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Az építkezés benzinfaló?
A betonpumpák üzemeltetési díjainak különbségei

Dekra összehasonlító teszt – betonpumpákhoz

A SCHWING gépek versenytársakkal való összehasonlításakor a hozzáértőnek rögtön feltűnik, hogy 
a gyártó gépei jelentősen kisebb olajhűtővel működnek, mint a versenycég termékei. Ezenkívül, 
ha összehasonlítjuk a hidraulikus csövek, vezetékek és a beépített hidraulikus szelepek átmérőit, 
megállapítható, hogy a SCHWING-nél ezen a területen is megtesznek mindent, hogy a veszteségeket 
amennyire csak lehet alacsonyan – a hatásfokot pedig magasan – tartsák. Mindehhez a vállalat 
következetesen a „nyitott hidraulikát” választja ellátórendszerként. A nyitott rendszereknek - a zárt 
rendszerekkel ellentétben, mint például a „szabad hidraulika” – nincs szükségük „tápszivattyúra” és 
vákuumoldali hidraulikus szűrőre sem. 

A közepes nagyságú gép üzemeltetésénél a tápszivattyúk legalább 8-10 lóerő teljesítmény-
veszteséget produkálnak.  A vákuum-szűrők elé kapcsolt tápszivattyúk megnehezítik az olaj folyását, 
ami az optimális összhatásfok ellen szól, ugyanúgy, mint a zárt rendszerek megszokottan magas 
fordulatszáma és gyakori olajcseréje.   Ahhoz, hogy mindezt pontosan megismerje, a Herne-i gyártó 
kénytelen volt a hatásfokot és mindemellett a dízelfogyasztást is a gyakorlatban megvizsgálni. Az 
összehasonlító mérésekhez ideális feltételeket talált a vállalat egy dél-németországi építkezésen. 
2001-ben Carl Zeiss, Aalen-Oberkochenben új gyárat építtetett a legnagyobb mennyiségű és 
legmodernebb chip gyártásra a világon.  A betonozáshoz a Stetter cég M2-es típusú mobil keverő-
berendezését állították fel, amely a helyszínen termelte a betont. A betonlemezre az alábbi receptúrát 
írták elő:

Beton: B25 KR

Szita: 0-32 (B-C)

Cementrész: 180 kg

Töltelék: 70 kg Mészkőpor KSM

Acélrostok: 40 kg
(Bekaert RC-65/80 NB)

Terülés mértéke: 50 – 54 cm 

Németországban jelenleg a betonpumpa 
- üzemeltetők - az egész építőiparhoz 
hasonlóan - nemcsak a német építő-
ipar krízisét sínylik meg, hanem a 
szolgáltatásukat érintő, egyre növekvő 
árzuhanást is.  Ha a betonpumpa - üzemel-
tetőket az emelkedő dízelárak tovább 
terhelik, akkor a hatásfok témára és a 
használati költségekre a gyártók részéről 

jobban oda kell figyelni. A Németországi 
Herne-ben működő Schwing cég számára 
ez a téma mindig is elsőbbséget élvezett. 
Betonpumpáik gazdaságosságának elem-
zésére a vállalat megbízta a Dekra-t, hogy 
gyakorlati fel-tételek között egy nagy 
építkezésen végezze el összehasonlító 
tesztjét.
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A betonpumpákat helyben egy tartálykocsi feltankolta, úgy hogy a gyakorlati összehasonlítási 
méréshez az objektív paraméterek adottak voltak. Az első mérésnél 52 méteres gémszerkezetű 
gépeket hasonlítottak össze.

A SCHWING KVM 52-e és egy másik német gyártó 52-e hasonlóan régiek, jó állapotúak voltak 
és 440 lóerős motorral voltak felszerelve. Összesen 10.000 m3 betont szállítottak, a pumpák 
folyamatosan dolgoztak. Mindkét gép a közepes fokozaton működött és 5000 m3 betont szállított. 
A betonozás végéig a SCHWING-pumpa 0.32 l gázolajat használt el köbméterenként, míg ez az 
érték a versenygépnél 0.58 l volt. A munka végén a konkurens pumpa működtetője kb. 100 EURO-
val többet adott ki üzemanyagra, mint a Herne-i betonpumpa működtetője. Ez a rendkívül pozitív 
eredmény vezette el a SCHWING -t a 2001 július 5.-6.ai Dekra teszthez, amit a nevezett építkezésen 
végezték, Aalenben. A véleményezett bevetés során 24 méteres csarnokpumpa üzemeltetése 
mellett döntöttek. A betonreceptúra változatlan maradt. Összehasonlították: SCHWING KVM 24-4H 
– P2023 típusú, Mercedes-Benz alvázú betonpumpáját, egy másik német gyártó, XYZ*-24 típusú, 
szintén Mercedes-Benz alvázú szivattyújával.  (*a fair-ség végett a gyártóra sajátosan jellemző 
típuselnevezést elhagytuk.)

Az eredeti kiindulás, hogy a gépeket hosszú működési idő alatt figyeljük meg, nem valósult meg, 
mert az előkészített Rüssel-es gép a kész betont nem tudta szállítani és ezért egy S-csövű pumpával 
kellett helyettesíteni. Ennél az S-csövű pumpánál sem volt lehetséges hosszan megfigyelni, hogy 
a 12m-es, NG80-as elosztó gém a betont szállítja. Ezért NG 100-as csővezetéket szereltek ehhez 
a szerkezethez. A SCHWING pumpának nem jelentett problémát a NG 80-as csövön keresztül 
betont szállítani. A SCHWING -pumpa – erős redukáltság általi - leterheltsége ellenére, Dekra 
szakvéleményében megállapította, hogy a SCHWING pumpának 20,4%-kal kevesebb dízel olajra 
volt szüksége, mint a versenygépnek és mindehhez még kb. 15%-kal több betont is szállított, 
ugyanannyi idő alatt.

Értelmezés: 

Nyitott rendszerű pumpáknál (bal képen) az olajat a pumpák a tankból szívják fel, a vezérművön és 
a rendszeren keresztül. Végül az olaj a tankba folyik vissza egészen addig, míg a rendszer újból fel 
nem szívja. A tank nyugalmi ideje a „feszültségmentességet”, a hordalék kiválasztódását és a hűtést 
szolgálja.

A zárt rendszerű pumpáknál a rendszert egyszer töltik fel, a gyártásnál vagy a javításnál. Ezután egy 
tápszivattyú szolgálja a rendszervolumen megőrzését, a belső szivárgás kiegyenlítődését. A hidraulikus 
pumpa az olajat a munkarendszerbe pumpálja, majd onnan vissza a pumpába. Nincs nyugalmi idő. 
Végül kb. 10% lesz kimosva a rendszerből, ami visszafolyik a tankba. Ezért a zárt rendszerű pumpák 
mindig forróak, hordalékok nem rakódhatnak le, ami magas karbantartási rizikóhoz és az olaj idő előtti 
elöregedéséhez (ami szintén karbantartási jelenség) vezethet.

Zárt olajrendszer
Hidraulika szivattyú

Tápszivattyú

Betonkiadás

Magas nyomás
Alacsony nyomás
Ellenőrző nyomás
Nyomáskiegyenlítés
Visszafolyás
Olaj
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Összehasonlítás nyílt és zárt rendszerű pumpák – avagy miért lehet 
gazdaságosság szempontjából kedvezőbb egy kissé drágább betonpumpa:

Nyitott rendszer
(Schwing)

Zárt rendszer
( versenytermék )

Nagyobb olajtartály, nagyobb olajvolumen Kisebb olajtartály, kisebb olajvolumen

Hidraulikus pumpák csak egy irányba forognak.

Itt Reservier-pumpákat használnak
Ezek a pumpák kisebbek és olcsóbbak, de gyorsabban 
kell forogniuk (2700 UpM-ig),hogy elérjék a szükséges 
teljesítményt
A magas fordulatszám korábbi karbantartáshoz 
vezethet.

Fordulatszám max. 2.100 UpM
A pumpák nagyobbak, így drágábbak is, de tovább 
tartanak, mert kevesebb a terhelésük.

A pumpa kis szervo-szelepekkel és szenzorokkal 
összekapcsolva vezérműként működik. Az alkatrészek 
egyértelműen olcsóbbak, de a gyakori igénybevétel 
miatt nem tartósak.   

Ezáltal a kedvező ár magasabb karbantartási 
költségekhez vezet.

A SCHWING-vezérműblokk nagyszabású, ami 
ugyan drágább, de alig keletkezik torlónyomás és 
olajfelmelegedés.

Ezáltal az egész rendszer védve van és a vezérmű 
évekig tart.

A Reservier-pumpa percenként 34-szer vált (bal/0/
jobb), mindig a csúccsal ellentétesen. Ez tagadhatatlanul 
anyagkifáradáshoz és javításhoz vezet.

Ezért a pumpákat gyakran már 3 év után teljesen fel kell 
újítani.

….és az alacsony beszerzési ár ismét az üzemeltetési 
költségek rovására megy.

A nyitott rendszerű pumpák 9-10 évnél is tovább 
tartanak.

Az 5 évenkénti tömítéscsere persze nem árthat.

Csak szívószűrés van, a fő kör szűrése nem lehetséges. 
Az olaj szennyeződései ill. hordalékai a rendszerben 
vándorolhatnak. Szerkezeti elemek és az olaj erős 
kopásnak van kitéve. Az üzemeltetőnek plusz költségei 
lesznek.

Egyszerű az olajszűrés a nyitott rendszernél. Az olaj 
hideg és tiszta marad. Az olaj nem kopik és lassabban 
öregszik.

A zárt rendszer mindig forró és folyamatosan hűtést 
igényel. Az erre felhasznált teljesítmény nem áll a 
betonpumpálási folyamat rendelkezésére.

Az olaj gyakori nyugalmi időszaka a tankban biztosítja 
a kedvezőbb melegelvezetést és a kosz és víz 
elkülönítését.

A zárt rendszernél a motor teljesítményének néhány 
százaléka szükséges a tápszivattyúhoz,  szellőztető 
szelephez és a hűtéshez. 

Ha mindehhez hozzáadjuk a motor magas 
fordulatszámát, egyértelműen adja magát a rendszer 
magas üzemanyag-fogyasztása köbméterenként.

A nyitott rendszer lehetővé teszi a motor 
teljesítményének jobb kihasználását.

Összetett és komplikált építési mód, ami sok 
komponensen alapszik:
Tápszivattyú, szellőztető szelep, ND és HD-szelepek, 
érzékelők, kapcsolók, relék stb.= javításnál és 
karbantartásnál hosszú ideig tartó beállítási munkálatok

Egyszerű, robusztus építési mód.
A ki- és bekapcsolódás jelzései hidraulikusak. A 
szelepeket tömörítetlenségnél vagy karbantartásnál 
javítani lehet.

Ki- és bekapcsolási jelzések a HD közeledéskapcsolón 
keresztül, csúcsa a kapcsolók terhére megy és végül az 
üzemeltetési költségek terhére.
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Végeredmény:           

Ha egy betonpumpa évente átlagosan 20.000 m3 betont szállít, a vizsgálatok szerint a kisméretű 
gépektől a nagyokig 1.800-tól 4.400 EURO -ig lehet takarékoskodni, ami 5 éves használati időtartamnál 
9.000 és 22.000 EURO között mozog. A most uralkodó gazdasági keretfeltételek mellett, ezen tény 
tudatában a dízelfogyasztás kérdésére -  a SCHWING megítélése szerint – egyre jobban hangsúlyt 
fektetnek. Mivel a karbantartási és gondozási költségek egyenértékűen fontosak, mostanában a 
vállalat azon van, hogy az üzemeltetési költségek ezen fontos részét is értékeljék.    

Ha a zárt és nyitott rendszerű betonpumpákat - motor teljesítmény kihasználtság alapján - hasonlítjuk 
össze, megmutatkozik, hogy a nyitott rendszerű betonpumpa esetében 15%-kal több teljesítmény 
marad szabadon voltaképpeni pumpálásra. 

Ha SCHWING pumpa MPS-szel és egy tápszivattyúval van ellátva, reálisan még mindig 10%-
kal több teljesítmény marad a beton pumpálására. Ezzel a műszaki rendszer összehasonlítással 
magyarázza a SCHWING az üzemanyag fogyasztás – a Dekra által is dokumentált – gyakorlati 
különbségeit. Csak erre a rendszerre jellemző alacsony dízelfogyasztás ajándékozza meg a pumpa 
- üzemeltetőket, pumpanagyságtól függően 1800-4400 EURO-val évente, illetve kb. 9000-22000 
EURO takarékossággal ötévente. Rendszerfüggő alacsony karbantartási és szervizköltségek, 
valamint az ehhez kapcsolódó ritkán előforduló kényszerű üzemszünet igazolja a gazdaságosságot 
a talán magas beszerzési ár ellenére. A hétköznapi teljesítmény és megbízhatóság, mint ahogy a 
hosszú működőképesség, értéktermelés és a bevétel nagysága újravásárlásnál egyértelműen a 
gépkoncepciótól függenek.

A szükséges teljesítmény
- 1. példa

Nyitott rendszer
( SCHWING )

Zárt rendszer
( Versenytárs )

Telepített motor teljesítmény 200 lóerő 200 lóerő

Tápszivattyú 0 lóerő 10 lóerő

Szellőztetőszelep 0 lóerő 5 lóerő

Tároló nyomószivattyú 0 lóerő 10 lóerő

Gémszivattyú 15 lóerő 15 lóerő

Keverőmű szivattyú 7 lóerő 7 lóerő

Olajhűtő szivattyú 0 lóerő 5 lóerő

A betonpumpára marad 178 lóerő 148 lóerő

A szükséges teljesítmény
- 2. példa*

Nyitott rendszer
( SCHWING )

Zárt rendszer
( Versenytárs )

Telepített motor teljesítmény 200 lóerő 200 lóerő
Tápszivattyú 0 lóerő 10 lóerő
Szellőztetőszelep 0 lóerő 5 lóerő
Tároló nyomószivattyú 10 lóerő 10 lóerő
Gémszivattyú 0 lóerő 0 lóerő
Keverőmű szivattyú 7 lóerő 7 lóerő
Olajhűtő szivattyú 0 lóerő 5 lóerő
A betonpumpára marad 183 lóerő 163 lóerő
*helyesen a gémszivattyú teljes teljesítményét le kell vonni, mivel a teljes pumpálási teljesítmény és a gém-mozgatás együttesen 
csak a legritkább esetekben következik be. 
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Zárt olajrendszer

Hidraulika szivattyú

Tápszivattyú

Betonkiadás

Magas nyomás
Alacsony nyomás
Ellenőrző nyomás
Nyomáskiegyenlítés
Visszafolyás
Olaj

További információ:

ÉPGÉP-Trade Kft a SCHWING-Stetter 
hivatalos márkaképviselet

Épgép-Trade Kft.
H-7800 Siklós, Ipartelep út 1/3.

Telefon: +36-72/495-021

Fax: +36-72/579-199

E-mail: info@epgep-trade.hu

Web: http://www.epgep-trade.hu 


