
I TBg Roboty zbrojarskie i betoniarskie 07.04.2020 

Bardzo proszę o zapoznanie się z treściami zawartymi w podręczniku str. 114-116 
dotyczącymi rodzaju deskowań oraz poniższą notatką. 

 
Temat: Rodzaje deskowań- klasyfikacja 
 

1. Rodzaje deskowań budowlanych.  

I. deskowania indywidualne – stosowane jednorazowo mogą być ponownie użyte, 

niewielkie konstrukcje, o nietypowych i skomplikowanych kształtach; 

II. deskowania inwentaryzowane (systemowe)- wielokrotnego użycia: 

a. przestawne – demontowane po stwardnieniu mieszanki betonowej                                     

i montowane ponownie w nowym miejscu 

b. przesuwne – przesuwane na nowe miejsce w niezmienionej postaci, bez 

demontowania 

c. ślizgowe – przesuwane w niezmienionej postaci w płaszczyźnie lica 

konstrukcji (zwykle do góry) 

2. Klasyfikacja urządzeń formujących wg  Rowiński L. 

Nazwa urządzenia Podstawowa zasada działania i zastosowania 

Deskowania pełne 

Wykonane tradycyjnie i indywidualnie z desek 
i materiałów drewnopochodnych.  
Nadają się do deskowania wszelkiego rodzaju 
konstrukcji, jednak ze względu na dużą 
pracochłonność i zużycie materiałów stosowane są 
coraz rzadziej – tylko do wykonania 
niepowtarzalnych elementów o skomplikowanych 
kształtach. 

Rozbieralno-przestawne  

a) drobnowymiarowe, 
przystosowane do ręcznego montażu 
i demontażu  

b) wielkowymiarowe, 
przystosowane do montażu 
i demontażu przy użyciu żurawia 

Wykonane z fabrycznie przygotowanych elementów 
w postaci sztywnych tarcz współpracujących 
z odpowiednim zestawem akcesoriów lub 
drewnianej sklejki mocowanej do rusztów 
wykonanych z typowych elementów. Służą                                     
do wykonania ścian i słupów płyt stropowych 
i dachowych w budynkach, fundamentów                                     
pod urządzenia technologiczne itp., a także                                             
do wznoszenia różnych budowli oraz współpracy 
z indywidualnymi konstrukcjami nośnymi. 

Członowe: 
a) z elementów tunelowych  

Przygotowane zespoły elementów, formujące na ogół 
jednocześnie ściany i stropy ustrojów ścianowych 
o układzie komorowym otwartym:  



b)z elementów kątowych  

c) szufladowych 

d) stolikowych 

– z określonymi rytmami rozstawu ścian;  
– o rytmie rozstawu zmiennym, uzyskiwanym dzięki 
stosowaniu tarcz uzupełniających, montowanych 
między elementami kątowymi;  
– do wykonania tylko stropów ustrojów ścianowych. 
Deskowanie opiera się na wspornikach mocowanych 
na ścianach lub przyściennych ryglach rusztowań 
stojakowych;  
– do wykonania tylko stropów, składające się z płyty 
formującej i konstrukcji podporowej (połączonych 
w jeden funkcjonalny zespół). 

Pionowo przestawne: 
a)na rusztowaniach wspornikowych 

b) samowznoszące 

Służące do formowania ścian obiektów o średniej 
wielkości powierzchni zabudowy i wysokości, w tym 
o komorowym układzie ścian wewnętrznych, np. 
budynki wielokondygnacyjne, zasobniki i zbiorniki, 
obiekty wieżowe, trzony komunikacyjne 
wysokościowców:  
– przeznaczone do przestawiania żurawiem;  
–wyposażone w hydrauliczne urządzenia 
umożliwiające samodzielną zmianę położenia 

Wspornikowe 
Przeznaczone do wykonywania płyt balkonowych, 
wspornikowych płyt chodnikowych mostów itp. 

Deskowania na rusztowaniach 
przetaczanych 

Zespoły elementów służące do formowania obiektów 
liniowych dużych długości, np. tunele metra, 
kolektory kanalizacyjne, jak również obiektów 
o rzucie kołowym, betonowanych segmentami 
płaszczy o dwukierunkowej krzywiźnie. 

Deskowania ślizgowe 

Zespoły elementów przeznaczonych do wznoszenia 
ścian obiektów o dużej wysokości i stosunkowo 
niewielkiej powierzchni rzutu, takich jak zasobniki, 
zbiorniki cylindryczne, kominy przemysłowe, trzony 
wież radiowych i TV itp., czasem wysokie budynki 
mieszkalne. 

Deskowania mostowe: 

– na rusztowaniach rurowych,                     

na rusztowaniach słupowych lub 

wieżowych z dźwigarami kratowymi 

– z wspornikami wysuwanymi  
– zawieszone na linach 

Stosowane do wznoszenia mostów i wiaduktów 
o ustrojach belkowych i płytowych, skrzynkowych 
i łukowych 

Rodzaje konstrukcji wsporczych 
współpracujących z urządzeniami 
formującymi stropy:  

– stojakowe  

– słupowe  

– przestrzenne  

Elementy podtrzymujące urządzenia, bezpośrednio 

formujące powierzchnię elementu betonowego:  

– złożone z rozstawionych w rzędach i szeregach 

stempli teleskopowych, zaopatrzonych 

w odpowiednie głowice i ewentualne trójnogi 

stabilizujące;  



– dźwigarowe – poszczególne podpory występują w postaci trój- 

lub czterostojakowych ustrojów;  

– zestawione z elementów płaskich ram lub 

pojedynczych elementów w przestrzenne wieże 

wsporcze o znanej nośności;  

– zestawione z rozsuwanych dźwigarów kratowych 

lub pełnych, wspieranych w zrealizowanej już 

konstrukcji lub słupach ustawionych przy ścianach. 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań, problemów z wykonaniem poleceń proszę o kontakt 
mailowy bądź za pomocą Messengera 

 

Pozdrawiam  

Katarzyna Kobylińska- Wodo  

 


