INSTRUKCJA MONTA˚U SZALUNKÓW ÂCIENNYCH MIDI BOX

6. FORMOWANIE SZYBÓW WINDOWYCH
6. Formowanie szybów windowych
6.1. Szalunek szybu windowego
W celu usprawnienia prac budowlanych podczas betonowania szybów windowych lub szybów technicznych, mo˝na
zastosowaç element rozszalowujàcy (rys. 6.1). Jest to element systemowy szalunków Êciennych MIDI BOX i MIDI BOX Plus.
Wykonany jest ze stalowych profili oraz blachy poszyciowej i montowany do standardowych p∏yt. Konstrukcja elementu
pozwala w prosty sposób zmniejszyç jego wymiar liniowy o 5 cm w jednej p∏aszczyênie. Dzi´ki zmniejszeniu wymiarów
zestawu wewn´trznego mo˝liwe jest jego swobodne wyj´cie z szybu. Raz zmontowany szalunek szybu windowego jest
stosowany na wszystkich kondygnacjach realizowanego obiektu.
Minimalny wymiar wewn´trzny szybu, dla którego mo˝na posi∏kowaç si´ zestawem szybowym, wynosi 1,4 x1,4 m.
Stosuje si´ wówczas p∏yty o szerokoÊci 30 cm. Dla tej szerokoÊci jako elementy wyrównujàce wewn´trzne p∏yty nale˝y
u˝ywaç belki Êciàgu nr a0730001. Dla szybów o wi´kszych wymiarach do wyrównywania p∏yt u˝ywa si´ belki usztywniajàcej
nr a0960001.
Element rozszalowujàcy

P∏yta

Naro˝nik

a0640xxx

a022xxxx

a0516xxx

Belka Êciàgu
a0730001
Nakr´tka ∅ 100

Zamek BM260
a0901260

a02510xxx

rys. 6.2

rys. 6.1
Element rozszalowujàcy
a0640xxx

Schemat monta˝u szalunku szybu windowego

6.2. Monta˝ i demonta˝ szalunku szybu windowego
D∏ugoÊç i szerokoÊç szalunku szybu windowego ustala si´ na zasadzie doboru szerokoÊci p∏yt i wstawek drewnianych.
Dobierajàc p∏yty nale˝y zwracaç uwag´ na to, aby element rozszalowujàcy znajdowa∏ si´ w osiach symetrii uk∏adu. G∏ównà
zasadà jest zastosowanie jednego elementu na jednej Êcianie szalunku (patrz rys. 6.2). Na zewn´trznym segmencie szalunku,
naprzeciw miejsca, gdzie zosta∏ przewidziany element rozszalowujàcy, nale˝y montowaç wk∏adki uzupe∏niajàce regulowane nr
a0636xxx (patrz rys. 6.3). Dla u∏atwienia monta˝u bezpoÊrednio do elementu rozszalowujàcego sugeruje si´ stosowanie p∏yt
o szerokoÊci do 50 cm.
UWAGA!
Instrukcja monta˝u nie zast´puje instrukcji BHP na budowie!
Za monta˝ szalunku i sprawdzenie jego prawid∏owoÊci odpowiedzialny jest kierownik budowy!
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Wk∏adka uzupe∏niajàca
a0636xxx

Element rozszalowujàcy

Wk∏adka uzupe∏niajàca

a0640xxx

a0636xxx

Wk∏adka uzupe∏niajàca
a0636xxx

rys. 6.3

Monta˝ zestawu zewn´trznego

Monta˝ szalunku szybu windowego rozpoczynamy od zestawienia segmentu wewn´trznego. Powinno si´ to
odbywaç na placu przygotowawczym. Zmontowany segment nast´pnie dostarcza si´ dêwigiem na miejsce pracy i rozsuwa
na odpowiedni wymiar. Rozsuni´cie na potrzebny wymiar wykonuje si´ przez opuszczenie Êrodkowego segmentu elementu
rozszalowujàcego do poziomu segmentów zewn´trznych. Nast´pnym krokiem jest monta˝ zewn´trznej cz´Êci szalunku
wraz z ustaleniem gruboÊci Êciany (rozstawem pomi´dzy p∏ytami zewn´trznymi i wewn´trznymi). Patrz rysunek 6.3.
		 Podstawowe elementy szalunku szybu windowego montowane sà ze sobà za pomocà zamka szalunkowego BM260.
Monta˝ elementu rozszalowujàcego do p∏yt odbywa si´ za pomocà Êrub, przyspawanych do profili g∏ównych oraz nakr´tek.
Maksymalna Êrednica nakr´tki, którà swobodnie ∏àczy si´ element i p∏yt´ podstawowà, wynosi 100 mm. W zale˝noÊci od
wysokoÊci elementu rozszalowujàcego wyst´puje 6 lub 8 punktów monta˝u.
		 Poszycie zewn´trzne elementu rozszalowujàcego przykrywa otwory pod Êciàgi, znajdujàce si´ w p∏ycie
podstawowej, co uniemo˝liwia wyciek „mleczka betonowego” poza szalunek. Dla lepszego przylegania poszycia do
powierzchni sklejki sugeruje si´ usuni´cie zaÊlepek znajdujàcych si´ w p∏ycie od strony po∏àczenia z elementem
rozszalowujàcym (otwory zostanà przykryte poszyciem). Szczelne przyleganie poszycia do sklejki gwarantujà belki
napinajàce, które dodatkowo prostujà szalunek.

UWAGA!
Instrukcja monta˝u nie zast´puje instrukcji BHP na budowie!
Za monta˝ szalunku i sprawdzenie jego prawid∏owoÊci odpowiedzialny jest kierownik budowy!
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Beton

Szczelina

Element rozszalowujàcy
poz. zsuni´ta

rys. 6.4
Szalunek zmontowany
– beton w szalunku

rys. 6.5
Zestaw wewn´trzny zsuni´ty,
wyluzowanie zestawu
– beton zaschni´ty

Belka usztywniajàca
a0960001

rys. 6.6
Przyk∏ad wyrównywania szalunku
za pomocà belki usztywniajàcej

		 Demonta˝ szalunku szybu windowego odbywa si´ za pomocà dêwigu i standardowych zawiesi transportowych.
Element rozszalowujàcy wyposa˝ony jest w ucho transportowe, do którego w ∏atwy sposób montowane sà zawiesia.
Nale˝y u˝ywaç zawiesi d∏ugich, które nie b´dà powodowa∏y Êciàgania segmentu wewn´trznego do Êrodka. Segment
wewn´trzny po uprzednim zdemontowaniu Êciàgów, belek napinajàcych, wsporników i innych elementów ∏àczàcych ze
Êcianà podczepia si´ do zawiesi i wyjmuje w pionie. Ruch w gór´ pozwala na zadzia∏anie mechanizmu zmniejszajàcego
wymiar gabarytowy segmentu i wyluzowanie go dla swobodnego wyj´cia ze strefy roboczej. Powsta∏y luz pomi´dzy
wymiarem wewn´trznym szybu a wymiarem segmentu wewn´trznego wynosi oko∏o 5 cm i jest w pe∏ni wystarczajàcy do
swobodnego wysuni´cia segmentu.
		 Sugerowany czas pozostawania segmentu wewn´trznego na Êcianie szybu wynosi do trzech dni. Dla ∏atwiejszego
demonta˝u nale˝y zawsze pokrywaç powierzchnie styku szalunku z betonem Êrodkiem antyadhezyjnym.
UWAGA!
Instrukcja monta˝u nie zast´puje instrukcji BHP na budowie!
Za monta˝ szalunku i sprawdzenie jego prawid∏owoÊci odpowiedzialny jest kierownik budowy!
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