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Dla porównania: opróżnienie betono-
mieszarki o pojemności 9 m3 z wykorzy-
staniem pojemnika, w którym za pomocą
żurawia dostarcza się beton na strop,
trwa blisko godzinę, podczas gdy pompa
do betonu zrobi to w maks. 15 minut.

Dzięki temu poszczególne elementy
konstrukcji budynku można wykonywać
szybciej, co jest szczególnie istotne
w okresie letnim, kiedy beton bardzo
szybko wiąże. Wtedy powierzchnię np.
stropu trzeba wykonać bardzo szybko,
aby zapewnić jego jednorodną struktu-
rę. Jest to możliwe tylko przy wykorzysta-
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niu pomp do betonu, które szybko rozła-
dowują kolejne betonomieszarki.

Wśród producentów pomp do betonu
dominują firmy niemieckie, lecz coraz
większego znaczenia nabierają na na-
szym rynku marki do tej pory mniej zna-
ne. Jest wśród nich włoski Sermac, który
produkuje pompy do betonu od 18 lat,
a jego urządzenia są cenione w wielu
krajach na południu Europy, a także
w Turcji i na innych kontynentach. Waż-
nym atutem pomp Sermac jest ich cena,
niższa od wyrobów konkurencyjnych
średnio około 30%. Cechą wyróżniającą
tych urządzeń jest ograniczone zastoso-
wanie układów elektronicznych w stero-
waniu. Dzięki temu można obniżyć kosz-
ty urządzenia, dodatkowo zapewniając
większą niezawodność, co w warunkach
polskich budów jest ważną zaletą.

Pierwszym w Polsce użytkownikiem
włoskich pomp Sermac była firma Pomp-
bet z okolic Pruszkowa. Jest to najwięk-
sza w Polsce prywatna firma zajmująca
się wyłącznie pompowaniem betonu,
obecnie ma 12 pomp. Początki firmy
Pompbet sięgają 1996 r. kiedy powstało
rodzinne przedsiębiorstwo zajmujące się
przewozem betonu przy użyciu betono-
mieszarek Liebherr na podwoziach Tatra
i Hanomag. W następnym roku kupiono
pierwszą pompę do betonu Wilbau, co
pozwoliło rozszerzyć działalność. W ko-
lejnych latach powiększano tabor o ko-
lejne pompy najbardziej znanych w bran-
ży dostawców: Putzmeister, Schwing, Elba.
Liczba i parametry pomp są tak dobrane,
by wykonywać jak największą gamę usług.
Chodzi głównie o parametry wysięgu, na
duże pompy zawsze są zamówienia.
Z drugiej strony, firma dysponuje pompą
przystosowaną do prac w halach o wyso-
kości nie przekraczającej 5 m.

Bardzo specyficznym rodzajem betonu,
który też często trzeba dostarczać na stro-
py budowanych obiektów, jest tzw. szlich-
ta, czyli ostateczna wylewka, na której
układa się podłogi. Do tego jest wykorzys-
tywana betonomieszarka z pompą do be-
tonu działającą na nieco innej zasadzie
(podobnie jak pompy stosowane w medy-
cynie, wąż ugniatają rolki umieszczone na
obwodzie koła, na którym jest on ułożo-
ny). Taki sposób pompowania umożliwia
podawanie stosunkowo rzadkich materia-
łów, z którymi klasyczne pompy do beto-
nu nie bardzo dają sobie radę.

Od samego początku Pompbet stawia
na Mercedesy i obecnie wszystkie eksplo-
atowane w firmie pojazdy wykorzystują
podwozia tej marki.

Pierwsza pompa do betonu Sermac
trafiła do firmy Pompbet pod koniec
2005 r. Była to pompa 5Z37 o wydajno-
ści 134 m3/h i maksymalnym wysięgu
pionowym 37 m. Maksymalny wysięg
poziomy wynosi 33 m, a głębokość, na
jaką sięga wysięgnik pompy, to 26 m
poniżej poziomu posadowienia samo-
chodu. Takie parametry zapewnia
wysięgnik zbudowany z pięciu sekcji,
składany w literę „Z”. Taka konstrukcja
umożliwia pracę w niskiej hali, pompę
5Z37 można rozłożyć w pomieszczeniu
o wysokości 7200 mm (mniejsze urzą-
dzenia mogą pracować w zamkniętych
halach o wysokości około 6 m).

Układ pompujący składa się z dwóch
naprzemiennie pracujących t łoków
o średnicy 230 mm i skoku 2000 mm.
Maksymalna wydajność 134 m3/h jest
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Ten budynek poch³on¹³ ju¿ ok. 20
tys. m3 betonu. Pojemnoœæ beto-
nomieszarki to ok. 9 m3, wiêc do
wykonania takiej konstrukcji na
budowê musi przyjechaæ ponad
2200 „gruszek”! Dziêki zastosowa-
niu pomp do betonu s¹ one roz³a-
dowywane bezpoœrednio na strop



uzyskiwana przy 27 suwach na minutę,
zapewniając ciśnienie pompowanego
betonu 61 barów; jest on przemieszcza-
ny rurociągiem o średnicy 125 mm.

Firma eksploatuje również największą
na polskim rynku pompę firmy Sermac
5RZ53, zakupioną pod koniec ub.r. Jest
to jedna z najwyższych pomp w Polsce,
co umożliwia obsługę największych
obiektów. Z drugiej strony, jest to naj-
większa pompa montowana na standar-
dowym podwoziu, bez przekraczania
wymiarów skrajni i nacisków na osie.
Jako bazę wykorzystano podwozie MB
Actros 8x4 o rozstawie osi 6400 mm. Pię-
ciosekcyjna konstrukcja masztu zapewnia

maksymalny wysięg pionowy 53 m, po-
ziomy 48,5 m i możliwość podawania
betonu na głębokość blisko 39 m poniżej
poziomu, na którym znajduje się urządze-
nie. Maszt jest składany w „RZ”. Do pom-
powania betonu jest używany taki sam
agregat jak w 5Z37, zapewniający jednak
wyższe parametry. Dzięki zwiększeniu licz-
by suwów do 30/min zwiększono wydaj-
ność pompowania betonu do 150 m3/min
przy ciśnieniu 76 barów.

Poszczególne sekcje masztu wysięgni-
ka urządzeń Sermac, jak również pod-
pory stabilizujące, są wykonane ze stali
Weldox 700, zapewniającej odpowiednie
parametry wytrzymałościowe. Te elemen-

ty są spawane w cyklu automatycznym,
co dodatkowo zwiększa ich właściwości
wytrzymałościowe i stabilność, bardzo
istotną ze względu na drgania wysięgni-
ka wynikające z cyklicznego charakteru
pracy pompy. Bardzo narażony na ście-
ranie kosz zasypowy wykonuje się ze sta-
li Hardox 450.

Zasadniczą częścią zespołu pompują-
cego jest tzw. okular, który łączy cyklicz-
nie cylindry z rurociągiem podającym
beton. Jest on wykonany z utwardzonej
stali, co zapewnia jego trwałość na po-
ziomie 100 tys. m3 przepompowanego
betonu. Rurociągi, przez które prze-
mieszcza się beton, są wykonane z rur
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Przed rozpoczêciem pracy pompy do betonu najwa¿niejsze jest jej prawid³owe ustawienie. Trzeba wybraæ w miarê stabilny teren
w pobli¿u obs³ugiwanego obiektu, tak by umo¿liwiæ operowanie wysiêgnikiem na powierzchni ca³ego stropu. Rozk³adanie masz-
tu wymaga od operatora ci¹g³ej uwagi ze wzglêdu na ró¿ne przeszkody, które mog¹ znaleŸæ siê na jego drodze. Przed podjecha-
niem pierwszej betonomieszarki wnêtrze kosza zasypowego i elementy pojazdu i zabudowy w tylnej czêœci pokrywa siê specjal-
nym œrodkiem zapobiegaj¹cym przywieraniu betonu, które nie wp³ywa niekorzystnie na jego jakoœæ, a pozwala na ³atwiejsze
oczyszczenia urz¹dzenia po pracy. Poszczególne segmenty ruroci¹gu s¹ ³¹czone za pomoc¹ specjalnych szybkoz³¹czy, które
umo¿liwiaj¹ szybki demonta¿ w razie wyst¹pienia zatoru



z podwójną warstwą utwardzaną Twin
Pipeline.

W wielu układach pomp Sermac zasto-
sowano markowe komponenty, np. układ
hydrauliczny (nb. mieszczący około 600
dm3 oleju hydraulicznego) wykorzystuje
główną pompę firmy Bosch Rexroth do
napędu zespołu cylindrów pompujących
beton. Dodatkowy układ hydrauliczny
z pompą Sauer służy do napędu mieszal-
nika betonu w koszu zasypowym i podpór
stabilizujących pozycję maszyny w czasie
pracy. Pompa do betonu (2 m skoku tło-
ków!) wymaga dużej mocy, ok. 200 kW,

do zasilania. Do przeniesienia takiej mocy
jest stosowana specjalna przystawka Sti-
bel montowana w układzie napędowym,
pomiędzy skrzynią biegów a tylnym wóz-
kiem.

Eksploatacja urządzenia wartego oko-
ło 1,5 mln zł wymaga od operatora du-
żej wiedzy i przede wszystkim zdrowego
rozsądku. Jednym z najważniejszych eta-
pów pracy pompy do betonu jest jej po-
prawne ustawienie. Stosowane w pom-
pie 5RZ53 podpory (z przodu wysuwane,
z tyłu odchylane) zapewniają podparcie
urządzenia na szerokości blisko 11 m.
W warunkach polskich budów odpowied-
nie posadowienie podpór jest często
utrudnione z uwagi na stosunkowo mięk-
kie podłoże. Naciski podpór maszyny
przy pracy z dużym wysięgiem bocznym
dochodzą w przypadku największych
urządzeń do 28 ton. Stąd wybór podłoża
i odległość od wykopu są bardzo istotne.
W celu lepszego oparcia stosuje się spe-
cjalne podkładki pod nogi podporowe.
Równie ważna jest rozwaga i obserwacja
pompy w trakcie rozkładania masztu

w sąsiedztwie budynku i pracujących
żurawi, by nie doprowadzić do kolizji.
Istotne jest zachowanie odpowiedniej od-
ległości od napowietrznych linii elektrycz-
nych, ponieważ w przypadku wysokiego
napięcia nie musi nawet dojść do do-
tknięcia przewodów, grozi wystąpienie
łuku elektrycznego. Jakie są konsekwen-
cje, chyba nie trzeba wyjaśniać.

Samo pompowanie betonu to także
odpowiedzialne zajęcie. W czasie tego
procesu wysięgnik ma tendencję do po-
ruszania się spowodowanego przez cy-
kliczną pracę pompy i przemieszczającą
się w rurociągu masę betonu. Stąd od-
powiedzialność operatora jest bardzo
duża. Z jednej strony musi on obserwo-
wać pracę urządzenia na dole (sam znaj-
duje się na powierzchni wylewania beto-
nu), z drugiej musi sterować wysięgni-
kiem pompy, którego końcówką rurocią-
gu (4-metrowy wąż) operuje człowiek.
Od ruchów wysięgnika zależy również
jego bezpieczeństwo, gdy są wykonywa-
ne prace przy krawędzi stropu.
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Najważniejsze jest ustawienie maszyny,
która mimo dużej rozpiętości podpór
musi mieć stabilne oparcie na ziemi. Wy-
sięgnik pompy o długości kilkudziesięciu
metrów z rurociągiem wypełnionym be-
tonem ma masę kilku ton! W trakcie
pompowania bardzo ważna jest obser-
wacja, czy nie powstają zatory w rurocią-
gu. W przypadku ich wystąpienia należy
przepompować beton z powrotem do
kosza, przestawiając pompę na ssanie.
Ponowne wymieszanie betonu mieszad-
łem w koszu powinno ujednorodnić jego
konsystencję i zapobiec powstaniu kolej-
nego zatoru.

Jeżeli pojawią się oznaki blokady, trze-
ba przerwać pompowanie, w przeciwnym
razie beton będzie się coraz bardziej za-
gęszczać i z pewnością wystąpią kłopoty
z jego usunięciem. Jeżeli nie jest możli-
we usunięcie zatoru za pomocą ssania
pompy, należy określić jego miejsce, zde-
montować właściwą część rurociągu
i usunąć zator lub stwardniały beton.
W celu lokalizacji zatoru wystarczy opu-
kiwać rurociąg młotkiem zaczynając od
wylotu pompy. Zmiana odgłosu pozwoli
rozpoznać miejsce blokady.

PPPPPrzyczyny zatorów:rzyczyny zatorów:rzyczyny zatorów:rzyczyny zatorów:rzyczyny zatorów:
 niewystarczający film nawilżający w ru-

rociągu,
 zanieczyszczony zawór rozdzielacza,
 pozostałości betonu w rurociągu,
 niewłaściwa granulacja betonu,
 zbyt duży luz pomiędzy okularem a za-

worem rozdzielacza.
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 nie otwierać połączeń rurociągu pod-
czas pracy pompy,

 kosz powinien być zawsze wypełniony
betonem, by uniknąć rozprysków spowo-
dowanych zasysaniem powietrza,

 nie wkładać kończyn i przedmiotów
pomiędzy kosz a siatkę ochronną oraz
w okolice zaworu zwrotnego,

 nie otwierać pokrywy zbiornika z wodą
podczas pracy maszyny,

 w przypadku zatoru nie należy pom-
pować betonu, lecz wykonać kilka cykli
ssania,

 nigdy nie pozostawiać pompy z ciśnie-
niem w rurociągu,

 podczas pompowania bardzo płynne-
go betonu z licznymi dużymi kawałkami
kruszywa należy pracować maszyną
przez jakiś czas bez obciążenia i pozo-
stawić mieszalnik w ruchu, by nie powo-
dować segregacji składników,

 w przypadku dłuższych przerw w pom-
powaniu, pompować beton z powrotem
do kosza, wymieszać i ponownie prze-
pompować, aby nie dopuścić do powsta-
nia zatorów,

 jeżeli przerwy w dostawach betonu się
przedłużają, wyłączyć silnik, aby drgania
nie powodowały segregacji składników
betonu,

 nigdy nie używać betonu rozwarstwio-
nego lub z grudami powstałymi wskutek
zestalenia.

Uwaga!Uwaga!Uwaga!Uwaga!Uwaga!


