
I TRW 8  Podstawy budownictwa 21,22.05.2020 

Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższą notatką dotyczącą warunków 
składowania materiałów budowlanych. W przyszłym tygodniu zajmiemy się 
likwidacją placu budowy. 
 
Temat: Składowanie materiałów budowlanych. 
 
Składowanie i magazynowanie materiałów drzewnych i drewnopochodnych 

Materiały drzewne i drewnopochodne należy magazynować w stosy, poniższy rysunek 
przedstawia podstawowe elementy stosu. 

 

 

Elementy stosu: 1 – słupki betonowe, 2 – legary, 3 – przekładki, 4 – tarcica, 5 – podpory dachu, 6 – dach 

Stosy ustawia się ponad terenem na słupkach i legarach. Najczęściej stosuje się słupki betonowe 

przenośne . Belki nośne – legary, mogą być wykonane z drewna sosnowego, z kształtowników 

stalowych lub belek żelbetowych. Grubość legarów zależy od użytego na nie materiału oraz                          

od obciążenia, jakie będą musiały przenieść. Z reguły wynosi około 10 cm. 

Czynności związane z ustawieniem słupków i legarów nazywamy legarowaniem. Legarowanie 

może być pojedyncze lub podwójne. Pojedyncze stosuje się wówczas, kiedy musimy stos ustawić 

na gruncie przepuszczalnym, takim jak żwiry i piaski. Legarowanie podwójne stosuje się zaś,                          

na   gruntach podmokłych np. torfach. Legary należy wypoziomować, co zapewni prawidłową 

stateczność stosu. Deski układane w stosy warstwami należy przekładać przekładkami,                              

czyli listwami z drewna twardego. Grubość przekładek zależy od rodzaju i gatunku składowanej 

tarcicy. 

Przekładki układa się równolegle do legarów nad słupkami betonowymi. Odstęp między 

poszczególnymi warstwami desek powinien wynosić minimum 25 mm. Wielkość odstępu ma 



wpływ na swobodny przepływ powietrza, ograniczający możliwość paczenia i pękania drewna. 

Tarcicę w stosach układać należy dordzeniową (prawą) stroną do góry. 

Rozróżnia się następujące rodzaje stosów: 

– stosy do krótkotrwałego przechowywania tarcicy, 

– stosy stałe. 

Stosy do krótkotrwałego przechowywania tarcicy stosuje się wówczas, gdy okres składowania 

jest krótki. W stosach takich zdarza się często, że dłuższe i cieńsze deski ulegają odkształceniu. 

Stosy stałe dzielą się na: 

- stosy pojedyncze o jednakowej długości układanej tarcicy: jednoczołowe i dwuczołowe  

- stosy o podwójnej długości układania tarcicy: dwuczołowe niepełne, dwuczołowe pełne, 
dwuczołowe bliźniacze. 

Stos jednoczołowy pojedynczy 

 Stos dwuczołowy pojedynczy 

Stos dwuczołowy niepełny. 

 



Stos dwuczołowy pełny 

Płyty pilśniowe np. OSB– przechowywać należy w pomieszczeniach przewiewnych i suchych. Na 
równej podłodze należy ułożyć podkłady z drewna, na które następnie układa się płyty poziomo 
bez dystansów. Podkłady z drewna powinny być ułożone w taki sposób, aby zapobiegać 
ewentualnemu zwisowi płyt. 

Sklejki – sposób przechowywania jest taki sam jak w przypadku płyt pilśniowych. Ze względu na 
brak konieczności zapewnienia przewiewu stos nie powinien mieć więcej niż 1 metr. 

Okleiny – ze względu na możliwość ich pękania powinny być magazynowane w pomieszczeniach 
suchych i niezbyt ciepłych. 

Deski podłogowe strugane nienasycone – magazynować należy w pomieszczeniach suchych z 
zapewnionym dobrym przewiewem. W okresie zimowym w pomieszczeniu z takimi deskami 
należy zapewnić temperaturę ok. +12°C 

Klepki i listwy podłogowe – należy przechowywać w pomieszczeniach ciepłych, przewiewnych i 
suchych. 

Farby suche, biel cynkowa i minia – ze względu na ich wrażliwość na wilgoć należy 
przechowywać w pomieszczeniach suchych. Najlepiej przechowywać je w pojemnikach 
fabrycznych hermetycznie pozamykanych. Pojemniki należy ustawiać z dala od grzejników, 
pieców czy miejsc, w których występuje światło słoneczne. 

Farby płynne (oleje syntetyczne, nitrolakiery, emalie) – ze względu na zawartość łatwopalnych 
rozpuszczalników i spoiw wymagają przechowywania w odpowiedniej temperaturze. Zbyt niska 
powoduje rozkład, natomiast zbyt wysoka parowanie. Magazynowanie ponadto powinno być 
zgodne ze specjalnymi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bhp. 

Pokosty i oleje roślinne techniczne – należy przechowywać w pomieszczeniach chłodnych w 
szczelnych blaszanych lub szklanych pojemnikach. W pomieszczeniach tych nie powinno być 
materiałów nasyconych pokostem. Ma to na celu zapobieżenie samozapłonowi, szczególnie gdy 
jest mało powietrza. 

Gazy techniczne (tlen i acetylen) – przechowywane są w butlach stalowych. Pomieszczenie 
składowania powinno być chłodne, zabezpieczone przed działaniem słońca. Butle w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa należy przewozić ostrożnie, do transportu należy stosować 
odpowiednie wózki. Zawory butli powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami. 

Przechowując butle z gazami technicznymi należy ponadto stosować następujące zasady: 

- napełnionych butli nie wolno składować w pobliżu grzejników, pieców 

- butle należy chronić przed mrozem i oblodzeniem, 



- należy uważać, żeby podczas wkręcania zaworu do wnętrza butli nie dostał się żaden smar lub 
oliwa, co może spowodować samozapłon; gwint należy smarować wodą, a przed przystąpieniem 
do pracy zadbać o czystość rąk, 

- puste butle powinny mieć dokładnie zakręcone zawory i założone kołpaki, 

- puste butle składuje się oddzielnie; w razie stwierdzenia uszkodzeń butli nie wolno ich 
naprawiać we własnym zakresie. 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy (projektowanie@interia.eu)  bądź 

za pomocą Messengera.   

Pozdrawiam  

Katarzyna Kobylińska- Wodo  
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