
Rozwój zaawansowanych form do produkcji prefabrykowa-
nych elementów betonowych, a w szczególności elementów
przestrzennych, takich jak np. segmenty pomieszczeń, 
pociąga za sobą konieczność opracowania inteligentnych
rozwiązań umożliwiających napełnianie tych form w taki
sposób, by uzyskać wysoką jakość powierzchni i dużą 
wydajność produkcji. Oprócz form firma Ratec opracowała
technologię pompowania mieszanki, pozwalającą 
na napełnianie zamkniętych form, dostosowaną specjalnie 
do wymagań zakładów prefabrykacji betonu. Rozwiązanie
to jest kontynuacją opracowanej przez firmę Ratec techno-
logii upcrete, która już od ponad 10 lat stanowi na rynku
sprawdzoną metodę produkcji szczególnie skomplikowa-
nych, wielkowymiarowych i masywnych elementów beto-
nowych, a także takich ze specjalną strukturą powierzchni.
Sercem technologii upcrete jest pompa UPP100, którą 
stale doskonalono w ramach licznych projektów i badań, 
dzięki czemu zoptymalizowano ją pod kątem różnych 
rodzajów zastosowania.

Proces pompowania mieszanki od dołu do formy powoduje
wypychanie powietrza z formy do góry, co zapewnia praktycz-
nie idealne odpowietrzenie mieszanki betonowej.

Istotną zaletą pompy UPP jest jej konstrukcja wirnikowa. Pom-
pa wirnikowa umożliwia dokładną i precyzyjną regulację prze-
pływu mieszanki betonowej i optymalne dopasowanie ciśnie-
nia, pod jakim napełniana jest forma. Jest to najistotniejsza róż-
nica w stosunku do często stosowanych na placach budowy
pomp tłokowych, które generują ciśnienie skokowo. Skoki ciś-
nienia wiążą się z ryzykiem odkształcenia formy i przemiesz-
czenia się w niej elementów, które nie są zakotwione na stałe,
takich jak np. peszle. Wtedy element staje się bezużyteczny,
albo wymaga dodatkowych nakładów robocizny.

Dwa przykłady projektów zrealizowanych w niezbyt odległej
przeszłości dobrze ilustrują najróżniejsze możliwości zastoso-
wania technologii pompowania Ratec w produkcji prefabry-
kowanych elementów betonowych.

Optymalizacja produkcji przepustów skrzynkowych
w Irlandii

W Irlandii technologia pompowania upcrete jest wykorzysty-
wana do produkcji przepustów skrzynkowych. Służą one do
budowy kładek oraz regulacji cieków wodnych pod drogami 

i liniami kolejowymi. Dzięki nowoczesnej i zautomatyzowanej
produkcji klient, który jest jednym z największych producen-
tów w kraju, wytwarza dziennie ponad 60 m.b. tych elementów.
Zapytanie o technologię pompowania upcrete pojawiło się 
z powodu pęcherzyków powietrza widocznych po wewnętrz-
nej stronie elementów betonowych. Pęcherzyki powietrza 
w betonie mogą być przyczyną korozji zbrojenia, która z kolei
w miarę upływu czasu powoduje zmniejszenie nośności ele-
mentów konstrukcyjnych. W związku z tym elementy do tej
pory wymagały kosztownej dodatkowej obróbki powierzchni.
Klient poszukiwał bardziej opłacalnego rozwiązania, by popra-
wić jakość powierzchni produkowanych elementów betono-
wych. Ponadto proces napełniania form za pośrednictwem
kubła zajmował za dużo czasu pracy suwnicy, więc szukano dla
niego alternatywnego rozwiązania, skłaniając się właśnie 
ku napełnianiu form od dołu, za pomocą pompy. Pompa UPP
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Gotowe przepusty skrzynkowe, wyprodukowane metodą
pompowania mieszanki betonowej od dołu.
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Technologia pompowania mieszanki 
w produkcji prefabrykowanych elementów
betonowych



jest przystosowana do pracy w zakładzie prefabrykacji betonu
i bardzo łatwo można ją zintegrować z istniejącym procesem
produkcji, niezależnie od zastosowanej koncepcji. Co więcej,
stanowisko pompowania może być zaprojektowane w wersji
mobilnej. W przypadku tego projektu układ jezdny dla pompy
zapewnił klient.

Prefabrykowane słupy dla nowej linii Sky Rail 
w Melbourne

W Melbourne, stolicy australijskiego stanu Victoria na połu-
dniowym zachodzie kontynentu, budowana jest aktualnie
nowa linia szybkiej kolei Sky Rail, która ma w przyszłości odcią-
żyć arterie komunikacyjne miasta. Trasa biegnie nad dotych-
czasową naziemną linią kolei podmiejskiej. Liczne skrzyżowa-
nia dotychczasowej linii kolejowej z siecią dróg w mieście po-
wodują olbrzymie korki, szczególnie w godzinach szczytu. 
Po uruchomieniu Sky Rail stara trasa zostanie rozebrana, a od-
zyskana w ten sposób powierzchnia przekształcona w funkcjo-
nalną przestrzeń publiczną.

W produkcji prefabrykowanych słupów dla nadziemnej linii ko-
lejowej wykorzystywana jest, tak samo jak w przypadku innych
podobnie wymagających projektów, technologia pompowa-
nia upcrete firmy Ratec. Montaż pierwszych z łącznie 350 słu-
pów rozpoczęto na początku 2017 r., koniec robót stanu suro-
wego przewidziany jest na zakończenie 2018 r.

Na potrzeby wymagającej technicznie produkcji słupów o róż-
nej wysokości klient wykorzystuje formy z ruchomym dnem,
które umożliwia dopasowywanie ich do różnych wysokości
elementów betonowych. W związku z powyższym napełnianie
form przez ścianę boczną jest wykluczone. Ponadto słupy mają
skomplikowane otwory w górnej części, więc betonowanie od
góry też jest niewykonalne. To nietypowe wyzwanie wymagało
odpowiedniego rozwiązania.

Firma Ratec już wcześniej przeprowadziła serie badań w zakre-
sie betonowania przez dno formy i ulepszyła pod tym kątem
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UPP100 i forma do produkcji słupów.

Ratec kreuje trendy w rozwoju, produkcji i technologii 
szalunku magnetycznego. Zaufaj specjalistom! Dla 
dowolnego szalunku opracowujemy odpowiednie dla 
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swój króciec podłączeniowy. Tak powstało sprawdzone rozwią-
zanie dla tego projektu. Aby skompensować różne wysokości
elementów betonowych, wykorzystywane są odpowiedniej
długości rury z PCV, które montuje się między króćcem a pod-
niesioną płytą denną formy. Mieszanka betonowa jest poda-
wana przez pompę Ratec UPP100, która zapewnia jednorodne
napełnianie formy i optymalne wbudowanie mieszanki.

Jakość produkowanych słupów betonowych jest tak dobra, 
że klient rozważa zastosowanie technologii upcrete także do
dalszej produkcji elementów poziomych.

Główne argumenty za zastosowaniem technologii
pompowania upcrete

Oba projekty ilustrują różne zalety i korzyści wynikające z za-
stosowania technologii pompowania upcrete w produkcji pre-
fabrykowanych elementów betonowych. Główne argumenty
za zastosowaniem technologii pompowania upcrete to: opty-
malizacja jakości powierzchni elementów betonowych i sa-
mych elementów, wydajniejszy przebieg produkcji oraz moż-
liwość odzyskania czasu pracy suwnicy.

Stanowisko pompowania UPP jest przystosowane do pracy 
w zakładzie prefabrykacji, ale może być też wykorzystywane na
placu budowy.

Formy klienta są uprzednio sprawdzane przez firmę Ratec pod
kątem możliwości napełniania mieszanką pod ciśnieniem i za-
zwyczaj nie stanowią przeszkody we wdrożeniu tej technologii.
Odpowiedni króciec podłączeniowy, który może być bez pro-
blemu wykorzystywany w każdej formie, zapewnia gładkie wy-
kończenie elementu w miejscu pompowania mieszanki. Pom-
pa jest przystosowana zarówno do samozagęszczalnych mie-
szanek betonowych jak i innych mieszanek pompowalnych.

Wózek i odpowiedni osprzęt do prowadzenia przewodów po-
zwala realizować rozwiązania o dużej mobilności. Priorytetem
jest przy tym zawsze niezakłócona integracja technologii z pro-
cesem produkcji u klienta.
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Z powodu zróżnicowanych otworów w górnej części
elementów betonowanie od góry nie było możliwe.

Montaż słupów wzdłuż trasy.


