urządzenia
do przechowywania
i transportu materiałów
niebezpiecznych
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Doświadczenie
i wiedza
JAKUSZ prowadził badania odporności na eksplozję
różnego rodzaju konstrukcji już na początku lat
90. ubiegłego wieku. Pierwotnie były to badania
odporności sejfów i skarbców bankowych na działanie
materiałów wybuchowych użytych do ewentualnego
włamania.
Wraz ze zmieniającymi się potrzebami klientów Firma
sukcesywnie powiększała swoją ofertę. Doświadczenie
w produkcji metalowej oraz prefabrykacji betonów
pozwoliło poszerzać wachlarz produktów spółki
o różne konstrukcje do wykorzystania dla szeroko
rozumianego bezpieczeństwa.
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Projektowanie
i wdrożenia
Firma projektowała i testowała wiele rodzajów
magazynów, opancerzonych check-pointów oraz
pojemników do przechowywania i transportu
materiałów niebezpiecznych.

Spółka posiada własny zespół konstrukcyjno-technologiczny. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją
i testowaniem szerokiej gamy urządzeń do izolacji,
transportu i przechowywania materiałów wybuchowych.

Konsekwentny rozwój własnych możliwości badawczych,
opracowywanie nowych technologii we współpracy
z instytutami naukowymi, jak również reagowanie
na zmieniające się potrzeby klientów, zaprocentowały
oferowanym obecnie portfolio produktów służących
do ochrony przed skutkami wybuchu.

Urządzenia projektowane i konstruowane przez
JAKUSZ przechodzą szereg testów wykonywanych
samodzielnie lub w niezależnych instytucjach.
Ponadto wszystkie prototypy testowane są
na poligonach w skali 1 : 1 i certyfikowane przez
instytuty badawcze, np.: Wojskowy Instytut Techniki
Pancernej i Samochodowej, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Instytut Przemysłu Organicznego.

S

Badania
i certyfikacja

Pojemniki przeciwwybuchowe do izolacji,
transportu i przechowywania MW

Zakres wykonywanych badań obejmuje m.in.:

A. Pojemniki do izolacji i redukcji skutków wybuchu

• testy trakcyjne w przypadku instalacji na przyczepach
lub pojazdach,

Pozwalają na izolację podejrzanych przedmiotów,
ograniczenie skutków ewentualnego wybuchu i ukierunkowanie energii detonacji.

• próby ciśnieniowe,
• testy detonacyjne (wykonywane na życzenie klienta
także w trakcie testów odbiorczych),
• sprawdzenie odporności wyrobów na czynniki
atmosferyczne,
• niezbędne testy związane z bezpieczeństwem
i ergonomią użytkowania,
• testy zgodności z ADR,
• badania na zgodność z Ustawą o Obronności
i Bezpieczeństwie Państwa.

• Kosze przeciwwybuchowe – wzmocnione pojemniki
imitujące kosze na śmieci, do których mogą zostać
wrzucone przedmioty wybuchowe przez potencjalnego zamachowca. Ustawiane w miejscach dużych
skupisk ludzkich np.: lotniska, galerie handlowe,
instytucje użyteczności publicznej, stadiony.
• Osłony balistyczne – cylindry metalowe lub wyko
nane z innych materiałów, nakładane na podej
rzany przedmiot w miejscu znalezienia, dla
natychmiastowej ochrony w razie jego wybuchu;
stosowane przez saperów lub pirotechników.

B. Pojemniki do izolacji i transportu materiałów niebez
piecznych – bagażu, przesyłek, pozostałości wojennych.
• instalowane na przyczepach, mobilnych platformach, podwoziach;
• najszersza grupa pojemników przeciwwybuchowych,
odpowiadająca różnorodnym potrzebom klientów;
• poszczególne pojemniki są odporne na detonację
MW, wyrażonego w postaci ekwiwalentu trotylu od
20 g do 10 kg.
C. Pojemniki do przechowywania materiałów niebezpiecznych
• specjalistyczne kontenery do przechowywania
tymczasowego lub stałego broni i amunicji, materiałów wybuchowych, niewypałów lub niewybuchów
oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
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Pojemniki przeciwwybuchowe do izolacji
i transportu w podziale według konstrukcji
Pojemniki przeciwwybuchowe z tej kategorii służą
do
transportu
niebezpiecznego
przedmiotu
oraz chronią otoczenie przed przypadkowym
wybuchem, w odróżnieniu od komór detonacyjnych
przeznaczonych do planowanego, wielokrotnego
niszczenia środków bojowych.
Oferowane przez JAKUSZ pojemniki mają różne
gabaryty: od podręcznych, po pojemniki montowane
na podwoziach samochodowych czy przyczepach.
Istotnym parametrem każdego urządzenia jest
możliwość szybkiego i wygodnego załadunku niebezpiecznego materiału, co zapewnia m.in. obrót dennicy
pojemnika, podnoszone platformy, automatycznie
wysuwane półki lub wewnętrzne taśmociągi.
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1. Otwarte – mobilne, chronią przed większym ekwiwalentem materiału wybuchowego; zapobiegają
rozlotowi odłamków w płaszczyźnie poziomej
i ukierunkowują energię wybuchu do góry.

wentylowane
zamknięte

otwarte

gazoszczelne
pojemniki
przeciwwybuchowe

2. Wentylowane zamknięte – umożliwiają emisję
gazów podetonacyjnych na zewnątrz pojemnika;
odporne na czysty ładunek MW oraz na:
• odłamki lekkie – z paczek, przesyłek czy bagażu,
• odłamki ciężkie – generowane z amunicji bojowej.
3. Gazoszczelne – pozwalają na zatrzymanie gazów
podetonacyjnych w hermetycznej konstrukcji,
umożliwiając pobranie próbek do analizy; zabezpieczają przed odłamkami lekkimi i ładunkiem typu
„brudna bomba”.

Pojemniki przeciwwybuchowe
– dedykowane bezpieczeństwo i ochrona
W uzgodnieniu z klientem dobierany jest rodzaj
nośnika (przyczepy, pojazdu) oraz wyposażenie, m.in.:
• oświetlenie robocze, sygnalizacyjne i ostrzegawcze,
• system sterowania radiowego (zdalnego) lub przewodowego,
• najazdy, podpory,
• przyciski do pracy z robotem,
• system upuszczania, poboru próbek i oczyszczania
gazów,
• cylinder do poboru próbek gazów po detonacji,
• ramię załadowcze,
• dodatkowe urządzenie pozycjonujące ładunek/bagaż,
• dodatkową ochronę np. elektromagnetyczną; obudowę, plandekę czy innego typu ochronę.

Dzięki różnorodności konstrukcji nasze pojemniki
przeciwwybuchowe użytkowane są przez:

Najbardziej zaawansowany technologicznie pojemnik

•
•
•
•
•

EVA PLUS posiadający wewnętrzną osłonę odporną

przemysł i laboratoria,
sortownie spedycyjne,
wojska inżynieryjne,
jednostki saperskie,
pirotechników policyjnych oraz innych formacji
bezpieczeństwa,
• służby ochrony lotnisk,
• zakłady demilitaryzacji.
Opisy pojemników przeciwwybuchowych oraz
ich parametry zaprezentowane są w tabelach na
stronach 7 – 9.

zaprojektowany przez Spółkę to pojemnik gazoszczelny
na odłamki ciężkie pochodzące z amunicji, który dzięki
swojej konstrukcji stwarza wielość zastosowań.
Konstrukcja pojemników projektowanych i budowanych
przez JAKUSZ uwzględnia każdorazowo specyficzne
potrzeby klientów, na przykład inne metody pracy
i różnorodność zagrożeń. Ponadto niektóre typy pojem
ników mogą być wykorzystywane w kilku różnych
obszarach, zależnie od zamontowanego wyposażenia.

|
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Bezpieczne
magazynowanie
JAKUSZ oferuje specjalistyczne kontenery
przechowywania tymczasowego lub stałego:
• broni i amunicji,
• materiałów wybuchowych,
• innych środków bojowych / inicjujących,
• niewypałów i niewybuchów,
• pirotechniki.

Pozostałe konstrukcje
do badania MW i ochrony przed skutkami ich wybuchu
do

Projektujemy kontenery pod indywidualne potrzeby
klienta, zgodnie z lokalnymi przepisami, od których zależy:
• ilość przechowywanego MW w ekwiwalencie TNT
• rodzaj konstrukcji,
• stopień odporności kontenera,
• konfiguracja wnętrza z koncepcją sposobu pakowania przechowywanych środków, np. z użyciem
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wewnętrznych stref, gniazd, modułów, zabezpieczonych szaf,
• instalacje pomocnicze, np. instalacja odgromowa,
alarmowa, p.poż., monitoring itp.
Wśród innych oferowanych przez spółkę konstrukcji
stosowanych do badania MW lub ochrony przed
skutkami ich wybuchu znajdują się:
• Gazoszczelne komory detonacyjne
ɲɲ służące do badania prędkości detonacji MW
lub do niszczenia materiałów niebezpiecznych,
w tym środków bojowych,
ɲɲ stosowane w laboratoriach badawczych oraz
zakładach demilitaryzacji,

ɲɲ odporne na wielokrotne detonacje materiału
wybuchowego,
ɲɲ wyposażone w systemy oczyszczania gazów
i poboru próbek gazowych,
ɲɲ dobierane indywidualnie do potrzeb klientów,
• Urządzenia redukujące skutki wybuchu np.: ściany balistyczne, magazyny stacjonarne, moduły magazynowe,
• Osłony przeciwwybuchowe – projektowane indywidualnie pod zapotrzebowanie klientów,
• Kontenery specjalistyczne: trenażery kontenerowe
dla straży pożarnej, kontenery sanitarne i zespoły
kontenerów warsztatowych.
Opis kontenerów do bezpiecznego przechowywania
prezentuje tabela na str. 10.

Pojemniki przeciwwybuchowe
do izolacji i transportu
Parametry
ogólne

Pojemniki lotniskowe

Pojemniki policyjne

Pojemniki wojskowe

Pojemniki
laboratoryjne

Pojemniki przemysłowe

Opis
/Zastosowanie

Izolacja podejrzanego bagażu
w strefie zewnętrznej lotniska
lub w sortowni

Transport ładunków terrorystycznych
lub EOD znalezionych w miejscach
użyteczności publicznej

Transport – niewypałów i niewybuchów do miejsca ich neutralizacji

Transport zapalników
i próbek materiału
wybuchowego

Badania MW /niszczenie
środków bojowych

Odporność

Detonacja czystego ładunku
do 8 kg w ekwiwalencie TNT
i na lekkie odłamki z bagażu

Od 500 g do 8 kg MW w ekwiwalencie
trotylu oraz pociski kalibru 100 mm

Na detonację czystego ładunku do
10 kg w ekwiwalencie TNT i ciężkie
odłamki z amun. do 152 mm

Do 200 g materiału
w ekwiwalencie TNT

Do 2 kg jednorazowej
detonacji

Konstrukcja

Cylindryczne gazoszczelne lub
wentylowane; Otwór załadunkowy
dopasowany do wymiarów bagażu

Preferowane gazoszczelne;
Instalowane na przyczepach
w zestawie do 3,5 T lub w pojazdach
pirotechnicznych

Wentylowane/
odłamkoodporne

Niewielkie gabarytowo
pojemniki do łatwego
przenoszenia przez
jedną lub dwie osoby

Projekt indywidualny,
zależnie od wielkości
w kontenerach lub
ramach kontenerowych

Wyposażenie

Pozycjoner – integracja z systemem Wyposażenie pirotechniczne, oświetlenie;
System poboru próbek gazów;
BHS; Przyczepa lub platforma
Zdalne sterowanie; Kompatybilność
mobilna; Automatyka i sterowanie;
z robotem pirotechnicznym
System poboru gazów po detonacji

Ramię załadunkowe; Wyposażenie
saperskie wg życzeń klientów;
Specjalne przyczepy heavy duty

(komory detonacyjne)

System oczyszczania
gazów

|
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Pojemniki lotniskowe
Nazwa

Odporność

Wymiary otworu

Wymiary bagażu

Typ

AGA

500 g

550

500 x 400 x 250

Gazoszczelny

WANDA

3,5 kg

1200

900 x 400 x 270

Wentylowany

VERA

5 kg

1600

900 x 700 x 500

Wentylowany

PAULA

5 kg

1200

1000 x 750 x 700

Gazoszczelny

EVA

8 kg

1600

900 x 700 x 500

Gazoszczelny

(ekwiwalent TNT)

(średnica
wewnętrzna w mm)

(długość x szerokość
x wysokość w mm)

Pojemniki policyjne
Nazwa

Odporność

Wymiary przedmiotu niebezpiecznego

Typ

PAULA

5 kg

1000 x 750 x 700

Gazoszczelny

ANKA

20 g

Bez wkładu pozycjonującego:
Dł. 250 / Ø 70
Z wkładem pozycjonującym:
Dł. 170 / Ø 35

Gazoszczelny

AGATA

500 g

500 x 300 x 300

Gazoszczelny

EVA

8 kg

900 x 500 x 700

Gazoszczelny

EVA PLUS

5 kg/pocisk HE

900 x 450 x 500

Gazoszczelny

800 x 700 x 700

Wentylowany

z pojazdem
– IRIS

MIESZKO

8

(ekwiwalent TNT)

kal. 100 mm

10 kg

(długość x szerokość x wysokość w mm)

Pojemniki wojskowe
Nazwa

Odporność

(ekwiwalent TNT)

WANDA S

Masa zestawu

Dodatkowe
wyposażenie

Typ

1450

Możliwość
zainstalowania
na pojeździe

Wentylowany

(kg)

3,5 kg

sam pojemnik

Rentgen;
IRIS

16 000

10 kg

3000

Zintegrowane
ramię załadowcze

Wentylowany

5000

Przyczepa
z platformą
dostosowaną
do pracy z robotem
saperskim

Wentylowany

MIESZKO

WIKTORIA

Kombinezon
ochronny EOD;

5 kg / 100 mm
kaliber pocisku

Gazoszczelny

Robot, haki,
zestawy lin, itp.

10 kg/pocisk HE

z przyczepą

kal. 152 mm

Pojemniki laboratoryjne i dla przemysłu
Nazwa

ANKA

Odporność

(ekwiwalent TNT)

20 g

Masa
(kg)

6,6

Wymiary
zewnętrzne

Przeznaczenie

170 x 180 x 470

Transport
próbek
laboratoryjnych

(długość x szerokość
x wysokość w mm)

1200 x 2500 x2260
ALAMAK

ALA

ANDROMEDA

100 g

120 g

2 kg

1600

40

22 000

(zamknięta komora)

x 3110

Prowadzenie
prac
badawczych;

(otwarta komora)

Niszczenie MW*

350 x 390 x 590

Transport
próbek
laboratoryjnych

6060 x 3100 x 3000

Prowadzenie
prac
badawczych;

System
oczyszczania
/ pobór próbek
gazów
Nie / Tak

Tak / Tak

Nie / Tak

Tak / Tak

Niszczenie MW*
* MW – materiał wybuchowy
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Kontenery do przechowywania
materiałów niebezpiecznych
Nazwa

MODUŁY
ISS

KMMW

STOLEM

Wymiary
zewnętrzne

S: 400 mm
W: 803 mm
Gł: 588 mm
(dot. pojedynczego
modułu)

D: 6058 mm
S: 2438 m
W: 2438 mm
±200 mm

D: 6058 mm
S: 2438 mm
W: 2591 mm;
Ø 2400 mm

D: 4800 mm
± 100 mm
PIRO

S: 2400
±50 mm
W: 2457,50
±50 mm

Magazyn do
przechowywania
broni i amunicji

10

Kontener ISO
10”, 20” lub 40”

Rodzaj przechowywanych
materiałów niebezpiecznych

Ilość
przechowywanych
materiałów

Odporność

Masa
(netto)

Mieszaniny pirotechniczne,
materiały wybuchowe,
substancje wrażliwe

2,5 kg TNT

Moduły magazynowe
w przypadku wybuchu
ukierunkowują energię fali
detonacyjnej

245
± 10 kg

Do 50 kg
w ekwiwalencie
trotylu

Magazyn zabezpiecza
otoczenie przed wewnetrzna
detonacją MW, niewypałów
i niewybuchów oraz
zewnętrznym ostrzałem
amunicją lub pociskami
moździerzowymi

16 500
± 500 kg

Materiały wybuchowe kruszące,
plastyczne, środki inicjujące,
podjęte niewypały
lub niewybuchy

Max 10 kg TNT

Konstrukcja umożliwia
bezpieczny transport
materiałów i obiektów
niebezpiecznych
po drogach publicznych

24 000 kg

Wyroby pirotechniki
widowiskowej, materiały
wybuchowe zaklasyfikowanych
do klas materiałów
niebezpiecznych zgodnie z ADR
znajdujących zastosowanie
w różnych gałęziach przemysłu
(np. farmacja, motoryzacja).

Do 1000 kg

Energia wybuchu
i ulot gazów ukierunkowane
przez lekką powierzchnię
dachu lub drzwi

14 000 kg

Broń i amunicja
wg specyfikacji
użytkownika

Indywidualnie
ustalana

Kontenery wykonane
ze stali pancernej określonej
klasy wg wymagań
użytkownika

Materiały wybuchowe kruszące,
plastyczne, środki inicjujące,
niewypały i niewybuchy,
amunicja strzelecka, bojowa
oraz ćwiczebna / kontenery
stosowane są w procesach
utylizacji amunicji

(dot. pojedynczego
modułu)

JAKUSZ
ugruntowana pozycja na światowym rynku obronnym
Firma oferuje szeroki wybór pojemników. Dostarcza
je do klientów z niemal całego świata, współpracując
z autoryzowanymi firmami, zapewniającymi wsparcie
techniczne i serwis w kraju klienta.
Sprzedając pojemniki spółka gwarantuje nadzór
podczas uruchamiania, dwupoziomowe szkolenia (dla
serwisanta i dla końcowego użytkownika), upgrade,
wsparcie pogwarancyjne oraz dostęp do części
zamiennych przez cały okres użytkowania.
JAKUSZ Sp. z o. o. jest polską firmą o ugruntowanej
pozycji na rynku obronnym, z 35-letnim
doświadczeniem w projektowaniu i wykonawstwie
urządzeń oraz technologii specjalnych.

Główne atuty firmy to własne zaplecze konstrukcyjne,
produkcyjne i laboratoryjne, kompleksowość
rozwiązań oraz doświadczony zespół inżynierów.
Portfolio obejmuje trzy główne obszary działalności
– oprócz pojemników są to utylizacja amunicji oraz
specjalne technologie chemiczne.
Wśród osiągnięć Spółki można wymienić udane
projekty w Azji, Europie, Ameryce Północnej, Afryce i na
Bliskim Wschodzie. Sukcesy przyniosła Spółce także
realizacja programów badawczo-rozwojowych dla
Europejskiej Agencji Kosmicznej w zakresie utleniaczy
i paliw rakietowych (materiałów pędnych).

przechowywanie
i transport
materiałów
niebezpiecznych

specjalne
technologie
chemiczne

demilitaryzacja
amunicji
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JAKUSZ Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 40,
83-400 Kościerzyna
NIP: 5911693950
jakusz@jakusz.com
www.jakusz.com

Dział Handlowy
T +48 58 686 85 27 wew. 24
M +48 503 835 210
F +48 58 686 49 09
marketing@jakusz.com
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