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Analiza ryzyka zawodowego dla zawodów, których prace
związane są z eksploatacją rusztowań, wskazuje, że jednym z głównych zagrożeń, oprócz upadku z wysokości, są
prace związane z transportem na i w obrębie rusztowania.

J

uż na etapie montażu rusztowań typowa 3-osobowa brygada monterska wbudowuje
nawet około 4÷5 ton elementów
rusztowań podczas zmiany roboczej. Gros z tych prac wykonuje się
ręcznie, jednak przy większych wysokościach rusztowań wskazane jest
używanie np. wciągarek. Pracodawca
jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania
ręcznych prac transportowych [1].
W przypadku braku takiej możliwości
(a montaż rusztowań i tak musi odbyć się ręcznie) – w celu zmniejszenia
uciążliwości i zagrożeń związanych
z wykonywaniem tych czynności – powinno się wyposażać pracowników
m.in. w niezbędny do tego sprzęt pomocniczy. Sprzętem takim są środki
mające na celu ograniczenie zagrożeń
i uciążliwości związanych z ręcznym
przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wykonywania tych czynności.
Są to: pasy, liny, łańcuchy, zawiesia,
dźwignie, chwytaki, rolki, kleszcze,
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uchwyty, nosze, kosze, legary, wciąg
niki i wciągarki, krążki i wielokrążki
linowe, przestawne pochylnie, taczki
i wózki itp. Do transportu pionowego
na rusztowaniu najczęściej używane
są wciągarki.
Podczas
wykonywania
ręcznych
prac transportowych jeden pracownik może przenosić nie więcej niż
30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg
przy pracy dorywczej. Nie wolno jednak przenosić przedmiotów o masie
przekraczającej 30 kg na odległość
dłuższą niż 25 m lub na wysokość
powyżej 4 m. Jeżeli wielkości te są
przekroczone, należy zorganizować
tzw. transport zespołowy, w którym masa przypadająca na jednego
pracownika nie powinna przekraczać
odpowiednio 25 kg przy pracy stałej
oraz 42 kg przy pracy dorywczej.
Warto tu dodać, że praca dorywcza
oznacza przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie
częściej niż cztery razy na godzinę,
jeżeli łączny czas wykonywania tych
prac nie przekracza 4 godzin na
dobę. W związku z tym kilkanaście

razy podczas zmiany roboczej pracownik może się „przeciążyć” (przenieść nie do 30 kg, lecz do 50 kg).
Oprócz wymagań polskich przepisów warto wziąć pod uwagę wytyczne normalizacyjne, np. CEN/TR
15563, które określają uniwersalne
zasady bhp ustanowione dla prac

Rys. 1 Ι Podstawowe wytyczne normalizacyjne dotyczące ciężaru ręcznego
przemieszczania przedmiotów [2]
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Fot. GEDA

a

Fot. 1 Ι U
 rządzenia transportu bliskiego na rusztowaniu: a) wciągarka – mechanizm, który przekazuje siłę roboczą za pomocą cięgna (liny lub
łańcucha) od napędzanego bębna, jest zabudowany na odrębnym ustroju nośnym, który stanowić może rama stała, przesuwna lub
przejezdna; b) wciągnik – mechanizm podnoszenia zamontowany wraz z mechanizmem jazdy (lub bez niego) w jednym korpusie

z tymczasowym sprzętem roboczym
(w tym z rusztowaniami) – rys. 1. Mając to na uwadze, powinno się ograniczać długotrwały wysiłek fizyczny
przez skrócenie odległości przenoszenia przedmiotów do minimum oraz
dążyć do takiej organizacji pracy, aby
przenoszenie przedmiotów odbywało
się jak najbliżej ciała, z jednoczesnym
stosowaniem wyznaczonych przez
przepisy norm udźwigu. Zgodnie z [1]
w razie konieczności przenoszenia
przedmiotu trzymanego w odległości
większej niż 30 cm od tułowia należy zmniejszyć o połowę dopuszczalną masę przedmiotu przypadającą
na jednego pracownika lub zapewnić
wykonywanie tych czynności przez co
najmniej dwóch pracowników.
Dużym odciążeniem w pracy zarówno
montera rusztowań, jak i innych pracowników użytkujących rusztowania
jest możliwość korzystania z różnego
rodzaju wciągarek i wciągników. Użycie
wciągarek podczas montażu/demontażu rusztowań staje się najbardziej
efektywne przy konstrukcji rusztowania o wysokości powyżej 8 m (przy
montażu rusztowań niskich monterzy
najczęściej transportują poszczególne
elementy rusztowania ręcznie).

Urządzenia do transportu
mechanicznego pionowego
stosowane przy rusztowaniach

Wciągarki i wciągniki są dźwignicami
zaliczanymi do grupy cięgników, czyli
urządzeń z grupy transportu bliskiego
(UTB), służących do przemieszczania
osób lub ładunków w ograniczonym
zasięgu (fot. 1). Urządzenia te podlegają pod dozór techniczny, niezależnie
do mechanizmu podnoszenia [3].

Urząd Dozoru Technicznego (UDT)
sprawuje dozór w toku eksploatacji
urządzeń w trzech różnych formach
(pełny, ograniczony, uproszczony), zależnych od typu i parametrów technicznych urządzenia [4]. W tabl. 1
określono terminy badań okresowych
i doraźnych kontrolnych dla wciągników i wciągarek. Przykładowo wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu
do 2000 kg oraz wciągarki z napędem

Tabl. 1 Ι Formy dozoru technicznego dla urządzeń transportu bliskiego [5]

Urządzenie transportu bliskiego

Forma dozoru
technicznego

Termin i rodzaj
badania
okresowe

doraźne
kontrolne

pełny

co jeden rok

–

o udźwigu
do 2000 kg

uproszczony

–

–

o udźwigu
powyżej 2000 kg

ograniczony

–

co 3 lata

Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia

ograniczony

–

co 2 lata

Wciągniki i wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym do 1000 kg

uproszczony

–

–

Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym specjalistyczne

pełny

co jeden rok

–

Urządzenia wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej
Wciągniki i wciągarki
z napędem ręcznym

kwiecień 2016
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elektrycznym
jednofazowym
do
1000 kg posiadają uproszczoną formę dozoru technicznego. Oznacza to,
że ich eksploatacja nie wymaga uzyskania decyzji wystawionej przez UDT
– nie są przy nich wykonywane badania odbiorcze po montażu, jak również
okresowe czy doraźne. Ich eksploatację można podjąć po montażu zgodnie
z warunkami określonymi w instrukcji
eksploatacji producenta.
Natomiast rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie
kwalifikacji, określa rozporządzenie
[6]. Przykładowo posiadanie kwalifikacji wymagane jest przy obsłudze wciągarek i wciągników, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich
mechanizmów. Podstawowe warunki
bhp przy eksploatacji ręcznie napędzanych dźwignic określono w tabl. 2.
Podczas obsługi urządzeń transportu
bliskiego przy rusztowaniach możliwe
jest posiadanie następujących rodzajów uprawnień:
■ kategoria II W – wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
oraz żurawie stacjonarne warsztatowe;
■ kategoria I W – jak kat. II W, lecz
z możliwością sterowania z kabiny (nie tylko z poziomu roboczego
urządzenia);
■ kategoria II S – suwnice, wciągniki
i wciągarki sterowane z poziomu
roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe;

Tabl. 2 Ι P
 odstawowe warunki bhp przy przemieszczaniu ładunków przy użyciu ręcznie
napędzanych dźwignic [1]
Dźwignice powinny posiadać wyraźne oznakowanie określające ich dopuszczalny udźwig.
Stosowane do przemieszczania ładunków krążki, wielokrążki i wciągniki powinny być
przymocowane do posiadających odpowiednią wytrzymałość belek, haków, dźwigarów
lub innych konstrukcji – w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy.
Stosowane wciągarki i przyciągarki powinny być przymocowane do podłoża
w sposób zabezpieczający przed ich przemieszczaniem podczas pracy.
Wciągarki i przyciągarki powinny posiadać sprawne hamulce oraz urządzenia uniemożliwiające ruch wsteczny wału lub bębna.
Stosowane krążki i liny powinny być tak dobrane, aby niemożliwe było zakleszczenie
lub zsunięcie się liny.
Elementy układów cięgnowych stosowanych podczas przemieszczania ładunków powinny
spełniać wymagania określone w Polskich Normach.
Niedopuszczalne jest używanie lin i łańcuchów uszkodzonych lub o niedostatecznej wytrzymałości albo niewłaściwie zamocowanych.
Długość liny lub łańcucha powinna być tak dobrana, aby przy rozwinięciu, niezbędnym
do przemieszczenia ładunku, pozostały na bębnie co najmniej dwa zwoje.
Sposób zamocowania ładunku na haku powinien zapobiegać jego upadkowi
lub gwałtownej zmianie położenia.
Podnoszenie lub opuszczanie ładunków w miejscu przebywania pracowników powinno
być poprzedzone sygnałem ostrzegawczym. Przebywanie pracowników
pod zawieszonym ładunkiem jest niedopuszczalne.

■ k ategoria I S – jak kat. II S, lecz
z możliwością sterowania z kabiny (nie tylko z poziomu roboczego
urządzenia).
Warto dodać, że każdy typ wciągarek
i wciągników wymaga posiadania kwalifikacji do ich konserwacji.

Warunki techniczne montażu
i obsługi wciągarek na rusztowaniach

W przypadku stosowania wysięgników mocowanych bezpośrednio do

Rys. 2 Ι Przykładowe zaświadczenie kwalifikacyjne
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konstrukcji rusztowania udźwig urządzenia do transportu materiałów nie
może przekraczać 1,5 kN (~150 kg)
[7]. Jest to z reguły wystarczająca
wartość i obejmuje większość zastosowań wciągarek na rusztowaniach.
W takich przypadkach jedną z najważniejszych kwestii dotyczących
bezpiecznej pracy z urządzeniem jest
właściwe zakotwienie rusztowania
w miejscu zamocowania wysięgnika.
Poza standardowym schematem kotwienia rusztowania w tym miejscu
należy dodatkowo kotwić w co najmniej dwóch punktach (rys. 3):
■ na poziomie rygla (górnej części
ramy) zamocowanego ramienia
wciągarki – zapobiega oderwaniu
rusztowania od ściany;
■ pod pomostem, na którym zamocowano ramię wciągarki – zapobiega
odkształceniu rusztowania w stronę ściany.
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REKLAMA

Należy pamiętać, że w miarę wznoszenia (montażu) takiego rusztowania wysięgnik przekładany jest na
najwyższy poziom, a co za tym idzie

każdy kolejny powinien być zakotwiony. Dzięki temu pion z wciągarką zakotwiony zostaje regularnie co 2 m wysokości rusztowania. Wymagane jest

Kotwienie rusztowania w miejscu
zamocowania wysięgnika wciągarki

wtedy również badanie siły kotwienia
– kotew powinna przenosić obciążenie
wyrywające o wartości min. 2,5 kN,
jeżeli producent wciągarki lub rusztowania nie podał większej wartości.
Podstawowe warunki montażu i eksploatacji urządzeń transportu pionowego na rusztowaniu określa norma PN-M-47900-2 [8]. Na przykład
podczas eksploatacji rusztowania
wysięgniki transportowe należy mocować w odległości nie większej niż
15 m od końców rusztowania i nie
więcej niż 30 m między nimi. Eliminuje
to możliwość powstania przeciążenia
konstrukcji rusztowania.
Kolejnym ważnym kryterium montażu
wysięgnika jest jego lokalizacja pionowa. Wysokość od poziomu pomostu
rusztowania do punktu zaczepienia
zblocza nie powinna być mniejsza niż
1,6 m (rys. 3). Chodzi o to, aby użytkownik potrafił bezpiecznie podać wciągane elementy na pomost rusztowania

kwiecień 2016
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łego transportu materiałów poręcze
pośrednie powinny być rozsunięte na
odległość umożliwiającą wciągnięcie
materiału na pomost, lecz nie większą
niż 0,8 m. W takim miejscu poręcze
wykonywane są z rur rusztowaniowych
o przekroju zewnętrznym 48,3 mm,
mocowanych na złącza zgodne z normą EN 74-1. Elementem znacznie
ułatwiającym eksploatację jest zastosowanie gotowych poręczy przystosowanych do przesuwania (fot. 2).
W przypadku transportu na rusztowanie elementów o wadze powyżej
150 kg należy wykonać oddzielne
wieże szybowe przylegające do konstrukcji rusztowań lub zastosować
inne urządzenia, np. ruchome pomosty robocze (dźwigi towarowe lub
towarowo-osobowe). Wieże szybo-

Fot. GEDA

(w przypadku elementów np. długich
bądź ciężkich pracownik musiałby wychylić się poza obrys rusztowania).
Warunek ten jest zawsze automatycznie spełniony, jeżeli wysięgnik zamocowany jest w poziomie łączenia ram
rusztowania. O zasadzie tej należy
szczególnie pamiętać, gdy stosowany
jest tzw. wysięgnik uniwersalny (zastosowano uchwyt ramienia obrotowego).
Należy zwrócić wtedy również uwagę,
aby oba mocowania uchwytu ramienia
znajdowały się możliwie blisko węzłów
rusztowania (ze względu na uniknięcie
zginania stojaków rusztowania).
Dodatkowym elementem bezpieczeństwa, stosowanym na etapie użytkowania rusztowania z wciągarką, jest
zastosowanie tzw. poręczy rozsuwanych. W miejscach służących do sta-

Fot. 2 Ι Zabezpieczenie przestrzeni roboczej za pomocą poręczy rozsuwanych

60

deskowania i rusztowania

we powinny być wyższe od pomostu
rusztowania o co najmniej 1,80 m
i zakończone specjalną belką służącą
do zamocowania zblocza (rys. 4).
Dla udźwigu elementów o wadze powyżej 250 kg wieże szybowe nie mogą być
połączone z konstrukcją rusztowania,
lecz zakotwione bezpośrednio do obiektu. W przeciwnym przypadku wymagane jest sporządzenie projektu technicznego rusztowania, ze szczególnym
uwzględnieniem układu kotwienia i sił
w zakotwieniu powstałych na skutek
pracy urządzenia dźwignicowego. Należy też sprawdzić nośność kotwienia.
Poza wymaganiami prawnymi i normowymi obsługujący urządzenie zobowiązany jest przestrzegać instrukcji
eksploatacji. Przed każdym użyciem
urządzenia należy sprawdzić, czy:
■ nie występują widoczne od zewnątrz
uszkodzenia i usterki;
■ przewód elektryczny (sieciowy) nie
jest uszkodzony, a sterownik z kablem są w nienagannym stanie;
■ lina nośna nie jest uszkodzona lub
zużyta – reguluje to np. norma [10];
■ poprawnie zamocowano wysięgnik
(ramię) wciągarki i w ramach tej
kontroli również sprawdzić poprawność zamocowania kotwienia rusztowania.
Oprócz tego powinno się sprawdzić
prawidłowość osadzenia mocowań,
ewentualnie je skorygować. Zauważone zmiany lub usterki należy natychmiast zgłaszać kierownictwu lub właściwej osobie z nadzoru. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń nie wolno
uruchamiać urządzenia!
Aby uniknąć sytuacji wypadkowych,
osoba użytkująca urządzenie, oprócz
stosownych uprawnień, powinna mieć
przeprowadzony również instruktaż stanowiskowy, uwzględniający
obsługę tego urządzenia. Szkolenie
takie przeprowadza osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez
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Pytanie do eksperta

Jak powstają betonowe formy przyszłości?

R

ozwój technologii umożliwił kształtowanie z żelbetu wielkich, kubistycznych powierzchni, ale również
ścian, gdzie dominuje miękka, organiczna linia. Takie
budowle to manifestacja współczesnej techniki i wyobraźni.
Przy realizacji ambitnych projektów konieczne jest opracowanie nieszablonowych technologii, co wymaga czasu
i środków.
Płaskie powierzchnie można realizować za pomocą
systemowych szalunków,
ale wyoblone, krzywoliniowe
ściany już nie. Takie ściany
to wyzwanie technologiczne
i organizacyjne. Jeżeli krzy-

inż. arch. Radosław Dydo
BUDOSPRZĘT

wizna występuje w jednej płaszczyźnie, to możemy posłużyć
się różnymi systemami. Jednak gdy mamy do czynienia z powierzchniami stożkowymi czy parabolicznymi, gdzie krzywizna przebiega w dwóch płaszczyznach, to pozostaje już tylko
projektowanie dedykowanego szalunku.
Przy niedużych gabarytach czasem stosowane są specjalne
formy z tworzyw sztucznych. Są one jednak bardzo drogie
i sprawdzają się dopiero przy wielokrotnym użyciu.
Przy większych lub niepowtarzalnych obiektach każdorazowo potrzebna jest oddzielna forma. W takich sytuacjach rozwiązaniem jest wybór systemu złożonego ze
stalowych belek kotwiących, dźwigarów H20 i drewnianych
krążyn modelujących. Na zmontowaną płaszczyznę rusztu nanosi się elementy, które, jak wręgi kadłuba statku,
modelują zadany kształt powierzchni. Na te krążyny nabija się listwy, które poddaje się obróbce, by uzyskać gładką powierzchnię formy. Krążyny wycina się maszynami
CNC. Formy modeluje się w programach CAD/CAM, dzięki
czemu proces produkcji przebiega sprawnie i bez błędów.
Takim systemem jest np. BudoEKO.
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Concremote – nie taka wirtualna
rzeczywistość
mgr inż. Michał Fabijanek
kierownik Zespołu Projektowego
Doka Polska sp. z o.o.
Pewność w nadzorze budowy

K

ażdy fan science fiction powinien
przeczytać choć jedną książkę
Isaaca Asimova. Jeśli nie jesteś
zwolennikiem tego typu literatury, na
pewno widziałeś film „Ja, robot”. To,
co w latach 70. wydawało się nierealną
mrzonką, dziś jest coraz bardziej rzeczywiste. Samochody same utrzymują
prędkość i parkują, a niedługo ulicami
miast będą jeździć samodzielnie (w USA
zanotowano już pierwszy wypadek
z udziałem tzw. autonomicznego auta).
Odkurzacze same sprzątają podłogi,
a ogrzewanie i oświetlenie domu możesz włączyć z biura za pośrednictwem
telefonu. Na firmy w każdej sferze życia
wywierana jest ciągła presja, by przedstawiać kolejne innowacje i wynalazki.
Jest to swego rodzaju niekończący się
wyścig technologiczny.
Wydawałoby się, że w tak tradycyjnej
dziedzinie, jaką jest budownictwo, innowacje nie będą pojawiać się zbyt często.
Ile w końcu rodzajów betonu można wymyślić i ile nowych, rewolucyjnych metod? Fakt, coraz częściej wykorzystuje
się automatyzację do budowy np. wieżowców lub mostów, jednak cały czas
są to zmiany techniczne, polegające na
ulepszaniu istniejących urządzeń. Świat
coraz szybciej się zmienia i należałoby
się spodziewać, że z czasem nawet na
plac budowy wkroczy elektronika. Projektowanie komputerowe, nowoczesne
urządzenia geodezyjne, maszyny drogowe sterowane za pomocą systemu
GPS, aplikacje dające możliwość kon-
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Potwierdzenia

Dokumentacja

Concremote
Informacja o przyroście
wytrzymałości
Optymalizacja taktów roboczych

Optymalizacja receptury betonu

Optymalizacja procesu

trolowania ilości sprzętu i rozliczeń budowy, wykorzystanie internetu do monitorowania przebiegu prac czy wreszcie
urządzenia pomiarowe, np. czujniki
dojrzewania betonu, podające wyniki
pomiarów w czasie rzeczywistym. Dodatkowo w epoce smartfonów, tabletów
i obecnych wszędzie mobilnych aplikacji
graficzna prezentacja tych wartości
staje się łatwo dostępna, bardzo czytelna i wręcz obowiązkowa.
No dobrze, ale po co to wszystko? Przecież każdy doświadczony inżynier budowlany wie, ile czasu dojrzewa beton. Wie,
kiedy można zdjąć szalunek, żeby strop
się nie porysował, a ściany przeniosły
obciążenia. Każdy woli być zawsze „po
bezpiecznej stronie”, aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka, bo ono, jak wiadomo,
kosztuje i czas, i pieniądze. Z drugiej
jednak strony inwestorzy wywierają na
wykonawców ciągłą presję, żeby budowę
ukończyć jak najszybciej. Argumentacja
tego faktu jest dokładnie taka sama: ich
czas i ich pieniądze. W tym momencie

pojawia się kolejne popularne ostatnio pojęcie: optymalizacja pracy. To tu
wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań
i technologii może najwięcej zmienić.
Na ścieżce krytycznej każdego projektu budynku kubaturowego znajduje się
wykonanie stropów. To one zabierają
najwięcej czasu i są najbardziej pracochłonne w całej konstrukcji żelbetowej.
Wszyscy wiedzą, że beton dojrzewa
określoną ilość dni. Im bliżej magicznej granicy 70% jego 28-dniowej wytrzymałości zdejmiemy szalunek, tym
więcej czasu zaoszczędzimy. Wiadomo
również, że na początku krzywa wzrostu tej wartości w czasie jest stroma
i z czasem staje się coraz bardziej płaska, zatem najważniejsze są pierwsze
dni po betonowaniu. Nasuwa się jednak
pytanie: skąd inżynier może mieć pewność, że „ten moment” minął? Przecież
wpływ na proces dojrzewania betonu
ma wiele czynników, które muszą być
stale sprawdzane, np. wilgotność czy
temperatura powietrza. Ważny jest też
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skład mieszanki oraz jej właściwości fizyczne i chemiczne. Wprawdzie to akurat podaje i gwarantuje dostawca betonu, ale mimo wszystko kolejne partie
mogą się trochę od siebie różnić. Przy
natłoku obowiązków na budowie pojawia
się problem, aby wszystko kontrolować.
Tu właśnie powstaje obszar do wprowadzenia innowacji.
Od kilku lat na rynku budowlanym funkcjonuje system Concremote firmy Doka,
pozwalający na bieżąco monitorować
stan dojrzewania betonu. Z punktu widzenia budowy system składa się tylko z dwóch elementów: odpowiedniego
czujnika i aplikacji na smartfonie. Cała
pozostała infrastruktura pozostaje po
stronie firmy Doka. Czujnik odczytuje
parametry panujących dookoła warunków oraz zbiera wartości dotyczące
samego betonu. Montuje się go wprost
na betonowanym elemencie (strop lub
ściana) i pozwala mu się działać. Niestety, ze względu na różnorodność rodzajów betonu i zmienność warunków,
nie da się całkowicie wyeliminować procesu jednoczesnego pobierania próbek
i ich niszczenia, ale można zmniejszyć
drastycznie ich ilość. Stanowią one
układ odniesienia dla całego systemu.
Dane odczytywane przez czujnik są stale przesyłane za pośrednictwem sieci
GSM do ośrodka obliczeniowego i tam
porównywane z danymi dotyczącymi
próbek. Dzięki temu powstaje wykres
wzrostu wytrzymałości konkretnego
elementu konstrukcji w czasie rzeczywistym i w lokalnych warunkach atmosferycznych. Budowa ma stały dostęp
do tych danych i może planować datę
rozszalunku z dokładnością do kilku godzin, a nie, jak dotąd bywało, kilku dni
czy tygodni.
Gdzie tu zysk? Gdzie oszczędność?
Przecież takie rozwiązanie na pewno ma
swoją cenę. Ma, ale należy się jednak
zastanowić, jakie oszczędności płyną ze
zmniejszenia ilości wykorzystywanego
sprzętu i skrócenia czasu budowy. Na-

sze doświadczenia ze stosowania Concremote dowodzą, że czas pozostawania elementu w szalunku można skrócić
o 50–75%, w zależności od panujących
warunków, w stosunku do wartości podawanych przez normę DIN1045-2.
Schodzimy zatem do 2½–7 dni dla stropów monolitycznych. Zauważmy, że zwyczajowo za czas wykonania kondygnacji
w budownictwie kubaturowym przyjmuje się 14 do nawet 30 dni. Jeśli takt
ściany zabetonujemy rano, przed końcem następnej zmiany można już zdjąć
deskowanie (po ok. 16 h). Podobne zależności obserwuje się podczas wykonywania żelbetowych konstrukcji mostów.
Wypychanie kolejnych taktów czy przestawianie wózków nawisowych może odbywać się znacznie częściej. Niestety,
tak krótkie czasy wykonania narzucają
często konieczność prefabrykacji zbrojenia, o czym należy pomyśleć już na etapie projektowania konstrukcji budynku.
Jednak skoro system pozwala oszczędzić czas pracy, to przekłada się to
także na redukcję kosztów związanych
z dzierżawą deskowań, kosztów pracy
brygad ciesielskich czy innych, powstających w wyniku ewentualnych opóźnień
w procesie budowy. Z kolei ewentualne
zmniejszenie ilości potrzebnego sprzętu
to mniejsze koszty związane z procesem
logistycznym i transportem, jak i dzierżawą deskowań, oraz ewentualną naprawą sprzętu uszkodzonego. W ogólnym
rozrachunku koszty budowy konstrukcji
żelbetowej są znacznie mniejsze.
Oczywiście można upierać się, że koszty pracy w Polsce są niskie, więc czas
w projekcie nie jest tak krytyczny jak
chociażby rosnące ceny materiału. Do
niedawna była to jak najbardziej prawda.
Mam nadzieję jednak, że w miarę pojawiania się nowych technologii będzie rosła potrzeba zatrudniania pracowników
z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
Co więcej, im bardziej nasz poziom życia
zbliża się do tego na zachodzie Europy,
tym koszty pracy będą także wzrastać.

Nie są to jednak dobre informacje dla
firm, bo oznacza to, niestety, że czas
taniej siły roboczej dobiegnie końca.
W przyszłości należy się spodziewać,
że nacisk na oszczędności finansowe
w projekcie przesunie się jeszcze bardziej z kosztu zakupu materiałów, na
których i tak oszczędzać nie będzie
można, w stronę kosztów robót i najmu sprzętu. Już w tej chwili generalni
wykonawcy nie biorą wykonania prac betoniarskich na siebie, a cedują ich realizację na firmy podwykonawcze. To kolejny
argument wymuszający skracanie czasu
trwania projektu i stosowanie wszelkich
systemów wspomagających ten proces.
Podsumowując, warto zaznaczyć jeszcze, że niezależnie od tego, czy jako
inżynierowie jesteśmy w stanie przyjąć
tego typu innowacje, czy będziemy im
przeciwni, nie możemy wykluczyć jednej
rzeczy: na rynek pracy wkracza zupełnie
nowe pokolenie inżynierów, wychowanych w epoce internetu, tzw. pokolenie
Ikea. Fani nowoczesnych technologii
i korzystania z życia przyzwyczajeni są
do zdobywania wszystkiego szybko oraz
bez zbędnych nakładów pracy. Myślę
więc, że innowacyjne rozwiązania i systemy technologiczne, a także aplikacje
mobilne będą coraz częściej spotykane
w miejscach, w których się ich najmniej
spodziewamy, również na placu budowy.
Sam czekam na to z niecierpliwością.
Doka Polska i narzędzie Concremote
zdobyły wyróżnienie w kategorii Lider
Innowacji Roku 2015, nagrody przyznawanej przez Polski Kongres Drogowy
podczas gali „Diamenty Polskiej Infrastruktury”.

Doka Polska Sp. z o.o.
ul. Bankowa 32, 05-220 Zielonka
tel.: +48 22 771 08 00
www.doka.pl
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Wykonać samodzielnie
czy wynająć?
Marcin Gajewski

Kalkulatory Budowlane

Podczas wylewania elementów betonowych budynku
jednorodzinnego, takich jak ławy fundamentowe, schody,
elementy konstrukcyjne czy stropy, niezbędny jest
szalunek i często pojawia się pytanie – wykonać szalunek
samodzielnie czy może wynająć?
Jaki szalunek wybrać?

Szalowania (deskowania) są tymczasowymi konstrukcjami z drewnianych
desek, płyt z wodoodpornej sklejki lub
z metalu. Deskowanie rozmontowuje się, gdy beton zwiąże. Proces ten
trwa od dwóch do czterech tygodni.
Szalunków oprócz fundamentów wymagają też żelbetowe stropy, cokoły
ogrodzeń, schody, nadproża i wieńce.
Metoda wykonania fundamentów zależy od warunków geologicznych (rodzaju
i nośności gruntu na działce budowlanej), a także od głębokości przemarzania gruntu. Najczęściej stosuje się
fundamenty z betonu lub żelbetonu
bezpośrednio w gruncie, wykorzystując metodę deskowania (szalowania)
lub korzystając z gotowych form (tzw.
szalunek systemowy).
Fundamenty to podstawa domu, od
nich zależy, jak budynek po wzniesieniu będzie pracował. Przy realizowaniu
poszczególnych elementów budowy
można zakupić elementy deskowania,
wykonać je samodzielnie lub zdecydować się na wynajem szalunków.

Szalunki z desek

Deski to najpopularniejszy i najtańszy
materiał na budowę szalunków. Desko-
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wanie zwykle się składa z desek sosnowych o grubości 2,5–3,2 cm. Szalunki
takie są łatwe do wykonania, jednak
dość pracochłonne. Zużycie desek jest
przy tym bardzo duże. Do podparcia
deskowania czasem są też potrzebne
drewniane stemple. Po rozmontowaniu i oczyszczeniu deski można użyć do
budowy innego deskowania, ewentualnie przeznaczyć na sztywne poszycie
dachu lub sprzedać.

Szalunki z płyt

Na tzw. deskowania można wykorzystać płyty OSB-3 lub OSB-5 grubości od 18 mm lub płyty MFP grubości
18–21 mm (zwykłe lub szalunkowe),
lub też specjalną sklejkę szalunkową
laminowaną papierem impregnowanym. Szalunki takie mają tę zaletę, że
montuje się je szybciej niż deski. Płyty
stosuje się przede wszystkim do szalowania stropów betonowych.
Płyty i sklejki po rozebraniu szalunków
mogą być wykorzystane do budowy
sztywnego poszycia na więźbie dachowej lub podłogi na strychu.

Szalunki systemowe

Szalunki systemowe są to szalunki
ścienne i szalunki stropowe. Pierw-

sze z wymienionych to płyty zbudowane z ram o konstrukcji stalowej
lub aluminiowej i obłożone jednostronnie sklejką szalunkową. Łączy się je
klamrami, a w narożnikach stosuje
specjalne profile metalowe. Szalunki
stropowe to pulpity ze sklejki oparte
na drewnianych dźwigarach podpieranych stemplami. Takie szalunki są
dokładnie wykonane, dzięki czemu powierzchnia betonowa jest estetyczna i może pozostać niewykończona.
Szalunki systemowe opłaca się wypożyczyć. Koszt wypożyczenia jest porównywalny do ceny desek i robocizny
za budowę deskowania.
Do dyspozycji są trzy odmiany szalowania inwentaryzowanego z elementów, które zostaną wykorzystane
ponownie:
■ szalowanie przestawne, które demontuje się po stwardnieniu betonu
i montuje w razie potrzeby w innym
miejscu;
■ szalowanie przesuwne, które bez
demontażu przesuwa się w nowe
miejsce;
■ szalowanie ślizgowe, przesuwane
w płaszczyźnie tzw. lica konstrukcji
bez zmiany postaci.

Dodatek
deskowania
i rusztowania

specjalny

REKLAMA

Co lepsze – wynajem czy
samodzielne wykonanie?

Odpowiedź na to pytanie zależy od
tego, czy mamy zamiar wykańczać
powstałą powierzchnię betonową
(jeśli nie, warto wykorzystać wypożyczone szalunki przestawne),
a także od czasu, jaki przeznaczamy na budowę, i tempa prac.
Szalunki wypożycza się zwykle na
30 dni, dlatego też montowane
są tuż przed wylewaniem betonu.
Wynajem szalunków nie jest drogi,
ceny zaczynają się już od kilkuset
złotych.
Przy budowie domów jednorodzinnych najczęściej korzysta się z szalowania
jednorazowego.
Jednak
możemy także kupić lub wynająć
szalunek systemowy. Szalunek renomowanych firm to proste i szybkie systemy, a liczba poszczególnych
elementów deskowań ma wpływ na
czas i koszt montażu.

O czym należy pamiętać?

Szalunek z desek lub wodoodpornych
płyt stanowi formę pod przyszły fundament w przypadku konstrukcji betonowych lub żelbetowych, a jego
elementy łączone są ze sobą z wykorzystaniem sztywnych ram metalowych. Dolna część wykopu powinna
być z obu stron odpowiednio szersza
od ławy fundamentowej.
Po wykonaniu wykopu na dno wylewamy 10-centymetrową warstwę tzw.
chudego betonu. Pełni on funkcję warstwy izolacyjnej i zabezpiecza beton
przed zlaniem się z ziemią. Na tym
chudym betonie montujemy deskowanie i zbrojenie. Wysokość deskowania
wynosi zwykle 30–40 cm. Szalunek
musi być ustawiony bardzo precyzyjnie i wypoziomowany. Przed wylaniem
betonu można deskowanie polać wodą.
Mieszanka betonowa powinna wypełnić
deskowanie bardzo dokładnie. Zabetonowaną ławę fundamentową należy

zabezpieczyć przed zbyt szybkim wysychaniem, służą do tego specjalne folie. Można również polewać ławę wodą
przez kilka dni. Nie wolno przyspieszać
sztucznie schnięcia betonu.

Ostateczny werdykt
– czy wynajem szalunków
jest opłacalny?

Szalunek jest prostą drewnianą formą, stosunkowo łatwą do wykonania.
Trzeba jednak pamiętać o kosztach
desek, gwoździ oraz czasie pracy na
jego wykonanie.
Wynajem szalunków jest szczególnie
opłacalny przy rozwiązaniach systemowych. Szalunek dobrej firmy można
łatwo zmontować, co pozwala znacząco przyspieszyć prace. Jego wynajem
nie powinien kosztować więcej niż kilkaset złotych za całe 30 dni. Należy
więc przemyśleć, czy warto tracić
przynajmniej kilka dni na wykonanie
szalunku samodzielnie.
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Fot. K. Wiśniewska

Pytanie do eksperta

Lepiej zapobiegać czy... naprawiać?

W

ostatnich latach powstało wiele publikacji naukowych i ekspertyz opisujących problem obiektów
kwalifikowanych jako masywne, wykonywanych jednak zgodnie z „klasyczną” technologią żelbetu, np. przyczółki
mostów. Jej zastosowanie doprowadziło w wielu przypadkach do powstania znaczących wad konstrukcyjnych. Wady
te wynikają z braku świadomości projektanta i wykonawcy co do rozkładu temperatur w betonowanym elemencie
i przyczyniają się do wystąpienia odkształceń termicznych,
przewyższających wytrzymałość
dojrzewającego
betonu.
Łatwo uniknąć tej sytuacji,
jednak należy zachować

Tomasz Rudzki
Product Manager
Doka Polska Sp. z o.o.
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konkretne zasady. Ważne jest stałe badanie temperatur
zarówno dojrzewania, jak i otoczenia oraz określenie rzeczywistego stopnia dojrzałości betonu. Możliwe jest wtedy
podjęcie właściwych działań prewencyjnych podczas samego
procesu betonowania i późniejszej pielęgnacji obiektu.
Ma to znaczenie zwłaszcza dla konstrukcji masywnych, dla
których pierwszym krytycznym obciążeniem jest ciepło hydratacji cementu oraz amplituda temperatur samego betonu w procesie dojrzewania i jej relacja do temperatury
otoczenia.
Takie badanie (tu sprawdza się Concremote) ułatwia podejmowanie decyzji o czynnościach przeciwdziałających na
bieżąco niekorzystnym efektom, jak chłodzenie, dogrzewanie
czy termin rozszalowania obiektu. Pozwala to uniknąć dodatkowych znacznych kosztów napraw iniekcyjnych czy po
prostu niedopuszczenia obiektu do użytkowania.

REKLAMA
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krótko
Innowacyjna bariera
Projekt „Innowacyjnej Bariery”, którego pełna nazwa to „Zabezpieczenie
boczne pionu komunikacyjnego w rusztowaniach systemowych”, to autorski
pomysł Działu Badań i Rozwoju oraz
Działu BHP Mostostalu Warszawa.
Rozwiązanie techniczne chroniące
pracowników budowlanych przed wypadnięciem z rusztowań ma na celu
wprowadzenie systemowych rozwiązań z zakresu zabezpieczenia „słabego
punktu” rusztowań, który może być
przyczyną upadków z wysokości.
Autorzy projektu zaproponowali dwa
rozwiązania: barierę (w 2 wariantach)
oraz siatkę ochronną. W przypadku
bariery istotą rozwiązania jest opracowanie mocowania elementu w sposób
umożliwiający najbardziej efektywne
zabezpieczenie pracowników.
W wariancie 1 rozwiązanie polega na
ochronie pracownika na wysokości
1000 mm od poziomu każdego stopnia
drabiny, w poszerzonej o 150 mm strefie

ochronnej poprzez zamontowanie bariery skośnej w taki sposób, aby służyła
jako ochrona przed wypadnięciem, a nie
jako poręcz.
W wariancie 2 bariera jest zamontowana pionowo. Alternatywnym rozwiązaniem jest siatka zabezpieczająca
o odpowiednich parametrach (długość,
wysokość, wielkość oczka, grubość
sznurka siatki oraz kolor siatki).
Projekt zakończył niedawno testy
i otrzymał pozytywną ekspertyzę Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego. Został również
nagrodzony „Złotą Kartą Lidera BezpiecznejPracy”przyznanąprzezCentralny
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
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Pytanie do eksperta

Na czym polega technologia deskowań dla metody nawisowej?

M

etoda nawisowa znajduje najczęściej zastosowanie podczas przekraczania głębokich dolin, żeglownych rzek oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystanie rusztowań stacjonarnych do realizacji mostów nie
jest możliwe lub byłoby bardzo kosztowne. Podczas betonowania segmentów ustroju nośnego wykorzystuje się wówczas wózki formowania nawisowego – mobilne konstrukcje
stalowe, rozwijane i udoskonalane już od ponad 50
lat. Ze względu na jednorazowe koszty adaptacji,
rozwiązanie to jest najbardziej efektywne przy realizacji przęseł o rozpiętości
120–200 m lub wysokości
filarów powyżej 50 m.

Krzysztof Orzełowski
dyrektor techniczny i członek zarządu
ULMA Construccion Polska S.A.

Projekt wózka każdorazowo musi uwzględniać maksymalną
długość segmentu (zwykle do 5 m), jaka może być wykonana przy jego zastosowaniu, oraz maksymalny ciężar betonu segmentu przy danej jego długości. Dla standardowych
mostów i przekrojów czas montażu wózka na segmencie
startowym wynosi ok. 10–14 dni roboczych, a cykl pracy
mieści się w 7–10 dniach.
Konstrukcje te są zwykle wykorzystywane do wykonywania
mostów o przekroju skrzynkowym zmiennym lub stałym co
do jego wysokości. Para wózków (lub jej wielokrotność), zintegrowana z deskowaniami lub elementami ich podwieszenia,
jest montowana na segmentach startowych. Po wykonaniu
kolejnych segmentów wózki te są przetaczane w przeciwnych kierunkach za pomocą siłowników hydraulicznych i przy
wykorzystaniu rolek przemieszczających się po torach jezdnych, zakotwionych do wcześniej wykonanej konstrukcji.
Bezpieczną i wygodną obsługę wózków zapewniają pomosty
robocze zintegrowane z drabinami, znajdujące się na każdym poziomie roboczym.

Pytanie do eksperta

W jaki sposób firmy deskowaniowe dbają o poprawę bezpieczeństwa pracy?

D

o zalet zinwentaryzowanych deskowań systemowych
nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Technika deskowaniowa stała się powszechna i trudno dziś wyobrazić sobie wylewanie konstrukcji betonowych bez deskowań
systemowych. Firmy deskowaniowe, oprócz wprowadzania
coraz lepszych, trwalszych i bardziej uniwersalnych rozwiązań, ustawicznie pracują
nad poprawą bezpieczeństwa pracy. Na rynku dostępne są systemy, które
zawierają kompletne elementy bezpieczeństwa zainstalowane bezpośrednio
na deskowaniach, przez co

Wioleta Oczadły
dyrektor oddziału Śląsk
NOE-PL Sp. z o.o.
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zawsze są pod ręką pracowników i zmuszają do ich wykorzystywania. Nie wystarczy tylko posiadać elementy poprawiające bezpieczeństwo, trzeba je także stosować. Zintegrowanie elementów bezpieczeństwa z deskowaniem wpływa
korzystnie na kwestię oszczędności, a także zapewnia wygodę w ich zastosowaniu (środki bezpieczeństwa są zawsze
na miejscu pracy – nie trzeba ich dodatkowo zamawiać).
Firmy deskowaniowe ustawicznie modernizują posiadany
park sprzętowy, przywiązując szczególną wagę do podnoszenia jakości dzierżawionego sprzętu oraz wymagań BHP na
budowie. Doświadczenia z całego świata nie tylko docierają
do Polski, ale również z niej wychodzą w świat. Bezpieczeństwo w Polsce zaczyna być dostrzegane i jego waga staje
się niepodważalna.
Konieczne przy tym jest wyjście poza zakres samych deskowań oraz zaoferowanie innych systemów bezpieczeństwa.
Z nowinkami w tym zakresie można zapoznać się np. na stoisku firmy NOE na targach Bauma w Monachium.
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Fot. fotolismthai (Fotolia), Yury Gubin (Fotolia), ridermai (Fotolia), fotolismthai (Fotolia)
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