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POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA 



 budownictwa inżynieryjnego  - budowa mostów, wiaduktów, kładek dla 
pieszych, przejść podziemnych, przepustów  i murów oporowych, 

 budownictwa drogowego i kolejowego, 
 wytwarzania oraz montażu mało i wielkogabarytowych konstrukcji 

stalowych, 
 budownictwa hydrotechnicznego, 
 robót wodno-kanalizacyjnych, 
 robót ogólnobudowlanych, 
 robót ziemnych wraz z zabezpieczeniem stateczności wykopu grodzicami 

stalowymi, 
 robót wyburzeniowych, 
 przygotowania terenów pod inwestycje. 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 
BANIMEX  SP. Z O.O. POWSTAŁO  
W 1992 ROKU. 
 
Przedmiotem działalności spółki jest 
projektowanie i wykonawstwo  
w zakresie: 



STRUKTURA ORGANIZACYJNA 



WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 

 Wytwarzanie w Wytwórni Konstrukcji Stalowych BANIMEX mało  
i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych: 

 

− drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich, 
− obiektów infrastruktury komunikacyjnej, 
− obiektów przemysłowych, 
− obiektów użyteczności publicznej, 
− konstrukcji o indywidualnych rozwiązaniach. 
 

 Montaż konstrukcji stalowych 



ZAPLECZE PRODUKCYJNE WKS BANIMEX 

Zaplecze produkcyjne Wytwórni Konstrukcji Stalowych zlokalizowane jest  
w halach produkcyjnych, których łączna powierzchnia wynosi ponad 14 tys. m2 



ZAPLECZE PRODUKCYJNE WKS BANIMEX 

Zaplecze produkcyjne Wytwórni Konstrukcji Stalowych zlokalizowane jest  
w halach produkcyjnych, których łączna powierzchnia wynosi ponad 14 tys. m2 



ZAPLECZE PRODUKCYJNE WKS BANIMEX 
 Hala Produkcyjna Główna (W1), o pow. ok. 10360 m², trzynawowa, z 6 suwnicami  

o udźwigu od 12,5 do 32 t. 

 Hala Przygotowania Produkcji (W1a), pow. ok. 3072 m², z 2 suwnicami o udźwigu 5 t. 

 Hala specjalistycznego montażu, o powierzchni ok. 498 m², pozwalająca na realizację 
konstrukcji ze stali nierdzewnej o masie do 3 t. 

 Hala „Bytomska”, o pow. ok. 1350 m²  

 Hala obróbki mechanicznej, o pow. ok. 550 m² 

Schemat budynków  
WKS Banimex 



ZAPLECZE PRODUKCYJNE WKS BANIMEX 

Hala Produkcyjna Główna  (W1) 



ZAPLECZE PRODUKCYJNE WKS BANIMEX 

Hala Przygotowania Produkcji (W1a)  



WYPOSAŻENIE WKS BANIMEX 

URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE W PROCESIE PRODUKCYJNYM: 
 

 komory śrutownicze o wym. 18 x 6 x 6 m  

 komora lakiernicza o wym. 18 x 6 x 6 m 

 powierzchnia lakiernicza o wym. 74 x 25 x 9 m  

 urządzenia spawalnicze pozwalające spawać metodami: TIG, MIG, MAG 

elektroda, łuk kryty  

 specjalistyczne urządzenia i maszyny, np. wypalarki autogenowe  

i plazmowe, piły taśmowe, prostownice do blach, walcarki (pionowa do 

blach max. gr. 30mm oraz pozioma do płaskowników), strugarki szkockie, 

krawędziarki i prasy hydrauliczne, bokserki, wybijarki do otworów (do φ27), 

gilotyny, fazowarki, obrabiarki konwencjonalne do obróbki mechanicznej  

w zakresie frezowania, toczenia, wiercenia i cięcia 



SPRZĘT BUDOWLANY BANIMEX 

CIĘŻKI SPRZĘT JAKI POSIADAMY: 
• WIBROMŁOT ICE 416L Z BELKĄ KESONOWĄ 

DO WBIJANIA I WYCIĄGANIA RUR 
• WIBROMŁOT ICE 216L DO WBIJANIA  

I WYCIĄGANIA GRODZIC (LARSEN) 
• KOPARKA GĄSIENICOWA CAT 325D WAGA 

36T POJ. ŁYŻKI 1,6M3, WERSJA 
WYBURZENIOWA 

• KOPARKA GĄSIENICOWA CASE POCLAIN 
1288 WAGA 24T POJ. ŁYŻKI 1,2M3 

• KOPARKA GĄSIENICOWA DOOSAN DX255LC 
WAGA 24T POJ. ŁYŻKI 1,4M3 

• KOPARKA GĄSIENICOWA HITACHI EX 60 – 5 
WAGA 7,8T Z ŁYŻKĄ DO SKARPOWANIA 

• KOPARKA KOMATSU 240NLC – 8 WAGA 24T 
POJ. ŁYŻKI 1,4M3 

• KOPARKA NOBAS UB 30LCV WAGA 46T POJ. 
ŁYZKI 1,8M3, WERSJA WYBURZENIOWA 

• KOPARKA KOŁOWA CATM318 WAGA 20T 
POJ. ŁYŻKI 1,2M3 

• KOPARKA KOŁOWA HITACHI ZX180W WAGA 
20T POJ. ŁYŻKI 1,2M3 Z ŁYŻKĄ DO 
SKARPOWANIA 

• KOPARKO – ŁADOWARKI CAT 428F, CAT 428E, CAT 
428D, JCB 3CX 

• ŁADOWARKA ZETTELMEYER POJ. ŁYŻKI 4,6M3 
• KOPARKA YANMAR B37 WAGA 3,3T 
• KOPARKA TEREX TC20 WAGA 1,7T 
• ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB 535 
• WALEC DROGOWY BOMAG 
• SPYCHARKA TD 15C WAGA 15T 
• WALEC W150VD WAGA 15T 
• WÓZKI WIDŁOWE LINDE UDŹWIG 8T, LINDE H80D 

UDŹWIG 8T, LINDE H – 30 UDŹWIG 3T, MITSUBISHI 
UDŹWIG 4T, MITSUBISHI UDŹWIG 6T 

• MŁOTY WYBURZENIOWE HYDRAULICZNE 1800KG, 
750KG 

• NOZYCE TNĄCE KRUSZĄCE HYDRAULICZNE 3400KG 
• PŁYTA ZAGĘSZCZAJĄCA 900KG/HYDRAULICZNA- (do 

koparko-ładowarki CAT 428) 
 

ORAZ FLOTĘ 65 SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 
I DOSTAWCZYCH 



ŻURAWIE SAMOJEZDNE 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BANIMEX" Sp. z o.o. posiada w swoim zapleczu 

maszynowym jeden z najnowszych i największych żurawi samojezdnych firmy 

LIEBHERR, Model LTM 1300-6.2 z roku 2015 – maszyna mogąca podnieść ciężar 

Qmax 300T, charakteryzująca się wysokością podnoszenia ok 100m. 

 

Ponadto "BANIMEX" Sp. z o.o. 

posiada żurawie o udźwigu: 

 Qmax 18T (O&K) 
 Qmax 30T (PPM 335) 
 Qmax 40T (GROVE SCANIA) 
 Qmax 60T (FAUN ATF 60-4) 



ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY 
1. Świadectwo Kwalifikacji do wykonywania stalowych 

konstrukcji mostowych oraz 
2. Świadectwo Kwalifikacji do remontu i montażu 

stalowych konstrukcji mostowych  
 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, w zakresie: 
 

− mostów kolejowych, kolejowo - drogowych, 
drogowych i kładek dla pieszych oraz elementów 
wyposażenia mostów, 

− o rozpiętości przęseł: bez ograniczeń, 
− w układach statycznych: wolnopodparte, ciągłe, 

ramowe, płytowe, łukowe, 
− o konstrukcji dźwigarów: kratownicowe, pełnościenne, 
− rodzajach materiałów: stal konstrukcyjna zwykłej  

i podwyższonej wytrzymałości oraz stal specjalnej 
jakości o grubości blach wg norm i SST, 

− o połączeniach: spawanych wykonywanych ręcznie, pół 
i automatycznie w osłonach gazów ochronnych i pod 
topnikiem oraz na śruby pasowane i sprężające, 

− kontrola jakości wykonywanych spoin specjalnych musi 
być przeprowadzana przez uprawnione jednostki. 



ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY 
1. Świadectwo Uznania Laboratorium Badań nieniszczących 

– spełnia kryteria dot. wymagań technicznych określonych 
w p. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,  uzyskało 
uznanie Urzędu Dozoru Technicznego. 

2. Świadectwo Kwalifikacyjne kwalifikujące Zakład do I 
Grupy Zakładów Dużych i uprawniające do prowadzenia 
prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu  
i remontów spawanych konstrukcji stalowych kl. 1, 2 i 3, 
zgodnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konsultacji 
budowlanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-
06200, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopo-
wych, stali nisko i wysokoprocentowych, metodami 
spawania: 

− ręcznego łukowego elektrodami otulonymi (111), 
− MIG/MAG drutem elektrodowym litym (131/135), 
− MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu 

topnikowym (136), 
− MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu 

metalicznym (138), 
− TIG z dodatkiem drutu litego (141), 
− acetylenowo – tlenowego (311). 



ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY 
1. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji  - spawane stalowe nośne elementy konstrukcyjne  

w klasie wykonania do EXC4, metoda 1, 2, 3b, 3a zgodny z PN-EN 1090-1+A1:2012P do 
zastosowania we wszystkich typach budowli oraz Spawalnicze Świadectwo kwalifikacyjne: 

Zakres świadectwa:  Projektowanie, wytwarzanie, łączenie mechaniczne i zabezpieczanie 
powierzchni elementów konstrukcyjnych wg wymagań EN 1090-2:2008+A1:2011. 
− Zakładowa kontrola produkcji spełnia wymagania PN-EN ISO 3834-2:2007 
− Procesy spawania i procesy pokrewne zgodne z EN ISO 4063: 

111 ręczne łukowe elektrodą otuloną, 
114 łukowe drutem proszkowym 
 samoobsługowym, 
135 MAG drutem elektrodowym litym, 
136 MAG drutem elektrodowym 
 proszkowym o rdzeniu topnikowym, 
141 TIG z dodatkiem drutu/pręta litego  
141+111 TIG z dodatkiem drutu/pręta litego  
 + ręczne łukowe elektrodą otuloną 
135+114 MAG drutem elektrodowym litym   
 + łukowe drutem proszkowym 
 samoobsługowym 
135+111 MAG drutem elektrodowym litym   

 + ręczne łukowe elektrodą otuloną 



ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY 

 
   Zakres stosowania:  
   Konstrukcje stalowe 
   Dł. elementów do 35,0 m 
   Gr. materiału do 80,0 mm 
   Średnice rur 6,0 - 5000,0 mm 
   Zakres gr. ścianek od 1,05  
   do 80,0 mm 
 

1. Certfikaty TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Standard odniesienia:    
ISO 9001:2008, PN-N 18001:2004. 
 

 
2. Certyfikat Zgodności Procesu Spawalniczego zgodny  

z PN-EN ISO 3834-2: 2007. 
       Norma wyrobu/ specyfikacja:  
  ISO 15609-1, ISO 15614-1,  
  ISO 13916, ISO 17635, ISO 17662 
          



Most w Tczewie 1845r, długośc 1052m 













Drogowy most wantowy (jednopylonowy, 
podwieszany na stalowych linach) przez rzekę 
Wisłok w Rzeszowie 



Most razem z wiaduktem ma długość 482 metrów (38 metrów nad korytem rzeki), po dwa pasy ruchu w 
każdą stronę i dwa pasy dla pieszych i rowerzystów. Konstrukcja wantowa wsparta jest na 107-
metrowym pylonie w kształcie litery A, na którym zaczepiono 64 want czyli lin podtrzymujących jego płytę. 
Pylon stoi na prawym brzegu Wisłoka. Całkowita wysokość pylonu to 108,5 m, w związku z czym jest to 
drugi co do wysokości most w Polsce 



Budowa mostu rozpoczęta w lipcu 2014 roku trwała 14 miesięcy, a 
całkowity koszt zamknął się w kwocie ok. 184 mln zł 





S-5 Żmigród obiekt WD-2 oraz MS-6 











DZIĘKUJĘ  
ZA UWAGĘ! 


