
Firma Construx b.v.b.a jest jednym z wiodących świato-
wych producentów form ze składanym rdzeniem. W 2020 r. 
u jednego z klientów zamontowano kolejną taką zaawan-
sowaną technicznie formę spełniającą wysokie wymagania. 
Kombinacja dużej elastyczności, wysokiej jakości, przyjaz-
nej obsługi i wymaganych środków bezpieczeństwa była 
ambitnym celem, który udało się osiągnąć ku ogromnemu 
zadowoleniu wszystkich stron uczestniczących w tym pro-
jekcie. 
 
Forma służy do produkcji modułów przestrzennych wykorzy-
stywanych w obszarze budynków technicznych. Sześć róż-
nych długości rdzenia (do 7,20 m) może być łączonych z trze-
ma różnymi szerokościami (do 4,20 m). Specyfikacja zamó-
wienia klienta obejmowała łatwą obsługę formy, jak najkrót-
szy czas zmiany konfiguracji, wytrzymałą konstrukcję oraz od-
powiednią liczbę drabin wejściowych i pomostów roboczych 
zapewniających bezpieczną pracę. 
 
Do przebudowy rdzenia potrzebne jest dojście przez tunel 
techniczny pod formą, dzięki któremu możliwe jest wejście 
do środka rdzenia. W tunelu tym umieszczono też agregat 
hydrauliczny. Taka konfiguracja sprawia, że przewody hydrau-
liczne są ułożone kompaktowo, bez zbędnych długości  
prowadzących do zewnętrznie zamontowanego agregatu.  
W środku rdzenia i w tunelu zamontowano również skrzynki 
elektryczne, które zbierają większość przewodów elektrycz-
nych. Tym sposobem na zewnątrz formy znajduje się już tylko 

kilka przewodów prowadzących od formy do szafki sterowni-
czej. 
 
Składanie rdzenia i przesuwanie elementów konstrukcyjnych 
rdzenia przy zmianie geometrii odbywa się hydraulicznie, na-
tomiast ruchy płaszcza ścian zewnętrznych zapewnia częścio-
wo układ hydrauliczny, a częściowo silniki elektryczne. Rucha-
mi steruje się za pośrednictwem sterownika Siemens SPS. 
Wywołuje się je z monitora przy szafce sterowniczej albo z pa-
nelu dotykowego. Wszystko może odbywać się w trybie auto-
matycznym, w ramach którego w określonej kolejności wyko-
nywane są poszczególne ruchy, albo w trybie manualnym. 
Panel dotykowy umożliwia obserwację i monitorowanie 
wszystkich ruchów rdzenia i płaszcza ścian zewnętrznych 
formy. 
 
Tunel techniczny wraz ze schodami i poszczególnymi pozio-
mami fundamentu przygotowano perfekcyjnie, dzięki czemu 
montaż głównej ramy formy i jej wszystkich części przebiegł 
bez zakłóceń. Dla wszystkich ustawień formy i wszystkich 
czynności podczas jej przebudowy zapewniono obszerne, 
nachodzące na siebie pomosty robocze z drabinami wejścio-
wymi. W środku rdzenia, na różnych poziomach, zamontowa-
no pomosty wyłożone kratami pomostowymi, które podczas 
zmiany geometrii zapewniają bezpieczny dostęp do wszyst-
kich śrub mocujących. Regały obok formy umożliwiają czyste  
i bezpieczne odkładanie wszystkich części i segmentów płyt 
dennych. 
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Uniwersalne formy do produkcji  
modułów pomieszczeń

Construx b.v.b.a., 8531 Hulste, Belgia

Uniwersalna forma do produkcji modułów przestrzennych. Tunel techniczny z agregatem hydraulicznym.



Duża swoboda w kształtowaniu  
modułów przestrzennych 
 
Składane rdzenie wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie pio-
nowe płyty płaszcza formy nie mogą być wykonane ze sko-
sem umożliwiającym rozformowanie. Klasyczne obszary za-
stosowania to formy do produkcji modułów przestrzennych, 
takich jak budynki techniczne, garaże, zbiorniki, studzienki,  
a także formy do elementów o przekroju w kształcie litery U  
i L. Moduły przestrzenne coraz częściej są też wykorzystywane 
w budownictwie mieszkaniowym, gdyż umożliwiają wydajny  
i szybki montaż na placu budowy.
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Sterownik.

Moduł cel więziennych.

Precast Moulds
& On-Site Formwork

Hazebeekstraat 11
Hulste, Belgium
+32 56 72 47 93

info@construx.eu

Hulste (B)
Genk (B)
Roeselare (B)
Boortmeerbeek (B)
Veenendaal (NL)
Bucharest (RO)



Wielkość rdzeni, liczba komór w elemencie i ich geometria 
mogą być praktycznie dowolne. W zależności od wielkości 
rdzenia i geometrii komory, dostępne są różne metody skła-
dania rdzenia, które mogą być stosowane pojedynczo lub w 
kombinacji. 
 
Typowym przykładem dużego elementu z wieloma komorami 
jest forma do produkcji cel więziennych. W takiej formie jed-
nocześnie betonuje się do czterech cel z zintegrowaną czę-
ścią sanitarną, stąd realizacja całego budynku jest niezwykle 
opłacalna. 
 

Klasyczne zastosowanie form ze składanym rdzeniem obej-
muje moduły niewielkich pomieszczeń, z których składają się 
wszelkiego rodzaju budynki techniczne. Elektrownie wiatro-
we czy linie kolejowe – technika składanego rdzenia może 
być wykorzystana w każdym z tych przypadków, niezależnie 
od geometrii modułu. Geometria modułów, otwory w ścia-
nach i kotwy transportowe determinują przy tym wariant tech-
niczny systemu składania rdzenia. W przypadku studzienek 
technicznych, nie zawsze wymagane są prostopadłe narożniki 
modułów, dzięki czemu pojawia się możliwość zastosowania 
tańszej opcji systemu składania rdzenia. 
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Moduł dla kolei. Moduł dla elektrowni wiatrowych.

Forma do produkcji studzienek technicznych. Składanie rdzenia poprzez cofnięcie klinów 
na narożach.



Blokada części ruchomych zapobiega uszkodzeniom 
 
We wszystkich wariantach konstrukcji formy ważne jest, by ru-
chome części systemu składania rdzenia były jak najbardziej 
odporne na zużycie. Osiąga się to poprzez zastosowanie pre-
cyzyjnie frezowanych i laserowo wycinanych części, które 
uczestniczą w ruchach formy. Elementy takie jak uszczelki 
kompensacyjne i blachy sprężynowe, które podczas składa-
nia ulegają odkształceniu, są bardzo narażone na pęknięcia i 
złamania, dlatego wymagają intensywnych czynności konser-
wacyjnych. Podczas betonowania nie zawsze widoczne są 
bieżące uszkodzenia takiego elementu, a wyciek mieszanki 
betonowej z formy może spowodować duże szkody. Aby ru-
chome części metalowego systemu składania rdzenia nie 
opadały pod obciążeniem podczas betonowania, automa-
tycznie się je blokuje. 
 
Firma Construx po raz kolejny udowodniła w tym projekcie 
swoją wysoką elastyczność. Nie można też zapominać o nie-
zawodnych partnerach firmy w zakresie hydrauliki i sterowa-
nia, którzy z pełnym zaangażowaniem wspólnie z firmą Con-
strux opracowują wydajne rozwiązania dla swoich klientów. 
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Construx bvba 
Hazebeekstraat 11 
8531 Hulste, Belgia 
T +32 56724793 
info@construx.eu 
www.construx.eu

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegół systemu składania rdzenia.


