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Przedmowa
Instrukcja obs³ugi i konserwacji opisuje bezpieczne u¿ytkowanie mechanicznych bu³aw wibracyjnych typu MVX
/ SW / PV. Nale¿y zapoznaæ siê ze wszystkimi szczegó³ami tej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem
maszyny. Prosimy o dok³adne przestrzeganie wszystkich wskazówek i o przeprowadzenie w zalecanej kolejnoci
wszystkich opisanych czynnoci.
Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych i eksploatacyjnych.
W rozdziale 1 bu³awy zosta³y tak przedstawione, ¿e uzyskacie Pañstwo przegl¹d poszczególnych podzespo³ów
i opis ich wzajemnego wspó³dzia³ania. W 2 rozdziale opisane s¹ czynnoci uruchomienia, zatrzymania oraz pracy
bu³aw.
Rozdzia³ 3 zawiera przegl¹d niezbêdnych czynnoci konserwacyjnych i opis czynnoci specyficznych. Rozdzia³
4 obejmuje wskazania do usuwania usterek przez obs³uguj¹cego.
Staramy siê dbaæ szczególnie o to by forma graficzna i teksty objanieñ s³u¿y³y dobrze u¿ytkownikowi. Wskazówki,
które odnosz¹ siê do ilustracji ujête s¹ w nawiasy.
Przyk³ad 1:
Przyk³ad 2:

(2/1)
(2/3,6)

oznacza rysunek 2, wskazane miejsce 1.
oznacza rysunek 2, wskazane miejsce 3 i 6.

Wa¿ne informacje dla operatora i konserwatora oznaczone s¹ piktogramami.
oznacza wa¿n¹ informacjê, któr¹ obs³uguj¹cy lub konserwuj¹cy musi znaæ i stosowaæ.
oznacza opis pracy i postêpowanie wymagaj¹ce przestrzegania ustaleñ i przepisów o ochronie
rodowiska i utylizacji odpadów.

oznacza prace i postêpowanie, które s¹ warunkiem unikniêcia szkód albo zniszczeñ.

oznacza prace i postêpowanie, które s¹ warunkiem wykluczenia zagro¿enia osób obs³uguj¹cych.

Dalsze informacje uzyskacie Pañstwo u autoryzowanych sprzedawców firmy Weber lub
bezporednio w siedziebie firmy:
05-830 Stara Wie / Nadarzyn
ul. Grodziska 7
Tel. 022/739 70 80
Fax. 022/739 70 82
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OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA

Nale¿y przeczytaæ i przestrzegaæ wszystkich wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa (zobacz
tak¿e objanienie piktogramów w przedmowie), w przeciwnym razie:
istnieje zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia u¿ytkownika,
istnieje niebezpieczeñstwo uszkodzenia maszyny i innych dóbr.
Obok instrukcji obs³ugi i przepisów obowi¹zuj¹cych w kraju u¿ytkownika i miejsca zastosowania
nale¿y przestrzegaæ regu³ bezpieczeñstwa i fachowej obs³ugi maszyny.

Zakaz pracy bu³awami w otoczeniu wolno le¿¹cych instalacji
elektrycznych oraz w obszarze zagro¿onym wybuchem.
ODPOWIEDNIE ZASTOSOWANIE
Mechaniczne wibratory wg³êbne mog¹ byæ u¿ywane z uwzglêdnieniem instrukcji obs³ugi i
konserwacji, ogólnie uznanymi przepisami dot. bezpieczeñstwa oraz specjalistycznymi
przepisami krajowymi (miejscowymi).
Jako jedyne zastosowanie mechanicznych wibratorów wg³êbnych uznaje siê:

zagêszczanie betonu
Ka¿de inne zastosowanie uznaje siê za nieodpowiednie i zale¿ne od oceny stanu rzeczy
odpowiedzialnego u¿ytkownika.

ZEZWOLENIE NA U¯YWANIE MECHANICZNYCH WIBRATORÓW
WG£ÊBNYCH
Bu³awami wibracyjnymi mog¹ pracowaæ osoby pe³noletnie. Musz¹ one zostaæ przeszkolone
w obs³udze i konserwacji przez u¿ytkownika lub jego pe³nomocnika.

WYPOSA¯ENIE OCHRONNE
W przypadku mechanicznych wibratorów wg³êbnych opisanych w niniejszej instrukcji
mo¿liwe jest przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha³asu i zaleca siê stosowanie osobistych
ochronników s³uchu przez operatora (zobacz rozdzia³, Wskazówki dla u¿ytkowników w
Polsce"). Do dalszych rodków ochronnych nale¿y he³m i obuwie ochronne.
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Kpl. zestaw napêdowy MVX
Silnik elektryczny
Wy³¹cznik
Przewód pod³¹czeniowy
Tama nona
Rama ochronna
Wa³ napêdowy SW 300
Wa³ napêdowy SW 150
Wa³ napêdowy SW 100
Bu³awa wibracyjna PV 48
Bu³awa wibracyjna PV 38
Bu³awa wibracyjna PV 30

MVX

1.2 Dane techniczne
Silnik napêdowy zespo³u MVX
Zasilany napiêciem 230 V/50 Hz, z 10 m przewodem pod³¹czeniowym
Typ
MVX
Tama
nona

Mac silnika

Iloæ obr./min

kW
1,2

1/min
3000

Rodzaj
ochrony
IP 54

Wymiany D³ x Szer. x Wys.

Waga

mm
200

kg
10,7

370

260

Wyposa¿enie dodatkowe

Wa³y napêdowe SW
Typ
SW
SW
SW
SW

100
150
300
500

rednica wa³u
mm
26
26
26
26

D³ugoæ wa³u
mm
1000
1500
3000
5000

rednica linki
mm
10
10
10
10

Waga
kg
1,5
2,0
4,0
8,5

Bu³awy wibracyjne PV
Typ
PV 30
PV 38
PV 48

MVX

rednica bu³awy
mm
30
38
48

D³ugoæ bu³awy
mm
365,0
390,0
450,0

Czêstotliwoæ
Hz
200
200
200

Waga
kg
1,6
2,3
3,8
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2. Obs³uga
2.1. Postanowienia dotycz¹ce bezpiecznej obs³ugi.
Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i ochronne
Przed rozpoczêciem ka¿dej zmiany roboczej, operator musi sprawdziæ dzia³anie urz¹dzeñ
obs³ugowych i zabezpieczaj¹cych oraz w³aciwe za³o¿enie urz¹dzeñ ochraniaj¹cych. Bu³awy
wibracyjne mog¹ byæ wykorzystywane tylko z u¿yciem wszystkich urz¹dzeñ ochronnych.
Dzia³anie elementów obs³ugowych nie mo¿e podlegaæ wp³ywom ani redukcji.
Operator przed uruchomieniem bu³awy musi za³o¿yæ swoje osobiste ochronniki s³uchu.

Najpierw w³o¿yæ wtyczkê zasilaj¹c¹ do gniazda, a nastêpnie
za³¹czyæ silnik napêdowy.
Je¿eli wyst¹pi¹ usterki.
Je¿eli zostan¹ stwierdzone braki dotycz¹ce dzia³ania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych albo inne
usterki, które maj¹ wp³yw na bezpieczeñstwo eksploatacji nale¿y natychmiast powiadomiæ
osobê nadzoruj¹c¹.
Zachowanie siê operatora.
W czasie eksploatacji nale¿y ci¹gle obserwowaæ stan techniczny ca³ego zespo³u wibracyjnego
pod wzglêdem jej bezpiecznego dzia³ania. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za usterki
spowodowane z³¹ obs³ug¹ bu³aw wibracyjnych.
Zabezpieczenie elektryczne
Przewód zasilaj¹cy nale¿y chroniæ przed uszkodzeniem. Przed ka¿dorazowym u¿yciem
zespo³u wibracyjnego nale¿y sprawdziæ przewód zasilaj¹cy i wtyczkê pod³¹czeniow¹.
Przy³¹cza elektryczne nale¿y chroniæ przed zabrudzeniem, olejem, kontaktem z ostrymi
krawêdziami jak i przed dzia³aniem wysokiej temperatury.
Zagêszczanie.
Nale¿y zwracaæ uwagê, aby podczas zagêszczania rêce operatora nie uleg³y skaleczeniu.

2.2

Pod³¹czenie elektryczne

Zespó³ napêdowy MVX zasilany jest bezporednio z sieci napiêciem 230 V / 50 Hz

ród³a pr¹du musz¹ byæ wyposa¿one w przewód uziemiaj¹cy.
Nale¿y upewniæ siê, czy skrzynki rozdzielcze wyposa¿one s¹ w
wy³¹cznik bezpieczeñstwa FI.
2.3

Transport

Podczas transportu rodkami lokomocji nale¿y zwróciæ uwagê, aby bu³awy nie uleg³y
przesuniêciu.
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2.4

Uruchonienie

- Pod³¹czyæ silnik napêdowy do sieci zasilaj¹cej
- W³¹czyæ zespó³ napêdowy wy³¹cznikiem (1/3)
- Bu³awa wibracyjna osi¹ga natychmiast prêdkoæ pracy
W przypadku braku wyst¹pienie wibracji patrz rozdz 4.2 Przyczyny i usuwanie usterek
Zwróciæ uwagê na prawid³owy monta¿ wszystkich podzespo³ów (1/.... powiêkszenia)

2.5 Wskazówki u¿ytkowania
Zagêszczanie bu³awami wibracyjnymi jest najczêciej stosowan¹ metod¹ zagêszczania betonu.
Bezporedni kontakt bu³awy z betonem umo¿liwia szybkie i skuteczne zagêszczenie betonu
nawet w w¹skim oszalowaniu. W zale¿noci od wielkoci betonowanych powierzchni jak i od
rodzaju betonu stosuje siê ró¿ne wielkoci bu³aw wibracyjnych.
Na przyk³ad: Podczas betonowania cian
rozprowadza siê beton w 30-40 cm warstwach równomiernie roz³o¿onych w
oszalowaniu. Bu³awy wibracyjne zanurza
siê w betonie w odstêpach 8-10 krotnej
rednicy bu³awy, przy oszalowaniu 1-2
krotnej (rys. A). Bu³awê zanurza siê tak
g³êboko, aby ok. 1/3 jej d³ugoci zosta³a
A B
zanurzona w doln¹ warstwê betonu w
celu
dobrego
powi¹zania
poszczególnych warstw betonu (rys. A).
C
Przy zastosowaniu odpowiednich
odstêpów uzyskujemy pe³ne pokrycie
betonowanej
powierzchni
zagêszczanymi obszarami (rys B).
Rys C ukazuje jak nie nale¿y pracowaæ
bu³awami wibracyjnymi, Bu³awy nie s³u¿¹
do
transportu
betonu
(niebezpieczeñstwo rozdzielenia
sk³adników betonu, przewibrowanie).
Zagêszczanie betonu w skonym
oszalowaniu rozpoczynamy od
najg³êbszego punktu (rys E).

E

F

Zagêszczanie po skosie (rys F) powoduje rozdzia³ sk³adników betonu i rysy
( Z ----> wyp³ywaj¹ce mleczko cementowe).
W przypadku zagêszczanie p³ytkich warstw betonu (stropy, posadzki) nale¿y bu³awy wibracyjne
ustawiæ pochy³o lub poziomo w celu zapewnienia odpowiedniego kontaktu bu³awy z betonem.
Bu³awy wibracyjnej nie nale¿y zbyt szybko wyj¹æ z betonu; nale¿y pozwoliæ betonowi zape³niæ
otwór zanurzenia po bu³awie.
Poprzez obserwacjê powierzchni betonowanej mo¿na skontrolowaæ, czy czas wibrowania zosta³
prawid³owo ustawiony. W przypadku pojawiania siê pêcherzyków powietrza na powierzchni
betonowanej nale¿y przyj¹æ, ¿e proces zagêszczania zosta³ przeprowadzony prawid³owo.

MVX
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2.6

Wy³¹czenie zespo³u

- Wy³¹czyæ wy³¹cznik (1/3)
- Wyj¹æ wtyczkê zasilaj¹c¹ z sieci
Nie u¿ywaæ kabla zasilaj¹cego do wyjmowania wtyczki w sieci (nie ci¹gn¹æ za kabel)

2.7 Schemat elektryczny

0 1

10

W2

U2

V2

U1

V1

W1

3

6

a

b

L1

N

MVX

3

Prace konserwacyjne

Kontrola
Bu³awy wibracyjne zale¿nie od warunków ich wykorzystania i wed³ug potrzeby, jednak¿e
przynajmniej raz do roku powinny byæ dok³adnie skontrolowane przez rzeczoznawcê.
Pisemne wiadectwo kontroli powinno byæ przechowywane do nastêpnego sprawdzenia.

Konserwacja
Prace konserwacyjne nale¿y przeprowadzaæ przy roz³¹czonej bu³awie.
Przed rozpoczêciem prac konserwacyjnych nale¿y siê upewniæ, czy nie nast¹pi³o
nieumylne pod³¹czenie zespo³u napêdowego do sieci elektracznej.
Po skoñczonej pracy nale¿y wszystkie elementy ochronne ponownie zamontowaæ.
Prace konserwacyjne
Po skoñczonej pracy nale¿y bu³awê oczyciæ z resztek betonu.
Sprawdziæ przewód zasilaj¹cy na uszkodzenia.
Bu³awy wibracyjne s¹ wyposa¿one w ³o¿yska samosmaruj¹ce nie wymagaj¹ce
konserwacji.
Linkê wa³u napêdowego i sprzêg³a po³¹czeniowe regularnie smarowaæ
smarem.
Zmiany i przebudowa
Samowolne zmiany i przebudowy bu³aw wibracyjnych s¹ ze wzglêdów bezpieczeñstwa
niedopuszczalne. W przypadku szkód bêd¹cych nastêpstwem wprowadzonych zmian lub
przebudowy, wyklucza siê wszelk¹ odpowiedzialnoæ producenta.
A¿eby zagwarantowaæ bezpieczne i pewne u¿ytkowanie nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie
orginalnych czêci zamiennych firmy Weber.

Gwarancja
Wibratory Firmy Weber otrzymuj¹ 12 miesiêczn¹ gwarancjê od daty sprzeda¿y.
(Powiadczenie poprzez kartê gwarancyjn¹, Fakturê sprzeda¿y). Usterki
spowodowane niew³aciw¹ obs³ug¹ nie podlegaj¹ gwarancji.

MVX
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4

Usterki w pracy

4.1

Ogólnie

Je¿eli podczas pracy bu³awy nast¹pi usterka, zaleca siê przeprowadzenie nastêpuj¹cych
czynnoci:
- Bu³awê jak w rozdz. 2.6 opisano wy³¹czyæ.
- ustaliæ przyczynê usterki (patrz rozdz. 4.2 Przyczyny usterek)
Opisy szczegó³owe ró¿nych elementów sk³adowych i odszukanie wskazówek w
materia³ach przegl¹dowych( rozdzia³ 3) i rozdziale 4 - dot. usuwania usterek umo¿liwiaj¹
szybkie usuniêcie usterki.Warunkiem jest dok³adne przestrzeganie kolejnoci
poszczególnych etapów naprawy maszyny.
Naprawy nale¿y przeprowadzaæ przy pomocy odpowiednich narzêdzi. Nale¿y
przestrzegaæ zasad zawartych w instrukcji obs³ugi i konserwacji.
Je¿eli usterka po wymianie czêci lub podzespo³u nie zosta³a usuniêta nale¿y
przeprowadziæ nastêpn¹ z opisanych czynnoci naprawczych.
Je¿eli usterka pomimo zastosowania wszystkich opisanych w instrukcji obs³ugi czynnoci
nie zosta³a usuniêta, nale¿y zwróciæ siê o pomoc do autoryzowanego serwisu.

4.2 Przyczyny i usuwanie usterek
Usterka

Przyczyna

Naprawa

Uwaga

Bu³awy nie mo¿na
uruchomiæ

b³¹d obs³ugi

wykonaæ czynnoci uruchomienia wg opisu

# 2.4

Bu³awa nie pracuje

sprawdziæ pod³¹czenie
sprawdziæ pod³¹czenie do sieci zasilaj¹cej
wtyczki - gniazda

Silnik pracuje bu³awa nie wibruje

wahad³o w stanie
równowagi

Bu³awa brzêczy
podczas pracy

uszkodzone ³o¿ysko

12

uderzyæ o pod³o¿e w celu wyprowadzenia wahad³a
z równowagi

Odes³aæ do autoryzowanego serwisu

Rozdz 5

WVN

4.3 Wskazówki dla u¿ytkowników w Polsce
Wibratory MVX s¹ urz¹dzeniami prostymi i niezawodnymi, zasilanymi pr¹dem
elektrycznym o napiêciu 220 V.
Podczas omio godzinnej pracy wibratorami na stanowisku pracy operatora przekroczony
jest poziom ha³asu. Powoduje to koniecznoæ stosowania przez operatora odpowiednich
ochronników s³uchu np. MWD 11, ELA II.
Równowa¿ny poziom dwiêku dzia³aj¹cy na operatora osi¹ga nastêpuj¹ce wartoci,
podczas pracy eskploatacyjnej wibratorem:
PV 30
90,3

PV 38
86,7

PV 48
88,5

db(A)

Poziom dzwiêku ha³asu A zewnêtrzego wystêpuj¹cego w odleg³oci 1 m od zewnêtrznej
ciany bu³awy zawieszonej w powietrzu i pracuj¹cej luzem osi¹ga nastêpuj¹ce wartoci:
PV 30
94

PV 38
88

PV 48
87

db(A)

redniokwadratowe wartoci wa¿one przespieszenia drgañ dzia³aj¹cych na operatora osi¹gaj¹
nastêpuj¹ce wartoci w czasie pracy eksploatacyjnej wibratorem:
awx,r
awy,r
awz,r

PV 30
657
545
523

PV 38
470
740
443

PV 48
386
894
388

cm/s2
cm/s2
cm/s2

i bu³awy wibracyjne zosta³y zaliczone do nastêpuj¹cych kategorii:
bu³awa PV 30
bu³awa PV 38
bu³awa PV 48

------> kategoria IV
------> kategoria IV
------> kategoria IV

wg PN 90/N-01357
i powy¿szych wzgl. zaleca siê stosowanie rêkawic antywibracyjnych oraz ograniczenia pracy
zgodnie z podan¹ ni¿ej tabel¹:
Ograniczenia
drgania
ha³as

WVN

PV 30
36
150

PV 38
28
300

PV 48
19
180

(min)
(min)
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6 Weber Maschinentechnik GmbH
Zapytania, w¹tpliwoci, problemy rozwi¹zane zostan¹:
Niemcy

WEBER Maschinentechnik GmbH
Telefon
Postfach 2153
Telefax
57329 Bad Laasphe - Rückershausen

02754 / 398-0
02754 / 398101

Holandia

WEBER Machinetechniek B.V.
Graafschap Hornelaan 159
6001 AC Weert

Telefon
Telefax

0031-495 / 530215
0031-495 / 541839

Francja

WEBER Technologie S.a.r.l.
26 rue d Arsonval
69680 Chassieu

Telefon
Telefax

0033-4 / 72791020
0033-4 / 72791021

Polska

WEBER Maschinentechnik
Sp. z o.o.
ul. Grodziska 7
05-830 Stara Wie / Nadarzyn

Telefon
Telefax

0048-22 / 739 70 - 80
0048-22 / 739 70 - 81
0048-22 / 739 70 - 82

WEBER Machine (USA), Inc.
40 Johnson Ave 112
Bangor, ME 04401

Telefon
Telefax

001-207 / 947 / 4990
001-207 / 947 / 5452

WEBER Maschinentechnik do Brasil
Maquinas para Construcao Ltda.
Rua Sete de Setembro, 275
93332  470 Novo Hamburgo, RS
Brasil

Telefon
Telefax

0055-51 / 587 3044
0055-51 / 587 2271

Stany
Zjednoczone
i Kanada
Ameryka
Po³udniowa
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> Zagêszczarki gruntu
> Ubijaki stopowe
> Walce wibracyjne
> Przecinarki
> Wibratory wg³êbne i przetwornice
> Silniki wibracyjne
> Pi³y stolikowe
> Zacieraczki do betonu
> oraz.......

MASCHINENTECHNIK Sp. z o.o.
05-830 Stara Wie / Nadarzyn
ul. Grodziska 7
Tel. 0048 / 22 / 739 70 80
Tel. 0048 / 22 / 739 70 81
Fax. 0048 / 22 / 739 70 82
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