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Sermac 6RZ65
największa pompa do betonu w Europie
N
ajwiêksza pompa do betonu w³oskiej firmy Sermac na podwoziu samochodowym jest u¿ywana w Polsce
przez warszawski Pompbet. Stosuje on
urz¹dzenia w³oskiej marki od 2005 r., kie-

dy pojawi³a siê pierwsza pompa Sermac
na polskim rynku, model 5Z37. Obecnie
posiada ju¿ 16 pomp tej firmy i ca³y czas
powiêksza tabor, chc¹c dysponowaæ urz¹dzeniami o parametrach umo¿liwiaj¹cych

Ruroci¹gi, przez które przemieszcza siê
beton, s¹ wykonane z rur z podwójn¹
warstw¹ utwardzan¹ Twin Pipeline pochodz¹cych z firmy Esser Werke, do 10
razy trwalszych od rur wykonanych ze
stali St52. Wewnêtrzna powierzchnia
mo¿e mieæ twardoœæ do 67 HRC

Sworznie ³¹cz¹ce poszczególne
sekcje wysiêgnika s¹ wykonane
z wysokowytrzyma³ych materia³ów, obrabianych cieplnie, dziêki
czemu mog¹ przenosiæ du¿e naciski jednostkowe przy znacznej
poprawie odpornoœci na zu¿ycie

Poszczególne sekcje wysiêgnika oraz podpory stabilizuj¹ce
pompy s¹ wykonane ze
szwedzkiej stali Weldox 900
o du¿ej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, produkowanej przez
koncern SSAB. Granica plastycznoœci tego materia³u wynosi 900 MPa

W mechanizmie obrotu s¹ stosowane komponenty renomowanej, niemieckiej firmy Rothe Erde (podstawa obrotowa z ³o¿yskowaniem)
oraz Transmital (planetarna przek³adnia redukcyjna)

Przystawka odbioru mocy
montowana w uk³adzie
napêdowym podwozia pochodzi z firmy Stiebel
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wykonywanie zleceñ, których nie mog¹
podj¹æ inne firmy. Dziêki temu Pompbet
nie narzeka na brak pracy.
Wœród u¿ytkowników urz¹dzeñ Sermac jest ju¿ kilku maj¹cych po 10 i wiêcej pomp. Takich klientów nied³ugo
przybêdzie, poniewa¿ zakontraktowane
urz¹dzenia czekaj¹ na dostawê. Jest to
bardzo optymistyczna tendencja, œwiadcz¹ca o pozytywnym przyjêciu w³oskich
urz¹dzeñ na polskim rynku.
Ciepiela Technology Promotion, reprezentuj¹ca na polskim rynku markê
Sermac, rozpoczyna³a dystrybucjê od
dostaw do firm, które u¿ytkowa³y urz¹dzenia konkurencyjne. Na chwilê
obecn¹ dostarczy³a blisko 100 pomp do
betonu na polskim rynku, a ³¹cznie z ju¿
zakontraktowanymi przekroczona zosta³a „magiczna” liczba 100 maszyn.
Jest to ju¿ niema³a flota pojazdów do
obs³u¿enia, tote¿ CTP zorganizowa³a
serwis i magazyn czêœci zamiennych.
W tym celu zakupiono dzia³kê w okolicach Grójca, gdzie powsta³ nowoczesny
magazyn czêœci zamiennych do urz¹dzeñ oferowanych przez CTP. Oprócz
pomp do betonu, jest to m.in. wyposa¿enie wêz³ów betoniarskich. W magazynie
zgromadzono przede wszystkim czêœci
do pomp podlegaj¹ce normalnemu zu¿yciu eksploatacyjnemu (gumowe elementy t³oczne zespo³ów pompuj¹cych, kolanka i elementy ruroci¹gów). Wychodz¹c naprzeciw swoim klientom, firma
oferuje równie¿ czêœci do innych pomp,
poniewa¿ u¿ytkownicy urz¹dzeñ Sermac
eksploatuj¹ tak¿e pompy innych marek.
W sta³ej gotowoœci s¹ trzy ekipy serwisowe, które s³u¿¹ pomoc¹ u¿ytkownikom na terenie ca³ego kraju.
W ramach wyposa¿enia dodatkowego mo¿na zamówiæ uk³ad zapobiegaj¹cy przechy³owi urz¹dzenia. Innym ciekawym elementem zwiêkszaj¹cym bezpieczeñstwo pracy
jest system automatycznie wy³¹czaj¹cy ruch
wysiêgnika i pracê urz¹dzenia w przypadku wykrycia pola elektromagnetycznego.
W ten sposób operator nie jest nara¿ony na
pora¿enie pr¹dem elektrycznym podczas
pracy w pobli¿u linii wysokiego napiêcia
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Rosn¹ce potrzeby budownictwa powoduj¹, ¿e oferta pomp do betonu Sermac
ca³y czas siê rozwija. Najnowszym produktem jest najwiêksza na rynku europejskim pompa do betonu 6RZ65,
o maksymalnym wysiêgu pionowym
blisko 65 m, montowana na podwoziu
ciê¿arowym. Jest to pierwszy egzemplarz tej pompy. Urz¹dzenie tej klasy
wymaga zastosowania 5-osiowego podwozia o rozstawie osi 6300 mm, masa
zabudowanego pojazdu to 53 t. Zdecydowano siê na Mercedesa (wszystkie
pompy Pompbetu wykorzystuj¹ podwozia MB). Silnik o mocy 460 KM napêdza 3. i 4. oœ. Ostatnia oœ jest skrêtna,
by poprawiæ zwrotnoœæ pojazdu, który
jest ponadgabarytowy i ka¿dy jego wyjazd wymaga zezwolenia.
Wysiêgnik pompy sk³ada siê z 6 sekcji, zapewniaj¹cych wysiêg pionowy
64,35 m (w górê) i poziomy 60,35 m.
Mo¿na równie¿ podawaæ beton do 50 m
poni¿ej poziomu, na którym znajduje siê
samochód. Takie parametry wysiêgu wymagaj¹ odpowiednio szeroko rozstawianych podpór: przednie s¹ rozk³adane
i teleskopowane, tylne odchylane na

Masa kompletnego pojazdu z pomp¹ Sermac 6RZ65 wynosi 53 t, wymaga ona zastosowania specjalistycznego podwozia 5-osiowego. Wszystkie osie nie napêdowe s¹ skrêtne,
by poprawiæ zwrotnoœæ

bok. Szerokoœæ rozstawienia podpór wynosi 12 200 mm, odleg³oœæ pomiêdzy
nimi, patrz¹c z boku, 12 500 mm.
Wysiêgniki pomp Sermac s¹ wykonane ze szwedzkiej stali Weldox i spawane w cyklu automatycznym, co zapewnia wysok¹ i powtarzaln¹ jakoœæ spoin.
Taka technologia powoduje, ¿e s¹ one

Autoryzowany wy³¹czny
przedstawiciel w Polsce
Pompy i pompobetonowozy,
wysiêgi od 24 do 65 m

bardzo stabilne, co jest niezwykle istotne w czasie pracy pompy (t³oczenie betonu odbywa siê pulsacyjnie). Dziêki
temu zapobiega siê oscylacjom wysiêgnika, które przy du¿ej masie ruroci¹gu
wype³nionego betonem mog³yby stanowiæ pewne zagro¿enie. By dodatkowo
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo pracy i ¿y-

www.ciepiela.eu
Sieæ serwisowa w ca³ym kraju, flota samochodów
serwisowych.
Czêœci zamienne do pomp do betonu ró¿nych marek,

Lekkie pompy do betonu
na podwoziach dwuko³owych Chimera

autoryzowany dostawca rur dwup³aszczowych

Sprzeda¿ i serwis
podzespo³ów do
betoniarni, kompletne betoniarnie

Najd³u¿sza w Europie
pompa do betonu na
podwoziu samochodowym
65 m

Ju¿ 100 sztuk
w Polsce!

Wy³¹czny przedstawiciel
najwiêkszego na œwiecie
producenta mieszalników
do betonu SICOMA
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Dolna czêœæ kosza zasypowego w trakcie
prac monta¿owych, widoczny jest zawór
zwrotny ³¹cz¹cy cylindry zespo³u pompuj¹cego z ruroci¹giem: 1 - okular, 2 - zawór zwrotny, 3 - sworzeñ, na którym obraca siê zawór, 4 - pocz¹tkowa czêœæ ruroci¹gu. Naprzemienny (wahad³owy)
ruch obrotowy zaworu jest realizowany
za pomoc¹ dwóch si³owników hydraulicznych (5)

Hydrostatyczny uk³ad napêdowy zespo³u pompuj¹cego jest wyposa¿ony w uk³ad
zaworów firmy Atos

wotnoœæ zaworu zwrotnego oraz zminimalizowaæ drgania i ha³as maszyny,
opracowano w³asny, innowacyjny sterownik, umo¿liwiaj¹cy dowolne ustawienie wydajnoœci pomp g³ównych
w czasie prze³¹czania zaworu. Urz¹dzenia Sermac wykorzystuj¹ zespo³y pompuj¹ce o wydajnoœci 130, 149 lub 184
m3/h. Wartoœci te zale¿¹ od iloœci cykli
wykonywanych w ci¹gu minuty, odpowiednio 26, 30 i 37. W pompie 6RZ65
zastosowano zespó³ o najwiêkszej wydajnoœci. Sk³ada siê on z dwóch cylindrów, w których pracuj¹ t³oki o skoku

2000 mm. Przy œrednicy cylindra 230
mm daje to ponad 83 dm3 pompowanego betonu z jednego cylindra. T³oki s¹
napêdzane przez si³owniki hydrauliczne.
Powoduj¹ one ich naprzemienne ruchy:
gdy jeden zasysa beton z kosza zasypowego (do którego jest on dostarczany
z betonomieszarek), drugi wykonuje
ruch t³oczenia do ruroci¹gu. Cylindry s¹
u³o¿one równoleg³e w niewielkiej odleg³oœci od siebie.
Specjalnie ukszta³towany zawór
zwrotny (jest to w zasadzie pocz¹tkowy
odcinek ruroci¹gu), obracaj¹c siê na

Pompowanie betonu czêsto wymaga wykorzystania pe³ni parametrów wysiêgu poziomego. S¹ one wykorzystywane przy zalewaniu rozleg³ych powierzchni, przy braku
mo¿liwoœci podjechania do miejsca wylewania betonu. Przy realizacji du¿ych inwestycji jest to niezwykle istotna cecha
pompy
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sworzniu ³¹czy odpowiedni cylinder
z ruroci¹giem w czasie suwu t³oczenia.
Koñcówka zaworu oraz okular (koñcowy element cylindrów) w czasie pracy
przesuwaj¹ siê po sobie i s¹ nara¿one na
zu¿ycie, szczególnie, ¿e pracuj¹ zanurzone w betonie. Jest to, obok t³oków,
jeden z najwa¿niejszych elementów
pompy, o kluczowym wp³ywie na trwa³oœæ urz¹dzenia. Dlatego te elementy s¹
wymienne i wykonuje siê je ze stopów
trudnoœcieralnych, a w miarê zu¿ycia
powstaj¹cy luz jest kompensowany
przez automatyczny uk³ad. Dziêki temu
trwa³oœæ ca³ego zespo³u zawór-okular
jest bardzo du¿a.
Wszystkie z³o¿enia zespo³u pompuj¹cego wymagaj¹ce smarowania s¹ pod³¹czone do centralnego uk³adu, podaj¹cego smar w odpowiedniej iloœci i czasie.
Zespó³ pompuj¹cy jest zasilany z uk³adu hydraulicznego za poœrednictwem
najwy¿szej jakoœci pomp hydraulicznych Bosch Rexroth, wytwarzaj¹cych
maksymalne ciœnienie w uk³adzie do 35
MPa. Otrzymuj¹ one moment obrotowy
od specjalnej przystawki odbioru mocy
w uk³adzie napêdowym, która umo¿liwia przenoszenie ponad 200 kW mocy
w pracy ci¹g³ej. Jej monta¿ wymaga modyfikacji uk³adu napêdowego (jest napêdzana od wa³u napêdowego pojazdu).
Takie s¹ wymagania napêdu zespo³u
pompuj¹cego. Druga pompa hydrauliczna zasila maszt, trzecia urz¹dzenia serwisowe (jak pompa wodna czy mieszad³o), a nastêpna ch³odnicê olejow¹.
Pompa 6RZ65 jest odpowiedzi¹ Sermac na ewolucjê rynku: coraz wiêksza
liczba budynków wysokoœciowych powoduje, ¿e takie urz¹dzenia s¹ coraz bardziej potrzebne. Poza tym pompa mo¿e
równie¿ podawaæ beton w poziomie. Jest
to bardzo istotne, poniewa¿ w niektórych
sytuacjach, gdy nie jest mo¿liwy wjazd
na teren budowy, wykorzystuje siê wysiêg poziomy.
Piotr Z³oty
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