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ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

Faza rozwoju

Rozwój nowego szalunku poprzedzi!a ob-
szerna analiza potrzeb. Analiz" przepro-
wadzono w oparciu o rozmowy z licznymi
klientami i ich pracownikami, którzy co-
dziennie przygotowuj# szalunki dla najró$-
niejszych schodów, uk!adaj# zbrojenie i wy-
konuj# betonowanie. Szczególnie cenne
dla dzia!u rozwoju by!y przy tym uwagi i su-
gestie „praktyków“.
Jednocze%nie przeprowadzono szczegó!o-
w# analiz" rozwi#za& dost"pnych na rynku
w dziedzinie produkcji schodów w pozycji
odwróconej. Przyjrzano si" zarówno roz-
wi#zaniom firmy Avermann jak i innych pro-
ducentów.
Zgodnie z oczekiwaniami zidentyfikowano
szereg ró$nych rozwi#za&, z których jed-
nak $adne nie !#czy!o wszystkich zalece&
praktycznych dotycz#cych !atwego u$ycia,
du$ej uniwersalno%ci zastosowania i ko-
rzystnej ceny. Albo szalunek by! !atwy 
w u$yciu, ale skomplikowane mechanizmy
regulacyjne (elektromechaniczne) sprawia-
!y, $e jest za drogi, albo oferowany szalu-
nek by! w korzystniej cenie, ale nie posiada!
mo$liwo%ci szybkiej zmiany wymiarów pod-
nó$ków i przednó$ków, liczby stopni itp.
Dla zespo!u konstruktorów firmy Avermann
stanowi!o to punkt wyj%cia do zaprojekto-
wania szalunku spe!niaj#cego w!a%nie te
wymagania:
- Rozwi#zanie korzystne cenowo;
- Uniwersalne zastosowanie; mo$liwo%'

produkcji schodów w ró$nych 
wariantach i wymiarach;

- (atwe u$ycie szalunku.

Szalunek dla schodów spocznikowych
dla elementów z betonu
architektonicznego 
(produkowanych w pozycji odwróconej)

Regulacja szalunku odbywa si" wy!#cznie
mechanicznie. Szalunek sk!ada si" ze sta-
bilnej ramy z jednostronnym podparciem
policzkowym, jednym spocznikiem dolnym 
i jednym górnym, oraz dowolnie regulowa-

nymi stopniami. Nachylenie spoczników
oraz kszta!t stopni mo$na dowolnie regulo-
wa' w zakresie standardowych wymiarów
stosowanych na %wiecie (podnó$ek 240 –
320 mm, przednó$ek 155 – 200 mm).

Schody s# produkowane w pozycji le$#cej,
odwrócone o 180° w stosunku do po!o$e-
nia monta$owego, dzi"ki czemu od strony
biegu schody maj# powierzchni" w jako%ci
betonu architektonicznego.

1: Szalunek dla schodów spocznikowych w jako!ci betonu architektonicznego
(produkowanych w pozycji odwróconej).

2: Produkcja schodów standardowych.

Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, 49078 Osnabrück, Niemcy

Szalunek dla schodów spocznikowych 
dla elementów z betonu architektonicznego
W ostatnich latach producenci coraz cz!"ciej poszukuj# szalunków schodowych do produkcji schodów w pozycji odwróconej, aby po stronie
biegu uzyska$ powierzchni! w jako"ci betonu architektonicznego. Powy%sza tendencja sk&oni&a firm! Avermann do ponownej analizy 
potrzeb i wymaga' klientów z dzisiejszej perspektywy oraz weryfikacji istniej#cych rozwi#za'. Opracowano nowy szalunek schodowy, 
w którym po&o%ono szczególny nacisk na &atwe u%ycie i uniwersalne zastosowanie. Ponadto zadbano o jak najni%szy koszt zakupu szalunku,
bez skomplikowanych mechanizmów regulacyjnych, itp.
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Betonowa' mo$na schody o maksymalnie 18
stopniach. Przednó$ki stopni s# wykonane 
z blachy o grubo%ci 8 mm, a podnó$ki s#
docinane na wymiar ze sklejki szalunkowej
lub p!yt Betoplan o grubo%ci 21 mm.
Produkcja schodów polega na umieszcze-
niu poszczególnych elementów na ramie,
pocz#wszy od regulacji nachylenia dolne-
go spocznika, poprzez ustawienie stopni, 
a sko&czywszy na monta$u spocznika gór-
nego. Istnieje mo$liwo%' regulacji nachyle-
nia obu spoczników, a ponadto mo$na je
poszerzy' o 200 mm z lewej b#d) prawej
strony w celu zapewnienia podparcia od
strony duszy. 
Policzki schodów s# formowane z jednej
strony przez p!yt" szalunkow#, a z drugiej
za pomoc# odpowiedniego, z"batego pro-
filu szalunkowego.
W wersji standardowej szalunku jego maksy-
malna szeroko%' robocza wynosi 1600 mm

przy maksymalnie 18 stopniach i spoczni-
kach o wymiarach 2000 x 2000 mm. Sza-
lunki w innych wymiarach s# produkowane
na zamówienie. Opcjonalnie istnieje mo$li-
wo%' jednoczesnej produkcji dwóch biegów
schodowych w jednym szalunku. Za pomo-
c# dodatkowych spoczników dolnych i gór-
nych mo$na produkowa' jednocze%nie dwa
krótkie biegi schodowe (np. 2 x 8 stopni).

Wykonanie prototypu i testy

Po zako&czeniu fazy rozwoju nowego sza-
lunku firma Avermann Maschinenfabrik wy-
produkowa!a i przetestowa!a jego proto-
typ. Zwrócono przede wszystkim uwag" na
!atwe u$ycie elementów oraz precyzyjne
wykonanie konstrukcji szalunku.
Wyniki testów s# niezwykle pozytywne. 
Potwierdzaj# je tak$e opinie klientów, któ-
rym zaprezentowano szalunek w siedzibie

Ave rmann w celu sprawdzenia !atwo%ci ob-
s!ugi.
Uwagi klientów oraz w!asne spostrze$enia
dotycz#ce prototypu doprowadzi!y osta-
tecznie do udoskonalenia kilku szczegó!ów,
po czym prototyp poddano d!ugotermino-
wym testom w zak!adzie prefabrykacji be-
tonu HV Betonwerk Anhalt zlokalizowanym
w Löbnitz/Köthen.

Wnioski i perspektywy

Nowy szalunek dla schodów spoczniko-
wych w jako%ci betonu architektonicznego
(produkowanych w pozycji odwróconej)
jest odpowiedzi# na rosn#ce zapotrzebo-
wanie na tego typu rozwi#zanie.

D!ugoterminowe testy szalunku potwierdzi!y
skuteczno%' opracowanego rozwi#zania.
Pracownicy zak!adu prefabrykacji betonu
HV Betonwerk Anhalt byli od samego po-
cz#tku zachwyceni jako%ci# i funkcjonalno-
%ci# dostarczonego wyposa$enia. Zrealizo-
wano ju$ pierwsze du$e zlecenia, a przez
kilka najbli$szych miesi"cy szalunek te$ b"-
dzie w pe!ni wykorzystywany.

Nowy szalunek dla schodów spoczniko-
wych, opracowany przez firm" Avermann,
ma spe!ni' wszystkie wymagania dzisiej-
szych czasów dotycz#ce uniwersalno%ci i !a-
 twego u$ycia przy niskim koszcie zakupu.

M

3: Opcjonalne wykorzystanie szalunku do jednoczesnej produkcji 
2 biegów schodowych

4: Widok szczegó"owy – mocowanie profilu z#batego.

5: Widok szczegó"owy – regulacja nachylenia spocznika górnego.
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