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TRE?(

Typ Kod handlowy

DPU 6055 0008766 ...
DPU 6055 - 860 szeroko hci 0008768 ...

Maszyna ta jest wyposatona w silnik posiadajPcy certyfikat EPA.
Dodatkowe informacje motna znalerQ w uwagach od producenta silnika.
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S5OWO WST0PNE

S]owo wst Ypne

Przeczytanie, zrozumienie oraz stosowanie siY do wskazówek dotyczPcych zachowania ostrotnohci przyczy-
niajP siY zdecydowanie do Pa_stwa bezpiecze_stwa i chroniP Pa_stwo przed utratP zdrowia.

ProszY stosowaQ obs]ugY urzPdzenia i dokonywaQ jego konserwacji zgodnie z danymi zawartymi w niniejszej
ksiPtce obs]ugi. Za ten krok wykonany w jego stronY, urzPdzenie odwdziYczy siY Pa_stwu bezawaryjnP pracP
oraz wysokim stopniem dyspozycyjnohci.

Uszkodzone czYhci maszyny nalety jak najszybciej wymieniQ.

Wszystkie prawa a szczególnie prawo kopiowania i rozpowszechniania sP zastrzetone.

Copyright by Wacker Construction Equipment AG.

Kadna czYhQ miniejszej publikacji nie mote podlegaQ reprodukcji w jakiejkolwiek formie, tj elektronicznej lub
mechanicznej, ]Pcznie z fotokopiami, bez zgody wyratonej na pihmie przez Wacker Construction Equipment
AG.

Katdy rodzaj nieautoryzowanego powielania, rozpowszechniania lub zapisu na nohnikach danych w jakiejkol-
wiek formie i rodzaju stanowie przekroczenie przeciwko obowiPzujPcemu prawu autorskiemu i bYdzie sPdow-
nie hcigane. Wyrarnie zastrzegamy sobie - równiet bez szczególnej zapowiedzi - prawo do wprowadzenia
zmian technicznych s]utPcych ulepszeniu maszyn lub podwytszajPcych standard bezpiecze_stwa.
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ZALECENIA BEZPIECZE 7STWA PRACY

ZALECENIA ODNO?NIE BEZPIECZE7STWA PRACY PRZY OBS5UDZE P5YTY
WIBRACYJNEJ NAP 0DZANEJ SILNIKIEM SPALINOWYM

Informacje ogólne

1. Samodzielne pos]ugiwanie siY p]ytami wibracyjnymi dozwolone jest tylko dla tych osób, które spe]niajP
ponitsze warunki
* uko_czone 18 lat tycia,
* odpowiednia si]a fizyczna i sprawnohQ umys]owa,
* zosta]y przeszkolone w zakresie obs]ugi p]yt wibracyjnych i udowodni]y swoje kwalifikacje stosunku

do przedsiYbiorstwa,
* spe]niajP nadziejY, te powierzone im zadania wykonywaQ bYdP solidnie.
Osoby te powinny byQ równiet wyznaczone przez przedsiYbiorstwo do obs]ugi p]yt wibracyjnych.

2. P]yty wibracyjne mogP byQ stosowane tylko do prac majPcych na celu zagYszczenie (ubicie) materia]u,
przy przestrzeganiu przepisów eksploatacji okrehlonych przez producenta oraz niniejszych zalece_
odnohnie bezpiecze_stwa pracy.

3. Osoby, którym powierzono obowiPzki obs]ugi p]yt wibracyjnych powinny byQ zapoznane z wymaganymi
czynnosciami obs]ugi urzPdzenia pod wzglYdem bezpiecze_stwa. Przy pracy w nadzwyczajnych
warunkach przedsiYbiorstwo ma obowiPzek okrehliQ dodatkowe, wymagane zalecenia i zapoznaQ z nimi
obs]ugY.

4. Przy tego typu p]ytach wibracyjnych motliwe jest wystPpienie przekroczenia dopuszczalnego poziomu
g]ohnohci o wartohci 89 dB (A). Na podstawie przepisów UVV dotyczPcych ha]ahliwohci (BGV B3) przy
poziomie g]ohnohci o wartohci 89 dB (A) i wytszej, osoby zatrudnione przy tego typu pracach powinny
byQ wyposatone w osobiste hrodki ochrony przed ha]asem.

Eksploatacja

1. W czasie startu rYcznego silnika Diesla nalety zwracaQ uwagY na prawid]owP pozycjY cia]a w stosunku
do silnika oraz na prawid]owy uchwyt korby rYcznej.

☛ UWAGA! UtywaQ tylko oryginalnej, bezpiecznej korby rozruchowej producenta silnika.
Aby uniknPQ motliwego ruchu powrotnego, nalety przekrYciQ bezpiecznP korbY rozru-
chowP z ca]ej si]y at silnik zaskoczy.

2. Dzia]anie czYhci nastawczych maszyny (elementów obs]ugi) nie mote byQ w taden sposób zak]ócana
albo eliminowana.

3. Osoba obs]ugujPca urzPdzenie nie mote podczas eksploatacji urzPdzenia opuszczaQ miejsca obs]ugi
urzPdzenia.

4. Przed rozpoczYciem przerwy w pracy osoba obs]ugujPca urzPdzenie musi wy]aczyQ silnik urzPdzenia.
UrzPdzenie powinno byQ ustawione w ten sposób, aby nie mog]o siY przewróciQ.

5. Uzupe]nienie paliwa powinno byQ dokonywane przy niepracujPcym silniku i przy zwróceniu uwagi na to,
aby paliwo nie przedosta]o siY na gorPce czYhci urzPdzenia oraz nie wylewa]o siY na ziemiY.

6. W bezposrednim otoczeniu tego urzPdzenia nie wolno pos]ugiwaQ siY otwartym ogniem oraz zabronione
jest palenie papierosów.

7. Nalety zwracaQ uwagY na szczelnohQ zakrYtki zbiornika. Podczas postoju urzPdzenia nalety zakrYcaQ
kurek dop]ywu paliwa silnikowego, jeteli taki kurek zosta] zastosowany. Podczas transportu urzPdzenia
na wiYksze odleg]osci nalety zbiornik paliwa oprótniQ ca]kowicie z paliwa.

☛ UWAGA! Nieszczelnohci zbiorników paliwa mogP prowadziQ do spowodowania eksplozji,
dlatego przy stwierdzeniu tego typu usterek nalety niezw]ocznie dokonaQ wymiany
tych zbiorników

8. Prowadzenie eksploatacji urzPdzenia w otoczeniu niebezpiecznym, tam gdzie wystYpuje zagrotenie
eksplozjP jest zabronione.

9. Podczas eksploatacji p]yt wibracyjnych z silnikami spalinowymi w pomieszczeniach zamkniYtych,
tunelach, sztolniach lub g]Ybokich wykopach nalety zabezpieczyQ dostYp wystarczajPcej ilohci nie
zanieczyszczonego powietrza do oddychania (Patrz przepisy UVV "Prace budowlane", BGV C22).

10. Podczas pracy z p]ytami wibracyjnymi nale y trzymaQ rYce, nogi oraz czYhci odziety z daleka od
ruchomych czYhci urzPdzenia. Nalety nosiQ buty ochronne.

11. P]yty wibracyjne podczas pracy na brzegach uskoków, do]ów, za]omów, skarp, krawYdzi wykopów i z]ót
powinny byQ eksploatowane w taki sposób, aby nie powsta]o niebezpiecze_stwo strPcenia urzPdzenia
w dó] lub jego wywrócenia.
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ZALECENIA BEZPIECZE 7STWA PRACY

12. W przypadku gruntów zbyt spoistych i podsypek nalety sprawdziQ, czy nohnohQ zagYszczanego pod]ota
jest wystarczajPca.

13. Podczas pracy urzPdzenia oraz przy pracach konserwacyjnych nalety nosiQ ubranie ochronne.
14. W czasie jazdy wstecznej obs]ugujPcy urzPdzenie musi prowadziQ p]ytY wibracyjnP z boku tak, ateby

chroniQ siY przed zmiatdteniem miYdzy koncem dyszla lub urzPdzeniem, a przeszkodP. Podczas pracy
w terenie o nierównej powierzchni oraz podczas zagYszczania gruboziarnistego materia]u nalety
zachowaQ szczególnP ostrotnohQ. Nalety tet zapewniQ odpowiednio bezpiecznP pozycjY urzPdzenia.

15. P]yty wibracyjne nalety tak prowadziQ, aby nie dosz]o do zranie_ rPk przez twarde przedmioty.
16. P]yty wibracyjne powinny byQ zastosowane i eksploatowane w taki sposób, aby zapewniona by]a

bezpieczna pozycja urzPdzenia.
17. P]yt wibracyjnych ze zintegrowanym urzPdzeniem jezdnym nie wolno zostawiaQ lub magazynowaQ na

podwoziu. UrzPdzenie jezdne s]uty tylko do transportu p]yty.

Kontrola

1. P]yty wibracyjne mogP byQ eksploatowane tylko ze wszystkimi urzPdzeniami zabezpieczajPcymi.
2. Przed rozpoczYciem pracy osoba obs]ugujPca urzPdzenie powinna skontrolowaQ sprawnohQ elementów

obs]ugi i elementów zabezpieczajPcych.
3. Jeteli zostanP stwierdzone uszkodzenia w urzPdzeniach zabezpieczajPcych lub jeszcze innego rodzaju

uszkodzenia, które zak]ócajP prawid]owe funkcjonowanie urzPdzenia lub szkodzP hrodowisku musi
zostaQ bezzw]ocznie zbadane.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawid]owohci zagratajPcych bezpiecze_stwu pracy nalety natychmiast
wstrzymaQ eksploatacjY urzPdzenia.

5. Wszystkie hrodki pomocnicze i materia]y eksploatacyjne w hwietle przepisów producenta sP
przechowywane w oznaczonych pojemnikach.

Konserwacja

1. Stosowane mogP byQ tylko oryginalne czYhci zamienne. Wszelkie zmiany dokonywane w urzPdzeniu,
]Pcznie z przestawieniem na innP wartohQ nastawionej przez producenta maksymalnych obrotów silnika
mogP byQ dokonywane tylko przy wyratnym wyrateniu na to zgody przez zak]ad produkcyjny Fa.
Wacker. Przy nieprzestrzeganiu tych warunków nie bYdzie ponoszona tadna odpowiedzialnohQ z tytu]u
gwarancji lub rYkojmii.

2. Podczas prac konserwacyjnych nalety silnik zatrzymaQ i wyciPgnPQ wtyki hwiec zap]onowych (jeteli
wystYpujP), aby zapobiec niepotPdanemu uruchomieniu silnika. Od tej czynnohci motna odstPpiQ tylko
w przypadku, gdy planowany zakres prac nie jest motliwy do wykonania bez pracy napYdu urzPdzenia.

3. W przypadku p]yt wibracyjnych uruchamianych elektrycznie, nalety przed rozpoczYciem prac przy czY-
hciach elektrycznych tych maszyn w katdym przypadku zdjPQ zaciski z akumulatora.

4. Przed pracami na przewodach hydraulicznych, nalety je pozbawiQ cihnienia. Ostrzetenie: Przy
demontatu przewodbw hydraulicznych nalety zachowaQ ostrotnohQ olej mote byQ bardzo gorPcy (temp.
powytej 80o C). ChroniQ oczy przed zapryskaniem.

5. Po wykonaniu prac konserwacyjnych i innych zwiPzanych z nimi prac, wszelkie elementy
zabezpieczajPce powinny byQ ponownie umieszczone w przeznaczonych dla nich miejscach.

6. Aby zapobiec usterkom w czasie pracy nalety po katdym utytkowaniu maszynY umyQ wodP przy
pomocy szlaucha. Nie jest zalecane mycie wodP pod cihnieniem lub utywanie hrodków chemicznych.

Transport

1. W ce]u za]adowania i transportu urzPdze_ ubijakowych za pohrednictwem dtwignic nalety stosowaQ
odpowiednie elementy chwytajPce, które powinny byQ przymocowane do przeznaczonych do tego
miejsc zaczepienia.

2. Rampy za]adowcze powinny posiadaQ odpowiedniP zdolnohQ za]adunku oraz zapewniaQ
bezpiecze_stwo pracy. Nalety zapewniQ takie warunki bezpiecze_stwa, aby pracujPce przy tym osoby
nie zosta]y naratone na niebezpiecze_stwo w wypadku przechylenia siY lub wyhlitniYcia siY tych
urzPdze_, jak równiet w wypadku od]Pczenia siY lub odpadniYcia pewnych czYhci sk]adowych
urzPdzenia.

3. P]yty wibracyjne umieszczone na samochodach ciYtarowych powinny byQ zabezpieczone przed
motliwohciP stoczenia siY, przesuniYcia lub przewrócenia.

Kontrola

P]yty wibracyjne powinny byQ, odpowiednio do wymaga_ wynikajPcych ze stosowania i warunków eksploatacji,
poddawane w miarY potrzeb okresowym badaniom dotyczPcym sprawdzenia bezpiecze_stwa ich stanu pracy,
a w razie stwierdzenia nieprawid]owohci oddane do naprawy. Badania te powinny byQ przeprowadzane co
najmniej raz w roku przez odpowiednio do tego przeszkolone osoby np. w stacji serwisowej zak]adu Wacker.

Nalety przestrzega Q dodatkowo wszelkich przepisów i zalece _ obowi PzujPcych w kraju, gdzie urz P
dzenie jest eksploatowane.
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DANE TECHNICZNE

DPU 6055 DPU 6055 - 860 szeroko hci

Kod handlowy 0008766 ... 0008768 ...

Masa ekploatacyjna

bez przyczepianej p]yty (550 mm)  kg: 455
z przyczepianP p]ytP - wPski (610 mm) kg: 471
z przyczepianP p]ytP - Seryjny (710 mm) kg: 478
z przyczepianP p]ytP - szeroki (860 mm) kg: 497

Przeniesienie mocy z silnika napYdowego przez automatyczne sprzYg]o
odhrodkowe i pasek klinowy bezpohrednio na wibrator

Wibrator

Drgania min-1(Hz): ok. 4150 (69)
Olej uniwersalny Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40)
Si]a odhrodkowa kN: 60

Silnik nap Ydowy diesel czterosuw jednocylindrowy z rozrusznikiem
elektycznym ch]odzony powietrzem

PojemnohQ skokowa cm3: 667
Moc znamionowa (*) kW: 9,7

Przy obrotach na minutY min-1: 2650

Obroty na minutY przy eksploatacji min-1: 2880

Obroty na minutY na biegu ja]owym min-1: 2950
Olej Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40)
Paliwo diesel
Zutycie paliwa l/h: 2,2
PojemnohQ zbiornika paliwa l: 7,0

Instalacja elektryczna

Akumulator specjalny akumulator Wacker do
 ubijarek wibracyjnych 12 V - 55 Ah

PrPdnica  alternator z regulatorem
elektronicznym i prostownikiem

PrPd ]adowania max. A: 26
NapiYcie ]adowania V: 14
Rozrusznik rozrusznik zYbnikowy
NapiYcie prPdu sta]ego V: 12

Uk]ad sterowania hydraulicznego

Olej hydrauliczny Fuchs Renolin MR 520
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DANE TECHNICZNE

(*) Odpowiada zainstalowanej mocy utytkowej zgodnie z dyrektywP 2000/14/EWG.

Poziom ciœnienia akustycznego w miejscu obs]ugi, zmierzony zgodnie z EN ISO 11240 wynosi
LpA = 97 dB(A).

Watka wartohQ efektywna przyspieszenia, okrehlona wed]ug EN 1033, kszta]tuje siY oko]o 7,6 m/s2.

Parametry szumów i drga_ okrehlono przy nominalnej prYdkohci obrotowej silnika napYdowego podczas pracy
sprzYtu na twirze ]amanym.
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OPIS

Zakres zastosowania

P]yta wibracyjna zosta]a zaprojektowana do ubijania prawie katdego typu gruntu, zarówno w rowach jak i przy
ubijaniu powierzchni. Poza tym motliwe jest dogniatanie wibracyjne kamieni brukowych i kszta]tówek
betonowych przy zastosowaniu przyczepianych p]yt do 86 cm (wyposatenie specjalne).
WyjPtkowo spoiste jak i zmrotone grunty nie sP przeznaczone do ubijania.
Na obróbkY przewidzianego terenu musi byQ zgoda autoryzowanej si]y fachowej.

Wymiary

Najwi Yksze dopuszczalne nachylenie
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OPIS

Opis dzia ]ania

Drgania, które sP potrzebne do zagYszczania, wytwarza generator drga_ (13), sztywno przymocowany do
masy dolnej (5). Generator drga_ (13) jest skonstruowany jako centralny wibrator o ukierunkowanych
drganiach na takiej zasadzie, te prosta pokrywania siY co pó] obrotu przeciwbietnych ciYtarków
mimohrodowych (15) daje siY obracaQ, przez co zmienia siY kierunek drga_. DziYki temu motliwe jest
bezstopniowe przechodzenie od wibrowania z posuwem do przodu (rysunek 1), poprzez wibrowanie w miejscu
(rysunek 2), do wibrowania z posuwem wstecznym (rysunek 3). Przebieg ten jest sterowany hydraulicznie
drwigniP posuwu (6) na g]owicy (7).

Posuw w przód W miejscu Posuw wstecz

Generator drga_ (13) jest napYdzany silnikiem napYdowym (1), przymocowanym do masy górnej (4). Moment
obrotowy jest przenoszony przez samozaciskowe sprzYg]o odhrodkowe (11) i pasek klinowy (12) generatora
drga_ pod dzia]aniem si]y napYdu.

Przy niskich obrotach silnika sprzYg]o odhrodkowe (11) przerywa przebieg napYdu do generatora (13) drga_ i
pozwala przez to na nienaganny bieg luzem silnika napYdowego (1).

Po]Pczone ze sprzYg]em odhrodkowym (11) automatyczne rowkowe ko]o pasowe (10) wytwarza optymalne
napiYcie paska klinowego (12) generatora drga_ i umotliwia odciPtenie paska klinowego (12) generatora drga_
przy przestawianiu albo transporcie maszyny.

Ponadto automatyczne rowkowe ko]o pasowe (10) nastawia siY automatycznie w miarY zutywania siY
bocznych powierzchni roboczych paska klinowego, dziYki czemu ca]y napYd od silnika (1) do generatora (13)
staje siY bezobs]ugowy (z wyjPtkiem okazjonalnych przeglPdów).
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OPIS

PrYdkohQ obrotowP silnika napYdowego (1) motna regulowaQ zdalnie i zmieniaQ bezstopniowo drwigniP gazu
(8). Masa górna (4) i masa dolna (5) sP po]Pczone z sobP 4 poch]aniajPcymi drgania metalowo-gumowymi
t]umikami drga_ (14). T]umienie to zapobiega przenoszeniu siY na górnPmasY bardzo wysokich czYstotliwohci.
DziYki temu zachowuje siY mimo znacznej mocy zagYszczania sprawnohQ ruchowP silnikP napYdowego (1).
Silnik napYdowy (1) jest dieslowski z elektrycznym rozrusznikiem zYbnikowym (3). Powietrze do spalania
zasysa przez suchy filtr powietrza (9) i jest ch]odzony powietrzem.

Celem u]atwienia rozruchu (przy dutym mrozie, przy rozruchu rYcznym) silnik napYdowy (1) jest wyposatony
w automatykY dekompresyjnP (2). Powoduje ona przy pierwszym obrocie wa]u bardzo ma]a kompresjY, która
przy kilku nastYpnych obrotach stale siY podnosi, aby w ko_cu prze]PczyQ siY na kompresjY pe]nP.
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Transport na miejsce pracy

Przykazania:
- Do transportu ubijarki wibracyjnej utywaQ tylko odpowiednich urzPdze_ drwigowych o nohnohci co najmniej

500 kg.
- Przy transporcie zawsze wy]PczaQ silnik!
- Odpowiednie elementy chwytne drwigu mocowaQ w przewidzianym do podnoszenia centralnym wieszaku

(16). Centralny wieszak znajduje siY dok]adnie nad hrodkiem ciYtkohci maszyny ale w zastosowaniach, w
których wysokohQ konstrukcyjna i budowlana jest decydujPca, motna go przeniehQ do ty]u (18) (moment
pociPgowy = 85 Nm).

- Przy transporcie na platformie pojazdu umocowaQ do niej ubijarkY wibracyjnP za uszy (17).
Zalecenie: Nalety ponadto przestrzegaQ przepisów, podanych w zasadach bezpiecze_stwa pracy.

Zalecenia co do zag Yszczania

W]asno hci gruntu
Maksymalna dopuszczalna wysokohQ nasypanej warstwy zalety od wielu sk]adników jakohci gruntu, jak
wilgotnohQ, rozk]ad rozmiarów ziaren itd.
Dlatego nie jest motliwe hcis]e podanie tej wielkohci.
Zalecenie: W poszczególnych przypadkach wyznaczaQ wysokohQ nasypywanej warstwy przez próby

zagYszczania i próbki gruntu.

ZagYszczanie na pochy ]ohci
Przy zagYszczaniu na powierzchniach pochy]ych (zbocza, stoki) nalety przestrzegaQ nastYpujPcych punktów:

* NajetdtaQ na wzniesienia tylko od do]u (ze wzniesie_, które pokonuje siY bez problemów pod górY, motna
równiet bezpiecznie zjetdtaQ w dó]).

* Obs]ugujPcy nie mote nigdy staQ ponitej maszyny w kierunku spadku (p. rozdz. zasady bezpiecze_stwa
pracy).

* Nie dopuszczaQ do przechylenia maszyny o wiYcej, nit 25o.

☛ UWAGA! Przekroczenie tego pochylenia spowoduje wy]Pczenie silnika w wyniku zadzia]ania

automatyki kontroli poziomu oleju. Ponowny start dozwolony jest dopiero po jednokrotnym
uruchomieniu drwigni zaworu na obudowie filtra olejowego.

Dobrze! Ile!
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Wymagania rozruchowe

1. Olej silnikowy

SprawdziQ poziom oleju na skali (19) i w razie potrzeby dolaQ oleju Fuchs Titan Unic 10W40 MC przez króciec
wlewowy (21).

☛UWAGA! Przed sprawdzeniem poziomu oleju maszynY trzeba wypoziomowaQ, a silnik
zatrzymaQ.

2. Paliwo

Przy wlewaniu oleju dieslowskiego do króQca wlewu paliwa (20) zachowywaQ jak najdalej idPcP czystohQ.
Zanieczyszczenia w paliwie mogP spowodowaQ zak]ócenia w dzia]aniu urzPdzenia wtryskowego i
przedwczesne zatkanie filtra paliwa.

☛UWAGA! - Tankowanie maszyny mote siY odbywaQ tylko przy zatrzymanym silniku.
- Nigdy nie tankowaQ maszyny w poblitu otwartego ognia lub ]atwopalnych iskier. Nie

wolno tet paliQ papierosów.
- UtywaQ tylko czystego paliwa i czyhciQ naczynia, w których jest ono

przechowywane.
- Nie rozlewaQ paliwa.

3. Mechaniczna kontrola cihnienia oleju

Uruchomienie mechanicznej kontroli cihnienia oleju jest konieczne:
- przy pierwszym tankowaniu wzgl.pracy do ca]kowitego oprótnienia

zbiornika paliwa
- po automatycznym wy]Pczeniu silnika z powodu niedostatecznego

smarowania
- po swobodnym obracaniu wa]u przy niskich temperaturach.

1. Nape]niQ zbiornik paliwa.

2. SprawdziQ poziom oleju silnikowego.

3. W celu uruchomienia nacisnPQ drwigniY „d“ w ciPgu ok. 5 sek.

4. SprawdziQ czy maszyna nie przecieka.

5. UruchomiQ silnik.

☛UWAGA! Pomimo tej kontroli oleju nalety sprawdzaQ poziom oleju co 8-15 roboczogodzin.

☛UWAGA! - Nigdy nie utywaQ maszyny w zamkniYtych lub rle wietrzonych pomieszczeniach ze
wzglYdu na niebezpiecze_stwo zatrucia!

- Przed uruchomieniem silnika nalety sprawdziQ, te nikogo nie ma w zasiYgu dzia]ania
p]yty wibracyjnej oraz nalety sprawdziQ czy zosta]y zainstalowane urzPdzenia
zabezpieczajPce.

- Nigdy nie utywaQ sprayów rozruchowych do uruchomienia silnika.

d
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Elektryczny start

1. PrzekrYciQ drwigniY sterujPcP przepustnicy (8) zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara at do pozycji
]adowania 1/2 - 3/4.

2. ZostawiQ drwigniY dekompresyjnP (2) w pozycji „e“.

3. W]otyQ kluczyk zap]onu do stacyjki i przekrYciQ zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji operacyjnej
(zapali siY lampka kontrolna ]adowania (27) i motna bYdzie us]yszeQ brzYczyk). WcisnPQ i przytrzymaQ start-
er (26) at silnik zaskoczy.

☛UWAGA! Przed powtórnP próbP rozruchu odczekaQ, at silnik siY zatrzyma.

4. Lampka kontrolna ]adowania (27) powinna natychmiast po uruchomieniu silnika wy]PczyQ siY, a alarm
akustyczny ustaQ. Nalety natychmiast wy]PczyQ silnik w przypadku jakichkolwiek nieprawid]owohci,
ustaliQ b]Pd i naprawiQ go.

☛UWAGA! Maszyna zacznie wibrowaQ jak tylko silnik zacznie pracowaQ na dutych obrotach.

Wskazówka: Nie uruchamiaQ automatyki dekompresyjnej przy pracujPcym silniku.

5. RozruszaQ maszynY do maksymalnej ilohci obrotów i sprawdziQ wskarnik obs]ugi filtru powietrza
(patrz rozdzia] „Konserwacja“); wyczyhciQ suchy filtr o ile zajdzie taka potrzeba.

f

e
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Uruchamianie maszyny za pomoc P korby rozruchowej

1. PrzekrYciQ drwigniY sterujPcP przepustnicy (8) zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara at do pozycji
]adowania 1/2 - 3/4.

2. PrzekrYQ drwigniY dekompresyjnP (2) at do pozycji „f“.
W tym momencie w]Pcza siY automatyczna dekompresja ze s]yszalnym klikniYciem i silnik jest gotowy do
uruchomienia.

3. W]otyQ kluczyk zap]onu do stacyjki i przekrYciQ zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji operacyjnej
(zapali siY lampka kontrolna ]adowania (27) i motna bYdzie us]yszeQ brzYczyk).

4. ☛UWAGA! SprawdziQ czy bezpieczna korba rozruchowa jest czysta i w dobrym stanie!
Zepsute rurki uchwytów, zutyte hruby korby, etc. nalety wymieniQ!
Lekko naoliwiQ przestrze_ hlizgowP pomiYdzy bezpiecznP korbP rozruchowP a tulejP
prowadzPcP (obudowa zabezpieczajPca).

- Nalety staQ bokiem do silnika.

- Zawsze chwytaQ rurki uchwytu (h) obiema rYkami.

f
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- Wolno przekrYciQ bezpiecznP korbY rozruchowP w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara at
zapadka zaskoczy. Potem przekrYcaQ uchwyt z si]P i ciPgle rosnPcP szybkohciP. Musi osiPgnPQ
najwytszP motliwP szybkohQ obrotowP, gdy drwignia dekompresyjna bYdzie w pozycji „e“ (kompresja).
Usu_ drwigniY rozruchowP z ko]paka zabezpieczajPcego natychmiast gdy silnik zaskoczy.

☛UWAGA! Po]Pczenie cierne (negatywne) pomiYdzy silnikiem i bezpiecznP korbP rozruchowPmusi
zapewniaQ silny zacisk na uchwycie korby i szybki obrót korby. Nie mote zostaQ
przerwane pod tadnym pozorem w trakcie rozruchu silnika.

Po]Pczenie pomiYdzy ramieniem korby (g) i pazurem korby zostanie zerwane jehli – przez niezdecydowane
obracanie korby - nastPpi ruch powrotny podczas rozruchu silnika.

- Natychmiast puhciQ bezpiecznP korbY rozruchowP i zatrzymaQ silnik jehli zacznie siY obracaQ w z]ym
kierunku (dym dochodzPcy z filtru powietrza) po ruchu powrotnym.

☛UWAGA! Przed powtórnP próbP rozruchu odczekaQ, at silnik siY zatrzyma.

5. Lampka kontrolna ]adowania (27) powinna natychmiast po uruchomieniu silnika wy]PczyQ siY, a alarm
akustyczny ustaQ. Nalety natychmiast wy]PczyQ silnik w przypadku jakichkolwiek nieprawid]owohci,
ustaliQ b]Pd i naprawiQ go.

☛UWAGA! Maszyna zacznie wibrowaQ jak tylko silnik zacznie pracowaQ na dutych obrotach.

Wskazówka: Nie uruchamiaQ automatyki dekompresyjnej przy pracujPcym silniku.

6. RozruszaQ maszynY do maksymalnej ilohci obrotów i sprawdziQ wskarnik obs]ugi filtru powietrza
(patrz rozdzia] „Konserwacja“); wyczyhciQ suchy filtr o ile zajdzie taka potrzeba.

hg
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Uruchamianie w niskich temperaturach

Nie uruchamiaQ maszyny, jehli temperatura jest nitsza nit -5 o C.

1. PopchnPQ drwigniY przepustnicy (8) do pe]nej pozycji przepustnicy.

2. PrzekrYciQ drwigniY dekompresyjnP do jakiekolwiek pozycji naprzeciw pozycji rozruchowej „f“.

3. Obracaj silnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy pomocy bezpiecznej korby rozruchowej (24) tak
d]ugo at przekrYcanie stanie siY ]atwiejsze (10 do 20 obrotów korby).

4. PrzytrzymaQ przycisk „d“ przez oko]o 5 sekund.

5. OczyhciQ okolice urzPdzenia dozujPcego i zdjPQ pokrywY.

6. Wype]niQ obudowY do górnej krawYdzi olejem o niskiej lepkohci. Na]otyQ obudowY i mocno przycisnPQ.
Wymagane sP dok]adnie dwa wype]nienia.

7. PrzekrYciQ drwigniY dekompresyjnP do pozycji „f“.

8. Natychmiast uruchomiQ silnik elektrycznym starterem lub przy utyciu bezpiecznej korby rozruchowej.

d
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Rozruch z obcym zasilaniem

Przy rozruchu z obcym zasilaniem z postronnego (zewnYtrznego) akumulatora przestrzegaQ nastYpujPcej
kolejnohci po]Pcze_:

1. Jeden koniec kabla po]PczyQ z plusem akumulatora pomocniczego.

2. Drugi koniec tego samego kabla po]PczyQ z plusem akumulatora ubijarki wibracyjnej.

3. Jeden koniec drugiego kabla po]PczyQ z minusem akumulatora pomocniczego.

4. Drugi koniec kabla musi byQ po]Pczony z minusowP ko_cówkP baterii p]yty wibracyjnej.

5. Odpinanie nastYpuje w odwrotnej kolejnohci.

☛UWAGA! Wolno stosowaQ tylko akumulator 12 V. Przy utycin np. akumulatora 24 V od
samochodu ciYtarowego eksploduje akumulator w]asny maszyny.

☛UWAGA! UtywaQ tylko izolowanych kabli z]Pczowych.

Jazda w przód i wstecz

PrYdkohQ obrotowP silnika motna zmieniaQ bezstopniowo drwigniP gazu (8).
Kierunek jazdy (posuwu) wyznacza siY drwigniP posuwu (6).
Odpowiednio do po]otenia drwigni posuwu (6) ubijarka wibracyjna zagYszcza z posuwem w przód, w miejscu
albo z posuwem wstecz.
Po]oteniami pohrednimi drwigni posuwu (6) motna zmieniaQ prYdkohQ posuwu w przód i wstecz albo ustawiaQ
wibrowanie w miejscu dla zagYszczania szczególnie intensywnego.

Posuw w przód W miejscu Posuw wstecz
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ZagYszczanie bez przyczepianych p ]yt

Jeteli ubijarki wibracyjnej chce siY utywaQ bez przyczepianych p]yt, nalety wkrYciQ zestaw 8 hrub nr zamów.
0067519 w przewidziane do tego otwory gwintowane w dolnej masie, aby zapobiec uszkodzeniom gwintów.

Zatrzymywanie silnika

☛UWAGA! Nigdy nie zatrzymywaQ silnika automatykP dekompresyjnP (2), poniewat prowadzi to
nieuchronnie do uszkodze_ napYdu zaworów i urzPdzenia dekompresyjnego.

1. DrwigniY gazu (8) cofnPQ at do oporu na zderzaku.

2. PrzekrYciQ kluczyk zap]onu do pozycji ‘stop’ i wyciPgnPQ natychmiast, gdy silnik siY zatrzyma. Lampka
kontrolna zgahnie i alarm akustyczny wy]Pczy siY.



T00797PL 21

KONSERWACJA

Plan konserwacji

Element Prace konserwacyjne Terminy

ZewnYtrzne elementy SprawdziQ szczelnohQ. oko]o 8 godzin po
obudowy poczPtkowym stracie

Silnik napYdowy Pierwsza wymiana oleju i filtru. 25 godzin po
Luz na zaworach Zimny silnik: sprawdziQ luz zaworów i wyregulowaQ w poczPtkowym stracie

razie potrzeby.
Zawór ssPcy 0,1 mm - zawór wydechowy 0,2 mm.

Ca]a maszyna ZrobiQ wizualny przeglPd, aby sprawdziQ czy wszystko codziennie
jest kompletne i nieuszkodzone.

Filtr powietrza SprawdziQ okolice wokó] wlotu powietrza do komory
spalania, a takte wskarnik obs]ugi filtru powietrza.

Silnik napYdowy SprawdziQ poziom oleju, w razie potrzeby uzupe]niQ.

Ustawianie wysokohci Nat]uhciQ. co tydzie_
dyszla, unierucho-
miene do transportu
Zbiornik paliwa SprawdziQ odwadniacz.

Pasek klinowy SprawdziQ pasek klinowy - w razie potrzeby wymienic. co miesiPc
Rama ochronna, SprawdziQ, czy hruby mocujPce  sP dobrze dokrYcone.
centr. wieszak
G]owica dyszla SprawdziQ poziom oleju - w  razie potrzeby uzupe]niQ.

Wibrator Wymiana oleju. co 250 h, lub co
6 miesiYcy

Silnik napYdowy Wymiana oleju, wymieniQ filtr oleju. co 250 godzin
Zeberka ch]odzPce utrzymywaQ w czystohci, czyhciQ
na sucho.
SprawdziQ dostYpne elementy metalowe.

Akumulator SkontrolowaQ poziom elektrolitu ew. uzupe]niQ
wodP destylowanP.

Luz na zaworach Zimny silnik: sprawdziQ luz zaworów i wyregulowaQ w
razie potrzeby.
Zawór ssPcy 0,1 mm - zawór wydechowy 0,2 mm.

Filtr paliwa WymieniQ filtr. co 500 godzin
Filtr powietrza WymieniaQ wk]ad filtra.

Wtryskiwacz paliwa WyczyhciQ, wyregulowaQ w razie potrzeby, naprawiQ co 1500 godzin
lub wymieniQ.

Zawór wtryskiwacza WyczyhciQ, wyregulowaQ lub wymieniQ w razie co 3000 godzin
potrzeby.
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Olej silnikowy i filtr olejowy

Kontrola poziomu oleju:

- UsunPQ brud z okolic prYta wskarnika poziomu oleju. SprawdziQ poziom oleju na skali (19).

☛UWAGA! UstawiQ maszynY w pozycji (poziomie) horyzontalnej i zatrzymaQ silnik przed

sprawdzeniem poziomu oleju.
- Przy za niskim dolaQ przez króciec wlewowy (21) oleju Fuchs Titan Unic 10W40 MC.
- ZwracaQ uwagY na kreskY poziomu maksymalnego na prYcie wskarnika poziomu oleju.

Wymiana oleju i filtra oleju:

1. RozgrzaQ silnik.
2. ZdjPQ przedniP pokrywY.
3. UsunPQ przewód olejowy z obudowy (otwieranie kluczem 19) i umiehciQ przewód w odpowiednim

pojemniku.

☛UWAGA! Niebezpiecze_stwo poparzenia gorPcym olejem!

Nalety zebraQ zutyty olej i usunPQ zgodnie z lokalnymi przepisami.
4. PozwoliQ na kompletne sp]yniYcie oleju. Motna w razie potrzeby uniehQ ty] maszyny.
5. WymieniQ filtr oleju.

6. WyczyhciQ wnYtrze sita unikajPc zgiYcia sieci kabli.

☛UWAGA! ZwróciQ uwagY na oznaczenie „GÓRA“ na filtrze oleju!

7. SprawdziQ i w razie potrzeby wymieniQ pierhcie_ okrPg]y „k“.
8. ZwiltyQ smarem gwint i okrPg]y pierhcie_ gwintowany korka uszczelniajPcego.
9. Wype]niQ olejem silnikowym at dosiYgnie on maksymalnego oznaczenia na prYcie wskarnika poziomu

oleju.
10.SprawdziQ ponownie poziom oleju po krótkim testowym uruchomieniu silnika i dope]niQ jehli zajdzie taka

potrzeba.
11.UpewniQ siY czy gwintowany korek uszczelniajPcy nie przecieka.
12.Na]otyQ przedniP pokrywY.

k
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Filtr powietrza

PrzeglPd filtru powietrza:

- SprawdziQ, i jehli zajdzie taka potrzeba, usunPQ grubP warstwY brudu, takiego jak lihcie, osad z kurzu
etc. z otworu powietrza.

- SprawdziQ, i jehli zajdzie taka potrzeba, wyczyhciQ otwory wylotowe py]u (l) przedfiltru cyklonowego.
- Wskarnik obs]ugi filtru powietrza: uruchom silnik i popchnij przepustnicY do pe]nych obrotów na kilka

sekund. System filtrów musi byQ wyczyszczony, jehli mieszek zmniejszy siY i pokryje zielony
pierhcie_ (m). SprawdzaQ mieszek czYsto w ciPgu dnia, gdy praca odbywa siY w warunkach wysokiego
zapylenia.

Konserwacja filtru powietrza:

1. ZwolniQ skrzyd]o (przyciskajPc kciukiem), odkrYciQ (o) i ostrotnie usunPQ z pokrywP (p). Jeden obrót
pokrywy (p) o 90 o w prawo u]atwia usuniYcie.

2. Ostrotnie usunPQ element filtru (r).
3. SprawdziQ stan i czystohQ p]yty zaworowej (u).

4. StukajPc usunPQ suchy brud z elementu filtra.

☛UWAGA! Aby uniknPQ uszkodze_ nie czyhciQ elementu filtra sprYtonym powietrzem.

Uwaga: Sprawdr czy wk]ad filtra nie ma pYkniYQ lub innych uszkodze_, trzymajPc go pod hwiat]o lub
ohwietlajPc lampP.
Nie utywaQ ponownie elementów filtra, jehli sP jakieh uszkodzenia w okolicy papieru
filtrujPcego (s) lub w okolicy krawYdzi uszczelniajPcej (t).

5. ZastPpiQ element filtru jehli wymaga tego plan konserwacji.
6. PostYpowaQ zgodnie z procedurP demontatu w odwrotnej kolejnohci, aby ponownie zainstalowaQ filtr.

po
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Uk]ad paliwowy

☛UWAGA! Nie pracowaQ w poblitu otwartego ognia i nie paliQ podczas pracy przy uk]adzie
paliwowym!

Kontrola odwadniacza:

- PrzekrYciQ szehciokPtnP hrubY „v“ o 2-3 obroty w celu
od]Pczenia.

- ZebraQ wynurzajPce siY krople do przezroczystego pojemnika.
Najpierw pojawiP siY krople wody a potem paliwa, poniewat woda
jest ciYtsza od oleju napYdowego.
Uwidoczni to wyrarna oddzielajPca linia.

- PrzekrYciQ szehciokPtnP hrubY „v“ z powrotem, gdy tylko
uwidoczni siY czyste paliwo.

Wymiana filtru paliwa:

- UmiehciQ odpowiedni pojemnik pod filtrem, aby
zebraQ wyciekajPce paliwo.

- ZamknPQ przewód dop]ywu paliwa.
- OdciPgnPQ przewód paliwa „w“ z obu stron filtra

paliwa „x“ a nastYpnie za]otyQ nowy filtr.

Watne:
ZwracaQ uwagY na czystohQ i unikaQ dostawania
siY brudu do przewodu paliwa!

- Zawsze wk]adaQ filtr paliwa na miejsce. ZwracaQ
uwagY na kierunek strumienia – patrzeQ na strza]ki.

- PozwoliQ na swobodny przep]yw paliwa.
- Po krótkim uruchomieniu upewniQ siY, czy filtr paliwa

nie przecieka.

Kontrola po]Pcze_ gwintowanych:

UpewniQ siY, te wszystkie dostYpne po]Pczenia gwintowane sP
poprawnie przykrYcone i w dobrym stanie.

☛UWAGA! Nie dokrYcaQ hrub g]owicy cylindra!
?ruby regulujPce regulatora obrotów i uk]ad
wtryskowy zosta]y wyposatone w lakier
zabezpieczajPcy; nie dokrYcaQ ich ani
przek]adaQ.

x

w

v
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Akumulator

Kontrola poziomu elektrolitu:

1. ZdjPQ pokrywY akumulatora.
2. SprawdziQ poziom elektrolitu i jeteli za niski, dolaQ wody destylowanej.
3. UmocowaQ pokrywY akumulatora.

☛UWAGA! Przed za]oteniem pokrywy akumulutara upewniQ siY, te os]ona bieguna dodatniego jest

na swoim miejscu.
SprawdziQ kana] przewodu odgazowujPcego!

☛UWAGA! ChroniQ rYce i oczy przed kwasem!

Zalecenie: Akumulator wadliwy zastYpowaQ tylko oryginalnym akumulatorem Wackera.
Akumulatory tradycyjne nie nadajP siY do wysokiego obciPtenia drgajPcego.

4. Przy wymianie akumulatora uwataQ, aby:
Przy wybudowie: od]PczyQ najpierw minus a potem plus,
Przy zabudowie: najpierw przy]PczyQ biegun dodatni a potem biegun ujemny.
O rozruchu z pomocP akumulatora z zewnPtrz p. rozdzia] „Obs]uga“.

Uk]ad sterowania hydraulicznego

Kontrola poziomu oleju:

1. Dyszel ustawiQ pionowo.
2. OtworzyQ wlew (36).
3. Poziom oleju musi byQ równy ze znakiem. W razie potrzeby uzupe]nienia dolaQ oleju Hydrauliköl Fuchs

Renolin MR 520.
4. ZamknPQ wlew (36).

Odpowietrzanie uk]adu hydraulicznego:

1. ZdjPQ fartuch (38) przez wykrYcenie hrub (39).
2. UstawiQ dyszel pionowo, drwigniY posuwu (6) ustawiQ ca]kiem

w po]oteniu posuwu wstecz, otworzyQ wlew (36).
3. PolurniQ hrubY drPtonP (37).
4. NaciskaQ powoli drwigniY posuwu (6) w kierunku posuwu w przód

at olej, wystYpujPcy na hrubie drPtonej, nie bYdzie zawiera] baniek.
5. DociPgnPQ hrubY wydrPtonP (37), zamontowaQ fartuch (38).
6. W razie potrzeby dope]niQ uk]ad olejem hydraulicznym Hydrauliköl

Fuchs Renolin MR 520 i zamknPQ wlew (36).
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Wibrator

Olej
Kontrola poziomu oleju:

1. UstawiQ ubijarkY wibracyjnP poziomo.
2. OtworzyQ otwór wlewowy (40).
3. Poziom oleju musi siYgaQ do poczPtku gwintu w otworze wlewowym (40).
4. W razie potrzeby dolaQ przez otwór wlewowy (40) oleju Fuchs Titan Unic 10W40 MC (utywaQ lejka 0,75 l).
5. ZamknPQ otwór wlewowy (40).

Wymiana oleju:

1. UsunPQ p]ytki wyd]utajPce, jehli zajdzie taka potrzeba.
2. OtworzyQ otwór wlewowy (40).
3. PrzechyliQ ubijarkY wibracyjnP na bok i trzymaQ przechylonP tak d]ugo, at olej wycieknie.
4. UstawiQ ubijarkY wibracyjnP poziomo.
5. Przez otwór wlewowy (40) wlaQ 0,75 litra oleju Fuchs Titan Unic 10W40 MC.
6. ZamknPQ otwór wlewowy (40).
7. ZawiesiQ p]ytki wyd]utajPce, jehli zajdzie taka potrzeba.

☛UWAGA! Nie wlewaQ oleju za duto!

Pasek klinowy wibratora

DziYki zastosowaniu automatycznego sprzYg]a odhrodkowego
napinanie uzupe]niajace paska klinowego nie jest potrzebne.

Kiedy pasek klinowy zrobi siY wYtszy od 15,5 mm, trzeba go
wymieniQ.

Wymiana paska klinowego:

1. ZdjPQ os]one (41) paska.
2. PolurniQ hrubY (42).
3. ZdjaQ grzybek (43), sprYtynY talerzowP (44), uszczelkY (45) i

przedni segment kó]ka pasowego (10).
4. WymieniQ pasek klinowy (12) wibratora.
5. Za]otyQ zdjYte czYhci z powrotem w odwrotnej kolejnohci. UwataQ, aby oznaczenie kolorowe na ko]ku

zgadza]o siY z takim oznaczeniem na kó]ku pasowym (10).

☛UWAGA! CzYhci (elementów) sprzYg]a nie wolno oliwiQ ani smarowaQ. (ich zat]uszczenie grozi

zniszczeniem panewek grafitowych).
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USTERKI

Za ma]a prYdko hQ posuwu w przód

Przyczyna: - Za ma]o oleju hydraulicznego w g]owicy dyszla.
- Powietrze w uk]adzie hydraulicznym.

Zaradzenie: - DolaQ oleju, ile potrzeba.
- OdpowietrzyQ.

Za ma]a prYdko hQ posuwu wstecz

Przyczyna: - Za duto oleju w g]owicy dyszla.
Zaradzenie: - SkorygowaQ poziom odpowiednio do oznakowania.

Brak posuwu wstecz

Przyczyna: - Uszkodzenie mechaniczne.
Zaradzenie:- WezwaQ serwis Wackera.

Utrata oleju hydraulicznego

Przyczyna: - Nieszczelnohci, uszkodzony wPt hydrauliczny.
Zaradzenie: - WymieniQ uszkodzone czYhci.

Zalecenie:  Po katdym demontatu odpowietrzaQ!

Lampka kontrolna nie zga hnie i/lub alarm nie przestanie brz YczeQ

Przyczyna: - Uszkodzenie prPdnicy.
- Uszkodzenie regulatora ]adowania.

Zaradzenie: - WezwaQ serwis Wackera.
- WymieniQ regulator.

Silnik nie daje si Y uruchomi Q

Przyczyna: - Zamek zap]onu (stacyjka) uszkodzony.
- Rozrusznik uszkodzony.
- Guzik rozruchowe uszkodzony.
- Akumulator roz]adowany.
- Brak oleju.

Zaradzenie: - Wymie_ uszkodzone czYhci.
- 5adowanie akumulatora.
- Uzupe]niQ olej i jednokrotnie uruchomiQ drwigniY zaworu na obudowie

filtra olejowego.
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SCHEMAT PO5&CZEN ELEKTRYCZNYCH

1 Wtyczka pakietowa

2 Przycisk

3 WiPzka kablowa

4 Lampka kontrolna (baterii)

5 Wtyczka centralna

6 WkrYt z ]bem walcowym DIN912 - M8x16

7 BrzYczyk piezoelektryczny

8 Przewód do masy

9 Akumulator

10 Przewód na plus

11 Rozrusznik

12 Os]ona rozrusznika

13 Bezpiecznik

14 5Pcznik stalowy
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EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DEKLARACJA ZGODNO ?CI Z PRZEPISAMI UE

Wacker Construction Equipment AG , Preußenstraße 41, 80809 München

bescheinigt, daß das Baugerät:
zahwiadcza, te urzPdzenie:

1. Art: Vibrationsplatte
Rodzaj: P]yta wibracyjna

2. Typ:
Typ: DPU 6055

3. Gerätetypnummer:
Numer urzPdzenia: 0008766 ... / 0008768 ...

4. absolute installierte Leistung:
bezwglYdna moc pod]Pczona: 9,7 kW

in Übereinstimmung mit Richtlinie 2000/14/EG bewertet worden ist:
zosta]o zbadane zgodnie z wytycznP 2000/14/UE:

und in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien hergestellt worden ist:
oraz zosta]o wykonane wed]ug nastYpujPcych wytycznych:

2000/14/EG
EMV - Richtlinie 89/336/EG
98/37/EG
EN 500-1
EN 500-4

...........................................

 Dr. Sick
Vorstand
ZarzPd

Bescheinigung bitte sorgfältig aufbewahren
ProszY starannie przechowywaQ niniejszP deklaracjY

Konformitätsbewer-
tungsverfahren
Procedura ustala-
nia zgodnohci z
przepisami

Bei folgender
einbezogener Prüfstelle
W nastYpujPcych
ohrodkach badawczych

Gemessener
Schallleistungspegel
Zmierzony
poziom mocy
akustycznej

Garantierter
Schallleistungspegel
Gwarantowany
poziom mocy
akustycznej

Anhang VIII
Za]Pcznik VIII

VDE Prüf- und
Zertifizierungsinstitut
Zertifizierungsstelle
Merianstraße 28
63069 Offenbach/Main

108 dB(A) 109 dB(A)
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DIN EN ISO 9001 Zertifikat
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LABORATORIUM BADA 7MASZYN ROBOCZYCH
i G9RNICZYCH

IMB
iGS Numer protokó]u

ZESP95 BADA7 AKUSTYKI i DRGA 7 860/L2/95

8.3.3. Wyniki badania wed ]ug PN-90/N-01357

Przeprowadzone badania (p.8.3.2) uzupe]niono zaliczeniem badanej maszyny do jednej z przewidzianych w
normie

PN-90/N-01357 Drgania. Metody pomiarów i oceny drga_
maszyn pod wzglYdem bezpiecze_stwa i higieny pracy

czterech kategorii oceny ze wzglYdu na zagrotenie organizmu ludzkiego drganiami (ocena taka powinna byQ
wykonana w czasie przygotowania produkcji maszyny - patrz punkt 1.2 cyt. PN).

Wyniki pomiarów wartohci skutecznej przyspieszenia drga_ oddzia]ujPcych na rYce operatora acX, acY i acZ
(TABL. 5 oraz RYS. 7) wskazujP, te w jednym z 1/3-oktawowych pasm czYstotliwohci podlegajPcych ocenie
jest przekroczona wartohQ okrehlajPca granicY pomiYdzy III i IV kategori P maszyn (patrz tablica 3 w
przywo]anej PN); oznacza to, te badana maszyna nalety do kategorii IV, tj. do maszyn niebezpiecznych dla
zdrowia .
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LABORATORIUM BADA 7MASZYN ROBOCZYCH
i G9RNICZYCH

IMB
iGS Numer protokó]u

ZESP95 BADA7 AKUSTYKI i DRGA 7 860/L2/95

TABLICA 6

Porównanie wyników tercjowej analizy skutecznej wartohci przyspieszenia drga_ dzia]ajPcych na rYce
operatora P5YTY WIBRACYJNEJ typu DPU-6055 z wartohciami okrehlajPcymi granicY miYdzy III i IV
kategoriP - wed]ug PN-90/N-01357

Pasmo acX acY acZ
czYst. acX ----- acY ----- acZ -----

agr agr agr

Hz cm/s2 ----------- cm/s2 ----------- cm/s2 -----------

19.2 0.06 15.8 0.05 36.6 0.11
8 8.3 0.03 7.3 0.02 34.8 0.11

30.6 0.10 17.2 0.06 39.9 0.12

16.9 0.05 22.9 0.06 30.3 0.09
16 28.4 0.09 30.3 0.10 57.4 0.18

82.5 0.21 65.8 0.17 88.4 0.22

159.4 0.31 141.2 0.27 188.6 0.36
31 59.9 0.09 213.8 0.34 259.0 0.40

68.6 0.09 225.7 0.28 199.5 0.25

358.5 0.36 408.8 0.41 920.0 0.92
63 587.1 0.46 395.6 0.31 1666.9 1.30

135.0 0.09 238.6 0.15 456.5 0.29

342.5 0.17 403.8 0.20 1029.5 0.51
125 848.7 0.34 831.0 0.33 1760.8 0.70

366.1 0.12 446.0 0.14 1018.9 0.32

402.1 0.10 489.8 0.12 407.3 0.10
250 160.6 0.04 293.2 0.06 465.0 0.09

245.6 0.04 260.0 0.04 482.0 0.08

154.0 0.02 183.5 0.02 304.2 0.04
500 133.5 0.01 165.0 0.02 253.3 0.03

54.0 0.01 56.4 0.01 88.8 0.01

43.7 0.00 42.6 0.00 65.1 0.00
1000 57.1 0.00 55.9 0.00 58.2 0.00

45.0 0.00 43.9 0.00 53.2 0.00

kateg. III III IV

Tablica zawiera:
ac - wartohci skuteczne przyspieszenia drga_ w poszczególnych tercjowych pasmach czYstotliwohci,
aC/agr - porównania wartohci pomierzonych z okrehlajPcymi granicY pomiYdzy III i IV kategoriP.
kateg. - kategoria, do jakiej zaliczana jest maszyna ze wzglYdu na wp]yw drga_ na cz]owieka.
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LABORATORIUM BADA 7MASZYN ROBOCZYCH
i G9RNICZYCH

IMB
iGS Numer protokó]u

ZESP95 BADA7 AKUSTYKI i DRGA 7 860/L2/95

8.4. ZESTAWIENIE WYNIK9W BADA7 P5YTY WIBRACYJNEJ typu:
DPU-6055

Lp. Badana cecha wyrobu Wyniki pomiarów
lub wielkohQ i wymagania lub obserwacji

1 2 3

1 Równowatny poziom drwiYku A
ha]asu na stanowisku pracy
operatora
- podczas eksploatacyjnej pracy

o przebiegu wg p.8.1.1, tj. LAeq = 98.4 dB (A)

1.2 WYMAGANIA
wg PN-84/N-01307

wg 86/188/EWG
LAeq, dop  = 85 dB (A)

podczas pracy eksploatacyjnej
przy narateniu na ha]as

trwajPcym 480 min.
w jednym dniu roboczym

1.3 Stwierdzone niezgodnohci:

podczas pracy eksploatacyjnej
przekroczona jest wartohQ dopuszczalna
o 13.4 dB (A); konieczne jest stosowanie
przez operatora ochronników s]uchu

2 Poziom drwiYku A w odleg]ohci
7 m od powierzchni zewnYtrznych
maszyna

2.1 podczas zagYszczania gruntu w odleg]ohci LA, max  = 91 dB (A)
7 m od hcian bocznych badanej maszyny

2.2 WYMAGANIA

Polskie Normy nie przewidujP wartohci
dopuszczalnej dla ha]asu zewnYtrznego

2.3 Stwierdzone niezgodnohci

nie wystYpujP niezgodnohci
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LABORATORIUM BADA 7MASZYN ROBOCZYCH
i G9RNICZYCH

IMB
iGS Numer protokó]u

ZESP95 BADA7 AKUSTYKI i DRGA 7 860/L2/95

1 2 3

3 ?redniokwadratowa wartohQ watona awX, hr = 270 cm/s 2

przyspieszenia drga_ wystYpujPcych awY, hr = 289 cm/s 2

na stanowisku pracy operatora podczas awZ, hr = 649 cm/s 2

pracy eksploatacyjnej maszyny o
przebiego wg p.8.1.1

3.1 WYMAGANIA
wg PN-91/N-01353

Wartohci dopuszczalne w przypadku
naratenia na drgania trwajPcego
do 480 min. w jednym dniu roboczym:

k = 2.99 awX,dop = 180 cm/s2

k = 2.82 awY,dop = 180 cm/s2

k = 2.51 awZ,dop = 180 cm/s2

3.2 Stwierdzone niezgodnohci:

wystYpujP przekroczenia wartohci
dopuszczalnych

3.3 WYMAGANIA
wg PN-90/N-01357

Zaliczenie badanej maszyny do
odpowiedniej kategorii (I : IV) w
zaletnohci od wartohci skutecznej
przyspieszenia drga_ w tercjowych
pasmach czYstotliwohci

3.4 Stwierdzone niezgodnohci:

maszyna zaliczona do kategorii IV tj.
do maszyn niebezpiecznych dla zdrowia

3.5 WYMAGANIA
wg 89/392/EWG za]. I

1) jehli wartohci przyspieszenia drga_
< 250 cm/s2, to takP informacjY nalety
podaQ w DTR
2) jehli wartohci przyspieszenia drga_
> 250 cm/s2, to w DTR nalety podaQ
wartohci uzyskane z pomiarów

3.6 Stwierdzone niezgodnohci:

wartohci przyspieszenia drga_ sP wiYksze
od 250 cm/s2; w DTR nalety podaQ
wartohci uzyskane z pomiarów






