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Mahieu Construct s.a., belgijskie przedsiębiorstwo z siedzibą 
w Comines, specjalizujące się w projektowaniu, produkcji  
i montażu budynków przemysłowych i rolniczych o konstruk-
cji złożonej ze stalowej ramy i elementów żelbetowych, 
utworzyło niedawno nową spółkę z siedzibą w północnej 
Francji. Spółka Premadun s.a.r.l będzie koncentrowała się 
na produkcji prefabrykowanych elementów betonowych 
wykorzystywanych w budynkach przemysłowych i rolni-
czych. Na potrzeby produkcji prefabrykowanych płyt  
ściennych, spółka zleciła firmie Construx zaprojektowanie 
sześciu w pełni wyposażonych hydraulicznych stołów 
uchylnych z systemem uniwersalnych, regulowanych  
szalunków bocznych.  
 
Spółka Premadun będzie produkować przede wszystkim dla 
przedsiębiorstwa budowlanego Mahieu Construct, dlatego 
też każdy stół uchylny musiał być zwymiarowany tak, by mieści-
ły się na nim dwie duże płyty ścienne o długości od 6 do 7 m  
i wysokości do 4 m. Ostatecznie przyjęto wymiary 14 m x 4 m 
dla wszystkich sześciu stołów. Powierzchnię stołu tworzy stalo-
we poszycie o grubości 8 mm, wykonane z jednego arkusza 
blachy stalowej. Poszycie wykonano ze stali typu S355JR,  
co nadaje mu bardzo wysoką trwałość. Produkcja poszycia 
odbywa się zgodnie ze standardem OFL-S, który zapewnia 
jego idealnie gładką powierzchnię, przystosowaną do pro-
dukcji betonu w jakości architektonicznej. Powierzchnia po-

szycia jest śrutowana i polerowana przez automatyczną szli-
fierkę aż do uzyskania idealnego wykończenia i wymaganego 
stopnia gładkości. Szlifowanie odbywa się z wykorzystaniem 
materiału ściernego o rozmiarze ziaren 26 i 80, a na koniec po-
wierzchnia jest polerowana włókniną Scotch Brite. Maksymal-
ne ugięcie, jakie gwarantuje firma Construx, wynosi 1,5 mm  
na 3 m długości.  

Sześć hydraulicznych stołów uchylnych  
o wymiarach 14 m x 4 m zamontowanych  
w nowym zakładzie prefabrykacji betonu  
we Francji
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Stoły uchylne ustawione  
w pozycji rozformowania.

Hydrauliczny stół uchylny, widok 3D.
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Ze względu na zastosowanie wibratorów, firma Construx do-
starczyła stoły uchylne z odłączoną górną częścią. Pomiędzy 
górną częścią złożoną z ramy i poszycia a ramą uchylną za-
montowano specjalne wibroizolatory. Dzięki temu wibracje 
nie są przenoszone przez ramę uchylną czy podpory na po-
sadzkę hali. Górną część stołu można łatwo rozmontować. 
Podpory, na których stoi stół, są również wyposażone w wib-
roizolatory. 
Firma Construx dostarczyła jedną centralną jednostkę hyd-
rauliczną, która jest przystosowana do obsługi maksymalnie 
12 stołów uchylnych. Każdą górną część sześciu stołów uchyl-
nych podnoszą dwa siłowniki teleskopowe. Są one wbudowa-
ne w podpory i napędzane przez agregat hydrauliczny  
z dwiema niezależnymi pompami, co zapewnia idealne zsyn-
chronizowanie siłowników. Procesem uchylania stołów można 
sterować z centralnej szafki elektrycznej albo za pomocą pilo-
ta zdalnego sterowania. W przypadku sterowania pilotem, 
wybór stołu należy potwierdzić, wprowadzając klucz bezpie-
czeństwa. Lokalizację siłowników hydraulicznych ustalono w taki 
właśnie sposób, aby uniknąć wiercenia otworów w posadzce 
hali i zmieścić je pod stołem, a jednocześnie zapewnić ergono-
miczną wysokość powierzchni stołu, wynoszącą 725 mm od po-
sadzki. Maksymalny kąt podniesienia stołu wynosi 80° i w tym 
położeniu dolny szalunek boczny zbliża się bardzo do pozio-
mu posadzki dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu zawia-
sów, dzięki czemu nie traci się miejsca w hali przy podnosze-
niu i rozformowywaniu elementów. Wszystkie stoły mają ma-
ksymalną nośność 800 kg/m2 i maksymalny udźwig przy pod-
noszeniu wynoszący 26 t, jeśli obciążenie jest rozłożone rów-
nomiernie na powierzchni stołu. 
Każdy stół wyposażony jest w dziesięć wibratorów wysokiej 
częstotliwości o sile 14 kN, mocy 1,2 kW i prędkości obrotowej 
6000 obr./min oraz w oddzielną szafkę sterowniczą ze skrzyn-
ką z przełącznikami zabezpieczającymi silnik. Wszystkimi silni-
kami można sterować indywidualnie. Firma Construx dostar-
czyła też jedną centralną szafkę sterowniczą dla wibratorów  
z przetwornicą częstotliwości o mocy 18,5 kW i dwoma duży-
mi, 3-pozycyjnymi wyświetlaczami LED. Operator może albo 
włączyć wszystkie wibratory dla danego stołu jednocześnie, 
albo niezależnie - wibratory dla lewej i prawej połowy stołu. 
Górny wyświetlacz LED pokazuje lokalizację stołu (dwie 
pierwsze pozycje: rząd i położenie stołu) oraz konfigurację 

Widok hali produkcyjnej ze stołami uchylnymi.
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włączonych wibratorów (ostatnia pozycja: zero, lewa, prawa, 
wszystkie). Dolny wyświetlacz LED pokazuje ustawioną częs-
totliwość (0-200 Hz). Całą instalację elektryczną i elektronicz-
ną wykonano z kabli odpornych na wibracje zgodnie ze spe-
cyfikacją dla standardu IP65. Każdy stół uchylny ma zamonto-
waną dookoła stalową obudowę, która pełni funkcję ochron-
ną i w razie potrzeby umożliwia montaż paneli izolacyjnych. 
 
Szalunki boczne, magnesy i możliwości rozbudowy 
 
Wszystkie stoły wyposażone są z trzech stron w stalowe sza-
lunki boczne: na dłuższym dolnym boku o długości 14 m i na 
dwóch krótszych bokach o długości 4 m. Boczne szalunki 
mają regulowaną wysokość od 100 mm do 310 mm (2 stoły) 
albo od 140 mm do 350 mm (4 stoły). Szalunek można łatwo 
ustawić pod kątem 90° i sprawnie wyregulować na odpo-
wiednią wysokość. Pomiędzy stołem a profilem szalunkowym 
znajduje się gumowa uszczelka. Szalunek dolny jest podzielo-
ny na dwie indywidualnie regulowane części o długości 7 m. 
Obie części o długości 7 m mają doczepiane listwy formujące 
zamek w płytach łączonych na pióro-wpust. Wszystkie regulo-
wane szalunki boczne posiadają górną listwę fazującą o wy-
miarach 10 mm x 10 mm, skonstruowaną w postaci odczepia-
nej części o szerokości 60 mm, obrabianej maszynowo. 
Wszystkie regulowane szalunki boczne mają też dolną listwę 
fazującą o wymiarach 10 mm x 10 mm, skonstruowaną  
w postaci przyspawanej do stołu części o szerokości 30 mm, 
obrabianej maszynowo. Szalunki boczne o długości 4 m są 
otwierane i zamykane za pomocą siłowników hydraulicznych, 
co przyśpiesza proces produkcji. Siłowniki hydrauliczne utrzy-
mują szalunki boczne w odpowiednim położeniu, dlatego nie 
są wymagane dodatkowe blokady. 
Firma Construx dostarczyła też odczepiane szalunki boczne  
o wysokości 100 mm, 140 mm, 200 mm i 270 mm oraz długo-
ści 7 m. Przyczepia się je do poszycia stołu za pomocą magne-
sów skrzynkowych o sile trzymania 2 000 kg. Magnesy skrzyn-
kowe można odczepiać i wymieniać; są one całkowicie zinte-

growane z szalunkami bocznymi i zabezpieczone osłoną przed 
wnikaniem mieszanki betonowej. Szalunki boczne o dłu gości  
7 m są dwustronne. Niektóre z nich mają dwie strony gładkie, 
a inne jedną stronę gładką a drugą z wpustem. 
Aby umożliwić wykorzystanie całej szerokości stołu, firma 
Construx dostarczyła indywidualne podpory zamontowane 
wzdłuż górnej krawędzi stołu. Zapewniają one dodatkową 
powierzchnię roboczą wtedy, kiedy szalunki boczne muszą 
być umieszczone na samej krawędzi stołu. Oznacza to, że stoły 
o szerokości 4 m mogą być wykorzystywane do produkcji ele-
mentów betonowych o szerokości również 4 m. 
Krótsze elementy szalunku oraz szalunki dla otworów okien-
nych i drzwiowych mocuje się na stole za pomocą magnesów 
skrzynkowych firmy Construx o sile trzymania 2 000 kg. Mag-
nesy mają konstrukcję wykonaną w całości ze stali, z pałąkami 

Ekrany LED systemu wibracji z regulowaną częstotliwością.

Podwójny szalunek boczny z zintegrowanym magnesem 
skrzynkowym o sile trzymania 2 000 kg.



po obu stronach, przytrzymującymi stalowe uchwyty w odpo-
wiednim położeniu. Firma Construx dostarczyła uchwyty pro-
ste i narożne o różnej wysokości: 90 mm, 140 mm, 200 mm  
i 240 mm. Uchwyty przykręca się śrubami lub mocuje gwoź-
dziami do drewnianych dźwigarów lub bezpośrednio do 
sklejki.  
 
Kształtowanie przyszłości betonu  
 
Dysponując dużą stałą liczbą magazynowanych wielkowymia-
rowych stalowych blach o grubości 8 mm i 10 mm w jakości 
OFL-S oraz dużymi możliwościami produkcyjnymi w zakresie 
hydraulicznych stołów uchylnych najwyższej jakości, firma 
Construx dotrzymała krótkiego terminu realizacji projektu  
i spełniła wymagania firmy Premadun, dostarczając gotowy 
zestaw hydraulicznych stołów uchylnych i niezbędnego os -
przętu. Jako wiodący europejski producent stołów uchylnych, 
firma Construx dostarczyła uniwersalne i wszechstronne roz-
wiązanie na potrzeby produkcji prefabrykowanych płyt ścien-
nych firmy Premadun. Dostarczone stoły uchylne wyróżniają 
się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Stanowią bez 
wątpienia najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w zakresie 
produkcji prefabrykowanych elementów ściennych. Construx 
to przedsiębiorstwo w dużej mierze inżynieryjne, czerpiące  
z zaangażowania, kreatywności i doświadczenia swoich pra-
cowników. Dba ono o partnerskie relacje z klientami i wykra-
cza poza zwykłą działalność dostawczą, oferując gotowe roz-
wiązania w zakresie form dla zakładów prefabrykacji betonu  
i placów budowy. 
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Stalowy uchwyt z profilem szalunkowym przytrzymywany  
w odpowiednim położeniu za pomocą magnesu 
skrzynkowego o sile trzymania 2 000 kg.
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Tekla Structures - narzędzie stworzone 
z myślą o producentach konstrukcji 
prefabrykowanych i biurach projektowych. 
Pracując w oparciu o model BIM 
przygotowany w oprogramowaniu Tekla, 
minimalizowane są kosztowne błędy  
oraz straty materiału.

Idealnie Dopasowane
Dowolny Prefabrykat
Każde Wyzwanie

Dowiedz się więcej na  www.construsoft.pl

Trimble jest 
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