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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik, ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy na temat robót betoniarskich 
związanych z naprawami i remontami, zapoznasz się z materiałami, maszynami 
i narzędziami, które są stosowane w robotach betoniarskich. 

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

posiadać, aby przystąpić do realizacji jednostki modułowej ,,Wykonywanie remontów 
i napraw konstrukcji betonowych’’. 

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, 
− 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 remontów i napraw konstrukcji betonowych’’, 
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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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, 
− organizować, użytkować i likwidować stanowiska prac betoniarskich, zgodnie z zasadami 

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

− przygotować miejsca składowania materiałów do wykonania mieszanki betonowej, 
− dobrać i przygotować do pracy maszyny, urządzenia i sprzęt, posłużyć się narzędziami, 
− przeprowadzać bieżącą konserwację narzędzi i sprzętu, 
− dobierać materiały do robót betoniarskich, 
− przygotować ręcznie i mechanicznie mieszanki betonowe według receptur 

i przybliżonych metod ustalania składu betonu, 
− przygotować ręcznie i mechanicznie zaprawy budowlane, 
− określać konsystencję betonów i zapraw, 
− stosować domieszki do betonów i zapraw, 
− dobierać materiały pomocnicze, 
− dobierać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej do realizacji zadań, 
− dobierać i stosować materiały pomiarowe, 
− układać mieszankę betonową w deskowaniu i formie, z uwzględnieniem koniecznych 

przerw roboczych, 
− zagęszczać mieszankę betonową różnymi metodami, 
− przyspieszyć dojrzewanie betonu różnymi metodami, 
− dokonać pielęgnowania świeżego betonu w różnych porach roku, 
− stosować przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej, 
− gospodarować odpadami, 
− 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 remontowych i naprawczych, 

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

− dobrać narzędzia i sprzęt do realizacji zadań, 
− dobrać odpowiednią ilość materiału, 
− dobrać i zastosować materiały pomocnicze, 
− przygotować ręcznie i mechanicznie mieszanki betonowe, 
− przygotować ręcznie i mechanicznie zaprawy budowlane, 
− określić konsystencję betonów i zapraw, przetransportować mieszankę betonową, 
− wykonać i zdemontować proste deskowania indywidualne, 
− wykonać wzmocnienie fundamentu, 
− wykonać naprawę ścian, słupów, belek i schodów żelbetowych i betonowych, 
− wykonać naprawę stropów żelbetowych, 
− wykonać nadproże na belkach stalowych w budynkach adaptowanych, 
− wykonać naprawę i remont posadzki betonowej, 
− wykonać obmiar i przedmiar robót, 
− ocenić jakość wykonanej pracy , usunąć usterki, 
− dobrać 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. Naprawa i wzmacnianie fundamentów 
 
4.1.1. Materiał nauczania  

 
Wzmacnianie fundamentów oraz wzmacnianie podłoża pod fundamentami należy do 

najbardziej trudnych i odpowiedzialnych robót remontowych. Sposób wzmocnienia fundamentów 
zależy od rodzaju konstrukcji fundamentu i budynku, od przyczyn, które spowodowały lub mogą 
spowodować uszkodzenia, stopnia zniszczenia lub uszkodzenia fundamentu oraz stanu podłoża. 
Roboty naprawcze rozpoczyna się od odsłonięcia w zasięgu uszkodzenia ścian fundamentowych 
i fundamentów. 

W wypadku znacznie osłabionej struktury oraz znacznych uszkodzeń  wynikających 
z korozji materiału konstrukcyjnego fundamentów, może zaistnieć konieczność ich rozebrania 
i ponownego wykonania według nowego rozwiązania. Przebudowywanie powinno się 
wykonywać odcinkami długości ok. 1,0 ÷ 1,2 m (rys. 1), przy czym odległość między 
jednocześnie naprawianymi odcinkami fundamentu nie powinna być mniejsza od wysokości 
ściany piwnic lub ściany fundamentu.  

 
Rys. 1. Zabezpieczenie wykopu odcinkowego przed podjęciem robót wzmacniających fundament [2, s.40] 

 
W czasie naprawy fundamentów może zaistnieć konieczność wzmocnienia wyżej leżących 

elementów budynku, aby odciążyć uszkodzone części fundamentu. Gdy obciążenia są małe 
i mała jest ściśliwość gruntu, można wykonać zabezpieczenie w postaci zastrzałów 
podtrzymujących ścianę usytuowanych na zewnątrz budynku (rys.2,3). 

                                
Rys. 2. Przykład podparcia ściany budynku  za pomocą 

zastrzałów jednostronnych [2, s. 41] 
Rys. 3. Podparcia ściany budynku za pomocą zastrzałów z 

obu stron [2,s. 41] 
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W przypadku naprawy fundamentu odcinkami można odciążyć fundament wmurowując na 
stałe w bruzdy, wykute w dolnych częściach ścian, długie belki stalowe na długości ściany (rys.4).  

 
Rys. 4. Podparcia ściany budynku za pomocą obustronnego osadzenia belek stalowych [2, s. 41] 

 
Korzystnym sposobem wzmocnienia istniejących fundamentów nie tylko betonowych jest ich 

poszerzenie (rys.5, 6). 

                                                           
Rys. 5. Sposoby poszerzenia fundamentu przez 

obustronne obetonowanie  [2, s. 42] 
Rys. 6. Sposoby poszerzenia fundamentu przez 

wykonanie ławy żelbetowej  [2, s. 42] 
 
Ławy fundamentowe wykonane z kamienia naturalnego wzmacnia się przez obustronne 

obetonowanie (rys.7). Przed przystąpieniem do naprawy z obu stron odsłania się fundament 
do poziomu spodu i dokładnie oczyszcza. mur z ziemi za pomocą szczotek i wody. Słabsze 
części fundamentu usuwa się oraz zakłada co ok. 50cm w wywiercone otwory kotwy z prętów 
stalowych. Po wykonaniu deskowania formującego nowy fundament, układa się i zagęszcza 
beton klasy B10 lub B15. 

      
Rys.7. Sposób poszerzenia fundamentu z kamienia przez obustronne obetonowanie [2, s. 42] 
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Jeżeli obciążenie nowego poszerzonego fundamentu ma być duże, można dodatkowo, 
w górnej części muru fundamentowego, osadzić stalowe dźwigary poprzeczne. Osadza się je 
szczelnie na zaprawie cementowej w rozstawie co 2÷3m, opierając je na dźwigarach 
stalowych podłużnych po obu stronach fundamentu (rys.7). 

W przypadku gruntu słabego i nawodnionego, korzystne jest wzmacnianie istniejących 
fundamentów i podłoża palami wiercono - iniektowanymi cementowo –ziemnymi (rys.8). 

 
Rys. 8. Przykład wzmocnienia fundamentu palami wiercono - iniektowanymi [2, s. 42] 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na podane pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania 
ćwiczeń. 
1. Kiedy wykonujemy wzmocnienia fundamentu? 
2. Jakie czynności należy wykonać podczas jednostronnego wzmocnienia ściany? 
3. Kiedy wykonujemy podparcie ściany za pomocą zastrzałów z obu stron? 
4. Jakie czynności należy wykonać podczas obustronnego podparcia ściany za pomocą 

belek stalowych? 
5. Jakie są sposoby poszerzenia istniejących fundamentów? 
6. Jakie są sposoby wzmocnienia fundamentów w gruntach słabych i nawodnionych ? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie opisu uszkodzeń zaproponuj sposób wzmocnienia fundamentów. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) przeanalizować przedstawione dane dotyczące rodzaju fundamentu, oraz wielkości 
uszkodzeń, 

2) przeanalizować materiał nauczania (poradnik dla ucznia rozdz.4.1.1), 
3) wybrać jeden ze sposobów wzmocnienia fundamentu, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradniki, normy, instrukcje, 
− ołówek, długopis, 
− arkusz papieru, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj jednostronne podparcie ściany budynku za pomocą zastrzałów. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) sprawdzić miejsce wykonania wzmocnienia, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) zorganizować stanowisko pracy, 
4) ułożyć podwalinę, 
5) wzmocnić belkę zastrzałami, 
6) zaklinować konstrukcję, 
7) sprawdzić stabilność konstrukcji, 
8) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
9) posprzątać stanowisko pracy, 
10) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
11) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania podparcia, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj na modelu podparcie ściany budynku za pomocą obustronnego osadzenia 
dźwigarów stalowych w celu wykonania wzmocnienia fundamentu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) sprawdzić miejsce wykonania wzmocnienia, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) zorganizować stanowisko pracy, 
4) wykonać wykucie części ściany, 
5) na zaprawie cementowej osadzić belkę stalową w wykutej bruździe, 
6) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
7) posprzątać stanowisko pracy, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− zestaw materiałów do wykonania zaprawy cementowej, 
− model ściany, 
− belki stalowe, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót murarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zachować ostrożność podczas wykonywania wzmocnienia 

fundamentów?    
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania jednostronnego 

podparcia ścian?    
3) wykonać prawidłowo wzmocnienie jednostronne ściany za pomocą 

stempli?   
4) wykonać prawidłowo wzmocnienie dwustronne za pomocą belek 

stalowych?   
5) wskazać inne możliwości wzmocnienia fundamentów?    
6) współpracować z innymi w trakcie wykonywania prac?   
7) stosować przepisy bhp podczas wzmacniania fundamentów?    
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4.2. Naprawa i wzmocnienie elementów ściennych monolitycznych 
 

4.2.1. Materiał nauczania  
 

Uszkodzenia elementów betonowych i żelbetowych w postaci złuszczeń, odprysków 
pęknięć oraz rys powstaje najczęściej z przyczyn mechanicznych, wadliwego wykonania oraz 
przyczyn fizykochemicznych. 

Podczas naprawy złuszczeń i odprysków skuwa się zniszczony beton aż do jednolitej 
struktury.  

 

 
Rys. 9. Szlifierka do renowacji powierzchni betonowych z zestawem tarcz i sposobem pracy [7] 

 
Powierzchnię betonu czyści się za pomocą stalowych szczotek lub specjalnych szlifierek, 

wody pod ciśnieniem i sprężonego powietrza (rys.9). Na przygotowaną powierzchnię narzuca 
się mocną zaprawę cementową, którą zaciera się równo z licem elementu. 

W przypadku dużych ubytków osadza się w otworach, na mocnej zaprawie cementowej, 
stalowe trzpienie. Do trzpieni przymocowuje się prefabrykowaną, zgrzewaną siatkę z drutu 
o średnicy 3÷6mm, zależnie od wymaganego stopnia wzmocnienia powierzchni elementu. Na 
oczyszczoną powierzchnię narzuca się zaprawę cementową. Do naprawy uszkodzonych 
elementów betonowych i żelbetowych stosuje się zaprawę cementową lub beton w postaci 
natrysku czyli torkretowania (rys.10).  
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Rys. 10. Schemat urządzeń do torkretowania i sposób stosowania natrysku [2, s. 51] 

 
Urządzenie do torkretowania składa się ze sprężarki, działka cementowego oraz 

z przewodów zakończonych wyrzutnicą. W wyrzutnicy miesza się suchą zaprawę w stosunku 
l:3 z wodą i wytryskuje pod ciśnieniem 3,5MPa na powierzchnię torkretowaną jako gotową 
wilgotną zaprawę. 

Monolityczne elementy ścienne betonowe, które uległy spękaniu, wzmacnia się wykonując 
następujące operacje (rys.11): 
− z obu stron rysy na całej długości wykuć w betonie ściany prostopadłe do rysy bruzdy 

głębokości ok. 3cm i długości minimum 50cm, 
− bruzdy wykonuje się w odległości l0÷20cm, 
− oczyścić bruzdy sprężonym powietrzem i dokładnie zwilżyć wodą, 
− wypełnić bruzdy plastyczną zaprawą cementową, 
− wcisnąć w świeżą zaprawę cementową pręty stalowe średnicy  4,5 ÷8mm, 
− po związaniu zaprawy w bruzdach wykonać iniekcję rysy zaprawą cementową, 
− wyrównać powierzchnię ściany narzutem zaprawy cementowej. 

 
Rys. 11. Przykłady wzmocnienia pękniętych ścian monolitycznych [2, s. 42] 

a) ściany piwniczne b) naroże budynku c) pas podokienny d) pas między okienny 
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Wzmocnienie takie można wykonać z jednej strony, jeśli rysa przecina całą grubość 
ściany, to wzmocnienie należy wykonać po obu  stronach ściany (rys.11). 

W razie potrzeby wykonania w ścianie nowego otworu drzwiowego lub okiennego należy 
dokładnie sprawdzić sposób i rodzaj obciążenia ściany, jej grubość i budowę. Badanie to jest 
potrzebne do ustalenia, czy ściana wymaga podstemplowania lub odciążenia na czas 
przebijania otworu. 

Kolejność robót podczas przebijania jest następująca (rys.12): 
− wykonać trasowanie ściany w miejscu projektowanego otworu, 
− nad górną krawędzią projektowanego otworu wykuć bruzdę z jednej strony ściany, 
− przygotować poduszkę o grubości 3cm z betonu klasy B10 do oparcia belki, 
− osadzić wstępnie w wykutej części belkę stalową, wcześniej owiniętą siatką Rabitza, 
− wykonać bruzdę z drugiej strony ściany, 
− przygotować poduszkę o grubości 3cm z betonu klasy B10 do oparcia belki, 
− osadzić wstępnie w wykutej części belkę stalową, wcześniej owiniętą siatką Rabitza, 
− belki zaklinować ( poziomowanie) klinami dębowymi i zaprawą,  
− po upływie 3÷4 dni, gdy zaprawa osiągnie już odpowiednią wytrzymałość, wykuć otwór 

pod belkami stalowymi, 
− wykończyć krawędzie otworu i boki belki stalowej. 

 
Rys. 12. Kolejność czynności przy wykonywaniu otworu w ścianach [5, s.396] 

a) otwory o małej i średniej rozpiętości b) o dużej rozpiętości 
I-podstemplowanie stropu, Iii III-wykucie i osadzenie belki nadprożowej, IV-wykucie otworu 

 
Jeżeli mur jest niepewny i silnie obciążony, to należy przed przystąpieniem do wybijania 

otworu podstemplować konstrukcję ponad wierzchem projektowanego otworu. Oprócz 
podstemplowania stropu należy przez wykute w murze otwory ponad miejscem przyszłego 
nadproża przeciągnąć belki stalowe i oprzeć je na rusztowaniu. Odstęp rusztowań od ściany 
nie może być mniejszy od 40cm. Odległość pozioma między belkami powinna wynosić 
minimum 50cm pod filarami 80÷100cm pod podokiennikami i słabiej obciążonymi częściami 
ścian. Belki po umieszczeniu w otworach ściany należy dokładnie obmurować. 

 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na podane pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania 

ćwiczeń. 
1) Co powoduje powstawanie na elementach betonowych rys, pęknięć, odprysków 

i złuszczeń? 
2) Jakie czynności należy wykonać przy naprawie drobnych odprysków i złuszczeń? 
3) Jak można naprawić większe odpryski i ubytki w elementach betonowych? 
4) Jakie czynności należy wykonać przy naprawie rys w ścianach monolitycznych? 
5) Jaka jest kolejność czynności podczas wykonania otworu ścianie istniejącej? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj naprawę ściany betonowej, która posiada niewielkie odpryski i złuszczenia. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia,  
3) skuć zniszczony beton aż do jednolitej struktury, 
4) oczyść powierzchnię betonu za pomocą stalowych szczotek, wody pod ciśnieniem 

i sprężonego powietrza.  
5) narzuć wcześniej przygotowaną zaprawę cementową,  
6) zatrzeć narzuconą zaprawę, oczyścić sprzęt i narzędzia, 
7) posprzątać stanowisko pracy, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj wzmocnienie części spękanej ściany betonowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) wykuć z obu stron bruzdy w betonie prostopadłe do rysy,  
4) oczyścić bruzdy sprężonym powietrzem i dokładnie zwilżyć wodą, 
5) wypełnić bruzdy plastyczną zaprawą cementową, 
6) wcisnąć w świeżą zaprawę cementową pręty stalowe, 
7) wyrównać powierzchnię ściany narzutem zaprawy cementowej, 
8) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
9) posprzątać stanowisko pracy, 
10) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
11) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

16 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj nadproże w ścianie w miejscu planowanego otworu za pomocą obustronnego 
osadzenia belek stalowych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) sprawdzić miejsce wykonania wzmocnienia, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) zorganizować stanowisko pracy, 
4) wykonać jednostronne wykucie części ściany, 
5) osadzić belkę stalową na zaprawie cementowej w wykutej bruździe, 
6) powtórzyć czynności z drugiej strony ściany, 
7) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
8) posprzątać stanowisko pracy, 
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zorganizować stanowisko robocze do przeprowadzenia drobnych 

napraw ścian monolitycznych? 
 
 

 
 

2) wykonać prawidłowo naprawę ścian monolitycznych uszkodzonych 
przez odpryski i złuszczenia? 

 
 

 
 

3) zorganizować stanowisko robocze do przeprowadzenia naprawy ściany 
monolitycznych w której występują rysy? 

 
 

 
 

4) wykonać prawidłowo naprawę ścian monolitycznych, w których 
występują rysy? 

 
 

 
 

5) zorganizować stanowisko robocze przeznaczone do wykonania otworu 
w istniejącej ścianie? 

 
 

 
 

6) wykonać prawidłowo otwór w istniejącej ścianie?   
7) stosować przepisy bhp podczas wykucia otworu w ścianie?   
8) stosować przepisy bhp podczas wykonywania napraw ścian 

monolitycznych? 
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4.3. Naprawa i wzmocnienie stropów oraz schodów monolitycznych 
 

4.3.1. Materiał nauczania  
 
Przed rozpoczęciem napraw stropu i elementów schodów zabezpiecza się je przez 

podstemplowanie. W budynkach wielokondygnacyjnych należy podstemplować też stropy 
kondygnacji niższych, nawet gdy nie wymagają one naprawy. 

 

 
Rys. 13. Naprawa pękniętej płyty żelbetowej  [3, s. 147] 

 
Naprawa stropów i schodów żelbetowych monolitycznych wymaga bardzo dużej 

staranności wykonawczej. Uszkodzenia objawiają się zazwyczaj jako spękania, które mogą 
występować we wszystkich elementach stropu i schodów. Naprawa schodów i stropów 
żelbetowych monolitycznych polega zazwyczaj na ich wzmocnieniu (rys.13). Wzmocnienie 
można wykonać zwiększając strefę ściskaną przekroju betonowego, zwiększając ilość zbrojenia 
rozciąganego albo jednocześnie zastosować oba rozwiązania. Innym sposobem wzmocnienia 
stropu żelbetowego jest zwiększenie ilości zbrojenia ściskanego i rozciąganego. 

W czasie napraw żelbetowych elementów stropu i płyt schodowych należy przestrzegać 
następujących zasad (rys.13,14,15): 
− powierzchnia starego betonu przed łączeniem jej z nowym betonem musi być starannie 

przygotowana, polega to na usunięciu zniszczonego betonu, skuciu i oczyszczeniu 
powierzchni starego betonu,  

− w czasie 8÷12h przed betonowaniem należy stary beton wielokrotnie zwilżyć wodą, nie 
należy tego robić bezpośrednio przed betonowaniem, 

− elementy betonowe powinny być wykonane z mieszanki sporządzonej z cementu 42,5, 
z zastosowaniem piasku i żwiru o ziarnach nie przekraczających 30mm, o klasie nie 
niższej niż stary beton, 

 
Rys. 14. Przykłady naprawy uszkodzeń miejscowych [3, s.147] 
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− przed betonowaniem należy uzupełnić zbrojenie, oczyścić w miejscach łączenia stare pręty 
a następnie połączyć z nowymi (na zakład długości 30 średnic lub przez spawanie), 
zwracając baczną uwagę, by zbrojenie dodatkowe miało taką samą granicę plastyczności 
jak zbrojenie stare, 

 
Rys. 15. Sposoby wzmocnienia płyt żelbetowych [3, s.147] 

a) przez nadbetonowanie części górnej b)  przez wykonanie nowej płyty c) przez nadbetonowanie części dolnej 
 
− najlepszym sposobem nanoszenia niewielkich warstw nowego betonu jest 

torkretowanie, grubsze warstwy z betonu o konsystencji gęstoplastycznej należy 
ułożyć bardzo starannie i zagęścić stosując wibrowanie, 

− nowo naniesiony beton trzeba starannie pielęgnować przynajmniej przez pierwszych 7 
dni i zabezpieczyć przed możliwością uszkodzeń mechanicznych, 

− po upływie 14 dni od wykonania nadbetonu, należy sprawdzić jakość betonu i jego 
połączenie ze starą konstrukcją (przy opukiwaniu beton źle połączony ze starą 
konstrukcją wydaje charakterystyczny głuchy dźwięk), a w razie wykrycia złego 
połączenia całąoperację trzeba powtórzyć od nowa. 

 
Rys. 16. Wzmocnienie belki żelbetowej przez podwyższenie przekroju [3, s.148] 

 
Belki i żebra żelbetowe wzmacnia się podwyższając istniejące przekroje lub 

równocześnie podwyższając i poszerzając przekrój przez zastosowanie żelbetowego płaszcza 
obejmującego uszkodzony lub wymagający wzmocnienia przekrój (rys.16,17).  
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Rys. 17. Wzmocnienie belki żelbetowej koszulką żelbetową[3,s.148] 

a) pełną b) niepełną 
 
Wykonanie takiego wzmocnienia składa się z następujących czynności: 

− usunięcie istniejącej otuliny betonowej do połowy średnicy starych prętów, 
− przyspawanie prętów nowego zbrojenia i założenie dodatkowych strzemion, 
− ewentualne wykonanie deskowania elementu, 
− betonowanie lub torkretowanie płaszcza wzmacniającego. 

W przypadku pojawienia się wyraźnych rys ukośnych wykonuje się miejscowe 
wzmocnienie polegające na zastosowaniu dodatkowych pionowych lub ukośnych strzemion 
(rys.18).  

 
Rys. 18. Naprawa belki żelbetowych w wypadku występowania rys ukośnych [3, s.148] 

a) strzemionami pionowymi b) strzemionami ukośnymi c) ramkami 
 

Strzemiona stanowią ramki ze stali okrągłej lub płaskiej o nagwintowanych końcach, 
które po założeniu podkładek i kątowników umożliwiają należyty docisk strzemion do 
wzmacnianego elementu. Po dociśnięciu strzemion i nawilżeniu starego betonu torkretuje się 
wzmocnione miejsca. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na podane pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania 

ćwiczeń. 
1) Jakie czynności należy wykonać przed  rozpoczęciem wzmocnienia stropu?  
2) Jakie są sposoby wzmocnienia stropu? 
3) Jakie czynności należy wykonać przy naprawie stropu monolitycznego? 
4) Jak można naprawić belki żelbetowe monolityczne? 
5) Jakie czynności należy wykonać przy naprawie rys w belce monolitycznej? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj nadbetonowanie części górnej stropu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) usunąć zniszczony beton,  
4) skuć powierzchnię starego betonu,  
5) oczyścić powierzchnię betonu, 
6) wielokrotnie zwilżyć stary beton wodą, 
7) uporządkować i uzupełnić zbrojenie, 
8) przygotować mieszankę betonową, 
9) ułożyć beton bardzo starannie i zagęścić stosując wibrowanie, 
10) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
11) posprzątać stanowisko pracy, 
12) omówić zasady pielęgnacji mieszanki, 
13) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
14) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− narzędzia i sprzęt do zagęszczania betonu, 
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj naprawę prefabrykowanego elementu stropowego przez nadbetonowanie części 
dolnej. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) usunąć zniszczony beton,  
4) skuć powierzchnię starego betonu,  
5) oczyścić powierzchnię betonu, 
6) wielokrotnie zwilżyć stary beton wodą, 
7) uporządkować i uzupełnić zbrojenie, 
8) przygotować mieszankę betonową, 
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9) obrzucić beton bardzo starannie na dolną część płyty, 
10) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
11) posprzątać stanowisko pracy, 
12) omówić zasady pielęgnacji mieszanki, 
13) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
14) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− narzędzia i sprzęt do zagęszczania betonu, 
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj poszerzenie belki stropowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) usunąć zniszczony beton,  
4) skuć powierzchnię starego betonu,  
5) oczyścić powierzchnię betonu, 
6) wielokrotnie zwilżyć wodą stary beton, 
7) uporządkować i uzupełnić zbrojenie, 
8) przygotować mieszankę betonową, 
9) ułożyć beton bardzo starannie i zagęścić stosując wibrowanie, 
10) omówić zasady pielęgnacji mieszanki, 
11) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
12) posprzątać stanowisko pracy, 
13) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
14) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− narzędzia i sprzęt do zagęszczania betonu, 
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 4 
Wykonaj wzmocnienie stropu przez zastosowanie strzemion pionowych. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) wyznaczyć miejsca na otwory, 
4) wykonać otwory w stropie, 
5) wykonać strzemiona,  
6) zamontować strzemiona, 
7) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
8) posprzątać stanowisko pracy, 
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− narzędzia i sprzęt do zagęszczania betonu, 
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zorganizować stanowisko robocze do wzmocnienia stropu 

monolitycznego? 
 
 

 
 

2) jakie czynności należy podjąć przed przystąpieniem do naprawy stropu 
monolitycznego? 

 
 

 
 

3) wykonać prawidłowo naprawę płyty stropowej?   
4) zorganizować stanowisko robocze do przeprowadzenia naprawy belki 

monolitycznej 
 
 

 
 

5) wykonać prawidłowo wzmocnienie belki monolitycznej?   
6) wykonać prawidłowo wzmocnienie belki strzemionami?   
7) stosować przepisy bhp podczas naprawy stropów monolitycznych?   
8) stosować przepisy bhp podczas wykonywania napraw belek 

monolitycznych? 
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4.4. Remont uszkodzeń elementów prefabrykowanych 
 

4.4.1. Materiał nauczania  
 

W prefabrykatach wielkoblokowych naprawy przeprowadza się podobnie, jak 
w elementach monolitycznych. Zbrojenie umieszczane w bruzdach ma na końcach zagięcia, pod 
kątem prostym do osadzania w otworach (rys.19). 

 
Rys. 19. Przykłady wzmocnienia fragmentu pękniętej ściany z  prefabrykatów wielkoblokowych [2, s.52] 

 
W przypadku uszkodzenia ścian z bloków kanałowych wykonanie bruzd i iniekcji jest 

niemożliwe. Pęknięcia likwiduje się przez przyklejenie płaskowników za pomocą mas 
epoksydowych na dobrze oczyszczonych powierzchniach elementów betonowych. 

 

 
Rys. 20. Przykłady wzmocnienia pękniętych prefabrykatów wielkopłytowych przy zastosowaniu: [2, s.53] 

a) stalowej siatki przy słupku drzwiowym, b) prętów zbrojeniowych przy słupku przyokiennym 
 

Naprawę prefabrykatów wielkopłytowych, na których występują rysy i pęknięcia 
przeprowadza się wykonując bruzdy o małych głębokościach. Umieszcza się w nich na mocnej 
zaprawie cementowej pręty o małych średnicach. Zamiast prętów można stosować siatkę 
stalową mocowaną za pomocą mocnej zaprawy cementowej lub masy epoksydowej (rys.20). 
Do szczelin wprowadza się pod ciśnieniem wypełniacze zespalające strukturę prefabrykatu. 
W tym celu stosuje się iniekcję. 
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W praktyce wykorzystuje się dwie metody iniekcji:  

− metoda grawitacji, w której ciekły materiał wiążący spływa pod własnym ciężarem 
wężem gumowym ze zbiornika do miejsca iniekcji (rys.21a), 

− metoda ciśnieniowa polega na wtłaczaniu ciekłego materiału wiążącego za pomocą 
agregatu o napędzie ręcznym lub mechanicznym (rys.21b). 

 
Rys. 21. Iniekcja rys i spękań [2, s.54] 

a) metodą grawitacyjną b) metodą ciśnieniową 
 

Jako materiał do wypełnienia rys i spękań ścian betonowych i żelbetowych może być 
stosowany zaczyn cementowy, emulsja cementowa, kit twardoplastyczny lub inny materiał 
wiążący. 

W elementach prefabrykowanych uszkodzeniom ulegają również złącza. Prace naprawcze 
połączeń należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w porze letniej. Zakres naprawy 
złącza między prefabrykatami zależy od miejsca występowania przecieku i powinien 
obejmować pobliskie fragmenty spoin (rys.22) 

 

 
Rys. 22. Przykłady zakresu naprawy złączy przy punktowych przeciekach miedzy prefabrykatami [2, s.55] 
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a) przeciek na spoinie poziomej, b) przeciek na spoinie pionowej 
Przecieki punktowe przez złącza, naprawia się następująco: 

− oczyszcza się złącze z resztek zestarzałego kitu uszczelniającego lub zaprawy cementowej, 
− uzupełnia się w złączu lub ubija, jeśli istnieje, wkład dystansowy,  
− złącze oczyszcza się z kurzu i pyłu sprężonym powietrzem, 
− płaszczyzny złącza smaruje się środkami chemicznymi zwiększającymi przyczepność 

kitów do podłoża, 
− wciska się kit trwale plastyczny na głębokość ok. 3cm od lica prefabrykatu, 
− całą szczelinę wypełnia się zaprawą cementową i wyrównuje ją z powierzchnią 

prefabrykatów. 
Wzmocnienie złączy i połączeń prefabrykatów żelbetowych można wykonać przez iniekcję 

zaprawy cementowej pod ciśnieniem. Jeżeli do uszkodzonych złączy nie można wprowadzić 
końcówki węża iniekcyjnego,  należy wykonać otwory. Mechaniczne wykonywanie otworów może 
spowodować miejscowe uszkodzenie betonu elementu prefabrykowanego, dlatego zalecane jest 
wykonywanie otworów jedną z dwóch niżej przedstawionych metod. 

Cięcie betonu lancą tlenowo-proszkową polega na wdmuchiwaniu pod ciśnieniem tlenu oraz 
pyłu żelaza i aluminium do rury gazowej, przystawionej rozgrzewanym do czerwoności końcem 
do betonu. Z wykonywanego otworu usuwa się co pewien czas żużel, który jest produktem spalania 
betonu Cięcie betonu palnikiem odrzutowym wymaga użycia tlenu oraz rozpylonej nafty. 

Obie metody zapewniają dokładność wykonania otworów. Przykładem może być wykonanie 
otworów na krawędziach płyt prefabrykowanych ściany zewnętrznej — na wprost ściany 
poprzecznej, w celu ich wzajemnego połączenia, koniecznego dla naprawy. (rys.23) 

 

 
Rys. 23. Przykład naprawy połączenia prefabrykatów ściennych przez wykonanie nowego złącza[2, s.56] 

kotwiącego trzy elementy 
 
Na powierzchni elewacji wykuwa się w płytach bruzdy pionowe szerokości 4÷5cm 

i długości 15÷20cm, do oparcia kotwi stalowych. Na krawędzi prefabrykatu ściany wewnętrznej 
z każdej strony wykuwa się po dwie bruzdy poziome szerokości i głębokości 3÷4 cm oraz 
przelotowy otwór pionowy w celu wstawienia płaskownika zgiętego w kształcie litery U lub 
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wstawienia ceownika. Po wykonaniu stalowych kotwi, wstawieniu izolacji grubości 2cm od 
strony lica ściany, wszystkie bruzdy wypełnia się dokładnie zaprawą cementową. Połączenia 
mogą być wykonane na ściągi z płaskowników połączonych śrubami lub trzpieniami 
wkładanymi w otwory na wcisk i zaspawanymi z wierzchu. Aby nie pogrubiać ścian, 
płaskowniki umieszcza się w płytkich bruzdach wykutych w betonowych prefabrykatach. 

Ścienne prefabrykaty żelbetowe mogą być ustawione względem siebie w różny  sposób. 
Dlatego zastępcze połączenia elementów różnią się w zależności od typu złącza (rys.24). 

 

 
Rys. 24. Przykłady wzmocnienia węzłów prefabrykatów ściennych przez wykonanie złączy zastępczych[2, s.57] 

a) węzła narożnego budynku, b) węzła ściany zewnętrznej z wewnętrzną, ć) węzła dwóch krzyżujących się 
ścian wewnętrznych 

 
Wszystkie połączenia zastępcze mogą być wykonywane dopiero po usunięciu przyczyn 

powstania pęknięć i rys. 
 

4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na podane pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania 
ćwiczeń. 
1) Jaki sposoby stosuje się przy wzmacnianiu ścian? 
2) Jaka należy postąpić podczas wzmacniania spękanych ścian prefabrykowanych? 
3) Jakie są sposoby wzmocnienia stropów prefabrykowanych? 
4) Jakie czynności należy wykonać przy naprawie stropu prefabrykowanego? 
5) Jak można naprawić złącze w konstrukcjach prefabrykowanych? 
6) Jaka jest kolejność czynności podczas wzmocnienia złącz prefabrykowanych 

zawilgoconych? 
7) Jakie są metody wzmocnienia złącz? 
8) Jakie czynności należy wykonać przy naprawie złącza prefabrykowanego? 
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4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj naprawę prefabrykowanego elementu ściennego, na którym występuje rysa. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) wykonać bruzdy,  
4) zamocować pręty w bruzdach,  
5) wypełnić rysę, 
6) wykończyć powierzchnię, 
7) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
8) posprzątać stanowisko pracy, 
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− materiały stalowe: siatki pręty, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót zbrojarskich 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi i sprzętu pomocniczego,  
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj naprawę prefabrykowanego elementu ściennego, na którym znajduje się rysa 
ukośna nad otworem drzwiowym. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) usunąć zniszczony beton,  
4) przygotować siatkę zbrojeniową, 
5) przygotować zaprawę cementową,  
6) zamocować siatkę, 
7) wykończyć powierzchnię, 
8) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
9) posprzątać stanowisko pracy, 
10) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
11) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− materiały stalowe: siatki pręty, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót zbrojarskich 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi i sprzętu pomocniczego,  
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj naprawę złącza płyt prefabrykowanych, w którym występują przecieki 
punktowe. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) oczyścić złącze z resztek zestarzałego kitu uszczelniającego, 
4) oczyścić złącze z kurzu i pyłu sprężonym powietrzem, 
5) zaimpregnować ściany złącza środkami chemicznymi zwiększającymi przyczepność, 
6) wypełnić złącze, 
7) wypełnić szczelinę zaprawą cementową, wyrównując ją z powierzchnią, 
8) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
9) posprzątać stanowisko pracy, 
10) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
11) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− materiały stalowe: siatki pręty, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót zbrojarskich 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi i sprzętu pomocniczego,  
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
 
 
 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

30 

4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zorganizować stanowisko robocze do naprawy ściany 

prefabrykowanej?   
2) wykonać prawidłowo naprawę płyty ściennej prefabrykowanej?   
3) zorganizować stanowisko robocze do przeprowadzenia naprawy złącz 

prefabrykowanych? 
 
 

 
 

4) porozumiewać się z innymi pracownikami?   
5) stosować przepisy bhp podczas naprawy ściany prefabrykowanej?   
6) stosować przepisy bhp podczas wykonywania napraw złączy 

prefabrykowanych? 
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4.5. Remonty posadzek, nawierzchni i elementów małej architektury 
 
4.5.1. Materiał nauczania  
 

Naprawa posadzek jednolitych wylewanych, gładzi cementowych wymaga dużej 
staranności. Na powierzchni naprawionej pozostają widoczne różnice pomiędzy starą 
a nową posadzką. Wynika to z braku możliwości dobrania nowego materiału tak by łaty były 
mało widoczne. Kolejność wykonania takiej naprawy obejmuje czynności: 
− wykucie uszkodzonego miejsca,  
− staranne oczyszczenie wykutego miejsca i zmycie go wodą, 
− wypełnienie zaprawą, zagęszczenie jej i zatarcie, 
− zabezpieczenie naprawionego miejsca przed uszkodzeniami, 
− po stwardnieniu zaprawy przeszlifowanie naprawionego miejsca, aż do uzyskania 

odpowiedniego stopnia gładkości. 
 

 
Rys. 25. Przykład szlifierki uniwersalnej i sposoby usuwania warstw uszkodzonych[7] 

 
Nawierzchnie betonowe mogą mieć uszkodzenia w postaci lejków, złuszczeń, 

włoskowatych pęknięć, starcia wskutek działania ruchu pojazdów i ewentualnie nie najlepszej 
jakości betonu. Uszkodzenia i ubytki sięgające do kilku centymetrów w nawierzchnię należy 
oczyścić, skuć kilofem lub młotkiem słabe ziarna kamienia, wykonać głębsze nacięcia 
i ponownie te miejsca oczyścić, np. szczotką drucianą lub sprężonym powietrzem oraz 
umiarkowanie nawilżyć wodą. Następnie całą nawierzchnię gruntuje się zaprawą cementową 
o stosunku 1:1 (piasku do cementu). Mieszanką betonową zapełnia się ubytki po upływie 
10 minut od zagruntowania, wyrównuje się ją i ewentualnie zagęszcza. 

Małą architekturą nazywamy stałe elementy zagospodarowania działki lub terenu 
otaczającego budynek albo budynki. Do stałych elementów tego rodzaju zalicza się: chodniki, 
schody, drogi dojazdowe, ogrodzenia, murki oporowe, placyki zabaw dla dzieci, śmietniki 
trzepaki. 

Chodniki są najczęściej układane z płyt betonowych lub betonowych kostek brukowych. 
Na skutek ich niewłaściwego wykonania i eksploatowania płyty ulegają spękaniu, 
nawierzchnia staje się nierówna. Naprawa polega na zdjęciu drobnowymiarowych elementów 
nawierzchni, uzupełnieniu podsypki z piasku gruboziarnistego, w miejscach obniżonych i jej 
zagęszczeniu stopą wibracyjną wyposażoną w płytę gumową. Następnie układa się płytki lub 
kostki brukowe tylko w dobrym stanie technicznym i nawierzchnię posypuje piaskiem 
drobnoziarnistym, który rozprowadza się szczotkami, aby wypełnić szczeliny między 
elementami. Potem zrasza się nawierzchnię wodą, aby piasek osiadł w szczelinach. Zalecany 
jest 2÷3 - krotny taki zabieg uszczelniający. 
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Naprawa schodów terenowych zależy od ich konstrukcji (rys.26). Najtrwalsze są schody, 
których konstrukcję nośną dla nawierzchni stanowi płyta betonowa lub żelbetowa zakończona 
na dole fundamentem.  

 

 
Rys. 24. Przykłady poprawnie wykonanych schodów w terenie [2, s.75] 

a) z cegły klinkierowej na podbudowie betonowej, b) z bloków kamiennych na podbudowie betonowej, c) z płyt 
kamiennych na podbudowie betonu zbrojonego 

 
W przypadku złego wykonania mogą powstać uszkodzenia w postaci szczelin w betonie, 

które podczas remontu trzeba uszczelnić. Nawierzchnie brukowe, kostki kamienne, betonowe, 
naprawia się podobnie jak brukowane elementy chodnikowe. 

Ogrodzenia wymagają okresowych konserwacji, polegających na naprawie drobnych 
uszkodzeń, wzmocnieniu lub wymianie niektórych elementów. Małe ubytki w betonowych 
elementach ogrodzeń uzupełnia się zaprawą cementową w proporcji 1:3. Miejsca uszkodzone 
muszą być starannie oczyszczone, miejsca zastarzałe skute do czystego betonu, a następnie 
zmyte wodą. Uszkodzone miejsca osłania się deską i zaprawę narzuca kielnią, energicznym 
ruchem. 

Szczeliny w cokołach, murkach ogrodzeń powstałe wskutek nierównomiernego osiadania 
i innych przyczyn wypełnia się rzadką zaprawą cementową (1:3), po uprzednim usunięciu 
zanieczyszczeń i zmyciu wodą. 

Przy większych naprawach można wymienić ogrodzenie na nowe, np. z prefabrykatów 
kamionkowych dla słupków i murków między przęsłami, w które wstawia się zbrojenie 
i wypełnia betonem. 

Murki oporowe mogą pod wpływem parcia gruntu ulec przechyleniu, miejscowym 
wybrzuszeniom lub spękaniom. Przyczyną przechylenia jest za wąska podstawa w stosunku do 
wysokości. Naprawa do wysokości 1,0m polega wówczas na odkopaniu do poziomu 
posadowienia i poszerzeniu tak, aby podstawa wynosiła ½ ÷ 1/3 wysokości murku. Naprawa 
wybrzuszeń miejscowych polega na rozebraniu murka na tym odcinku i zbudowaniu go od 
nowa. Murki wyższe trzeba wzmacniać. W murkach powinny być wbudowane rurki drenarskie, 
umożliwiające wypływ wody powierzchniowej zza muru. 
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4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na podane pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania 
ćwiczeń. 
1) Scharakteryzuj sposoby wykonania naprawy posadzki wylewanej? 
2) Omów narzędzia i sprzęt do remontu posadzki betonowej? 
3) Jakie czynności należy wykonać przy naprawie posadzek brukowych? 
4) Omów narzędzia i sprzęt do remontu posadzki brukowej? 
5) Jakie są sposoby napraw schodów zewnętrznych? 
6) Jak naprawia się ubytki w cokołach i murkach ogrodzeniowych? 
7) Omów narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania remontu murków w elementach małej 

architektury? 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przygotuj materiał, sprzęt i narzędzia do wykonania remontu posadzki betonowej na 
podstawie rysunku roboczego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) obliczyć na podstawie rysunku roboczego odpowiednią ilość materiału, 
4) zgromadzić materiał na wyznaczonym stanowisku, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− narzędzia i sprzęt do zagęszczania, 
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj remont posadzki betonowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) oczyścić, skuć uszkodzenia i ubytki sięgające do kilku centymetrów,  
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4) usunąć słabe ziarna kamienia, wykonać głębsze nacięcia, 
5) oczyścić ponownie miejsca naprawy, 
6) nawilżyć umiarkowanie wodą, 
7) zagruntować nawierzchnię zaprawą cementową o stosunku 1:1,  
8) zapełnić ubytki mieszanką betonową, 
9) ewentualnie zagęścić i wyrównać, 
10) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
11) posprzątać stanowisko pracy, 
12) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
13) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− narzędzia i sprzęt do zagęszczania, 
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj remont posadzki brukowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) zdjąć uszkodzone elementy nawierzchni,  
4) uzupełnić podsypkę  i zagęścić ją, 
5) ułożyć kostki brukowe,  
6) posypać nawierzchnię piaskiem drobnoziarnistym,  
7) zrosić nawierzchnię wodą,  
8) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
9) posprzątać stanowisko pracy, 
10) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
11) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− narzędzia i sprzęt do zagęszczania, 
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 4 
Wykonaj naprawę niewielkich ubytków w murku ogrodzeniowym. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy, 
2) dobrać odpowiedni sprzęt i narzędzia, 
3) oczyścić starannie miejsca uszkodzone, 
4) skuć miejsca zestarzałe, 
5) zmyć całość wodą, 
6) wykonać zaprawę cementową, 
7) uzupełnić zaprawą cementową miejsca remontowane, 
8) oczyścić sprzęt i narzędzia, 
9) posprzątać stanowisko pracy, 
10) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
11) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− odzież ochronna i środki ochrony osobistej, 
− stanowisko z przygotowanym elementem, 
− zestaw materiałów do wykonania mieszanki betonowej i zapraw budowlanych, 
− zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu do robót betoniarskich, 
− zestaw narzędzi pomiarowych, 
− zestaw narzędzi pomocniczych,  
− narzędzia i sprzęt do zagęszczania, 
− stalowy kubeł na odpady, 
− apteczka, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zorganizować stanowisko robocze do naprawy posadzki betonowej?   
2) wykonać prawidłowo naprawę posadzki betonowej?   
3) wykonać prawidłowo naprawę posadzki brukowej?   
4) zorganizować stanowisko robocze do przeprowadzenia naprawy 

posadzki brukowej? 
 
 

 
 

5) zorganizować stanowisko robocze do naprawy elementów małej 
architektury? 

 
 

 
 

6) scharakteryzować zasady napraw elementów małej architektury?   
7) wykonać drobne naprawy elementów małej architektury?   
8) porozumiewać się z innymi pracownikami?   
9) stosować przepisy bhp podczas naprawy elementów małej 

architektury?   
10) stosować przepisy bhp podczas wykonywania remontów posadzek?   
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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 remontów i napraw konstrukcji 

betonowych. 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 
w pytaniach wielokrotnego wyboru zaznacz znakiem 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. Roboty naprawcze fundamentów rozpoczyna się od: 

a) podparcia fundamentu w miejscu uszkodzenia. 
b) odsłonięcia fundamentów w zasięgu uszkodzenia. 
c) usunięcia części uszkodzonego fundamentu. 
d) zabetonowania uszkodzenia fundamentu. 

 
2. Podczas naprawy fundamentów ściany podpiera się jednostronnie lub dwustronnie w celu: 

a) odciążenia fundamentów. 
b) obciążenia fundamentów. 
c) odciążenia ścian. 
d) obciążenia stropów. 

 
3. Przy jednostronnym podparciu ściany zastrzały mają rozstaw: 

a) 0.5m – 1,0m. 
b) 1,25m – 2,0m. 
c) 1,5m – 2,5m. 
d) 2,5m – 3,0m. 

 
4. Fundament można odciążyć podpierając ściany, albo: 

a) wmurowując belki stalowe w bruzdy na całej długości ściany. 
b) obmurowując ściany warstwą cegieł na całej długości. 
c) obetonowując ściany na całej długości. 
d) wmurowując belkę stalowa po jednej stronie ściany. 

 
5. Do wzmacniania fundamentów stosuje się beton klasy:  

a) B7,5 lub B15. 
b) B20 lub B25. 
c) B7,5 lub B10. 
d) B10 lub B15. 
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6. Powierzchnię betonu  czyści się za pomocą stalowych szczotek, szlifierek, wody pod 
ciśnieniem lub: 
a) ścierką. 
b) pędzlem. 
c) sprężonym powietrzem. 
d) piaskowaniem. 

 
7. Torkretowanie jest to:  

a) usuwanie starej warstwy betonu. 
b) nanoszenie warstwy betonu za pomocą pędzla. 
c) nanoszenie warstwy betonu za pomocą kielni. 
d) nanoszenie warstwy betonu za pomocą natrysku. 

 
8. Bruzdy wykuwane w elemencie betonowym mają długość minimum:  

a) 10cm. 
b) 30cm. 
c) 50cm. 
d) 40cm. 

 
9. Bruzdy wykuwane w elemencie betonowym mają głębokość około:  

a) 3cm. 
b) 1cm. 
c) 5cm. 
d) 8cm. 

 
10. Jeżeli rysa przecina całą grubość ściany, to wzmocnienie należy wykonać: 

a) po tej stronie gdzie rysa jest dłuższa. 
b) po tej stronie gdzie rysa jest szarsza. 
c) po jednej stronie ściany. 
d) po obu stronach ściany. 

 
11. Wykonując otwór w istniejącej ścianie, wykuwa się go po osadzeniu belek 

nadprożowych. Czas jaki musi upłynąć od osadzenia belek wynosi: 
a) 1÷4 dni. 
b) 1÷2 dni. 
c) 3÷4 dni. 
d) 1÷3 dni. 

 
12. Przy naprawie stropów żelbetowych należy stosować beton o klasie: 

a) nie wyższej niż stary beton. 
b) wyższej niż stary beton. 
c) nie niższej niż stary beton. 
d) niższej niż stary beton. 

 
13. Wykonanie bruzd i iniekcji jest niemożliwe w przypadku uszkodzenia ścian z bloków: 

a) żwirobetonowych. 
b) kanałowych. 
c) pełnych. 
d) gazobetonowych. 
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14. Pierwszą czynnością przy naprawie posadzki betonowej jest:  
a) staranne oczyszczenie, 
b) wykucie uszkodzonego miejsca, 
c) wypełnienie zaprawą, 
d) zatarcie zaprawy. 

 
15. W przypadku gruntu słabego i nawodnionego, korzystne jest wzmacnianie istniejących 

fundamentów i podłoża palami wiercono – iniektowanymi:  
a) cementowo – wapiennymi, 
b) cementowo – ziemnymi, 
c) cementowo – gipsowymi, 
d) cementowo – kruszywowymi. 

 
16. Urządzenie do torkretowania składa się ze sprężarki, działka cementowego oraz 

z przewodów zakończonych:  
a) siatką, 
b) spryskiwaczem, 
c) wyrzutnicą,  
d) zacieraczką. 

 
17. Iniekcję wykonuje się metodą ciśnieniową oraz metodą: 

a) nadciśnieniową,  
b) podcisnieniową,  
c) naciekową, 
d) grawitacji. 

 
18. Złącza zastępcze prefabrykatów wykonuje się z: 

a) prętów okrągłych, 
b) płaskowników, 
c) betonu, 
d) blach. 

 
19. Wykonując wzmocnienie elementu żelbetowego za pomocą płaszcza skuwa się stary 

beton: 
a) do połowy średnicy starych prętów, 
b) odkrywając całe pręty, 
c) pasmami prostopadłymi do zbrojenia, 
d) odkrywając tylko powierzchnię prętów. 

 
20. Naprawione elementy stropu należy sprawdzić po upływie: 

a) 7 dni, 
b) 28 dni, 
c) 14 dni, 
d) 5 dni. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 
 
Wykonywanie remontów i napraw konstrukcji betonowych 

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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