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Sermac to wyspecjalizowany produ-
cent, dostarczający na światowy rynek
setki maszyn rocznie. Nowoczesna
fabryka w okolicach Mediolanu i własne
biuro konstrukcyjne zapewniają unikal-
ne rozwiązania pomp do betonu o wy-
sięgach od 21 m do 70 m, pompogru-
szek o wysięgu do 33 m, pomp wózko-
wych i gąsienicowych, masztów wieżo-
wych i stacjonarnych do pomp. Pompy
do betonu Sermac wyróżnia spośród
innych połączenie wypróbowanych,
bezpiecznych rozwiązań technicznych
z wysokowytrzymałymi gatunkami stali
i najlepszymi komponentami europej-
skich dostawców. Klienci przywiązują
dużą wagę do faktu, że produkcja ele-
mentów stalowych odbywa się wyłącz-
nie w zakładach Sermac.

W³oska firma Sermac, po wiel-
kim sukcesie pompy do betonu
Sirio 6RZ65 o wysokoœci 65 m,
wprowadzi³a na rynek najnow-
szy model, klasyfikowany
w grupie pomp klasy 70. Dwie
takie jednostki zosta³y dostar-
czone do Polski w lipcu tego
roku i z powodzeniem obs³uguj¹
place budów w ca³ym kraju.
Odbiór maszyn i objêcie dozo-
rem odby³y siê na pocz¹tku
lipca u przedstawiciela w³oskie-
go zak³adu, w firmie Ciepiela
Technology Promotion.

Strongmani

Najbardziej imponująco pompa wygląda w pełnym roz-
stawieniu. Wtedy przednie podpory stabilizujące mają
rozpiętość 11,1 m, a tylne 11,5 m. Podwozie jest unie-
sione, podczas pracy koła nie mogą dotykać ziemi. Jed-
nocześnie osie działają jako balast. Maksymalna wy-
dajność pompy to 150 m3/h, zwykle to 40-60 m3/h.
Opróżnienie betonomieszarki zajmuje wtedy ok. 10
minut, ale przy pracach precyzyjnych może trwać
nawet kilka godzin.
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stanąć bliżej budynku i wnętrza, do któ-
rego ma być pompowany beton. Są to
najbardziej uniwersalne wysięgniki,
umożliwiające realizowanie rozmaitych
zadań pompowania.

Wysięgniki dłuższe mogą być dostęp-
ne w 2 połączonych wariantach rozkła-
dania: Z i R (R – od angielskiego zwrotu
„roll folding”, składanie przez zawijanie
ramion jedno na drugie. W przeszłości
również krótkie pompy składały się
w „R”, ale ze względu na swoje zalety
układ „Z” stał się najbardziej popular-
ny). W takim przypadku ostatnie ramio-
na są składane w „R”. Dla kinematyki
typu R-Z istotną cechą jest łatwość pra-
cy przy rozkładaniu betonu na wysokich
stropach budynku, czy przy wysokich
elementach nośnych wiaduktów. Taka
kinematyka poprawnie zachowuje się
również przy pracach fundamentowych,
czy zalewaniu płyt monolitycznych.

Projekty budowlane o dużym rozma-
chu, realizowane w ciasnej zabudowie,
wymagają przemyślanego planu rozsta-
wienia pompy do betonu i wyboru właś-
ciwego miejsca. Systemy rozkładania
podpór wymuszają przeznaczenie dla
pompy określonej powierzchni na bu-
dowie. Podpory dla długich wysięgni-
ków muszą ustawić się w układzie X:
przednie podpory wysuwają się, zaś tyl-
ne odchylają, tak, że całość tworzy lite-
rę X, przez co potrzebuje nieco więcej
miejsca. Przy układzie X należy pamię-
tać, że maszyna już przy około 40-me-
trowym wysięgniku wymaga co naj-
mniej 150 m2 placu, by bezpiecznie roz-
łożyć podpory.

To sprawia, że przygotowanie dużej
pompy do betonu jest procesem wielo-
etapowym. Takie konstrukcje są jedny-
mi z najdroższych i najbardziej niszo-
wych zabudów. Nie inaczej było w przy-
padku prezentowanej pompy Sermac
Sir io 6RZ65 na bazie MB Arocsa.
Wszystko zaczęło się od określenia po-
trzeb klienta, związanych z wielkością
pompy. Te i inne dane niezbędne do
opracowania specyfikacji dealer Merce-
desa przesłał do działu technicznego
producenta, który określił kody dodat-
kowych elementów podwozia, m.in.
osi, reduktorów, przystawek odbioru
mocy. W 1. etapie w zakładzie macie-
rzystym powstało podwozie dostoso-
wane do specjalistycznej zabudowy.

W zależności od konfiguracji osi, final-
nie taka pompa ma DMC przekracza-
jącą nawet 50 ton, a to oznacza, że jest
klasyfikowana i rejestrowana jako po-
jazd specjalny. Cały wysiłek współpra-
cujących ze sobą konstruktorów kon-
centruje się na zminimalizowaniu nacis-
ku na osie. Sermac może pochwalić się
optymalnym rozkładem obciążeń
i naciskiem na najbardziej obciążoną oś
nie przekraczającym 10 ton. W przypad-
ku pompy klasy 70 m, wymaga to doło-
żenia 2 dodatkowych osi do standardo-
wego pojazdu 4-osiowego.

By Arocs stał się pojazdem specjal-
nym, trafił do zakładu firmy Estepe
w Cereslaan w Holandii. Estepe specja-
lizuje się m.in. w uzupełnianiu podwozi
wszystkich europejskich producentów
samochodów ciężarowych o dodatko-
we osie (wleczone lub pchane). To po-
zwala zwiększać ładowność. Holender-
skie przepisy umożliwiają eksploatację
pojazdów 5-osiowych, stąd duże do-
świadczenie firmy w takich modyfika-
cjach podwozi.

W tym przypadku, nowoczesne roz-
wiązanie ramy Arocsa pozwoliło na do-
łożenie 2 dodatkowych osi. Zamonto-
wano także specjalistyczne wyposaże-
nie. Tak przygotowane podwozia zosta-
ły przewiezione do firmy Sermac na
ostateczny montaż zabudowy. Po prze-
prowadzeniu testów, obie maszyny Ser-
mac Sirio 6RZ65 zostały przewiezione
do Polski i trafiły do firmy Pompbet
Dariusz Strębski z Brwinowa.

Wysięgnik pompy składa się z 6 sek-
cji, zapewniając maksymalny wysięg
pionowy 64,35 m i poziomy 60,35 m.
Można również podawać mieszankę
betonową do 50 m poniżej poziomu, na
którym znajduje się samochód. W mo-
delu 6RZ65 beton jest podawany przez
najmocniejszy z możliwych zespół
pompujący o wydajności 150 m3/h pod
ciśnieniem 76 barów. Do stabilizacji
urządzenia zastosowano podpory
w układzie mieszanym X (przednie roz-
kładane i teleskopowane, tylne odchy-
lane na bok), wymagające znacznie
mniej przestrzeni na rozłożenie, niż
podpory odchylane na bok z przodu i z
tyłu. Dla wygody i bezpieczeństwa użyt-
kowników zainstalowano kamerę na
koszu zasypowym, pomocną przy ma-
newrach. Innym ułatwieniem jest sys-

W 2009 r. na konferencji prasowej
właściciel firmy Sermac Dario Viello
mówił: „Jeśli chodzi o pompy do beto-
nu zabudowane na pojeździe samocho-
dowym, 65 m oznacza granicę możliwo-
ści technicznych. Dalsze zwiększenie
długości pomp będzie możliwe tylko po
zastosowaniu innych materiałów niż
stal, ale kiedy i czy to nastąpi, nikt nie
potrafi tego przewidzieć”. Ale do budo-
wy wysięgnika klasy 70 m Sermac nie
użył materiałów kompozytowych, wciąż
wykorzystując stal najwyższej jakości!
Jest to najdłuższa pompa zabudowana
na podwoziu samochodowym, wykona-
na w sprawdzonej technologii stalowej.
To trzecia pompa klasy 70 m kupiona
przez firmę Pompbet, polskiego i euro-
pejskiego lidera w zakresie długich
pomp. Pompbet od grudnia 2013 r. eks-
ploatuje najdłuższą na świecie chińską
pompę do betonu Zoomlion CIFA o dłu-
gości 80 m, zbudowaną przy użyciu ma-
teriałów kompozytowych, na 7-osiowym
podwoziu MB Actros.

Tym bardziej pompy dostarczone do
Polski w lipcu są powodem do dumy:
klient, mając porównanie z maszynami
innych marek, zdecydował o kontynu-
acji zakupów w Sermac. Pompa zosta-
ła w tym przypadku zabudowana na
najnowszym 6-osiowym podwoziu MB
Arocs 4145 K.

Pompowanie betonu przy użyciu wy-
sięgnikowych pomp zawsze wiązało się
z doborem długości masztu do zadania.
Istotą jest stwierdzenie, czy pompa nie
będzie „za krótka”. Dla prostych projek-
tów, jak domki jednorodzinne, czy pra-
ce fundamentowe, takie oszacowanie
polega na ocenie odległości od najbar-
dziej odległego punktu, gdzie ma być
wpompowany beton, do planowanego
miejsca ustawienia pompy. W przypad-
ku wysokich budynków znaczenie ma
nie tylko rozmiar podstawy budynku,
ale także jego ostateczna wysokość.

Nie bez znaczenia jest też sposób
rozkładania wysięgnika, związany z ki-
nematyką ramion. Do najmniejszych
wysięgników stosuje się zazwyczaj
układ rozkładania typu Z (ramiona
tworzą układ obróconej litery „Z”).
Jego zaletą jest łatwość prowadzenia
wysięgnika przy rozkładaniu betonu na
poszczególnych stropach oraz fakt, że
dzięki takiej kinematyce pompa może
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tem zapobiegania przechyłowi pompy,
działający na zasadzie analizy i porów-
nywania obciążeń podpór. W razie za-
grożenia, praca pompy zostaje zatrzy-
mana. Maszyna jest wyposażona w ze-
staw świateł roboczych sterowanych
z kabiny, oświetlających kosz zasypo-
wy, jak również obszar roboczy wokół
podpór przednich i tylnych. Światła te
są pomocne również przy cofaniu.

Poszczególne sekcje wysięgnika
i podpory stabilizujące wykonano ze
stali WELDOX 900 szwedzkiej huty

Kształt kosza zasypowego i umiesz-
czone w nim mieszadło ułatwiają
mycie po skończonym pompowaniu.
Podczas pompowania beton nie osa-
dza się w „martwych” przestrze-
niach, zsuwa się po wyprofilowanych
częściach kosza i jest równomiernie
przesuwany przez mieszadło w stro-
nę cylindrów roboczych.

Kąt skrętu przedniej osi jest mierzo-
ny przez czujnik. Informacja jest prze-
syłana do komputera sterującego,
który oblicza na tej podstawie kąt
skrętu osi tylnej, uwzględniając geo-
metrię i prędkość pojazdu. Skręt jest
dokonywany za pomocą siłowników
hydraulicznych i zaworu sterującego.
Położenie kierowanej tylnej osi jest
odczytywane przez czujnik kąta skrę-
tu, a następnie korygowane.

SSAB, o granicy plastyczności 900
MPa. Wysięgniki pomp Sermac są spa-
wane w cyklu automatycznym, co za-
pewnia wysoką i powtarzalną jakość
spoin. Taka technologia powoduje, że
są bardzo stabilne, co jest niezwykle
istotne w czasie pracy pompy (tłocze-
nie betonu odbywa się pulsacyjnie).
Dzięki temu zapobiega się oscylacjom
wysięgnika, które przy dużej masie ru-
rociągu wypełnionego betonem mogły-
by stanowić pewne zagrożenie. Sworz-
nie łączące poszczególne sekcje wysię-

gnika są wykonane z wysoko wytrzyma-
łych materiałów, obrabianych cieplnie,
dzięki czemu mogą przenosić duże na-
ciski jednostkowe przy znacznej popra-
wie odporności na zużycie.

Rurociągi o średnicy 125 mm, przez
które przemieszcza się mieszanka be-
tonowa, zostały wykonane z rur z po-
dwójnymi warstwami utwardzanymi
Twin Pipeline firmy VALME, do 10 razy
trwalszych od wykonanych ze stali
St52. Ich wewnętrzna powierzchnia ma
twardość co najmniej 67 HRC.

Wszystkie ramiona wysięgnika są na-
pędzane siłownikami hydraulicznymi
przez układ przegubów kinematycz-
nych. Zabudowane na nich zamki
hydrauliczne zapewniają stabilną
kontrolę pracy. Proporcjonalne stero-
wanie wysięgnikiem umożliwia płyn-
ne ruchy bez kołysania, nawet przy
pełnej prędkości.

Wykorzystując proporcjonalne sterowanie elektrohydrauliczne, można
operować wysięgnikiem ręcznie z pulpitu po prawej stronie pojazdu lub za
pomocą pilota sterowania radiowego.

Pompa Sermac Sirio 6RZ65 jest
wyposażona w układ przednich
i tylnych podpór hydraulicz-
nych w systemie X, zapewnia-
jących stabilne podparcie na
budowie.  Dzięki  płytom
500x500 mm pod nogi podpo-
rowe można stosować pompę
na grząskim terenie. Podpory
są z integrowane z ramą
główną jednostki pompującej,
co chroni zawieszenie przed
drganiami i pulsacją pocho-
dzącymi od pompowania
betonu.

Pojazd jest wyposażony w dostarczo-
ny przez Mobil Elektronik komputer
sterujący, znajdujący się w kabinie
za plecami kierowcy. Komputer od-
powiada m.in. za sterowanie ukła-
dem hydraulicznym, a więc za ruch
wysięgnika i skręt kół.
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Ponadto wysokociśnieniowa pompa

smarująca zespół kosza zasypowego,
zasuwy, mieszadła i siłowników napędu
zapewnia długą żywotność zespołów
łożyskowych przy intensywnej eksplo-
atacji maszyny. Cykl smarowania jest
realizowany automatycznie, ogranicza-
jąc wpływ operatora.

W zabudowie zastosowano podzes-
poły najlepszych światowych producen-
tów: Hawe (zawory i rozdzielacze pro-
porcjonalne masztu), Bosch-Rexroth
(pompy hydrauliczne), Atos (blok lo-

w czasie suwu tłoczenia. Końcówka za-
woru i okular (końcowy element cylin-
drów) w czasie pracy przesuwają się po
sobie i są narażone na zużycie, zwłasz-
cza, że pracują zanurzone w betonie.
Jest to, obok tłoków, jeden z najważ-
niejszych elementów pompy, o kluczo-
wym wpływie na trwałość urządzenia.
Te elementy są wymienne i wykonuje
się je ze stopów trudnościeralnych, a w
miarę zużycia luz jest kompensowany
automatycznie. Dzięki temu trwałość
zespołu zawór-okular jest bardzo duża.

Pompa tłokowa o skoku 2 m może
wykonywać do 30 suwów/min. Przy
średnicy cylindra 230 mm, daje to po-
nad 83 dm3 betonu pompowanego
z jednego cylindra na suw. Tłoki są
napędzane przez siłowniki hydraulicz-
ne, które wykonują naprzemienne ru-
chy: gdy jeden zasysa beton z kosza
zasypowego, drugi wykonuje ruch tło-
czenia do rurociągu. Zawór zwrotny (to
w zasadzie początkowy odcinek ruro-
ciągu), obracając się na sworzniu, łączy
odpowiedni cylinder z rurociągiem

Sześcioelementowy wysięgnik ma
możliwość obrotu o 370o, poszcze-
gólne ramiona mogą łamać się
względem siebie o kąty w nastę-
pującej kolejności: 90° – 180°
–180° – 225° – 180° – 90°.

Pompa jest wyposażona w niezawodne zespoły
pompujące SCL150AHP o wydajności teoretycz-
nej 150 m3/h i ciśnieniu maksymalnym 76 ba-
rów. Automatyczny układ centralnego smarowa-
nia oraz automatyczna kompensacja luzu płyty
ciernej i pierścienia tnącego zapewniają długie
użytkowanie i minimum obsługi.

Wydłużeniem podwozia zajęła się holenderska
firma Estepe. W stosunku do najdłuższej wersji
Arocsa 4-osiowego dodano 3,65 m, podwozie
z 6 osiami osiągnęło długość 11,84 m. Zastoso-
wano pierwsze 3 osie 9-tonowe, oba mosty 13-
tonowe, ostatnią oś 12-tonową. Dostarczył je
Mercedes (typ F-9/C22,5). Zawieszenie pneuma-
tyczne i system hamulcowy opracowała Estepe.
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Andrzej Ciepiela, współwłaściciel firmy Ciepiela Technology Promotion:
„Obecnie masa pojazdu z pompą do betonu jest jednym z bardzo ważnych
parametrów. Pompy Sermac wygrywają z konkurencją, bo są dużo lżejsze.
Dużą popularność zdobył model Zenith 5Z32 zabudowany na 3-osiowym
Mercedesie, w którym nacisk żadnej z osi nie przekracza 8 ton. Obecnie
dużym zainteresowaniem cieszy się pompa do betonu 5RZ46, która jest dużo
lżejsza od konkurencyjnych pomp nawet o mniejszych długościach masztu.
Dodatkowym atutem najnowszych pomp Sermac jest ich kompaktowa zabu-
dowa na relatywnie krótkich podwoziach. Wspomniana pompa 5RZ46 może
być zabudowana na każdym 4-osiowym podwoziu o rozstawie osi 4800 mm,
a jej całkowita długość mieści się w wymaganych 12 m. Całkowita masa
pompy 5RZ46 zabudowanej na najnowszym podwoziu Mercedes Arocs jest
mniejsza niż 32 tony”.

giczny zespołu pompującego) czy Stie-
bel (przystawka odbioru mocy). W me-
chanizmie obrotu zamontowano kom-
ponenty renomowanych niemieckich
firm Rothe Erde (podstawa obrotowa
z łożyskowaniem) i Trasmital (planetar-
ny reduktor obrotnicy). Zespół pompu-
jący jest zasilany olejem za pomocą
pomp tłoczkowych o zmiennej wydaj-
ności. Ciśnienie w układzie hydraulicz-
nym dochodzi do 35 MPa. Pompy hy-
drauliczne są napędzane przez przy-
stawkę odbioru mocy typu NMV, która
umożliwia przenoszenie ponad 200 kW
mocy w pracy ciągłej. Takie są wyma-
gania w stosunku do napędu zespołu
pompującego. Układ hydrauliczny typu
otwartego jest sterowany automatycz-
nie w trybie wybranym przez operatora.
Automatyka sterowania podtrzymuje
określoną przez operatora wydajność
niezależnie od zmian obciążenia, wyni-
kających ze zmiany konfiguracji masz-
tu lub zmiany rodzaju betonu.

Druga pompa hydrauliczna zasila
maszt, trzecia urządzenia serwisowe,
a następna chłodnicę olejową. Pompy
są napędzane w układzie szeregowym.
Regulator hydrauliczny szybkozmienny
pozwala na uzyskiwanie płynnej pracy
jednostki pompującej w pełnym zakre-
sie wydajności pompy. Pozostałe agre-
gaty na jednostce pompującej, jak mie-

szadło, czy pompa wodna, są zasilane
z wielosekcyjnej pompy zębatej.

Współczesna pompa do betonu musi
być wyposażona w sterowanie radiowe.
Zdalne sterowanie umożliwia realizowa-
nie wszystkich funkcji pompy, jak ruch
wysięgnika, załączanie pompowania
i cofania betonu oraz włączanie i gasze-
nie silnika, płynna regulacja wydajności
pompy, czy też prędkości obrotowej sil-
nika napędowego. W sytuacjach awa-
ryjnych lub przy silnych zakłóceniach
uniemożliwiających działanie sterowa-
nia radiowego, można zastosować
dostarczane w standardzie sterowanie
kablowe pompy z kompletem funkcji.
Jednostka sterująca elektrycznie
pompą i wysięgnikiem jest układem za-
awansowanej automatyki przemysłowej
z elektronicznymi układami sterowniko-
wymi.

Rekordowa pompa 6RZ65 została za-
budowana na podwoziu MB Arocs z sil-
nikiem OM 471, o pojemności 12,8 l,
mocy 375 kW (510 KM) przy 1800 obr./
min i 2500 Nm maks. momentu obroto-
wego przy 1100 obr./min. Bezpieczeń-
stwu jazdy sprzyja hamulec silnikowy
o mocy do 400 kW. Napęd jest przeka-
zywany na 4. i 5. oś, trzy pierwsze
i ostatnia są skrętne. Pojazd ma skrzy-
nię biegów Telligent GS7 oraz hamulce
tarczowe osi przedniej i tylnych.

Zanim pompa ruszyła do pracy, mu-
siała przejść szczegółowy odbiór i do-
zór TDT. Pompy do betonu i pompo-
gruszki Sermac, mając europejskie cer-
tyfikaty, są bez problemów rejestrowa-
ne w całej Unii Europejskiej i cieszą się
opinią bardzo bezpiecznych: zarówno
maszyny nowe, jak i używane. Ciepiela
Technology Promotion jako pierwsza
w Polsce specjalistyczna firma została
uprawniona do „naprawy i moderniza-
cji urządzeń służących do podawania
pod ciśnieniem płynnego betonu, za-
montowanych na pojazdach drogo-
wych”. Zgodnie z ustawą z 21.12.2000
o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r.
Nr 122, poz. 1321+zm. oraz rozporzą-
dzenie Ministra Transportu poz.1469
Dz. U. 199 z 2006+poz. 932 Dz. U. 156
z 2011) wszystkie pompy do betonu na
podwoziach samochodowych i wszyst-
kie pompogruszki zostały objęte dozo-
rem Transportowego Dozoru Technicz-
nego od końca 2012 r.

Najnowsza pompa 6RZ65 jest odpo-
wiedzią firmy Sermac na ewolucję ryn-
ku: jest coraz więcej budynków wyso-
kościowych, takie urządzenia są po-
trzebne. Poza tym pompa może rów-
nież podawać beton w poziomie. Gdy
nie jest możliwy wjazd na teren budo-
wy, wykorzystuje się jej wysięg.

Michał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał Mariański

Już dziś zapraszamy do rezerwacji pomp w programie produkcji 2015. Polecamy nowe lekkie i niezmiennie

stalowe pompy SERMAC o wysięgach od 21 do 65 metrów. Najbardziej niezawodne pompo-gruszki

od 24-28-33 m.  Produkt najwyższej jakości – projekt, montaż i komponenty wyłącznie europejskie.

Tel.: 508 184 533, 48 668 10 85, 606 420 007

www.ciepiela.eu


