
Budownictwo modułowe jest dziś popularnym zagadnieniem,
szczególnie w kontekście aktualnych dążeń do opracowywania
nowoczesnych rozwiązań umożliwiających szybkie budowanie
mieszkań. Budownictwo modułowe jest kojarzone z krótkim
czasem budowy oraz możliwością precyzyjnego zaplanowania
harmonogramu budowy i jej kosztów. Odgrywa kluczową
rolę w zachodnich krajach uprzemysłowionych i przede
wszystkim w Azji, ale też w krajach rozwijających się, 
które chcą stworzyć bezpieczną przestrzeń mieszkalną 
dla rosnącej liczby ludności, w dodatku w przystępnej cenie.

Budownictwo modułowe nie jest tematem zupełnie nowym.
Już w 1967 r. w kanadyjskim mieście Montreal z okazji Expo 67
otwarto kompleks mieszkaniowy Habitat 67, który składa się 
z 354 modułów mieszkaniowych tworzących 158 mieszkań dla
nawet 700 mieszkańców. W budownictwie garaży, segmentów
sanitarnych i stacji transformatorowych przestrzenne elementy
betonowe również mają długą tradycję.

Już w latach 80. i 90. biuro inżynierskie Reymann Technik, z któ-
rego później powstała spółka Ratec GmbH, projektowało linie
technologiczne do produkcji prefabrykowanych garaży, seg-
mentów sanitarnych i budynków mieszkalnych w wariancie
modułowym. Szereg dostawców produkuje dziś szalunki 
do produkcji przestrzennych elementów betonowych, nato-
miast firma Ratec od samego początku wyspecjalizowała się 
w technologii szalunków magnetycznych z innowacyjnymi roz-
wiązaniami.

Pod koniec ubiegłego stulecia, zmotywowana wymaganiami
klientów firma Ratec w ścisłej współpracy z działem projekto-
wania firmy Reymann Technik, rozpoczęła pierwsze badania 
i testy zmierzające do opracowania szalunków przestrzennych
dla modułów pomieszczeń. Wraz z nową koncepcją szalunków
powstała również technologia betonowania, która później sta-
ła się znana pod nazwą technologii upcrete. Była ona odpo-
wiedzią na pytanie, jak wyprodukować moduł pomieszczenia
w pozycji montażowej, z doskonałą jakością betonowych po-
wierzchni ze wszystkich stron. Pierwsze prototypy szalunku 
do produkcji modułów pomieszczeń powstały na przełomie
2005/2006 r. w siedzibie firmy w Hockenheim i po pierwszych
pomyślnych testach były stale rozwijane. „Tym sposobem mog-
liśmy bardzo szybko zaprezentować skuteczne rozwiązanie,
gdy w 2010 r. otrzymaliśmy zapytanie z Peru, gdzie później uru-
chomiliśmy pierwszą kompletną linię technologiczną do pro-
dukcji domów modułowych z użyciem szalunków z Hocken-
heim”, mówi Jörg Reymann, dyrektor zarządzający firmy Ratec.

W międzyczasie przedsiębiorstwo reagowało na aktualne wy-
magania rynku i rozbudowywało swoją ofertę w zakresie sza-
lunków przestrzennych. Obecnie w ofercie znajdują się trzy
różne rozwiązania (metody produkcji), spełniające różne wy-
magania.
Kluczową różnicę stanowią właściwości rdzenia szalunku mo-
dułowego.

1. Stacjonarny rdzeń stożkowy
2. „Latający” rdzeń zsuwany
3. Stacjonarny rdzeń zsuwany

W zależności od produktu i wymagań klient może wybrać dla
siebie odpowiednie rozwiązanie. 

Stacjonarny rdzeń stożkowy – nowy szalunek
modułów pomieszczeń dla stacji transformatorowych

Najprostszym wariantem produkcji przestrzennych modułów
pomieszczeń jest użycie stacjonarnego rdzenia ze skosem
technologicznym, umożliwiającym wyjęcie elementu betono-
wego. Wariant ten sprawdza się jednak tylko w przypadku ele-
mentów, mogą mieć nachylone ściany zgodnie z obowiązują-
cymi normami i wymaganiami statycznymi. Dotyczy to na przy-
kład produkcji garaży i stacji transformatorowych. 
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Nowe perspektywy i rozwiązania 
w zakresie produkcji 
przestrzennych elementów betonowych

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Niemcy
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1. Różne nakładki służą do formowania ścian wewnętrznych 
i otworów w elemencie.



Jesienią 2018 r. jednemu z klientów w Niemczech dostarczono
inteligentne rozwiązanie szalunków firmy Ratec do produkcji
stacji transformatorowych. 
Klient chciał zmodernizować swoją dotychczasową produkcję
i wymienić stare szalunki. Firma Ratec zaprojektowała szalunek
o konstrukcji modułowej, za pomocą którego można wypro-

dukować większość wariantów dwóch typów stacji transforma-
torowych. 
Szalunek jest przystosowany do produkcji stacji transformato-
rowych o wymiarach 2,4 x 2,1 x 2,9 m i 2,9 x 2,1 x 2,3 m. Rdzeń
i przesuwne płyty zewnętrzne można przebudować do odpo-
wiedniej długości. 
Różne wnętrza stacji transformatorowej uzyskuje się za pomo-
cą wymiennych nakładek. Są one stabilnie zamocowane na
rdzeniu za pomocą uchwytów hydraulicznych. Klient ma do
dyspozycji 23 różne nakładki, które umożliwiają wyproduko-
wanie 14 różnych wariantów oferowanych przez niego stacji
transformatorowych.
Zmiana nakładek trwa średnio 20 minut – jest to ogromna
oszczędność czasu w porównaniu z dotychczasową produkcją,
przy której każda zmiana mogła trwać nawet do pół dnia. 
Jak wspomniano wcześniej, rdzeń posiada skos technologicz-
ny umożliwiający rozformowanie elementu betonowego. Aby
ułatwić proces rozformowywania, dno szalunku jest hydraulicz-
nie podnoszone o około 10 cm przed wyjęciem elementu. 
Ponadto szalunek jest wyposażony w system wibrowania, który
jest uruchamiany podczas produkcji z użyciem betonu zwykłe-
go lub betonu z powierzchnią poddawaną później płukaniu. 

„Latający” rdzeń zsuwany – metoda upcrete

Szalunek do modułów pomieszczeń z „latającym” rdzeniem
zsuwanym był pierwszym rozwiązaniem w zakresie szalunków
do modułów pomieszczeń opracowanym w Hockenheim. Wy-
korzystano go w wielokrotnie opisywanym projekcie domów
modułowych realizowanym przez jednego z peruwiańskich
klientów firmy Ratec.

Ten wariant szalunku bazuje na technologii upcrete, w której
samozagęszczalna mieszanka betonowa jest pompowana od
dołu do zamkniętego szalunku. Dzięki tej metodzie mieszanka
betonowa zostaje optymalnie wbudowana w szalunku, a ele-
ment betonowy ma ze wszystkich stron gładką powierzchnię
oraz idealnie uformowane narożniki i krawędzie otworów. E

2. Szalunek do produkcji modułów stacji
transformatorowych.
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Kolejną zaletą tej metody jest produkcja w pozycji wbudowa-
nia, niewymagająca późniejszego odwracania elementu. Przed
rozpoczęciem produkcji na rdzeniu przygotowywane są wszy -
stkie instalacje i zbrojenie. Dopiero tak przygotowany rdzeń
jest przenoszony do szalunku i łączony z elementami płaszcza
formy. Po napełnieniu szalunku i stwardnieniu modułu po-
mieszczenia w szalunku rdzeń jest zsuwany i wyjmowany z ele-
mentu betonowego.

W projekcie realizowanym w Peru w ciągu 60 miesięcy wybu-
dowano 3600 domów, z których każdy składał się z trzech mo-
dułów pomieszczeń o powierzchni wewnętrznej po 18 m2. Każ-
dego dnia powstawały dwa domy. Całkowity czas produkcji
jednego domu wynosi około 80 godzin – od pierwszej czyn-
ności na linii technologicznej aż po gotowy budynek na placu
budowy.

Decyzja o wyborze rozwiązania firmy Ratec zapadła przede
wszystkim dzięki wysokiej jakości powierzchni betonu, gdyż
ściany mogły być malowane od razu, bez wcześniejszej obrób-
ki. Na potrzeby kolejnego projektu na Filipinach szalunek
upcrete dopasowano do modułów pomieszczeń o wymiarach
5,6 x 2,5 x 2,8 m.

Technologia „Modular Housing” z upcrete została stworzona
dla projektów, w których produkowane są moduły pomiesz-
czeń o podobnej wielkości, a jej wartość jest liczona w liczbie
wyprodukowanych modułów i domów (jej stosowanie jest
opłacalne od 600 domów wzwyż). 

Tym sposobem można w bardzo opłacalny sposób produko-
wać moduły o powierzchni do 25 m2. Przy większych wymia-
rach należy sprawdzić czy napełnianie szalunków mieszanką
pod ciśnieniem jest optymalną metodą betonowania. Ponadto
nie we wszystkich regionach są spełnione wymagania dotyczą-
ce jakości mieszanki betonowej, niezbędne do napełniania
szalunków za pomocą pompy. Wychodząc od elementów kon-
strukcyjnych, które chce produkować klient, analizowane są
wszystkie warunki produkcji (technologia, region, itp.), a na-
stępnie proponowane jest najlepsze rozwiązanie do produkcji
tych elementów. 

Stacjonarny rdzeń zsuwany – rozwiązanie modułowe

Aby móc zaproponować opłacalne rozwiązanie także dla
mniejszych projektów, w których liczba produkowanych ele-
mentów jest odpowiednio mniejsza, opracowano nowy szalu-
nek, który po pierwsze jest przystosowany do napełniania 
od góry i od dołu, po drugie oferuje więcej elastyczności w za-
kresie produkcji, a po trzecie umożliwia produkowanie ele-
mentów o skomplikowanej geometrii. Dzięki opcji tradycyjne-
go betonowania od góry rozwiązanie opracowane przez firmę
Ratec można łatwo zintegrować z istniejącymi liniami techno-
logicznymi.

Cechą wyróżniającą tę innowację jest zgłoszony do opatento-
wania mechanizm zsuwania rdzenia, który umożliwia zsunięcie
i podniesienie rdzenia w ramach tej samej czynności roboczej.
Co więcej, szalunek specjalnie skonstruowano w sposób mo-
dułowy. Rdzeń i płyty płaszcza formy składają się z różnych ele-
mentów standardowych, które można łatwo przebudowywać
i dopasowywać do innych wymiarów pomieszczeń. Pozwala to
na opłacalne wykorzystanie szalunku nawet wtedy, kiedy liczba
produkowanych modułów pomieszczeń danego typu jest nie-
wielka.
Nowy elastyczny szalunek do modułów pomieszczeń o kon-
strukcji modułowej zostanie po raz pierwszy oficjalnie zapre-
zentowany na targach bauma w Monachium w dniach 8 – 14
kwietnia 2019 r.
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3. Gotowy element.



Zakończone w ubiegłym roku prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie produkcji przestrzennych elementów betonowych
stanowią ważny krok dla firmy Ratec w dążeniu do stania się
specjalistą w dziedzinie szalunków przestrzennych, odgrywa-
jących obok technologii szalunków magnetycznych coraz
większą rolę w branży budowlanej.

„Widzimy się w roli dostawcy wszystkich typów szalunków nie-
zbędnych do produkcji prefabrykatów betonowych – profili
szalunkowych do produkcji elementów wielkowymiarowych,
form bateryjnych, czy też szalunków do produkcji przestrzen-
nych elementów betonowych i modułów pomieszczeń. Dzięki
kompetencjom we wszystkich tych obszarach możemy dora-
dzić i dostarczyć klientowi najlepsze rozwiązanie szalunków dla
jego potrzeb”, podsumowuje Jörg Reymann.

Firma Ratec zaprezentuje nowy szalunek do modułów pomie -
szczeń, a także wiele innych nowości na targach bauma w hali
B1, na stoisku nr 348.
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Więcej infOrmAcji

4. „Latający” rdzeń zsuwany i szalunek modułu
pomieszczenia w zakładzie w Peru.

5. Nowość: szalunek modułowy ze stacjonarnym zsuwanym
rdzeniem.
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