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Firma Construx jest jednym z wiodących producentów form 
w Europie i z biegiem czasu rozwinęła szeroką ofertę form, 
które odpowiadają potrzebom producentów prefabrykatów. 
W ścisłej współpracy z klientem Construx stara się znaleźć  
najbardziej odpowiednią formę, zgodną ze wszystkimi spe-
cyfikacjami technicznymi klienta, jego budżetem oraz wymia-
rami i liczbą prefabrykatów, które klient chce produkować.

Dla szeregu europejskich producentów pojemników na od-
pady promieniotwórcze z betonu zwykłego jak i ciężkiego 
firma Construx stworzyła serię form do produkcji prefabry-
kowanych pojemników betonowych z prefabrykowaną lub 
wykonaną w technologii monolitycznej pokrywą. Te betonowe 
pojemniki na odpady mają być stosowane do składowania 
szerokiej gamy odpadów powstających w wyniku likwidacji 
obiektów jądrowych. Mogą być wykorzystywane do tymcza-
sowego składowania odpadów, ich transportu i ostatecznej 
utylizacji w składowisku podziemnym. 

Nowoczesne formy do produkcji wszystkich typów 
pojemników na odpady promieniotwórcze

Wszystkie pojemniki są produkowane w pozycji odwróconej 
do góry dnem. Pokrywa pojemnika może być prefabryko-

wana albo wykonana w technologii monolitycznej, w zakła-
dzie klienta, po napełnieniu pojemnika stałymi lub ciekłymi 
odpadami. Firma Construx dostarcza formy do prefabryko-
wanych pokryw, ale wymyśliła też rozwiązanie ułatwiające 
betonowanie pokryw na miejscu. Podstawa formy może być 
wyposażona w bardzo precyzyjnie wykonane uchwyty na pręty  
zbrojeniowe, a wycięte laserowo otwory szczelinowe z wy-
miennymi uszczelkami gumowymi pozwalają na przygotowa-
nie i ustawienie prętów zbrojeniowych, które później połączą 
się z prętami zbrojeniowymi pokrywy wykonanej w technologii 
monolitycznej.

Tolerancje wymiarów w przypadku pojemników na odpady 
promieniotwórcze są bardzo rygorystyczne, zarówno w od-
niesieniu do długości całkowitej, szerokości i wysokości 
pojemnika, jak i długości oraz szerokości pomiędzy elemen-
tami narożnymi, a także w odniesieniu do położenia wkładek  
z blokadą typu twist-lock i obrotowych kotew transportowych. 
Są to ważne cechy pozwalające na podnoszenie, przenoszenie 
i unieruchomienie pojemnika z odpadami podczas transportu.

Wszystkie formy Construx do produkcji pojemników na 
odpady promieniotwórcze są w pełni lub częściowo zauto-
matyzowane, z hydraulicznie odsuwanymi płytami płaszcza  
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W pełni zautomatyzowana forma ze składanym rdzeniem  
i podstawą z uchwytami na pręty zbrojeniowe, przeznaczona 
do produkcji pojemników na odpady promieniotwórcze.

Podstawa z uchwytami na pręty zbrojeniowe.
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i hydraulicznie składanym rdzeniem. W przypadku trójkątnej 
fazy pomiędzy ścianami i podstawą górna część rdzenia 
może być wykonana jako stała płyta górna, pod którą pozo-
stałe części rdzenia chowają się podczas operacji składania. 
Jeżeli nie jest dopuszczalna trójkątna faza pomiędzy ścianami  
a podstawą, górna część rdzenia musi być również wykonana 
w wersji składanej.

Gwarancja jakości poprzez realizację  
wszystkich zadań we własnym zakresie  
i dostarczanie kompleksowych rozwiązań

W celu spełnienia niezwykle wysokich standardów firma 
Construx realizuje wszystkie zadania we własnym zakresie: 
projektowanie, inżynierię, produkcję, a nawet próbne beto-
nowania. Testowanie na miejscu w jednym z zakładów pro-
dukcyjnych Construx jest najlepszym sposobem na uniknięcie 
późniejszych problemów i nieporozumień, gdy forma jest 
uruchamiana w zakładzie produkcyjnym klienta. By dostarczyć 
perfekcyjnie działającą formę, nie można niczego zostawić 
przypadkowi.
Firma Construx występuje w roli partnera, dostarczając kom-
pleksowe rozwiązania dla produkcji prefabrykowanych po-
jemników na odpady promieniotwórcze. Gdy zachodzi taka 
potrzeba, formy Construx są wyposażone w przyłącza dla 

Hydraulicznie obsługiwana forma ze składanym rdzeniem.

Detal składanego rdzenia.
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pomp do betonu, izolację, system obróbki termicznej, urzą-
dzenia do rozformowywania oraz stalowe pomosty robocze 
z poręczami i drabinkami wejściowymi. Dbałość o wszystkie 
aspekty procesu produkcji prefabrykatów, nie tylko poprzez 
montaż form, lecz także poprzez dostarczanie odpowiedniego 
sprzętu do przenoszenia, podnośników, ram wsporczych  
i stołów uchylnych, sprawia, że firma Construx może zapewnić 
producentom pojemników na odpady promieniotwórcze 
kompleksową obsługę. 

Różnorodne rozwiązania do obracania 
prefabrykowanych pojemników na odpady 
promieniotwórcze

Ponieważ pojemniki są produkowane w pozycji odwróconej 
do góry dnem, po rozformowaniu należy je obrócić o 180°. 
W celu przeprowadzenia operacji obracania w bezpieczny 
sposób firma Construx dostarcza pojedyncze lub podwójne 
stanowiska uchylne. Podwójne stanowisko uchylne posiada 
dwa oddzielne, pracujące w linii, stoły robocze umożliwia-
jące obrócenie prefabrykatu o 90°, z systemem transportu 
poprzecznego pomiędzy nimi, co pozwala na odwrócenie 
prefabrykatu w ramach jednej operacji roboczej. W przypadku 
stanowiska z pojedynczym stołem roboczym proces odwra-
cania trwa dłużej, ale inwestycja jest znacznie tańsza. Moco-
wanie odbywa się za pomocą chwytaków hydraulicznych,  
a przechylanie za pomocą dwóch par jednocześnie działają-
cych siłowników hydraulicznych, z których wszystkie posiadają 
najnowocześniejsze sterowanie elektryczne.

Innym sposobem na obrócenie prefabrykatu o 180° jest zasto-
sowanie wielofunkcyjnego urządzenia podnoszącego i obra-
cającego. Betonowy pojemnik może być obracany z pokrywą 
lub bez niej, a odpowiednio ustawiona regulacja pozwala 
chwycić i zabezpieczyć prefabrykat w jego środku ciężkości, 
niezależnie od pozycji, w jakiej się znajduje.

Kształtowanie przyszłości betonu

Construx spełnia wymagania swoich klientów, dążąc do 
stworzenia jak najlepszego rozwiązania do produkcji ich 
prefabrykatów betonowych. Dzięki temu zyskuje kolejnych za-
dowolonych klientów. Construx to przedsiębiorstwo w dużej 
mierze inżynierskie, czerpiące z zaangażowania, kreatywności 
i doświadczenia swoich pracowników. Dba o partnerskie rela-
cje z klientami i wykracza poza zwykłą działalność dostawczą, 
oferując gotowe pod klucz rozwiązania form dla zakładów 
prefabrykacji betonu i placów budowy.
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Testowanie w zakładzie Construx stożkowej formy  
do produkcji pojemników.

W pełni hydraulicznie obsługiwane formy w zakładzie 
produkcyjnym.

Stanowisko odwracania prefabrykowanych pojemników  
na odpady promieniotwórcze, nośność 22 t.

Urządzenie do podnoszenia i odwracania prefabrykowanych 
pojemników.


