankami bez nagrzewu, 
− formy pośrednie między wyżej podanymi rodzajami, składające się na przemian ze 

ścianek bez nagrzewu i ścianek grzejnych. 
Praca form bateryjnych odbywa się w cyklach na które składają się niżej podane 

operacje: 
− czyszczenie i smarowanie formy, 
− zbrojenie poszczególnych kaset, 
− spięcie kaset w jedną całość konstrukcyjną, 
− napełnienie mieszanką betonową i równoczesne wibrowanie, 
− doprowadzenie czynnika grzejnego do ścian rozdzielczych kaset w celu podwyższenia 

temperatury masy w formie bądź kasetach i skrócenie czasu dojrzewania betonu, 
− odsuwanie poszczególnych ścian rozdzielczych, otwieranie form i wyjmowanie 

elementów. 
Formy betonowe wykonuje się różnymi sposobami. Pierwszy sposób polega na odlaniu 

w formie wzorcowej, drugi na odciśnięciu w betonie modelu elementu, trzeci na obciągnięciu 
wzornikiem. Formy betonowe składają się z rdzenia betonowego oraz ścianek bocznych, 
drewnianych lub metalowych, odchylanych na boki. Formy betonowe stosuje się przeważnie 
do wyrobu ciężkich płyt dachowych, stropowych, słupów, elementów ramp itp. 

Forma z tworzyw sztucznych może służyć w pewnych wypadkach jako kontener 
elementu żelbetowego wykonanego w niej, a następnie razem z nią może być wmontowana 
w konstrukcję. Ze względu na technologię produkcji elementów formy dzielimy na 
przenośne, stałe i formy do produkcji taśmowej. 

Decydujący wpływ na dokładność produkcji elementów prefabrykowanych mają 
następujące czynniki: 
− konstrukcja form, 
− rodzaj złączy w formie i ich umiejscowienie, 
− sztywność całej formy i jej elementów, 
− materiał formy, 
− technologia zagęszczania i obróbki cieplnej betonu. 

Formy do produkcji elementów prefabrykowanych powinny umożliwić: 
− łatwe bez uszkodzenia odspajanie elementów prefabrykowanych, 
− niezawodne mocowanie ruchomych detali i rdzeni w położeniu zgodnym z projektem 

w granicach tolerancji ustanowionych przez normy przedmiotowe dla danego elementu 
prefabrykowanego, 

− bezpieczne otwieranie boków i oparcie ich na co najmniej dwóch oporach 
ograniczających wielkość odchylenia, 

− spięcie boków wykluczające samoczynne otwieranie. 
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Formy rozbieralne w stosunku do form stałych odznaczają się mniejszym kosztem 
wykonania; mają jednak krótszy okres eksploatacji, a formowane w nich elementy mniejszą 
dokładność wymiarów. Dlatego więc zaleca się stosowanie form stałych w produkcji 
elementów o wymaganej dużej dokładności wykonania w długich seriach. 

Rodzaje złączy w formie są istotnym czynnikiem wpływającym na dokładność produkcji. 
Złącza ze względu na ich stały montaż i demontaż są najbardziej narażone na uszkodzenia 
i odkształcenia, dlatego obok prostej konstrukcji muszą gwarantować dokładny styk 
łączonych elementów formy, bez luzów i przesunięć, jak również zapewnić 
nieodkształcalność całej formy. Złącza powinny być także łatwe do czyszczenia 
i konserwacji. Z tych przyczyn połączenia śrubowe nie są zalecane do stosowania w formach. 
Bardziej właściwe ze względu na łatwość montażu i demontażu oraz prostotę obsługi 
i czyszczenia połączeń są złącza klinowe. Stosowanie połączenia zawiasowego boków formy 
z podkładem usztywniają całą formę i wpływają korzystnie na dokładność produkcji, pod 
warunkiem jednak właściwego obchodzenia się z formą i zastosowania zawiasów 
zapewniających zachowanie stałości wymiarów form. 

Połączenia samozaciskowe są jednymi z lepszych z dotychczas stosowanych; dają 
sztywne nieodkształcalne połączenia, zapewniające w warunkach właściwej eksploatacji 
i konserwacji, stałość wymiarów formy w miejscu złącza. 

Podstawowym czynnikiem decydującym o jakości i dokładności produkcji jest sztywność 
form i jej poszczególnych elementów. Znaczny wpływ na dokładność form ma rodzaj 
zastosowanego materiału. Zależnie od stopnia żądanej dokładności stosuje się drewno, stal, 
beton lub łączy te materiały. Do form stałych mających najmniejsze odchylenia stosuje się 
stal, żeliwo, beton lub żelbet, a niekiedy drewno, przeważnie obite blachą. Do najmniej 
dokładnych należą formy drewniane stosowane obecnie tylko w produkcji bardzo krótkich 
serii. 

W celu zwiększenia dokładności tych form stosuje się obijanie ich boków i usztywnianie 
za pomocą kształtowników stalowych. Drewno należy impregnować, aby uodpornić je na 
działanie wilgoci. 

Nośność i sztywność form powinna być tak zaprojektowana, aby zapewniały one 
tolerancję odkształceń podczas układania, wibrowania i przenoszenia betonu wraz z formą. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na podane pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany wykonania 
ćwiczeń. 
1. Do czego służą formy w robotach betoniarskich? 
2. Jakie rozróżniamy formy zależnie od materiału z którego są wykonane? 
3. Jakie elementy składają się na prostą formę drewnianą do wykonania prostokątnej płyty 

chodnikowej? 
4. Jakie rozróżniamy formy ze względu na technologie produkcji? 
5. Jak wykonuje się proste formy drewniane do produkcji płyt chodnikowych? 
6. Jak należy przygotować formę metalową do produkcji prefabrykatów? 
7. Jakie czynniki wpływają na dokładność wykonania elementów w formie? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj formę drewnianą płyty chodnikowej prostokątnej o wysokości 7cm, szerokości 
25cm i długości 50cm. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
2) zorganizować stanowisko pracy, 
3) rozrysować elementy formy na podstawie podanych wymiarów, 
4) wykonać tarcze, 
5) zamontować formę w postaci skrzyni, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
– deski, krawędziaki, gwoździe, 
– piła, siekiera ciesielska, młotek,  
– taśma miernicza, przymiar metrowy, 
– poziomnica, 
– apteczka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj montaż formy metalowej i przygotuj ją do wykonania betonowego trylinka 
drogowego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiednie narzędzia, 
3) zapoznać się z instrukcją montażu, 
4) wykonać montaż formy, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− elementy formy metalowej,   
– przymiar metrowy, 
– młotek, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) scharakteryzować formy do produkcji prefabrykatów?     
2) zachować ostrożność podczas wykonywania form drewnianych?   
3) zorganizować stanowisko do wykonania formy drewnianej?   
4) wykonać prostą formę drewnianą do wykonania prostokątnej płyty 

chodnikowej?   
5) przygotować formę metalową do robót betoniarskich?   
6) wykonać montaż prostej formy metalowej?   
7) współpracować z innymi w trakcie wykonywania prac?   
8) stosować przepisy bhp podczas montażu i demontażu form metalowych?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących wykonywania deskowań i form. 

Zarówno w części podstawowej jak i ponadpodstawowej  znajdują się zadania 
wielokrotnego wyboru (jedna odpowiedź jest prawidłowa).  

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, prawidłową odpowiedź 
zaznacz X (w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, 
a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową). 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego 

rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas.   
8. Na rozwiązanie testu masz 45 min. 

Powodzenia 
 

ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
1. Deskowanie jest to: 

a) tymczasowa konstrukcja służąca do nadania wymaganego kształtu mieszance 
betonowej, podtrzymania zbrojenia w czasie betonowania i utrzymania konstrukcji 
w niezmienionej postaci w pierwszej fazie betonowania.  

b) stała konstrukcja służąca do nadania wymaganego kształtu  mieszance betonowej 
i podtrzymania zbrojenia w czasie betonowania. 

c) stała konstrukcja służąca do nadania wymaganego kształtu mieszance betonowej oraz 
podtrzymania jej przy betonowaniu. 

d) tymczasowa konstrukcja służąca do nadania wymaganego kształtu mieszance 
betonowej, podtrzymania zbrojenia w czasie betonowania i utrzymania konstrukcji 
w niezmienionej postaci do czasu uzyskania przez beton niezbędnej wytrzymałości  

2. Deskowanie ławy fundamentowej można wykonać z pojedynczej deski jeżeli wysokość 
ławy nie przekracza: 
a) 30cm. 
b) 15cm. 
c) 40cm. 
d) 50cm. 

3. Deskowanie stopy fundamentowej trapezowej składa się z: 
a) skrzyni dolnej trapezowej oraz górnej złożonej z dwóch tarcz prostokątnych. 
b) skrzyni dolnej oraz górnej złożonej z dwóch tarcz prostokątnych i dwóch 

trapezowych. 
c) skrzyni dolnej oraz górnej złożonej z czterech tarcz prostokątnych. 
d) skrzyni dolnej trapezowej oraz górnej złożonej z dwóch tarcz trapezowych. 

4. W deskowaniu ścian o dużej krzywiźnie: 
a) poziome deski wygina się na słupach. 
b) deski przybija się pionowo do krążyn poziomych. 
c) deski przybija się poziomo do krążyn pionowych. 
d) poziome deski wygina się na słupach. 
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5. Jarzmo jest elementem deskowania: 
a) belki. 
b) płyty. 
c) słupa. 
d) schodów. 

 
6. Tradycyjne deskowanie słupa o przekroju okrągłym zastępuje się deskowaniem z : 

a) dwuteowników. 
b) rur stalowych. 
c) blach. 
d) okrąglaków. 

 
7. Tarcze deskowania podpiera się słupkami, jeżeli szerokość otworu w świetle ścian 

przekracza: 
a) 2,0m. 
b) 2,5m. 
c) 1,5m. 
d) 3,0m. 

 
8. Deskowanie stropu podwiesza się do belek w przypadku: 

a) stropu na belkach drewnianych. 
b) stropu na belkach żelbetowych. 
c) stropu płytowego. 
d) stropu na belkach stalowych. 

 
9. Deskowania przestawne drobnowymiarowe służą do wykonania: 

a) fragmentów lub całości ścian o wysokości dwóch kondygnacji. 
b) fragmentów lub całości stropów. 
c) fragmentów lub całości słupów o wysokości jednej kondygnacji. 
d) fragmentów lub całości ścian o wysokości jednej kondygnacji. 

 
10. Przy zastosowaniu deskowań tunelowych betonuje się jednocześnie: 

a) ściany i strop kondygnacji. 
b) ściany i słupy kondygnacji. 
c) strop i słupy kondygnacji. 
d) ławy fundamentowe. 

 
11. Deskowanie ślizgowe stosuje się do wykonania: 

a) wysokich ścian o jednakowej grubości. 
b) wysokich ścian o różnej grubości. 
c) wysokich ścian o bardzo zróżnicowanej grubości. 
d) niskich ścian o małej grubości. 

 
12. Na rysunku przedstawiona jest forma: 

a) drewniana do produkcji stopni schodowych. 
b) metalowa do produkcji stopni schodowych. 
c) drewniana do produkcji belek nadprożowych. 
d) metalowa do produkcji belek nadprożowych. 
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13. Formy bateryjne stosuje się przede wszystkim do produkcji elementów : 
a) masywnych  o kształcie okrągłym. 
b) wydłużonych, o znacznej masie. 
c) wydłużonych, o niewielkiej masie. 
d) masywnych o kształcie walca. 

 
14. Ze względu na konstrukcję formy dzielimy na: 

a) poziome, drewniane i betonowe. 
b) poziome, pionowe i uchylne. 
c) metalowe, drewniane i betonowe. 
d) bateryjne, metalowe i drewniane. 

 
15. Rusztowania stojakowe można stosować do wysokości: 

a) 20m. 
b) 30m. 
c) 40m. 
d) 25m. 

 
16. Montaż rusztowania ramowego rozpoczyna się od: 

a) ustawienia ram pionowych. 
b) ustawienia podstawek regulacyjnych. 
c) ustawienia podestów. 
d) zamontowania słupków i barierek. 

 
17. Na rysunku przedstawione jest rusztowanie: 

a) ślizgowe. 
b) stolikowe. 
c) przejezdne. 
d) kozłowe. 

                                             
 

18. Ze względu na technologię produkcji formy dzielimy na: 
a) przenośne, stałe i do produkcji taśmowej. 
b) poziome, przenośne i do produkcji taśmowej. 
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c) metalowe, drewniane i do produkcji stałej. 
d) bateryjne, metalowe i do produkcji stałej. 

 
19. Jeżeli jest wymagana duża dokładność wykonania elementu to stosuje się formy: 

a) drewniane. 
b) betonowe. 
c) stalowe. 
d) drewniane obite blachą. 

 
20. Aby zwiększyć dokładność form drewnianych: 

a) obija się je blachą. 
b) pokrywa warstwą zaprawy. 
c) maluje farbą olejną. 
d) obija sklejką. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 
 
Wykonywanie deskowań i form 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 
 

Nr  
zadania Odpowiedź Punkty 

1. a b c d  
2. a b c d  
3. a b c d  
4. a b c d  
5. a b c d  
6. a b c d  
7. a b c d  
8. a b c d  
9. a b c d  
10. a b c d  
11. a b c d  
12. a b c d  
13. a b c d  
14. a b c d  
15. a b c d  
16. a b c d  
17. a b c d  
18. a b c d  
19. a b c d  
20. a b c d  

Razem:  
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