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Zalecenia do niniejszej instrukcji
1.

Zalecenia do niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja eksploatacji podzielona jest
na następujące rozdziały główne:
•
•
•
•
•

1

Obsługa
Konserwacja
Dane techniczne
Lista części zamiennych
Indeks haseł

Zalecenia bezpieczeństwa znajdują się na
początku rozdziałów lub/oraz w ramkach (1).

Niniejsza instrukcja obsługi i
konserwacji musi być zawsze dostępna w miejscu
użytkowania urządzenia.
Wszystkie instrukcje muszą
zostać przeczytane i zrozumiane
przez personel obsługowy przed
uruchomieniem, jak również
muszą być przestrzegane.

Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Podstawowe zasady bezpieczeństwa
2.

Podstawowe zasady
bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji obsługi zawarte są
najważniejsze zalecenia prawidłowej z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji
urządzenia Estrich Boy.
Miejsca szczególnie ważne w instrukcji oznaczono specjalnym symbolem. Mają one
następujące znaczenie:
UWAGA! Symbol ten oznacza bezpośrednie zagrożenie
życia i zdrowia osób na skutek
oddziaływania mechanicznego.
UWAGA! Symbol ten oznacza
bezpośrednie zagrożenie życia i
zdrowia osób na skutek elektrycznego mechanicznego.
ZALECENIE! Prace konserwacyjne
lub serwisowe!

2.1 Zobowiązania
Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać przy urządzeniu.
W uzupełnieniu instrukcji obsługi należy
udostępnić ogólnie obowiązujące oraz miejscowe przepisy odnośnie zapobiegania wypadkom (zrzeszenia zawodowe budownictwa), jak
również przepisy o ochronie środowiska oraz
przestrzegać tych przepisów.
Dodatkowo należy przestrzegać przepisów
państwa, w którym urządzenie jest stosowane.
Teraz można przystąpić do korzystania z
urządzenia Estrich Boy
• zgodnie z przeznaczeniem
• w nienagannym stanie technicznym.
Zakłócenia, które powodują zmniejszenie
bezpieczeństwa należy bezzwłocznie usuwać.
Estrich Boy jest maszyną budowlaną umieszBrinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Podstawowe zasady bezpieczeństwa
czoną na przyczepie i podlega rozporządzeniu
o ruchu drogowym. Wiąże się z tym
obowiązek posiadania urzędowej rejestracji
(zielona, bezpodatkowa rejestracja samochodowa) oraz zobowiązanie do przeprowadzania
kontroli technicznej przez zatwierdzoną stację
kontroli technicznej przeprowadzane co 2 lata.
Poza terytorium Niemiec obowiązują właściwe
dla danego kraju wytyczne dopuszczania do
ruchu drogowego.
Do zgłoszenia do ruchu drogowego w Niemczech wymagane są następujące dokumenty:
• Ogólne dopuszczenie pojazdu do ruchu
(ABE) względnie opinię rzeczoznawcy
według § 18 (5) StVZO,
• Dowód osobisty / paszport względnie kopię
wyciągu z rejestru handlowego w przypadku
osób prawnych.
W przypadku maszyn używanych dodatkowo
• ostatnie obowiązujące badanie główne
według § 29 StVZO dla użytkowania w ruchu drogowym,
• Zaświadczenie o wyrejestrowaniu z urzędu
dopuszczającego pojazd samochodowy do
ruchu w oryginale (egzemplarz dla posiadacza pojazdu).
Urząd ruchu drogowego wydaje przydział tablicy rejestracyjnej:
• Tablica rejestracyjna w formacie 520 mm
(zlecić sporządzenie formatu standardowego dla samochodów osobowych PKW i
przedstawić urzędowi ruchu drogowego do
ostemplowania. Tablica jest zwracana wraz z
osobnym dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Zamiast osobnego dowodu rejestracyjnego
pojazdu Urząd Rejestracji Pojazdów Mechanicznych może również wystawić dowód
rejestracyjny z tyłu ogólnego dopuszczenia
pojazdu do ruchu (ABE) lub opinii rzeczoznawcy według § 18 (5) StVZO!
Do wyrejestrowania należy przedstawić w
Urzędzie Rejestracji Pojazdów Mechanicznych
następujące dokumenty:
• Ogólne dopuszczenie pojazdu do ruchu
(ABE) względnie opinia rzeczoznawcy
według § 18 (5) StVZO,
• Dowód osobisty / paszport względnie kopię
wyciągu z rejestru handlowego w przypadku
osób prawnych.
• Tablica rejestracyjna
Mieszalniki i zbiorniki ciśnieniowe podlegają

Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Gwarancja i odpowiedzialność
odpowiednim przepisom państwowym (w
Niemczech Rozporządzenie o zbiornikach
ciśnieniowych, szczególnie § 8 grupa kontrolna IV). Należy przestrzegać okresowych
wyznaczonych kontroli mieszalników i zbiorników ciśnieniowych! W tym celu do
urządzenia dołączone jest zaświadczenie kontroli konstrukcji i próby ciśnieniowej zbiornika
ciśnieniowego (certyﬁkat kotła).
2.2 Gwarancja i odpowiedzialność
Zasadniczo obowiązują „Ogólne Warunki Handlowe“ naszej ﬁrmy. Warunki te są
udostępniane eksploatatorowi najpóźniej
po zawarciu umowy. Wyklucza się prawa do
gwarancji i odszkodowania w przypadku szkód
osobowych i rzeczowych, jeśli były one spowodowane jedną lub wieloma następującymi
przyczynami:
• niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie
urządzenie
• nieprawidłowy montaż, rozruch, obsługa i
konserwacja urządzenia
• nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi odnośnie transportu,
magazynowania, montażu, rozruchu, eksploatacji, konserwacji (dotyczy to zwłaszcza
pierwszej kontroli po 50 godzinach eksploatacji. Wszystkie prace muszą być wykonywane przez autoryzowany warsztat wyspecjalizowany lub przez ﬁrmę Brinkmann)
• samowolne zmiany konstrukcyjne
• niedostateczna kontrola elementów maszyny, które podlegają zużyciu
• nieumiejętne przeprowadzenie napraw (wolno stosować tylko oryginalne części zamienne ﬁrmy Brinkmann lub części dopuszczone przez producenta)
W celu uzyskania informacji należy podawać
wszystkie dane maszyny.
Przy zamawianiu części zamiennych należy
podawać następujące informacje:
• Typ maszyny
• Nr artykułu
• Oznaczenie

Ze względów bezpieczeństwa
należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne ﬁrmy
BRINKMANN lub części dopuszczone do stosowania przez producenta.

Przy przeprowadzaniu prac konserwacyjnych
należy zachować bezwzględną czystość. ZaBrinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
nieczyszczenia mogą spowodować poważne
uszkodzenie powierzchni łożyskowych i
uszczelniających.
Okres użytkowania i niezawodność urządzenia
Estrich Boy zależą w znacznym stopniu od
prawidłowej obsługi i konserwacji.
2.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie Estrich Boy jest to tłoczący
przenośnik pneumatyczny z mieszalnikiem przeznaczony do wszystkich
znanych mas jastrychowych, zaprawowych i betonowych o uziarnieniu
do 16 mm.
Dzięki temu można przetwarzać materiały
plastyczne, takie jak jastrych cementowy,
jastrych anhydrytowy, beton lekki, zaprawę,
mieszaninę gliny/słomy, ziemię do kwiatów,
materiał ogniotrwały, ziarnisty materiał sypki,
jak również beton, piasek i żwir o uziarnieniu
do 16 mm.
Przetwarzanie innych materiałów jest dopuszczalne wyłącznie w uzgodnieniu z producentem.
Niedozwolone jest wszelkie niezgodne z przeznaczeniem użycie urządzenia.
Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem
zaliczane jest również:
• Przestrzeganie wszystkich zaleceń z instrukcji obsługi,
• Wykonywanie czynności kontrolnych i
prac konserwacyjnych w przewidzianych
terminach.
2.4 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
Niedozwolone jest wszelkie użytkowanie
urządzenia inne, niż wymienione obok. Użycie
niezgodnego z przeznaczeniem może być
źródłem zagrożenia.
2.5 Urządzenia zabezpieczające
Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Urządzenia zabezpieczające oraz środki zabezpieczające
zystkie urządzenia zabezpieczające muszą
zostać montowane i być sprawne. Siatka
ochronna jest stałym urządzeniem zabezpieczającym, którego w żadnym wypadku nie wolno
usuwać w czasie pracy maszyny. Urządzenie
Estrich Boy spełnia wszystkie wymagania
europejskich norm bezpieczeństwa dotyczących maszyn budowlanych.

W żadnym wypadku nie wolno
wkładać rąk poprzez kraty!

2.6

Nieformalne środki
zabezpieczające

Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać przy urządzeniu. W uzupełnieniu instrukcji
obsługi należy udostępnić ogólnie obowiązujące oraz miejscowe przepisy odnośnie zapobiegania wypadkom, jak również przepisy o
ochronie środowiska oraz przestrzegać tych
przepisów.
Wszystkie umieszczone na
maszynie zalecenia odnośnie
zabezpieczeń i ostrzeżenia przed
niebezpieczeństwami muszą być
dobrze czytelne, a w razie potrzeby należy je wymieniać.
2.7 Środki zabezpieczające w czasie
zwykłej eksploatacji
Maszynę należy eksploatować tylko wtedy,
gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające są
całkowicie sprawne.
Przed włączeniem należy sprawdzać, czy nie
spowoduje to niczyjego zagrożenia.
Co najmniej raz na dzień należy sprawdzać
maszynę i wyposażenie, takie jak giętkie
przewody tłoczne lub stojak wylotowy pod
względem widocznych z zewnątrz uszkodzeń
oraz sprawdzać sprawność urządzeń zabezpieczających. Zwłaszcza przewody giętkie należy
sprawdzać pod względem zużycia, pęknięć,
wybrzuszeń lub uszkodzeń oplotu!
Złącza należy sprawdzać pod względem zużycia, funkcjonowania lub pęknięcia! W przypadku oznak uszkodzenia lub co 3 miesiące należy
wymieniać wszystkie giętkie przewody tłoczne
oraz złącza.
Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Zalecenia odnośnie konserwacji, utrzymania w
ruchu oraz zmian konstrukcyjnych
2.8 Konserwacja i naprawa, usuwanie
zakłóceń
• Przewidziane prace nastawcze, konserwacyjne oraz kontrolne należy przeprowadzać
w odpowiednim terminie.
Elastyczne przewody gumowe wraz z ich
złączami podlegają naturalnemu zużyciu na
skutek ścierania i starzenia materiału. Prawidłowość stanu tych przewodów powinna
być sprawdzana przez fachowca (najpóźniej
co 3 miesiące) i w razie potrzeby należy je
bezzwłocznie wymieniać. Przeprowadzenie
kontroli należy potwierdzać na arkuszu kontrolnym.
• Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich prac konserwacyjnych, kontrolnych i
naprawczych urządzenie należy odłączać od
zasilania i zabezpieczać przed niezamierzonym ponownym włączeniem poprzez
naciśnięcie odłącznika.
• Umieszczać tabliczkę ostrzegającą przed
ponownym włączeniem.
• Rozkręcane połączenia gwintowane należy
sprawdzać pod względem zamocowania.
Po zakończeniu prac konserwacyjnych
należy sprawdzać funkcjonowanie urządzeń
zabezpieczających.
2.9 Zmiany konstrukcyjne urządzenia
Bez pozwolenia producenta nie wolno
wprowadzać żadnych zmian ani uzupełnień
konstrukcyjnych urządzenia. Dotyczy to
również spawania części nośnych. Wszystkie
czynności związane ze zmianami wymagają
pisemnego potwierdzenia ﬁrmy Brinkmann
Maschinen- fabrik GmbH & Co. KG.
Elementy maszyny, których stan nie jest nienaganny należy bezzwłocznie wymieniać.
Należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne i podlegające zużyciu.
W przypadku części pochodzenia obcego nie
można zagwarantować, że zostały zaprojektowane i wyprodukowane w sposób odpowiedni
do występujących obciążeń i zagrożeń.
Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Zalecenia odnośnie konserwacji, utrzymania
w ruchu oraz zmian konstrukcyjnych
2.10 Czyszczenie maszyny i usuwanie
Maszynę należy utrzymywać w stanie wolnym
od zaschniętych zanieczyszczeń. Spryskać
środkiem do konserwacji maszyn, który podlega biorozkładowi. Jako optymalny
środek zapobiegający przyleganiu i chroniący
przed korozją zalecany jest środek do
konserwacji maszyn BC ﬁrmy Brinkmann (Nr artykułu ﬁrmy Brinkmann:
M 605 000 0000).
W żadnym wypadku do czyszczenia i konserwacji maszyny nie wolno używać oleju
napędowego.
Następstwem tego może być trwałe uszkodzenie wszystkich uszczelnień lub elementów z
tworzywa sztucznego
Substancje i materiały należy stosować i
usuwać w odpowiedni sposób, a zwłaszcza:
• Przy wykonywaniu prac przy systemach i
instalacjach smarowania,
• Przy czyszczeniu za pomocą rozpuszczalników.

Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Przepisy bezpieczeństwa dla sprężarki/silnika
2.11 Przepisy bezpieczeństwa dla
sprężarek przewoźnych

7. Przed wymontowaniem jakiejkolwiek
części znajdującej się pod ciśnieniem,
należy skutecznie odciąć sprężarkę lub
wyposażenie od wszystkich źródeł ciśnienia
i przeprowadzić redukcję ciśnienia w całej
instalacji. Dodatkowo przy każdym zaworze odcinającym należy umieścić tabliczkę
ostrzegawczą z napisem "Przy maszynie
przeprowadzane są prace; nie otwierać".

Ogólne przepisy bezpieczeństwa
1. Eksploatator ponosi odpowiedzialność
za to, aby maszyna ESTRICH BOY
była zawsze utrzymywana w stanie
umożliwiającym bezpieczną pracę. Części
sprężarki oraz wyposażenia, których brakuje lub zostały ocenione jako nie nadające
się do bezpiecznej pracy , muszą zostać
niezwłocznie wymienione.

8. Przed przystąpieniem do przeprowadzania naprawy należy sprawdzić, czy
urządzenie nie będzie mogło zostać
omyłkowo włączone. Jako dodatkowy
środek zabezpieczający przy urządzeniu
rozrusznikowym należy umieścić tabliczkę
informacyjną z następującym napisem:
"Maszyna jest naprawiana; nie włączać".
W przypadku urządzeń z napędem dieslowskim trzeba wymontować akumulator
lub opatrzyć zaciski kołpakami izolacyjnymi. W przypadku urządzeń z napędem
elektrycznym trzeba zabezpieczyć
włącznik główny w pozycji wyłączenia
i wymontować bezpieczniki. Tabliczkę
informacyjną z napisem "Maszyna jest
naprawiana; nie włączać" trzeba umieścić
na skrzynce bezpiecznikowej lub przy
włączniku głównym.

2. Należy stosować wyłącznie oleje i smary zalecane lub dopuszczone przez ﬁrmę
Brinkmann. Należy zwracać uwagę na to,
aby wybrane środki smarowe spełniały
wszystkie mające zastosowanie przepisy bezpieczeństwa, przede wszystkim
odnośnie zagrożenia zapłonem oleju lub
wybuchem oraz co się tyczy możliwości
przetwarzania lub wytwarzania niebezpiecznych gazów.
3. Osoba nadzorująca lub odpowiedzialna musi zawsze zwracać uwagę na to,
aby wszystkie przepisy odnośnie obsługi
i konserwacji maszyn i narzędzi były
dokładnie przestrzegane.

9. Wartości graniczne (ciśnienia, temperatury,
prędkości obrotowe, itp.) muszą być trwale
oznaczone.

4. Prace konserwacyjne, remontowe i
naprawcze muszą być wykonywane
wyłącznie przez specjalnie wyszkolony
personel, w razi potrzeby pod nadzorem
osoby wykwaliﬁkowanej w kierunku przeprowadzania takich prac.

10. W żadnym wypadku nie wolno eksploatować maszyn lub narzędzi poniżej lub
powyżej ich wartości granicznych
(ciśnienie, temperatura, prędkość obrotowa, itp.). Zaprzestawać wykonywania prac
konserwacyjnych.

5. Przy każdej oznace lub podejrzeniu, że element wewnętrzny maszyny uległa nagrzaniu, trzeba wyłączyć maszynę. Jednakże
w żadnym wypadku nie wolno otwierać
pokrywy kontrolnej, zanim maszyna nie
wystygnie w wystarczającym stopniu, aby
uniknąć samozapłonu par oleju przy zmieszaniu z powietrzem.

11. W stosunku do każdej maszyny należy
rejestrować dane eksploatacyjne i prace
konserwacyjne w dzienniku eksploatacyjnym. Część i rodzaj prac konserwacyjnych może wskazywać wątpliwy stan
eksploatacyjny.

6. Wszystkie prace konserwacyjne, które nie
są bieżącymi, należy wykonywać wyłącznie
przy wyłączonym urządzeniu.

12. Maszyna ESTRICH BOY musi być utrzymywana w stanie czystym , tzn. bez
pozostałości oleju lub innych substancji
oraz wolna od pyłu.

Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Przepisy bezpieczeństwa dla sprężarki
13. W celu uniknięcia wzrostu temperatury
roboczej, należy w regularnych odstępach
czasu przeprowadzać kontrole i naprawy
powierzchni przekazujących ciepło (żebra
chłodzące, chłodnice pośrednie, płaszcz
wodny itp.). Należy przestrzegać przedziałów czasu czyszczenia i konserwacji dla
maszyny ESTRICH BOY.
14. Wszystkie urządzenia regulacyjne i zabezpieczające muszą być starannie obsługiwane, dla zapewnienia ich niezawodnego
działania. Nie wolno ich wyłączać.
15. Należy unikać uszkodzenia zaworów
bezpieczeństwa i innych reduktorów
ciśnienia. Przede wszystkim należy zwracać
uwagę na zanieczyszczenia z cementu, drobnoziarnistego piasku lub nagromadzeń włókien, które mogłyby wpływać
na pogorszenie działania tych urządzeń.
16. W regularnych odstępach czasu należy
sprawdzać dokładność wskaźników
ciśnienia i temperatury. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych granic tolerancji,
trzeba je wymienić.
17. Należy stosować wyłącznie oryginalne
części ﬁrmy Brinkmann.
18. W celu sprawdzenia bezpiecznego
działania urządzeń zabezpieczających,
należy postępować zgodnie z opisem
podanych w harmonogramie konserwacji
stanowiącym część instrukcji eksploatacji.
19. Do czyszczenia części w żadnym wypadku
nie wolno stosować palnych rozpuszczalników, olejów napędowych lub czterochlorku węgla. Należy zastosować środki
zabezpieczające przed trującymi parami
cieczy czyszczących.
20. Podczas konserwacji i przeprowadzania
prac naprawczych należy zawsze zwracać
uwagę na wzorową czystość. Ochronę
przed zanieczyszczeniami należy zapewnić
zakrywając elementy z odsłoniętymi otworami czystą szmatą, papierem lub taśmami
klejącymi.

21. Silnik, prądnicę prądu zmiennego, ﬁltr
ssący powietrza, komponenty elektryczne,
urządzenia regulacyjne itp. należy chronić
przed przedostaniem się wilgoci - np. przy
czyszczeniu za pomocą strumienia pary.
22. W przypadku konieczności przeprowadzenia przy maszynie prac, które
powodują powstawanie wysokiej temperatury, płomieni lub iskier, trzeba chronić
otaczające komponenty za pomocą niepalnego materiału.
23. Wnętrza maszyny, zbiornika ciśnieniowego
itp. w żadnym wypadku nie wolno
sprawdzać za pomocą źródła światła w
postaci odkrytych płomieni.
24. W przypadku maszyn przewoźnych należy
bezpiecznie podeprzeć cięgło i oś (osie),
gdy praca wykonywana jest pod maszyną
względnie demontowane jest koło. Nie
wolno polegać jedynie na podnośniku
samochodowym.
25. Przed przystąpieniem do demontażu lub
naprawy maszyny ESTRICH BOY, silnika
lub innego urządzenia, należy sprawdzić,
czy żadne elementy ruchome o ciężarze
przekraczającym 15 kg nie mogą się
odtoczyć ani poruszać się.
26. Po zakończeniu prac naprawczych zawsze
należy sprawdzać, czy żadne narzędzia,
nieprzymocowane elementy lub szmaty
nie pozostały w maszynie lub na maszynie, silniku napędowym lub mechanizmie
napędowym. Mechanizmy maszyn z podstawowym ruchem posuwisto-zwrotnym należy przekręcać co najmniej raz
, a maszyny obrotowe wielokrotnie, aby
sprawdzić, czy w maszynie lub w członie
napędowym nie występuje żadna usterka
mechaniczna. Przy pierwszym rozruchu
oraz po każdej zmianie przyłączy elektrycznych lub urządzeń przełączających, należy
sprawdzać kierunek obrotu silników
elektrycznych, aby zapewnić niezawodne
działanie pompy olejowej oraz wentylatora.

Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Transport
3

Transport

3.1 Specjalne zalecenia
bezpieczeństwa
• Przy zmianie miejsca ustawienia maszyny
na placu budowy należy zadbać o to, aby
mieszalnik i zbiornik tłoczny był pusty oraz
aby na elementy maszyny nie oddziaływało
ciśnienie.
• Należy stosować tylko nadający się samochód transportowy lub holujący o wystarczającej sile holowania oraz sile wsporczej!
• Linę holowniczą należy zawsze prawidłowo
mocować karabińczykami do samochodu
holującego.
• Ze względów bezpieczeństwa maszynę
umieszczoną na przyczepie należy zawsze przemieszczać w dwie osoby! Zawsze
należy dbać o to, aby co najmniej jedna
osoba do pomocy znajdowała się w polu
widzenia lub w zasięgu słyszalności!
• W przypadku nowych maszyn lub po wymianie opon, po przejechaniu kilku metrów należy koniecznie jeszcze raz dokręcić
nakrętki mocujące koła przepisowym momentem obrotowym
3.2 Transportowanie dźwigiem
Przy przemieszczaniu za pomocą dźwigu
maszynę należy zasadniczo podwieszać w
dwóch punktach!
Ostrożnie! Uchwyt do podwieszania
znajdujący się w górnej części silnika przewidziano wyłącznie do demontażu jednostki
silnika, sprężarki!
Wszystkie nie przymocowane elementy, które
przy unoszeniu mogą opaść należy usunąć
lub przymocować; elementy zamocowane
obrotowo takie jak klapy lub pokrywy należy
zabezpieczyć poprzez unieruchomienie. Nie
wolno zapomnieć o usunięciu zabezpieczeń
transportowych przed następnym ustawianiem
lub o starannym zamontowaniu zdemontowanych elementów!
Następnie umieścić kompetentną osobę
kierującą w polu widzenia operatora dźwigu
lub nawiązać z nim kontakt głosowy.
Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Dopiero potem należy podwiesić maszynę do
dźwigu.
Do podnoszenia należy stosować zawsze
tylko dźwigi oraz urządzenia podwieszające
o odpowiednim udźwigu. Uprzednio należy
skontrolować, czy zostały one sprawdzone i dopuszczone do używania zgodnie z
miejscowymi przepisami bezpieczeństwa. Jeśli
maszyna lub elementy maszyny unoszone
są za pomocą jednego lub wielu uchwytów
podnośnikowych , należy stosować haki, uchwyty podnośnikowe lub szkle.
Przewodów, łańcuchów ani lin w żadnym wypadku nie wolno mocować bezpośrednio do
uchwytów podnośnikowych!
W żadnym wypadku nie wolno używać
wygiętych haków itp. ani mocować w taki
sposób, aby były one obciążane zawsze w linii
prostej z osią mocowania ładunku . W razie
potrzeby pomiędzy dźwigiem i ładunkiem
można umieścić dźwigar.
Można użyć również dwóch dźwigów, które
jednak nie mogą być pochylone o więcej niż
30° w stosunku do prostopadłej.
Udźwig dźwigu zmniejsza się, gdy siła podnoszenia nie przebiega pionowo!
W każdym przypadku maszynę należy
przymocować w taki sposób, aby była ona
unoszona pionowo i nie mogła się przechylić
ani obrócić. Z ładunkiem należy postępować
ostrożnie i nie pracować z werwą! Przyspieszanie i opóźnianie muszą z tego względu
pozostawać w dopuszczalnych granicach.
W żadnym wypadku nie wolno pozostawiać
ładunku podwieszonego do dźwigu! Koniecznie należy zwracać uwagę na to, aby nikt nie
przebywał w streﬁe zagrożenia powodowanego przez ładunek!
Podwieszenie na przykładzie maszyny:
Powiesić pas do uchwytu przy przystawce maszyny; długość całkowita ok. 1500 mm, udźwig
ok. 2000 kg.
Drugi pas owinąć wokół mieszalnika (poprzez
stopę); długość całkowita ok. 4000 mm,
udźwig ok. 2250 kg.

atg052

3.3 Elementy podwozia
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Wszystkie konieczne do wykonania prace
montażowe i nastawcze przy podwoziu należy
zlecać wyłącznie producentowi pojazdu lub
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu!
W żadnym wypadku nie wolno spawać podwozia!
Po jeździe zimą po drogach solonych podwozie należy obmyć wodą.
Wsporniki korbowe należy czyścić w regularnych odstępach czasu.
Wszystkie dane dotyczące typu na podwoziu
muszą być dobrze czytelne!
3.4 Podwozie:

5

6

4

7

3

1

2

11 8
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atg053

1

Rama

2

Koło wsporcze

3

Hamulec ręczny

4

Urządzenie najazdowe

5

Ucho pociągowe / Złącze głowicy kulowej

6

Element pośredni

7

Dyszel

8

Oś

9

Koła

10

Hamulec

11

Klin hamulcowy

Rama (1)
Rama jest to wytrzymała na skręcenia konstrukcja specjalna ze stali wysokogatunkowej,
która zapewnia stabilne pozycję pojazdu na
drodze.
Koło wsporcze (2)
Koło wsporcze nie wymaga konserwacji.
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Do jazdy koło wsporcze należy skręcić do góry,
złożyć i zabezpieczyć.
W celu ustawienia w miejscu pracy wykręcić
koło wsporcze, do momentu aż podwozie
będzie ustawione poziomo.
Koło jezdne można złożyć nad zabezpieczeniem wspornika tylko w stanie nieobciążonym.
Składanie wykonywane jest ręcznie. Samo
rozkładanie odbywa się automatycznie. W pozycji rozłożonej koło bieżne blokuje się samoczynnie.
Hamulec ręczny (3) (hamulec postojowy)
Obsługiwany przez gazowy element sprężynowy hamulec ręczny służy do bezpiecznego
odstawiania parkowania maszyny. Przy odtaczaniu podwozie hamulec ręczny zaciąga się automatycznie.
Obsługa wersji z gazowym elementem
sprężystym: zaciągnąć hamulec ręczny do
unieruchomienia w punkcie martwym. W celu
zwolnienia dźwigni ręcznej wyraźnie wyczuwalnej nad punktem martwym przestawić z
powrotem do pozycji zerowej.
Obsługa wersji z siłownikiem sprężynowym:
zaciągnąć hamulec ręczny do unieruchomienia
aż do ostatniego zęba.
Należy mieć na względzie to, że maszyna do
momentu pełnego zadziałania hamulec może
się odtoczyć!
Urządzenie najazdowe (4)
Gdy pojazd holujący hamuje względnie jedzie
z góry, cięgło urządzenia najazdowego przesuwa się w zależności od wartości siły dyszlowej.
Powoduje to zadziałanie hamulca.
Również przy jeździe do tyłu na początku
hamulec działa. Jednakże z uwagi na to, że
bęben hamulcowy obraca się do tyłu, działanie
hamulca zostaje prawie zniwelowane.
Przy ustawianiu urządzenia najazdowego
należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby
było ono ustawione równolegle do dyszla (A).
W przeciwnym wypadku układ hamulcowy nie
działa!

A

atg056
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Ucho pociągowe / złącze głowicy kulowej (5)
Podwozie zaprojektowane jest do transportowania za pomocą samochodu osobowego
(złącze głowicy kulowej) lub za pomocą
samochodu ciężarowego (ucho pociągowe).
Należy przestrzegać odpowiednich państwowych przepisów danych krajów, w których
maszyna jest używana.
Prace konserwacyjne i naprawcze elementów sprzęgających (wymiana) należy zlecać
wyłącznie autoryzowanemu
warsztatowi! Należy stosować
wyłącznie oryginalne części zamienne ﬁrmy Brinkmann!
Element pośredni (6)
Element pośredni stanowi połączenie
pomiędzy urządzeniem najazdowym i dyszlem.

6

7

Dyszel (7)
Dyszel pociągowy wyposażony jest w pomocniczy element przestawny. Umożliwia on
bardzo łatwe, bezwysiłkowe przestawianie
wysokości sprzęgu.

atg053

Przed każdą jazdą należy
sprawdzać bezpieczeństwo dyszla przestawnego.
• Należy koniecznie zwracać uwagę na to,
aby przy przestawianiu urządzenie najazdowe było ustawione równolegle do dyszla!
W przeciwnym wypadku nie ma gwarancji
działania układu hamulcowego!
• Wysokość należy przestawiać tylko na
płaskim terenie!
• Zabezpieczyć maszynę klinami hamulcowymi przed odtoczeniem, a następnie
zwolnić hamulec ręczny!
• W przypadku dłuższej pracy z jedną
wysokością nastawczą, może wystąpić na
połączeniu tarcz zębatych może pojawić
się rdza w wyniku korozji ciernej stali (tarcBrinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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ze zębate są trwale skorodowane). Należy
temu zapobiec poprzez regularne czyszczenie połączeń tarcz zębatych (patrz harmonogram smarowania).
Oś (8)
Oś (oś z gumowymi elementami sprężystymi)
nie wymaga konserwacji i nie wolno jej
smarować, ponieważ smary mogą reagować z
elementami gumowymi!
Łożyska kół również nie wymagają konserwacji.
Nie wolno przeprowadzać żadnych prac spawalniczych na osi!

Koła (9)
Przy wymianie koła należy koniecznie zwracać
uwagę na zgodność właściwych piast i
przyłączy kół.
• Dokręcić śruby z łbem kulowym przewidzianym dla nich momentem obrotowym.
• Felgi muszą zgadzać się z danymi osi.
Hamulce kół (10)
11 8

10

9

atg053

Naprawy hamulców należy
zlecać wyłącznie autoryzowanemu warsztatowi i tylko przy
użyciu oryginalnych części zamiennych!
Hamulce kół spełniają wymagania rozporządzenia o substancjach szkodliwych i wytyczne UE.
Kliny hamulcowe (11)
Koła należy koniecznie zabezpieczać przed odtoczeniem za
pomocą obu klinów hamulcowych!
Podwozie wyposażone jest w dwa kliny hamulcowe w specjalnych uchwytach.

Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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3.5 Przygotowanie do transportowania:
• Całkowicie opróżnić mieszalnik.
• Sprawdzić ciśnienie w oponach i nakrętki
kół.
• Ustawić wysokość sprzęgu.
• Usunąć kliny hamulcowe.
• Zwolnić hamulec postojowy.
• Doczepić przyczepę do pojazdu holującego.
• Skręcić w górę koło wsporcze a następnie
złożyć.
• Przymocować linę holowniczą.
• Sprawdzić zamknięcie pokrywy, przyłączy i
klapy tablicy przyrządów.
Zamknąć kłódki, jest to zabezpieczenie
przed wandalizmem lub kradzieżą!
• Do transportu po drogach maszyna musi
zostać wyposażona w sprawną podłużną
oprawę oświetleniową!
Podłużna oprawa oświetleniowa
2

Oprawa oświetleniowa (1) dostępna jest w
wersji 12 V oraz 24 V.
Przewód (2) do oprawy oświetleniowej jest
fabrycznie układany w maszynie. Jest on
podłączany do gniazda wtykowego oprawy
oświetleniowej.
Jeśli pojazd holujący wyposażony jest w
instalację 12 V, można od razu połączyć ten
przewód z pojazdem.
Jeśli w pojeździe holującym jest instalacja
24 V, wymagana jest przystawka 12 V na 24 V
(Nr artykułu M 312 000 0903).
W przypadku holowania za pomocą pojazdu
wyposażonego we wtyczkę EURO, wymagana
jest przystawka 12 V na EURO (Nr artykułu
M 312 007 2571).

1
atg057

Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Montaż oprawy oświetleniowej:
3
5

• Wyjąć podłużną oprawę oświetleniową (1)
oraz obie zatyczki sprężynowe (3) z uchwytu przy kole wsporczym.

4

2

• Wsunąć oprawę oświetleniową w uchwyt
(4) z tyłu maszyny i zabezpieczyć obiema
zatyczkami sprężynowymi (3).
• Wyjąć przewód zasilający (2) z uchwytu i
podłączyć do gniazda wtykowego (5) przy
oprawie oświetleniowej.

1
BRINKMANN Maschinenfabrik GmbH

: (05207) 9147-0

Trans-Mix

• Wtyczkę z przodu połączyć z pojazdem
holującym.

atg069

• Przy demontażu należy postępować w odwrotnej kolejności.
3.6 Transport w charakterze przyczepy
Podczas transportu po drogach należy
przestrzegać następujących zaleceń:
• Należy przestrzegać państwowego
rozporządzenia o ruchu drogowym (dopuszczalna prędkość maksymalna).
• Zaświadczenie o dopuszczeniu pojazdu do
ruchu należy mieć zawsze ze sobą.
3.7

Transport na samochodzie
ciężarowym

Należy stosować wyłącznie odpowiedni samochód transportowy o wystarczającym udźwigu!
Bezpośrednio po załadowaniu należy zabezpieczyć maszynę w taki sposób, aby nie mogła się
przesunąć!
W tym celu należy użyć odpowiednich pasów
mocujących. Wszystkie elementy ruchome, jak
np. pokrywa, jak również przewożone wraz
z maszyną giętkie przewody tłoczne należy
zabezpieczyć.
Nie dozwolone jest transportowanie na
samochodzie ciężarowym bez pasów. Przed
następnym użyciem nie wolno zapomnieć o
usunięciu zabezpieczeń transportowych ewentualnie zamocowanych w maszynie!
Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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4.

Opis maszyny

4.1 Widok z boku
Wersja z zasilaczem i zgarniaczem:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

2

3

Zgarniacz z liną pociągową (opcja)
Zasilacz (opcja)
Mieszalnik
Kołowrót linowy do zgarniacza (opcja)
Obudowa dźwiękoszczelna
Podwozie
Koło wsporcze z korbą
Hamulec ręczny
Urządzenie najazdowe
4

5

6

8

9

7

atg058

4.2 Widok z tyłu
3
10
11

3

10

Mieszalnik
Giętki przewód tłoczny (wyposażenie)
Końcówka wylotowa (wyposażenie)

11

atg059

Brinkmann
GmbH
& Co.
KGKG
BrinkmannMaschinenfabrik
Maschinenfabrik
GmbH
& Co.
26
26

Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Opis maszyny
4.3 Oświadczenie o zgodności z
normami
Typy DC spełniają następujące normy:
• 89/392/EWG (wytyczna dotycząca maszyn
w wersji 93/3/EWG, załącznik 2A).
• 89/336/EWG (tolerancja elektromagnetyczna w wersji 93/31/EWG).
• 73/23/EWG, wytyczna dotycząca niskiego
napięcia.
• 97/23/EG, wytyczna dotycząca urządzeń
ciśnieniowych certyﬁkowana przez urząd
dozoru technicznego TÜV Nord Anlagetechnik (moduł B1 i F) oznaczenie CE 0045
Maszyna typu Brinkmann DC została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana
zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi UE
na wyłączną odpowiedzialność
Brinkmann
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
An der Heller 4-12
Tel.:
05207- 9147- 0
Faks:
05207- 9147- 10
Email: brinkmann@estrichboy.de
Zastosowano następujące normy zharmonizowane:
• DIN EN 292/1 oraz 292/2, pr EN 12001
(bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i instalacji).
• DIN EN 60204-1 (wyposażenie elektryczne
maszyn).
Dokumentacja techniczna jest dostępna w
komplecie. Instrukcja obsługi maszyny jest
dostępna.
Schloß Holte, dnia 01.03 1998 r.

(Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Brinkmann)
Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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4.4 Dane techniczne
Maszyna DC 260 / 45
Silnik*......................... 30 KW przy 2.400 obr.-1
Strumień objętości .........................4,5 m3/min
Natężenie tłoczenia .............................4,0 m3/h
Wysokość tłoczenia ....................... do 30 pięter
Zasięg tłoczenia ................................do 160 m
Ciężar: ................................................ 1470 kg
Długość (A) .......................................4000 mm
Szerokość (B) ....................................1480 mm
Wysokość (C) ....................................1380 mm
Wysokość nalewowa (z kadzią) ...........900 mm
Wysokość nalewowa (bez kadzi) .........830 mm

C
C

A

B

A
atg060

Maszyna DC 260 / 45 z zasilaczem
Silnik*......................... 30 KW przy 2.400 obr.-1
Strumień objętości .........................4,5 m3/min
Natężenie tłoczenia .............................4,5 m3/h
Wysokość tłoczenia ....................... do 30 pięter
Zasięg tłoczenia ................................do 160 m
Ciężar: ................................................ 1700 kg
Długość (A) .......................................4400 mm
Szerokość (B) ....................................1480 mm
Wysokość (C) ....................................2340 mm
Wysokość nalewowa...........................420 mm
Maszyna DC 260 / 45 z zasilaczem /
zgarniaczem
Silnik*....................... 30ß KW przy 2.400 obr.-1
Strumień objętości .........................4,5 m3/min
Natężenie tłoczenia .............................4,5 m3/h
Wysokość tłoczenia ....................... do 30 pięter
Zasięg tłoczenia ................................do 160 m
Ciężar: ................................................ 1790 kg
Długość (A) .......................................4400 mm
Szerokość (B) ....................................1480 mm
Wysokość (C) ....................................2340 mm
Wysokość nalewowa...........................420 mm
Pojemność zbiornika .......................... 58 litrów
Poziom hałasu na stanowisku pracy .. 72 dB (A)
(wg. ISO 2151 ± 3 dB (A), pomiar na wolnej
przestrzeni w odległości 7 m)

* Oba silniki są to trójcylindryczne silniki wysokoprężne
ﬁrmy DEUTZ
Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Maszyna DC 260 / 55
Silnik*......................... 45 KW przy 2.800 obr.-1
Strumień objętości .........................5,2 m3/min
Natężenie tłoczenia .............................4,4 m3/h
Wysokość tłoczenia ....................... do 50 pięter
Zasięg tłoczenia ................................do 180 m
Ciężar: ................................................ 1475 kg
Długość (A) .......................................4000 mm
Szerokość (B) ....................................1480 mm
Wysokość (C) ....................................1380 mm
Wysokość nalewowa (z kadzią) ...........900 mm
Wysokość nalewowa (bez kadzi) .........830 mm
Maszyna DC 260 / 55 z zasilaczem
Silnik*......................... 45 KW przy 2.800 obr.-1
Strumień objętości .........................5,2 m3/min
Natężenie tłoczenia .............................4,9 m3/h
Wysokość tłoczenia ....................... do 50 pięter
Zasięg tłoczenia ................................do 180 m
Ciężar: ................................................ 1705 kg
Długość (A) .......................................4400 mm
Szerokość (B) ....................................1480 mm
Wysokość (C) ....................................2340 mm
Wysokość nalewowa...........................420 mm

C
C

A

B

A
atg060

Maszyna DC 260 / 55 z zasilaczem /
zgarniaczem
Silnik*......................... 45 KW przy 2.800 obr.-1
Strumień objętości .........................5,2 m3/min
Natężenie tłoczenia .............................4,9 m3/h
Wysokość tłoczenia ....................... do 50 pięter
Zasięg tłoczenia ................................do 180 m
Ciężar: ................................................ 1795 kg
Długość (A) .......................................4400 mm
Szerokość (B) ....................................1480 mm
Wysokość (C) ....................................2340 mm
Wysokość nalewowa...........................420 mm
Pojemność zbiornika .......................... 58 litrów
Poziom hałasu na stanowisku pracy .. 72 dB (A)
(wg. ISO 2151 ± 3 dB (A), pomiar na wolnej
przestrzeni w odległości 7 m)

* Oba silniki są to trójcylindryczne silniki wysokoprężne
ﬁrmy DEUTZ
Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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4.4 Dane techniczne
Maszyna DC 500 / 55
Silnik*......................... 45 KW przy 2.800 obr.-1
Strumień objętości .........................5,2 m3/min
Natężenie tłoczenia .............................4,4 m3/h
Wysokość tłoczenia ....................... do 50 pięter
Zasięg tłoczenia ................................do 180 m
Ciężar: ................................................ 2160 kg
Długość (A) .......................................5250 mm
Szerokość (B) ....................................1600 mm
Wysokość (C) ....................................1820 mm
Wysokość nalewowa (z kadzią) .........1100 mm
Wysokość nalewowa (bez kadzi) .......1030 mm
Maszyna DC 500 / 55 z zasilaczem
Silnik*......................... 45 KW przy 2.800 obr.-1
Strumień objętości .........................5,2 m3/min
Natężenie tłoczenia .............................4,9 m3/h
Wysokość tłoczenia ....................... do 50 pięter
Zasięg tłoczenia ................................do 180 m
Ciężar: ................................................ 2460 kg
Długość (A) .......................................5600 mm
Szerokość (B) ....................................1600 mm
Wysokość (C) ....................................2800 mm
Wysokość nalewowa...........................600 mm

C
C

A

B

A
atg060

Maszyna DC 500 / 55 z zasilaczem /
zgarniaczem
Silnik*......................... 45 KW przy 2.800 obr.-1
Strumień objętości .........................5,2 m3/min
Natężenie tłoczenia .............................4,9 m3/h
Wysokość tłoczenia ....................... do 50 pięter
Zasięg tłoczenia ................................do 180 m
Ciężar: ................................................ 2660 kg
Długość (A) .......................................5600 mm
Szerokość (B) ....................................1600 mm
Wysokość (C) ....................................2800 mm
Wysokość nalewowa...........................600 mm
Pojemność zbiornika .......................... 58 litrów
Poziom hałasu na stanowisku pracy .. 72 dB (A)
(wg. ISO 2151 ± 3 dB (A), pomiar na wolnej
przestrzeni w odległości 7 m)

Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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4.4 Dane techniczne
Maszyna EC 260 / 45
Silnik*................................................... 30 KW
Strumień objętości .........................4,5 m3/min
Natężenie tłoczenia .............................4,0 m3/h
Wysokość tłoczenia ....................... do 30 pięter
Zasięg tłoczenia ................................do 160 m
Ciężar: ................................................ 1470 kg
Długość (A) .......................................4000 mm
Szerokość (B) ....................................1480 mm
Wysokość (C) ....................................1380 mm
Wysokość nalewowa (z kadzią) ...........900 mm
Wysokość nalewowa (bez kadzi) .........830 mm
Bezpiecznik na rozruchu */^ ..............min. 63 A
Maszyna EC 260 / 45 z zasilaczem
Silnik*................................................... 30 KW
Strumień objętości .........................4,5 m3/min
Natężenie tłoczenia .............................4,5 m3/h
Wysokość tłoczenia ....................... do 30 pięter
Zasięg tłoczenia ................................do 160 m
Ciężar: ................................................ 1700 kg
Długość (A) .......................................4400 mm
Szerokość (B) ....................................1480 mm
Wysokość (C) ....................................2340 mm
Wysokość nalewowa...........................420 mm
Bezpiecznik na rozruchu */^ ..............min. 63 A

C
C

A

B

A
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Maszyna EC 260 / 45 z zasilaczem /
zgarniaczem
Silnik*................................................... 30 KW
Strumień objętości .........................4,5 m3/min
Natężenie tłoczenia .............................4,5 m3/h
Wysokość tłoczenia ....................... do 30 pięter
Zasięg tłoczenia ................................do 160 m
Ciężar: ................................................ 1790 kg
Długość (A) .......................................4400 mm
Szerokość (B) ....................................1480 mm
Wysokość (C) ....................................2340 mm
Wysokość nalewowa...........................420 mm
Bezpiecznik na rozruchu */^ ...............min. 63 A
Poziom hałasu na stanowisku pracy .. 72 dB (A)
(wg. ISO 2151 ± 3 dB (A), pomiar na wolnej
przestrzeni w odległości 7 m)
Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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4.5 Opis sprężarki
Estrich Boy ﬁrmy Brinkmann jest to
tłoczący przenośnik pneumatyczny, który
zasadniczo składa się ze zmodyﬁkowanej
sprężarki i mieszalnika. Sprężarka i mieszalnik
zamocowane są na wspólnej ramie i wyposażone w jedną oś i jedno urządzenie najazdowe.
Sprężone powietrze służy do tłoczenia tłokowego przygotowanych mieszanin poprzez
przewód giętki z mieszalnika na plac budowy.
Mieszalnik napędzany jest silnikiem wysokoprężnym (poprzez pasek klinowy).
Silnik (1)
Sprężarka napędzana jest chłodzonym olejem
silnikiem wysokoprężnym. Siła z silnika przenoszona jest poprzez wysokiej sprawności
sprzęgło na sprężarkę.
Sprężarka
W obudowie sprężarki są wbudowane dwa
wirniki śrubowe zamontowane na łożyskach
kulkowych i wałeczkowych. Napędzany przez
silnik wirnik główny i napędza wirnik poboczny. Element ten dostarcza powietrze bezudarowo.
Wtryskiwany olej służy do uszczelniania,
chłodzenia i smarowania.

1

Instalacja olejowa sprężarki
Olej jest wstępnie zagęszczany przez ciśnienie
powietrza. W instalacji tej nie ma pompy olejowej.
Olej jest usuwany z powietrza w zbiorniku
powietrzno-olejowym najpierw za pomocą
siły odśrodkowej a następnie przez oddzielacz
oleju.
Zbiornik wyposażony jest we wskaźnik poziomu oleju.

atg098

Regulacja
Sprężarka wyposażona jest w system regulacji
pełnego obciążenia.

Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Instalacja chłodzenia
Silnik i sprężarka wyposażone są w chłodnicę
oleju. Powietrze chłodzące wytwarzane jest
przez wentylator napędzany silnikiem.
Urządzenia zabezpieczające
Automatyczny wyłącznik cieplny chroni
sprężarkę przed przegrzaniem. Zbiornik powietrza wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa.
Silnik zaopatrzony jest w wyłączniki niskiego
ciśnienia oleju oraz wysokiej temperatury oleju,
jak również ochronę rozrusznika.
Karoseria
Karoseria posiada z obu stron otwory do
wpuszczania i wypuszczania powietrza
chłodzącego oraz otwieraną pokrywę do przeprowadzania konserwacji.
Wewnętrzna strona karoserii wyłożona jest
materiałem tłumiącym dźwięk.
Uchwyt podnośnikowy
Otwarcie małego luku na górze agregatu
umożliwia uzyskanie dostępu do uchwytu
podnośnikowego.
Uchwyt podnośnikowy sprężarki
należy wykorzystywać wyłącznie
do podnoszenia sprężarki z
ramy głównej. Niedozwolone jest używanie uchwytu
podnośnikowego sprężarki
do unoszenia całego agregatu sprężarkowego (sprężarka +
rama główna + mieszalnik).

Tabliczka identyﬁkacyjna
Sprężarka opatrzona jest tabliczką
identyﬁkacyjną, na której podany jest typ, numer seryjny i zwykłe ciśnienie robocze.
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Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Opis maszyny
Oznaczenia i naklejki informacyjne

Zbyt wysoka temperatura wylotowa sprężarki

Wlot

Temperatura wylotowa sprężarki

Wylot

Ciśnienie wylotowe sprężarki

Spust oleju sprężarkowego

Niebezpieczne spaliny

Przed uruchomieniem należy przeczytać instrukcję
eksploatacji

Niebezpieczeństwo, powierzchnia grzejna

Konserwacja co 24 godziny
24h

Wysokie napięcie – zagrożenie życia!

Ostrzeżenie!
Element pod ciśnieniem

Olej sprężarkowy

Zakaz stawania na zaworach wylotowych

PAROIL M

PAROIL
SAE 15W40

Olej silnikowy

Wskaźnik uruchomienia/zatrzymania na
przełączniku

Instrukcja eksploatacji

Zakaz pozostawiania pracującego silnika przy otwartych drzwiach

Przed przystąpieniem do pracy przy akumulatorze
należy przeczytać instrukcję eksploatacji.

Podnoszenie dozwolone

Włączyć bezpiecznik

diesel Należy stosować wyłącznie olej napędowy

Włącznik / wyłącznik
2.7 bar / 39 psi

Ciśnienie w oponach

Przełącznik do ręcznego przesterowania
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z
wytyczną 84/533EG (wyrażony w dB (A))
Godziny, czas
Wymagana pozioma pozycja cięgła przy
przyczepianiu do pojazdu holującego

Zakaz otwierania zaworów powietrznych
bez podłączonych przewodów giętkich.
Przeciążenie sprężarki

Lampa
Filtr powietrza

Zbyt wysoka temperatura sprężarki

Kierunek obrotów
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Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Opis maszyny
Elementy główne
BOV
MPV

NRV

PV1

LE

PG

SV

PV 2

RV

E
A

WS

BL

SR
FC 2

Y3
AR
OC E

UA

CE
OC CE
A
AF
AR
BL
BOV
CE
DSE
E
F
FC1
FC2
FF
FT
LE

AF

VV

FF

OF E

FT

FC 1

DS E

OF CE

F
MPV
NRV
OCCE
OCE
OFCE
OFE
PG
PV1,2
RV
SR
SV
UA
VV
WS
Y3

Prądnica prądu przemiennego
Filtr powietrza
Zbiornik powietrza
Zbiornik powietrza sterującego
Zawór przedmuchowy
Element sprężarkowy
Wskaźnik prętowy oleju silnikowego
Silnik
Wentylator
Korek wlewowy, olej silnikowy
Korek wlewowy, zbiornik paliwa
Filtr paliwa
Zbiornik paliwa
Uchwyt podnośnikowy
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Zawór minimalnego ciśnienia
Zawór zwrotny
Chłodnica oleju, element sprężarkowy
Chłodnica oleju, silnik
Filtr oleju, element sprężarkowy
Filtr oleju, silnik
Manometr
Zawór sprężonego powietrza
Zawór regulacyjny
Regulator prędkości obrotowej/jednostka napędowa
Zawór bezpieczeństwa
Rozładowywacz
Zawór usuwania pyłu
Łącznik ostrzegawczy
Zawór elektromagnetyczny trójdrożny

Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Opis maszyny
System regulacji ESTRICH BOY, DC 260/45

WS

NRV

ø1mm

AF

ø1mm
Y3

ø1mm

RV

BL

FR

SV

VV

PG 1

E

PV 2
UA
UV
VH
BDV
CV CE
C

PV 1

OS

OC

SL

AR

F

BOV

SR

FP

1

1)

CE
SL
MPV

TS

DP

OF
OLG
DP
2

1)

1)

CVM

4

PG 2

1)

VV M

1)

3
7

1)

5
6

1)

8

1)
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Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Opis maszyny
System regulacji (ładowanie) i instalacje powietrzno-olejowe
AF
AR
BDV
BL
BOV
C
CE
CVCE
CVM
DP
E
F
FP
FR
MPV
NRV
OC
OF
OLG
OS
PG1
PG2
PV1,2
RV
SL
SR
SV
TS
UA
UV
VH
VV
VVM
WS
Y3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Filtr powietrza
Zbiornik powietrza
Zawór wydmuchowy
Zbiornik powietrza sterującego
Zawór przedmuchowy
Sprzęgło
Element sprężarkowy
Zawór zwrotny, element sprężarkowy
Zawór zwrotny, mieszalnik 1)
Korek spustowy
Silnik
Wentylator
Zamknięcie wlewu oleju
Dławik przepływu
Zawór minimalnego ciśnienia
Zawór zwrotny
Chłodnica oleju
Filtr oleju
Miernik poziomu oleju
Oddzielacz oleju
Manometr ciśnienia roboczego
Manometr ciśnienia roboczego, ciśnienie w walczaku 1)
Zawór sprężonego powietrza
Zawór regulacyjny
Przewód powrotny oleju
Regulator prędkości obrotowej/jednostka
napędowa
Zawór bezpieczeństwa
Przełącznik temperaturowy
Rozładowywacz
Zawór odciążający
Otwór odpowietrzający
Zawór usuwania pyłu, ﬁltr powietrza
Zawór odpowietrzający, mieszalnik 1)
Łącznik ostrzegawczy
Zawór elektromagnetyczny trójdrożny
I: Sprężarka obciążona
(transport pneumatyczny/tłoczenie)
II: Sprężarka nieobciążona
(ładowanie bębna/mieszanie)
Koło pasowe 1)
Pasek klinowy 1)
Obudowa przekładni 1)
Zawór wlotowy instalacji 1)
Zawór wlotowy instalacji 1)
Odprowadzenie z mieszalnika 1)
Filtr 1)
Mieszalnik 1) 2)

Przypisy:
2) Typowy przykład instalacji, niekompletny
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Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Opis maszyny
Przepływ powietrza (patrz ilustracja na
stronie 34)
Powietrze doprowadzane poprzez ﬁltr powietrza (AF) do elementu sprężarkowego
(CE), jest sprężane. Poprzez wylot elementu
sprężarkowego sprężone powietrze i olej
traﬁają do zbiornika powietrza / oddzielacza
oleju (AR/OS). Zawór zwrotny (CVCE) zapobiega cofaniu się sprężonego powietrza, gdy
sprężarka nie pracuje. W zbiorniku powietrza / oddzielaczu oleju większa część oleju jest
usuwana z mieszaniny powietrzno-olejowej.
Pozostały olej usuwany jest przez element
oddzielający. Olej ujmowany jest w zbiorniku i
na dnie elementu oddzielającego.
Powietrze opuszcza zbiornik poprzez zawór
minimalnego ciśnienia (MPV), który zapewnia to, aby ciśnienie w zbiorniku nie opadło
poniżej minimalnego ciśnienia roboczego (patrz rozdział Dane techniczne), nawet jeśli wylot
powietrza jest otwarty. Zapewnia to odpowiednie wtryskiwanie oleju i zapobiega zużyciu
oleju. W systemie znajdują się przełącznik
temperaturowy (TS) oraz manometr (PG1).
Zawór wydmuchowy (BDV) zamontowany jest
w jednostce rozładowującej (UA), tak aby zbiornik powietrza był automatycznie doprowadzany do ciśnienia zewnętrznego, gdy sprężarka
jest zatrzymana.

na dnie oddzielacza olej doprowadzany jest
poprzez przewód powrotny (SL), który zaopatrzono w dławik (FR), z powrotem do systemu.
Zawór obejściowy ﬁltra oleju jest otwierany,
gdy spadek ciśnienia na ﬁltrze przekracza
normalną wartość z uwagi na zatkanie ﬁltra.
Olej jest wtedy kierowany obok ﬁltra. Z tego
względu ﬁltr oleju należy wymieniać w regularnych odstępach czasu (patrz rozdział Konserwacja).
System regulacji (patrz ilustracja na stronie 34)
Prędkość obrotowa silnika regulowana jest za
pomocą jednostki napędowej (SR).
Sprężarka ma 5 trybów pracy:
1 Rozruch
2 Ładowanie
3 Rozładowanie
4 Bieg jałowy
5 Zatrzymanie
Rozruch (1)
Przy rozruchu sprężarki zawór odciążający
(UV) pozostaje otwarty na skutek działania
siły sprężynowej i silnik pracuje z maksymalną
prędkością obrotową. Element sprężarkowy
(CE) zasysa powietrze i wytwarzane jest
ciśnienie.
Gdy mieszalnik jest otwarty i wyłączony zawór
elektromagnetyczny (Y3) znajduje się w pozycji
"II" (mieszanie), zawór rozładowujący zostaje zamknięty przy ciśnieniu 2 bar. Powietrze
nie jest doprowadzane do mieszalnika. Silnik
pracuje z minimalną prędkością obrotową.
Występuje teraz tryb pracy na biegu jałowym.

Instalacja olejowa (patrz ilustracja na stronie 34)
Dolna część zbiornika powietrza służy (AR)
służy jako zbiornik oleju. Ciśnienie powietrza
wypycha olej ze zbiornika powietrza/oddzielacza oleju (AR/OS) poprzez chłodnicę oleju
(OC) oraz ﬁltr powietrza (OF) do elementu
sprężarkowego (CE). Element sprężarkowy
ma rynnę olejową w dnie obudowy. Olej do
smarowania, chłodzenia i uszczelniania wirnika
wtryskiwany jest przez otwory w rynnie. Smarowanie łożysk odbywa się poprzez wtryskiwanie oleju do obudowy łożyskowej.
Wtryskiwany olej, zmieszany ze sprężonym
powietrzem, opuszcza element sprężarkowy i
traﬁa z powrotem do zbiornika powietrza, w
którym następuje oddzielenie powietrza, patrz
rozdział "Przepływ powietrza". Ujmowany

Ładowanie (2)
Zamknięcie mieszalnika powoduje aktywację
pozycji zaworu elektromagnetycznego "I"
(doprowadzanie). Powietrze sterujące odprowadzane jest poprzez otwory odpowietrzające
o średnicy 1 mm w zbiorniku powietrza
sterującego (BL) i zawór elektromagnetyczny.
Rozładowywacz otwiera się i ciśnienie jest
zwiększane. Silnik pracuje z maksymalną
prędkością obrotową. Do mieszalnika doprowadzana jest maksymalna ilość powietrza.
Rozładowanie (3)
System reguluje ilość powietrza doprowadza-
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Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Opis maszyny
4.6 Dane techniczne momentów
dokręcających
Do zastosowań ogólnych:
W poniższych tabelach podano zalecane momenty dokręcające, które należy stosować do
zwykłych zastosowań przy montażu sprężarki.

nego (100 % lub 0 %) odpowiednio do
zużycia powietrza i zapewnia ciśnienie w
zbiorniku powietrza odpowiednio do wybranego ciśnienia roboczego i rozładowania.
Zawór regulacyjny (RV) w połączeniu z zaworem sprężonego powietrza (PV1) i zaworem
przedmuchowym (BOV) ogranicza ciśnienie
wylotowe sprężarki. W połączeniu z zaworem sprężonego powietrza (PV1) i jednostką
napędową (SR) reguluje prędkość obrotową
silnika.
Jeśli ciśnienie w zbiorniku powietrza (AR) jest
wyższe niż ustawione ciśnienie 6 bar, zawór regulacyjny otwiera zawór sprężonego powietrza
PV1 i zawór sprężonego powietrza doprowadza ciśnienie do zaworu przedmuchowego oraz
jednostki napędowej. Zawór przedmuchowy
otwiera się i spuszcza powietrze ze zbiornika
powietrza, do momentu osiągnięcia ciśnienia
7 bar. Silnik pracuje z minimalną prędkością
obrotową.

Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym klasy 8.8
Wielkość gwintu

M6

M8

M10

M12

M14

M16

Nm

9

23

46

80

125

205

Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym klasy 12.9
Wielkość gwintu
Nm

M6
15

M8
39

M10
78

M12
135

M14
210

M16
345

Połączenia ważne
Połączenia

Jednostka

mentów
dokręcających
Śruby, uchwyty podnośnikowe/o
budowa koła zamachowego
Śruby, silnik/obudowa napędu (M12)
Śruby, silnik/obudowa napędu (M14)
Śruby, element sprężarkowy /
obudowa napędu
Wyłącznik bezpieczeństwa
Nakrętki mocujące koła

Bieg jałowy (4)
Jeśli trójdrożny zawór elektromagnetyczny
zostanie przełączony na pozycję "II" (mieszanie), odpowiednio do ciśnienia w zbiorniku
powietrza, powietrze powoduje zamknięcie
zaworu odciążającego i otwarcie zaworu
sprężonego powietrza PV2. Powoduje to doprowadzenie ciśnienia do jednostki napędowej.
Silnik pracuje z minimalną prędkością obrotową. Zawór minimalnego ciśnienia (MPV) zapewnia ciśnienie 2 bar w zbiorniku powietrza.
Zawór minimalnego ciśnienia zapobiega nadmuchowi sprężonego powietrza podczas
fazy "Mieszanie" w mieszalniku. Sprężarka
funkcjonuje obecnie na biegu jałowym i bez
przeciwciśnienia, dzięki czemu mieszalnikowi
dostępna jest maksymalna moc silnika.

Wartości
mo-

Nm
Nm
Nm

205
80
125

Nm
Nm
Nm

80
35
130

+20
+/-10
+/-10
+/-5
+/-5
+/-5

Zalecenie:
Pokrywę zbiornika i kurek spustowy zbiornika
paliwa należy dokręcać ręcznie.
Ustawienia wyłączników i zaworu
bezpieczeństwa
Nazwa

Jednostka

Ciśnienie oleju silnikowego
bar
Temperatura oleju silnikowego
°C
Temperatura sprężarki
°C
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa
Typ EG
bar
Typ ASME
psi

Zatrzymanie (5)
System wyposażony jest w zawór wydmuchowy (BDV), który wbudowany jest w jednostkę
rozładowującą (UA). Zawór zamykany jest podczas pracy przez ciśnienie wylotowe elementu
sprężarkowego, a otwierany przez ciśnienie
w zbiorniku powietrza, gdy sprężarka zostaje
zatrzymana.
Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Wartość
2
127 - 133
116 - 120
10,5
135

Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Opis maszyny
Lista przeliczania jednostek SI na jednostki brytyjskie
1 bar
1g
1 kg
1 km/h
1 kW
1l
1l
1l
1m
1 mm
1 m3/min
1 mbar
1N
1 Nm
t °F
t °C

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

14.504 psi
0.035 oz
2.205 lb
0.621 mile/h
1.341 hp (UK oraz US)
0.264 US gal
0.220 Imp gal (UK)
0.035 cu.ft
3.281 ft
0.039 in
35.315 cfm
0.401 in wc
0.225 lbf
0.738 lbf.ft
32 + (1.8 x t °C)
(t °F - 32)/1.8

– Różnica temperatur wynosząca 1 °C odpowiada 1,8 °F
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Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Opis maszyny
Tabliczka identyﬁkacyjna
sprężarki
1

2

3
4

11
9
10
8
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1
2
3
4

Kod ﬁrmy
Kod produktu
Nr seryjny agregatu
Nazwa producenta

8
9
10
11

Ciśnienie robocze
Prędkość obrotowa
Moc silnika
Rok produkcji

Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Urządzenia sterujące
5.

Urządzenia sterujące

1 Pulpit sterowniczy
2 Manometr
3 Zawory kulkowe
4 Wyłącznik awaryjny
5 Klapa przed tablicą przyrządów
6 Przełącznik nawrotny (tylko EC-260)

2

4

1

���������

5

6

7

8
10

4

MASCHINENFABRIK GmbH

12

3
2

14
0

16

5
3
BRINKMANN

MASCHINENFABRIK GmbH

atg062

EC-260/45

E-500

6
Drehrichtung
FALSCH

0

2
bar

3

3

B
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2
1

Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Urządzenia sterujące

5.1 Pulpit sterowniczy (pompa)
Najpierw należy otworzyć klapę:
1a

1b

1k

1a

Zanim zostanie naciśnięty
przycisk 1a należy zwrócić
uwagę na to, aby urządzenia
zabezpieczające, drzwi i klapy
były zamknięte.

���������

MASCHINENFABRIK GmbH

1m 1l

1j

1d 1e

Przycisk uruchamiania maszyny: Automatycznie uruchamiane są zapłon, rozrusznik, mieszadło i powietrze tłoczące.
W przypadku EC-260/45 silnik elektryczny jest automatycznie uruchamiany w
układzie gwiazda-trójkąt. W przypadku
zamienienia faz przy podłączaniu do
prądu, na skrzynce elektrycznej świeci
się czerwona lampka. W tym przypadku
należy przestawić przełącznik nawrotny
(silnik elektryczny nie może obracać się w
nieprawidłową stronę).

1b

Przycisk zatrzymania maszyny

1c

Przycisk włączania/wyłączania powietrza tłoczącego (ręczne uruchomienie i
zakończenie procesu tłoczenia)

1d

Lampka kontrolna ﬁltra powietrza (wskazuje, gdy ﬁltr powietrza jest zatkany)

1e

Lampka kontrolna konserwacji (wskazuje, gdy wymagana jest następna konserwacja)

1f

Lampka kontrolna naładowania (przy
świeceniu akumulator nie jest ładowany)

1g

Lampka kontrolna ciśnienia oleju (świeci
się przy zbyt ciśnieniu oleju)

1h

Lampka kontrolna temperatury oleju
(świeci się przy przegrzaniu silnika)

1i

Lampka kontrolna siatki zabezpieczającej
(świeci się przy niezabezpieczonej siatce
zabezpieczającej)

1j

Pokrywa blaszana. Nie wolno
usuwać!
(Przyciski może obsługiwać wyłącznie
personel serwisowy oraz wyznaczeni
monterzy).

1f 1g 1h 1i 1c
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Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Urządzenia sterujące

1k

Przycisk włączania / wyłączania mieszadła
(do ręcznego uruchamiania). Lampka kontrolna świeci się przy włączeniu
mieszadła.

1l

Przycisk ręcznego impulsu smarowania
(tylko przy opcji z instalacją centralnego
smarowania)

1m Przycisk wymuszonego mieszania (tylko
opcja)
5.2 Pulpit sterowniczy (zgarniacz)
Przyporządkowanie takie, jak pulpitu
sterowniczego - pompy.
Dodatkowo:
���������

2a

MASCHINENFABRIK GmbH

Lampka sygnalizacyjna (działanie zdalnego sterowania)

2a

3a

5.3 Zdalne sterowanie dla opcji zgarniacza

3c

3b

3d

atg063
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3a

Nadajnik

3b

Dźwignia sterująca

3c

Akumulator

Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Przygotowanie do pracy
6.0 Przygotowanie do pracy
6.1 Zalecenia bezpieczeństwa
• Roztropna i bezpieczna praca rozpoczyna się od wyboru miejsca ustawienia. W
miejscu użycia urządzenia najpierw należy
zapoznać się z otoczeniem pracy.
• Przy ustawianiu należy zwracać uwagę na
to, aby podłoże było trwałe i płaskie!
• Jeśli maszyna wyposażona jest w zasilacz,
oprócz powierzchni do postawienia maszyny musi być wystarczająca ilość miejsca do
obniżania pojemnika zasilacza.
• W przypadku podłoża pylastego należy
zwracać uwagę na, to pył nie był zdmuchiwany w kierunku zasysania powietrza. W
przeciwnym wypadku ﬁltr powietrza ulegnie znacznie szybszemu zanieczyszczeniu
i przedziały czasowe konserwacji, również
chłodnicy, ulegną znacznemu skróceniu.
• Maszyny w żadnym wypadku nie wolno
ustawiać w strefach zagrożenia wybuchem.
Chyba, że chodzi o technicznie odpowiednio zmodyﬁkowaną instalację specjalną.
Należy przy tym szczególnie przestrzegać
zaleceń obsługi silników wysokoprężnych
lub elektrycznych.
• Ustawić maszynę w taki sposób, aby miejsce pracy było chronione przed spadającymi
przedmiotami!
• Zabezpieczyć maszynę hamulcem postojowym i klinami hamulcowymi przed przesunięciem!
• Maszynę należy zawsze eksploatować z koniecznymi urządzeniami zabezpieczającymi!
• Przewody tłoczne należy układać na najkrótszej drodze. Przy zmianach kierunku
należy stosować duże promienie układania
(promień krzywizny = 6 krotność zewnętrznej średnicy przewodu), aby węże nie
zostały połamane!
Należy stosować możliwie mało miejsc
łączenia!
Brinkmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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• Przewody pionowe należy bardzo starannie mocować za pomocą przewidzianych
uchwytów węża, aby nie oderwały się pod
własnym ciężarem!
• Wszystkie podłączone złącza przewodów
giętkich należy zabezpieczać przed otwarciem!
• Przewody giętkie i złącza należy kontrolować w regularnych odstępach czasu pod
względem zużycia (ścieranie i starzenie
patrz arkusz kontrolny bezpieczeństwa dla
zapewnienia prawidłowego stanu)!
6.2 Ustawianie
Należy koniecznie uwzględnić możliwe
zagrożenia poprzez wybór innego miejsca pracy: Jeśli nie ma możliwości ustawienia maszyny
poza strefą zagrożenia wysoko położonych
miejsc pracy.
Przy wyszukiwaniu prawidłowego miejsca
ustawienia należy zwracać uwagę nie tylko na
podłoże, ale również na to co w górze:
Czy z miejsc pracy położonych wyżej może
spaść coś na wybraną lokalizację? Jeśli tak,
należy zabezpieczyć miejsce pracy dachem
zabezpieczającym. Należy nosić hełm ochronny!
• Najpierw zaciągnąć hamulec ręczny!
• Dodatkowo zabezpieczyć koła za pomocą
klinów hamulcowych przed odtoczeniem.
• W razie potrzeby zdemontować oprawę
oświetleniową.
• Rozłożyć koło wsporcze i obniżyć korbą
ręczną, aż do odciążenia i zwolnienia
sprzęgu z pojazdem holującym.
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• Odczepić pojazd holujący.
• Odczepić oprawę oświetleniową i zawiesić
na uchwycie przy kole wsporczym.
• W zależności od jakości podłoża wkręcić lub
wykręcić, tak aby maszyna stała poziomo.
Maszyny z zasilaczem:

4

• Wysunąć stopy wsporcze (1) i zablokować
trzpieniem (2) oraz zatyczką sprężystą (3)
(opcja).
• Obniżyć zasilacz (4).
Maszyna jest teraz ustawiona bezpiecznie, i
można kontynuować urządzanie miejsca pracy.
Najpierw należy zapewnić czyste i bezpieczne
otoczenie pracy:
Posprzątać i oczyścić otoczenie maszyny.
Podłączyć giętkie przewody tłoczne.
Giętkie przewody tłoczne i ich
układanie:
atg067

Przewody tłoczne, a zwłaszcza przewody
pionowe należy mocować w taki sposób,
aby występujące siły były przejmowane przez
budowlę lub inne elementy konstrukcyjne.
Należy zwracać uwagę na to, aby przewody
giętkie
nie mogły zostać uszkodzone. Przewody pionowe należy mocować bardzo starannie, aby
nie oderwały się pod własnym ciężarem!
Oderwane przewody mogą bić raniąc osoby
stojące dookoła! Zalecane jest stosowanie tekstylnych lub skórzanych haków do przewodów
giętkich produkcji naszej ﬁrmy.

3
2

1

Dla bezpieczeństwa eksploatacji niezbędne
jest, aby stosować wyłącznie giętkie przewody
tłoczne oraz złącza ﬁrmy Brinkmann (lub dopuszczone do stosowania przez producenta)!
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Wybór giętkich przewodów tłocznych:
Dostępne są trzy różne giętkie przewody
tłoczne, które różnią się średnicą wewnętrzną
(zwaną również średnicą nominalną). To, które
przewody giętkie o odpowiedniej średnicy nominalnej będą najkorzystniej stosowane, zależy
od tłoczonego materiału. Za podstawę służy
przykładowo następujący stan rzeczy:
Uziarnienie kruszywa od 4 do 6 mm:
Średnica nominalna 50, 60 lub 65
Uziarnienie kruszywa do 8 mm, udział
większych ziaren najwyżej jedna trzecia,
płukany piasek, większy udział cementu:
Średnica nominalna 60 lub 65
Uziarnienie kruszywa od 8 mm do maksymalnie 12 - 16 mm, lepiący się piasek, większy
udział ziaren, większy udział cementu:
Średnica nominalna 65
Stosowane są wyłącznie giętkie
przewody tłoczne o jednakowej
średnicy nominalnej!
Przy różnych średnicach nominalnych łatwo może dochodzić do
tworzenia się zatorów! Ponadto
ograniczona jest moc tłoczenia
maszyny.
1

Wybór złącz:
W zależności od średnicy nominalnej giętkiego
przewodu tłocznego wymagane są różne
złącza:

2

1 Złącze do przewodów giętkich o średnicy
nominalnej 50
2 Złącze do przewodów giętkich o średnicy
nominalnej 60 lub 65 (różne wersje)
atg064
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Elastyczne przewody gumowe wraz z ich
złączami podlegają naturalnemu zużyciu na
skutek ścierania i starzenia materiału. Z tego
względu najpóźniej co 3 miesiące należy zlecać
pracownikowi wykwaliﬁkowanemu sprawdzenie, czy te elementy zużywane znajdują się w
prawidłowym stanie.
W razie potrzeby natychmiast wymieniać
giętkie przewody tłoczne wraz ze złączami.
Przeprowadzenie kontroli należy potwierdzać
na arkuszu kontroli bezpieczeństwa.
Odgałęzienia przy mieszalniku
Do mieszalnika i zbiornika ciśnieniowego
można podłączać giętkie przewody tłoczne
odpowiednio do ich średnicy nominalnej:

2

1 Odejście dla średnicy nominalnej 50
2 Odejście dla średnicy nominalnej 60 lub 65
3

3 Odejście dla średnicy nominalnej 50 z
łapaczem kamieni

1

Wyjątkowym rozwiązaniem jest przyłącze
z łapaczem kamieni. Łapacz kamieni może
zatrzymywać kamienie o większym uziarnieniu,
tak aby nie mogły się one przedostać do giętkiego przewodu tłocznego i spowodować tam
powstanie zatoru. Równocześnie łapacz kamieni służy jako redukcja średnicy nominalnej
60/65 na 50. Z tego względu, poprzez użycie
łapacza kamieni istnieje możliwość zastosowania zarówno giętkich przewodów tłocznych o
średnicy nominalnej 50, jak również 60 lub 65.
Należy uważać na zachowanie prawidłowego
ciśnienia roboczego. W przypadku tłoczących
przenośników pneumatycznych ciśnienie
robocze przewód giętkich powinno wynosić
10 bar, a w przypadku maszyn do tłoczenia
płynnego jastrychu lub tynkownic 40 bar.
Przewody tłoczne należy układać z dużym
promieniem, a nie mogły się załamać! Przy
krzywiznach promień krzywizny nie może być
mniejszy niż sześciokrotność średnicy przewodu giętkiego. Wszystkie podłączone złącza
przewodów giętkich należy zabezpieczać
przed otwarciem!

atg066
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1

W razie potrzeby należy bezpiecznie umieścić
dostępną końcówkę wylotową na przestrzeni
roboczej. W przypadku tłoczącego przenośnika
pneumatycznego na końcu przewodu
giętkiego wymagana jest koniecznie końcówka
wylotowa. Stalowe lub aluminiowe końcówki
wylotowe dostarczane przez ﬁrmę umożliwiają
podłączenie trzech średnic nominalnych
giętkich przewodów tłocznych (50, 60 lub 65).
Różnią się one rodzajem przyłączy:

2

1 o stałym przyłączu
2 o obrotowym przyłączu
Obrotowe tuleje przyłączowe mogą
zrównoważyć obroty przewodu giętkiego.

atg065

6.3 Ustawianie w zamkniętych pomieszczeniach
Zasadniczo: Przy pracy w ciasnych pomieszczeniach należy przestrzegać obowiązujących
przepisów państwowych. Przy ustawianiu maszyny z silnikiem wysokoprężnym
w zamkniętych pomieszczeniach, należy
przestrzegać następujących zaleceń:
Gazy wydechowe silników spalinowych
zawierają trujący tlenek węgla. Spaliny muszą
być odprowadzane na zewnątrz pomieszczenia lub budynku za pomocą rury lub
przewodu giętkiego o średnicy co najmniej
100 mm. Przewód giętki można nabyć jako
wyposażenie specjalne w ﬁrmie Brinkmann.
Maszynę należy ustawić w taki sposób, aby
nie blokowała żadnych wejść, wyjść lub przejść
- również wtedy gdy, drzwi są otwarte.
Maszynę należy ustawić w taki sposób, aby
praca przy niej nie była utrudniona - czyli
nie bezpośrednio przy ścianie. Zapobiega to
również ponownemu zasysaniu gorącego
powietrza odpływającego z silnika i z instalacji
chłodzącej.
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Zawsze należy dbać o odpowiednią wentylację
- zarówno pomieszczenia, jak i maszyny:
W żadnym wypadku nie wolno blokować
wlotu powietrza! Maszynę należy koniecznie
ustawiać w taki sposób, aby nie mogła zasysać
żadnych niebezpiecznych domieszek (palne
pary rozpuszczalników itp. jak również pył i
inne substancje niebezpieczne lub trujące).
Dotyczy to również wyrzucania iskier.
Do prac konserwacyjnych, kontroli i napraw
wymagane jest jasne, dobrze wentylowane
pomieszczenie. Z uwagi na paliwo w zbiorniku
oraz z uwagi na ewentualne rozpuszczalniki
i środki czyszczące w pomieszczeniu zakazane są iskry, wysoka temperatura i otwarte
płomienie. Należy umieszczać odpowiednie
tabliczki z zakazami (zakaz używania ognia,
nieosłoniętych płomieni, zakaz palenia).
6.4 Przed uruchomieniem agregatu
• Przed pierwszym uruchomieniem należy
przygotować do pracy akumulator, jeśli nie
zostało to jeszcze zrobione.
Patrz rozdział 8.14.
• Sprawdzić poziom oleju przy poziomym
ustawieniu agregatu. Ewentualnie uzupełnić
olej do górnego znacznika wskaźnika
prętowego. Odnośnie typu i stopnia
lepkości oleju należy sprawdzić instrukcję
obsługi silnika.
• Sprawdzić poziom oleju sprężarkowego.
Wskaźnik miernika poziomu oleju musi
znajdować się w streﬁe zielonej. W razie
potrzeby uzupełnić olej (patrz rozdział 8.13).
Informacja o stosowanych olejach znajduje
się w rozdziale 9.1.
• Sprawdzić zbiornik paliwa pod względem
wystarczającej zawartości paliwa. W razie
potrzeby uzupełnić.
• Ewentualnie spuścić wodę i osady z ﬁltra paliwa, aż z kurka spustowego będzie
wypływało czyste paliwo.
• Nacisnąć zawór usuwania pyłu (rozdz. 8.17,
VV) ﬁltra powietrza (AF) w celu usunięcia
pyłu.

Przed usunięciem korka nalewowego oleju należy sprawdzić, czy
ciśnienie zostało zredukowane.
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7.

Eksploatacja

7.1 Zalecenia bezpieczeństwa
• Należy przestrzegać przepisów zrzeszeń
zawodowych, zwłaszcza przepisów o zapobieganiu wypadkom!
• Wszystkie zakłócenia, które mogą
powodować zmniejszenie bezpieczeństwa
należy bezzwłocznie usuwać!
• W pewnych warunkach używane materiały
mogą zagrażać zdrowiu. Dlatego zawsze
należy nosić ubranie ochronne wymagane
w odpowiednim arkuszu danych producenta (ochrona dróg oddechowych, rękawice
itp.)!
• Należy przetwarzać i tłoczyć wyłącznie
materiały, które są zgodne z celem stosowania maszyny (patrz rozdział 1.3
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem)!
W przypadku wątpliwości należy
skontaktować się z osobą ds. kontaktów z
ﬁrmy Brinkmann!
7.2 Zalecenia bezpieczeństwa do
stosowania w trakcie normalnej
pracy
Należy przestrzegać szczególnych przepisów
przy unoszeniu maszyny ESTRICH BOY.
Patrz rozdział 3.2 Transportowanie
dźwigiem.
Przyśpieszanie lub opóźnianie ładunku na haku
dźwigowym musi pozostać w dopuszczalnych
granicach.
Nie wolno stosować paliw ETA w maszynie
ESTRICH BOY.
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Zbiorniki ciśnieniowe

8. Śrub pokrywy i śrub kołnierzowych nie wolno używać jako dodatkowego mocowania.

(zgodnie z postanowieniami wytycznej
87/404/EEC zał. II § 2)
Wymagania odnośnie konserwacji i instalacji:

Zawór bezpieczeństwa
Prace konserwacyjne i naprawcze muszą być
przeprowadzane przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy.
Należy przeprowadzić następujące kontrole:

1. Zbiorniki ciśnieniowe w maszynie ESTRICH
BOY służą jako oddzielacz oleju oraz mieszalnik i zbiornik ciśnieniowy. Dane eksploatacyjne wybito na tabliczce identyﬁkacyjnej
zbiornika:
• maksymalne ciśnienie robocze ps w bar,
• maksymalna temperatura robocza
Tmax w °C,
• minimalna temperatura robocza
Tmin w °C,
• Pojemność zbiornika V w l.

1. Raz lub dwa razy w roku należy sprawdzać,
czy mechanizm podnoszenia działa
prawidłowo. W celu sprawdzenia należy
przekręcić kołpak zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Raz w roku należy sprawdzać wartość
nastawczą ciśnienia zgodnie z miejscowymi
przepisami. Sprawdzenie nie może odbywać
się przy sprężarce, lecz musi zostać przeprowadzone na odpowiednim stanowisku
kontrolnym.

2. Zbiornik ciśnieniowy wolno stosować
wyłącznie w wyżej wymienionych zastosowaniach oraz odpowiednio do danych
technicznych. Zastosowanie do innych
celów nie jest dozwolone ze względów
bezpieczeństwa.

Zapobieganie wypadkom
1. Wszystkie elementy obrotowe lub posuwisto-zwrotne, które nie są chronione w żaden
inny sposób i mogą stanowić zagrożenie dla
personelu, należy zabezpieczać w maszynie
ESTRICH BOY za pomocą obudowy.
Gdy obudowa jest usunięta lub klapy zostały otwarte, należy je ponownie
zamontować lub zamknąć, zanim będzie
można ponownie uruchomić maszynę.

3. Bezwzględnie należy przestrzegać
wewnątrzpaństwowych przepisów odnośnie
powtarzających się kontroli.
4. W żadnym wypadku nie wolno spawać zbiornika ciśnieniowego względnie poddawać
go jakiejkolwiek obróbce cieplnej.
5. Zbiornik ciśnieniowy wyposażony jest
we wszystkie konieczne urządzenia
zabezpieczające i ochronne, jak np. manometr, urządzenie zabezpieczające przed
nadciśnieniem, zawór bezpieczeństwa itp.,
i w żadnym wypadku nie wolno używać go
bez tych urządzeń.

2. W żadnym wypadku nie wolno otwierać
elektrycznych szafek sterowniczych, celek
rozdzielni ani innych przyłączy elektrycznych
znajdujących się pod napięciem. Jeśli jednak
nie można tego uniknąć, np. przy wykonaniu pomiarów, kontroli lub regulacji, prace
te powinny być wykonywane wyłącznie
przez wyszkolonego elektryka i przy użyciu
odpowiednich narzędzi i odpowiednich
środków zabezpieczających. Elektryk powinien nosić odpowiednią odzież ochronną.

6. Podczas eksploatacji trzeba czyścić zbiorniki ciśnieniowe w regularnych odstępach
czasu przy wyłączonym urządzeniu , należy
również spuszczać kondensat.
7. Ustawień, konstrukcji i przyłączy nie wolno
zmieniać.
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3. Hałas, nawet jeśli nie jest bardzo głośny,
może denerwować i drażnić a po dłuższym
czasie poważnie uszkadza system nerwowy.
W zależności od poziomu ciśnienia akustycznego w miejscach, w których przebywają
ludzie, należy zastosować następujące
środki:
poniżej 70 dB(A):
powyżej 70 dB(A):

poniżej 85 dB(A):

powyżej 85 dB(A):

powyżej 95 dB(A):

powyżej 105 dB(A):

żadnych specjalnych
środków,
osoby, które stale
przebywają w pomieszczeniu, muszą nosić
ochronę słuchu
dla osób przygodnych,
które przebywają w
pomieszczeniu jedynie przez krótki czas,
nie trzeba stosować
żadnych specjalnych
środków ochronnych
Pomieszczenie zagrożone hałasem! Przy
każdym wejściu musi
znajdować się tabliczka
ostrzegawcza, informująca o tym, że wejście
do tego pomieszczenia
- nawet na krótki czas
- wymaga noszenia
ochrony słuchu
Tabliczki ostrzegawcze
przy wejściach muszą
zostać uzupełnione
przez zalecenie, informujące o tym, że nawet osoby przygodne
muszą nosić ochronę
słuchu
muszą być dostępne
specjalne nauszniki ochronne, które
dopasowane są do
głośności i składu spektralnego hałasu. Przy
każdym wejściu należy
umieścić odpowiednią
tabliczkę ostrzegawczą
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7.3 Kontrola przed uruchomieniem
W przypadku maszyn z mieszalnikiem unoszonym lub urządzeniami zasilającymi należy
uważać na to, aby nikt nie znajdował się w
streﬁe unoszenia.
• W zbiorniku musi znajdować się zawsze
wystarczająca ilość paliwa .
• Przy tankowaniu w żadnym wypadku nie
można pozostawiać pracującego silnika!
Podczas tankowania należy podłączać przewód uziemiający zapobiegający statycznemu naładowaniu maszyny.
• Należy uważać na prawidłowe położenie
wszystkich przewodów giętkich!
Wszystkie przewody pionowe należy odpowiednio zabezpieczać.
Należy przy tym uważać, aby przyłącza
były nieuszkodzone i prawidłowo zabezpieczone.
Siatka zabezpieczająca i pokrywy
Nie wolno stosować żadnych
paliw z eterem ("Startpilot" i
in.) jako wspomaganie rozruchu
na zimno!

Maszyna jest zamknięta za pomocą siatek
zabezpieczających lub pokryw.
Siatek i pokryw w żadnym wypadku nie wolno
usuwać w czasie pracy maszyny!
Należy pracować wyłącznie przy zamkniętych
siatkach zabezpieczających i pokrywach.
W żadnym wypadku przy pracującym silniku
nie wolno wkładać rąk do mieszalnika lub
chwytać za mieszadło, nawet jeśli jest zatrzymane!

1

W sytuacjach zagrożenia lub
przy wystąpieniu innych niż
zwykle odgłosów pracującego
urządzenia należy natychmiast
nacisnąć przycisk WYŁĄCZANIA
AWARYJNEGO (1). Odblokowanie
przycisku następuje poprzez jego
obrócenie w prawo.
atg070
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7.4 Uruchamianie urządzenia

2a

Pulpit sterowniczy:
W zależności od wyposażenia (ze zdalnym
sterowaniem radiowym zgarniacza lub bez
sterowania) oba pulpity sterownicze różnią
się między sobą jedynie jednym elementem:
Na środku pola u góry widoczna jest sylwetka
maszyny w wersji standardowej lub z zasilaczem. W wersji z zasilaczem zgarniaczem ze
zdalnym sterowaniem radiowym w miejscu
tym wbudowany jest wskaźnik kontrolny odbioru zdalnego sterowania radiowego. W przypadku włączenia nadajnika i odbioru sygnałów
przez odbiornik, wskazywane jest przez zielony
wskaźnik kontrolny odbioru (2a).
Jeśli akumulator silnika wysokoprężnego nie
ma pojemności wymaganej do uruchomienia silnika, należy postępować w następujący
sposób:
Przy uruchomieniu za pomocą pomocniczego
przewodu rozruchowego / pomocniczego
akumulatora najpierw należy podłączyć ze
sobą bieguny dodatnie, a następnie bieguny
ujemne. Po uruchomieniu najpierw należy
odłączyć biegun ujemny (przewód masowy),
a następnie biegun dodatni. Po uruchomieniu odłączyć akumulator pomocniczy, w
celu uniknięcia zagrożenia uwolnienia gazu
(niebezpieczeństwo wybuchu).
Przed uruchomieniem należy włączyć przycisk
odłączający (X). W tym celu należy otworzyć
pokrywę. Z tyłu układu sterowania maszyną
znajduje się przycisk odłączający. Nacisnąć
przycisk, aby przygotować maszynę do uruchomienia. Ponownie zamknąć pokrywę oboma
hakami mocującymi. Należy uważać na to, aby
pokrywa była zamknięta oboma hakami mocującymi.
Siatka zabezpieczająca musi być prawidłowo
umieszczona w szybie mieszalnika, w przeciwnym wypadku nie można uruchomić maszyny.
Nie wolno jej unosić ani wychylać. Uruchomić
silnik wysokoprężny poprzez naciśnięcie przycisku (1a) (następuje uruchomienie rozrusznika
i zaworu paliwowego). Układ sterowania automatycznie wyłącza rozrusznik, gdy silnik pracl
uje. Przycisk (1a) wyposażony jest w blokadę
ponownego naciśnięcia, aby nie można było
włączyć rozrusznika przy pracującym silniku.
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Zapalają się lampki kontrolne prądnicy (1f) i oleju
silnikowego (1g). Zapala się dioda świecąca na
polu przycisków (1a). Lampka kontrolna prądnicy
(1f) gaśnie, gdy zaczyna ona ładować akumulator. Zabezpieczenie rozrusznika zapobiega uszkodzeniom spowodowanym nieprawidłową
obsługą. W przypadku zwolnienia przycisku
(1a) zanim silnik zaskoczy, nie można naciskać
go przez wiele sekund (zabezpieczenie przed
ponownym naciśnięciem). Gdy silnik pracuje,
układ sterowania sprawdza po 6 sek. ciśnienie
oleju oraz temperaturę. W przypadku braku
nieprawidłowości następuje sprzężenie maszyny. W przypadku komunikatu o błędzie silnik
zostaje automatycznie zatrzymany. W przypadku
EC-260/45 silnik elektryczny jest automatycznie uruchamiany w układze gwiazda-trójkąt.
W przypadku zamienienia faz przy podłączaniu
do prądu, na skrzynce elektrycznej świeci się
czerwona lampka. W tym przypadku należy
przestawić przełącznik nawrotny (silnik elektryczny nie może obracać się w nieprawidłową
stronę).
Kontrolowanie silnika:
Przed każdym przystąpieniem do pracy należy
poświęcić czas na przeprowadzenie rutynowej
kontroli: Zatrzymać silnik poprzez naciśnięcie
przycisku (1b) i sprawdzić poziom oleju w silniku wysokoprężnym. Brakujący olej należy
bezzwłocznie uzupełnić!
Należy pamiętać o tym, że zbyt wysoki poziom
oleju szkodzi silnikowi!
W regularnych odstępach czasu należy sprawdzać
prawidłowe ustawienie zaworu regulacyjnego i
temperatury wyjściowej powietrza ze sprężarki.
W razie potrzeby należy wymienić ﬁltr powietrza.
Tryb pracy automatycznej:
Naciśnięcie pokrywy automatycznej mieszalnika
powoduje automatyczne uruchomienie pompowania, jak również ponowne odpowietrzenie
mieszalnika na zakończenie pompowania i
przełączenie na mieszanie.
Tryb pracy ręcznej:
Nacisnąć przycisk (1c), zapala się dioda LED i
sprężarka tłoczy powietrze.
Ponownie nacisnąć przycisk (1c), dioda LED
gaśnie i sprężarka przestaje tłoczyć powietrze.
Włączanie / wyłączanie mieszadła w trybie pracy
ręcznej: nacisnąć przycisk (1k), dioda LED zapala
się i mieszadło obraca się, jeszcze raz nacisnąć
przycisk (1k), dioda LED gaśnie, mieszadło w
dalszym ciągu obraca się.
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Otwieranie zaworów kulkowych:
W razie potrzeby otworzyć zawory kulkowe
powietrza górnego i dolnego (nie dotyczy w
przypadku opcji "Automatycznego rozdziału
powietrza tłoczącego").
1

7.5 Mieszanie
Wprowadzić do mieszalnika kruszywo (Z),
lepiszcze (B) i wodę (W):
• Nałożyć lej (1) na szyb.
• Napełnić mieszalnik do połowy kruszywem
(ok. 100 l).

atg079

• Dodać lepiszcze zgodnie z danymi producenta.

Z
W
B

• Dodać wodę.
• Dopełnić mieszalnik kruszywem (Z).

Z

• Dokładnie wymieszać substancje poprzez
zamknięcie pokrywy (2). Trzeba mieszać co
najmniej przez dwie minuty.

atg071

• Sprawdzić, czy potrzebna jest woda i w
razie potrzeby dolać.

2

• Zdjąć lej i oczyścić krawędź szybu mieszalnika za pomocą np. zmiotki .
Uwaga! Mieszalnik należy napełniać tylko
przez 10 - 15 mm do dolnej krawędzi szybu
mieszalnika!
W przeciwnym wypadku skraca się okres
użytkowania mieszalnika i jego części zamiennych.
Równocześnie , wraz z rozpoczęciem tłoczenia
mieszanina jest sprężana i mieszadło potrzebuje więcej mocy do jej mieszania. Powoduje
to większe obciążenie silnika wysokoprężnego
i obniżenie jego prędkości obrotowej. Przy
obniżonej prędkości obrotowej sprężarka dostarcza mniejszą ilość powietrza tłoczącego, co
może wpłynąć na wydłużenie czasu tłoczenia.

10-15mm

atg104

atg072
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7.6 Tłoczenie
W trybie automatycznym tłoczenie sterowane
jest łącznikiem zbliżeniowym przy pokrywie
nalewowej zbiornika tłocznego. Naciśnięcie
dźwigni przy pokrywie automatycznie rozpoczyna tłoczenie. Przez kilka sekund przytrzymać
dźwignię naciśniętą, do momentu aż zwiększy
się ciśnienie w mieszalniku i dźwignia będzie
przytrzymywana samoczynnie.
Zamknąć i zablokować pokrywę:
W żadnym wypadku nie wolno
otwierać pokrywy, gdy znajduje
się pod ciśnieniem!

Jeśli maszyna została wyposażona w automatyczną instalację centralnego smarowania
(opcja), wał mieszający jest smarowany automatycznie przy każdym tłoczeniu.
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Przy automatycznym odpowietrzeniu pokrywy
nad kanałem odpowietrzającym znajduje się
klapa osłonowa. Jest ona zabezpieczona śrubą
lub dwiema nakładkami przed wyrzuceniem w
górę.
Śrubę i dwie nakładki można
odkręcić dopiero wtedy, gdy
mieszalnik znajduje się w stanie
bezciśnieniowym. Również w
przypadku innych automatycznych systemów odpowietrzających nie wolno usuwać żadnych
elementów.
Występuje zagrożenie zranieniem!
Oczyścić krawędź zbiornika.
Bezzwłocznie wymienić uszczelnienie gumowe, jeśli widoczne
są na nim większe pęknięcia lub
materiał został wgnieciony w usz-

1

2

A

atg073

Zamknąć i zablokować pokrywę, nakładając
jarzmo (1) na szyb mieszalnika i zbiornika ciśnieniowego i zamykając zamek dociskowy (2).
Opuścić (A) jarzmo (1).

B
1

2

Naciągnąć (B) zamek dociskowy (2) w górę na
jarzmo (1).

atg074

Docisnąć (C) zamek dociskowy (2) w dół do
oporu.
Standardowa pokrywa mieszalnika blokowana
jest płaszczem zamykającym. Należy zwrócić
uwagę na to, aby płaszcz był zawsze wolny od
zanieczyszczeń i osadów, aby mechanizm nie
uległ zatarciu! Ponadto resztki zanieczyszczeń
mogą ewentualnie spowodować nieprawidłowe zamknięcie pokrywy i sprężone powietrze
w zbiorniku mogłoby ją wypchnąć!

2

C
atg075
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3

Nacisnąć automatyczną klapę odpowietrzającą
przy uchwycie (3) w dół (E) i przytrzymać uchwyt przez kilka sekund.
Maszyna automatycznie przejmuje wszystkie
dalsze prace. Bezdotykowy przełącznik końcowy (4) przy klapie odpowietrzającej przekazuje
impuls do układu sterownia sprężarką, i sprężone powietrze kierowane jest do mieszalnika.
Wzrastające ciśnienie (D) powoduje automatyczną blokadę zamknięcia pokrywy.

4

E

atg076

Tłoczenie rozpoczyna się, gdy w mieszalniku
będzie wytworzone ciśnienie (D) i pierwszy
materiał będzie przesuwany w kierunku odprowadzenia z mieszalnika. Powietrze dolne
rozdziela materiał na poszczególne porcje, które mogą być transportowane przez sprężone
powietrze do przewodu giętkiego.
Pokrywa jest zablokowana. Dopóki zbiornik jest pod ciśnieniem (D), nie można go
otworzyć.

D

Prawidłowe ciśnienie tłoczenia

atg077

Pompowanie w górę:
W przypadku pompowania na górne piętra,
optymalne ciśnienie tłoczenia wynosi ok.
4 - 5,5 bar.
Ciśnienie tłoczenia ustawiane jest za pomocą
zaworów kulkowych powietrza górnego i dolnego. Ustawienie zależy od aktualnej długości
i prowadzenia giętkich przewód tłocznych, jak
również stosunku zmieszania materiałów w
mieszalniku.
W przypadku zmiany jednej z tych wielkości,
trzeba ponownie ustawić ciśnienie!
Należy przy tym zwracać uwagę na wskazania
manometru (5):
Jeśli ciśnienie tłoczenia wzrośnie powyżej
4 - 5 bar, należy bardziej przymknąć zawór powietrza górnego (6) i szerzej otworzyć zawór
powietrza dolnego (7).
Jeśli ciśnienie tłoczenia obniży się poniżej
4 - 5 bar, należy szerzej otworzyć zawór powietrza górnego (6) i bardziej przymknąć
zawór powietrza dolnego (7).

5

6
7

atg080
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Pompowanie w dół:
Jeśli pompowanie ma się odbywać w dół np.
do piwnicy, optymalne ciśnienie tłoczenia
powinno wynosić tylko ok. 2 - 3 bar. Również
w tym przypadku ciśnienie tłoczenia ustawiane
jest zaworami kulkowymi powietrza górnego
(6) i dolnego (7). Ustawienie zależy od aktualnej długości i prowadzenia giętkich przewód
tłocznych, jak również stosunku zmieszania
materiałów w mieszalniku. Pompowanie w dół
stanowi trudną sytuację tłoczenia, ponieważ
powietrze tłoczące może przechodzić przez
porcje materiału w przewodzie giętkim. Z tego
względu giętkie przewody tłoczne, należy
unosić w niżej opisany sposób.

6
7

atg080

Pompowanie w poziomie:
Pompowanie w poziomie, np. na parter jest
również trudną sytuacją tłoczenia. Optymalne ciśnienie tłoczenia wynosi około 3 - 4 bar.
Giętki przewód tłoczny, należy unosić w
sposób opisany niżej.
Prawidłowo ułożone giętkie przewody
tłoczne:
Oprócz ciśnienia tłoczenia dla właściwego
tłoczenia mieszaniny decydujące znaczenie
ma prawidłowe położenie giętkiego przewodu tłocznego. Dlatego przewód giętki należy
unieść bezpośrednio za maszyną. Również w
przypadku długich, płaskich i niewznoszących
dróg tłoczenia giętki przewód tłoczny należy
unosić co 15 - 20 metrów (patrz poniższa
ilustracja)!
atg081

Koniec tłoczenia:
Gdy mieszalnik opróżnia się, sprężone powietrze może bez przeszkód ujść z giętkiego
przewodu tłocznego.
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Obniżające się ciśnienie tłoczenia w mieszalniku uruchamia cały łańcuch procesów
przełączania:
1. Obniżenie ciśnienia powoduje automatyczne otwarcie zaworu odpowietrzającego
w pokrywie zbiornika.
2. Pozostałe powietrze uchodzi z mieszalnika.
3. Następuje zwolnienie blokady pokrywy zbiornika.
4. Sprężarka już nie tłoczy, ale pracuje na biegu jałowym.
Jeśli procesy przełączania są zakończone,
należy otworzyć pokrywę i rozpocząć następne
napełnianie.

A

Ustawianie ciśnienia odpowietrzania:

B

Ciśnienie wyłączające jest to ciśnienie, przy
którym uruchamia się odpowietrzanie mieszalnika. Jego wartość ustawiana jest za pomocą
przetyczki przestawnej w pokrywie. Jeśli przetyczka przestawna ustawiona jest w pozycji
A (lewa pozycja) odpowietrzanie mieszalnika
rozpoczyna się przy około 2,5 bar. Jeśli przetyczka przestawna znajduje się w pozycji B
(prawa pozycja), odpowietrzanie mieszalnika
rozpoczyna się już przy 1,3 bar.

atg078

1b

Kończenie pracy:
Przycisk zatrzymujący (1b) zamyka zawór
paliwa. Na polu przycisków zapala się dioda.
Silnik kończy pracę, a następnie zatrzymuje się.
Po naciśnięciu przycisku zatrzymania (1b) blok
przycisków jest zablokowany przez 15 s i dioda
miga. Gdy dioda ta już nie miga, można ponownie uruchomić silnik. W typie DC 260/55
przed wyłączeniem silnik musi pracować przez
około 1 minutę na biegu jałowym (mieszanie),
gdyż w przeciwnym wypadku turboładowarka
może ulec uszkodzeniu.
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MASCHINENFABRIK GmbH

X

Po zakończeniu pracy należy wyłączyć
odłącznik (X), gdyż w przeciwnym
wypadku zachodzi niebezpieczeństwo
rozładowania akumulatora.
Zamknąć klapę nad pulpitem sterowniczym i
zabezpieczyć za pomocą kłódki!

atg103
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7.7 Maszyna z zasilaczem

1

Zasilacz (1) jest to hydrauliczne urządzenie
ładujące mieszalnik. Łączy on w sobie dwie
zalety:
Przejmuje on część pracy od operatora oraz
umożliwia przygotowanie nowej mieszanki
jastrychowej, w trakcie tłoczenia.
atg083

• Usunąć osłonę blaszaną (2) z listwy zębatej.
Napędzana hydraulicznie klapa obrotowa przy
mieszalniku może być automatycznie uruchamiana w takt zasilacza (opcja).

2

Zasilacz może być obsługiwany
tylko wtedy, gdy mieszadło jest
włączone.

7.8 Maszyna ze zgarniaczem

atg085

Zgarniacz (3) jest to szuﬂa, przyciągana przez
kołowrót linowy do maszyny. Za jej pomocą
można łatwo i komfortowo ciągnąć piach z
płaskich, rozciągniętych pryzm do zasilacza (1).

3

Zgarniacz może być obsługiwany
tylko wtedy, gdy mieszadło jest
włączone.

atg084

7.9 Maszyna ze zdalnym sterowaniem
radiowym

3a

Zgarniacz (3) jest komfortowo obsługiwany
za pomocą zdalnego sterowania radiowego.
Zabezpieczony przed uderzeniami i wodą
nadajnik (3a) zdalnego sterowania radiowego
znajduje się na płycie montażowej przy szuﬂi
zgarniacza. Odbiornik znajduje się w układzie
sterowania silnika przy pulpicie sterowniczym.
atg063
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Instalacja obsługiwana jest za pomocą nadajnika (3a) przy szuﬂi zgarniacza. Naciśnięcie
dźwigni (3b) nadajnika z pozycji środkowej
powoduje nawijanie bębna linowego i
przyciąganie szuﬂi zgarniacza. Bęben linowy
posiada bieg wolny, dzięki czemu szuﬂa zgarniacza może być przyciągana.

2a

W górnej streﬁe środkowej pulpitu sterowniczego znajduje się dioda świecąca (2a) jako
wskaźnik kontrolny odbioru. Wskaźnik ten
świeci się, gdy odbiornik otrzymuje sygnały z
nadajnika (3a).

���������
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3a

3c

Nadajnik zasilany jest z akumulatora (3c). Akumulator (3c) należy ładować dopiero wtedy
gdy jest rozładowany. W przeciwnym wypadku
traci on swoją pojemność.

3b

3d

Ładowanie akumulatora jest możliwe, gdy
układ sterowania jest wyłączony. W tym czasie
nie wolno naciskać przycisku WYŁĄCZANIA
AWARYJNEGO! Akumulator ładowany jest z
tyłu układu sterowania. W przypadku zakłóceń
radiowych w tym miejscu można również
podłączyć przewód zdalnego sterowania, który
automatycznie wyłączy odbiór radiowy. Lampka kontrolna (2a) w dalszym ciągu wskazuje
odbiór.

atg063

3c

Podczas ładowania lampka kontrolna ładowania (3d) świeci się światłem ciągłym. W
zależności od stanu akumulatora szybkie
ładowanie akumulatora trwa od 2 minut do
1 godziny (prąd ładowania ok. 130 mA). W
tym czasie kontrolowana jest temperatura
akumulatora. Szybkie ładowanie nie odbywa się przy temperaturach poniżej -10 °C i
powyżej 40 °C dla zabezpieczenia akumulatora. Akumulator jest naładowany, gdy lampka
kontrolna miga.

atg082
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Dostrajanie nadajnika - odbiornika
7

Kodowanie odbiornika: Odbiornik
przyjmuje sygnały tylko od nadajnika,
którego numer seryjny ma zapisany w
pamięci.
Jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, aby wykluczyć wpływy innych źródeł
sygnału. Kod ustawiany jest przy pierwszym
uruchomieniu w fabryce. Wskazywane są
kolejno numery seryjne układu sterowania
(4), zdalnego sterowania (5) oraz zdalnego
sterowania zgarniacza (6) na wyświetlaczu
(1r) (patrz przeciwległa strona). Punkty dziesiątkowe informują o tym, który numer seryjny
jest wskazywany. Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, wyświetlacz (1r) przełącza się
automatycznie po 5 sekundach na następne
wskazanie. Jeśli został dostarczony nowy
nadajnik na wymianę, wprowadzenie wygrawerowanego numeru seryjnego nadajnika należy
zlecić wyłącznie personelowi serwisowemu
(monterzy).

1a

atg082

1a

Przycisk (1a) Układ sterowania wskazuje najpierw przez 5 s numery seryjne.
Następnie przez następne 5 s widoczny jest numer zdalnego sterowania. Zgodnie z powyższym
opisem może on zostać zmieniony tylko przez odpowiedniego
montera. Następnie układ sterowania przechodzi do normalnego trybu pracy.

���������
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Numer seryjny układu sterowania (4)

i

Numer seryjny zdalnego sterowania
(5)

i

Numer seryjny zgarniacza (6)

i

Przycisk (1b) Układ sterowania wskazuje ile
błędów wykrył.
Przycisk (1c) Sprawdzenie wej./wyj. (przycisk ten służy do wyszukiwania
błędów w maszynie. Mogą tu
zostać skontrolowane wszystkie
wejścia i wyjścia układu sterowania).
Uwaga:
Wszystkie mechanizmy
zabezpieczające są w tym przypadku wyłączone! Z funkcji
tej można wyjść tylko poprzez
wyłączenie układu sterowania.

���������
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8

1k

Jeśli silnik maszyny jest konserwowany według
instrukcji, to lampka konserwacyjna może
zostać wyłączona przez personel serwisowy.
Znajduje się ona pod pokrywą blaszaną (8),
która może zostać usunięta tylko przez montera. Lampka ta zaświeci się znowu po upływie
przedziału czasu konserwacji. Dotyczy to
również konserwacji przeprowadzonej przed
zapalaniem się lampki konserwacyjnej. Tryb
wskaźnikowy informuje o tym, kiedy przypada
następna konserwacja.

1c
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Funkcja specjalna dla numeru zdalnego sterowania (kod 33333)
Wszystkie liczniki błędów zostają skasowane.
Tera można wprowadzić liczbę godzin eksploatacji. Dzięki temu można dopasować układ
sterowania do rzeczywistego czasu pracy maszyny. Wartości, które są mniejsze niż aktualna
liczba godzin eksploatacji można wprawdzie
ustawić, ale są one ignorowane przez układ
sterowania.

1b

Wskaźnik błędów
Maszyna wskazuje poprzez lampki kontrolne
i wyświetlacz (1r), jakie i ile błędów zostało
stwierdzonych w ciągu ostatnich godzin eksploatacji.
Naciśnięcie przycisku (1b) powoduje przejście
do wskazania następnej pamięci błędów. Ze
wskaźnika błędów można wyjść tylko poprzez
wyłączenie układu sterowania.

���������
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1d

Lampka kontrolna (1i): Otwarta siatka (Wskazanie, jak często
układ sterowania
zgłaszał otwartą
siatkę zabezpieczającą)

1i

Lampka kontrolna (1d) Filtr powietrza (Wskazanie liczby błędów
związanych z ﬁltrem
powietrza)
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Lampka kontrolna (1e) Konserwacja (Wskazanie liczby godzin eksploatacji,
przy której wypada
następna konserwacja)

���������
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Lampka kontrolna (1f)

1e

Kontrola ładowania
(Wskazanie, jak
często kontrola
ładowania działała
przy pracującym silniku)

Lampka kontrolna (1g) Ciśnienie oleju (Wskazanie, jak często silnik
był wyłączany przez
układ sterowania z
powodu braku oleju )

1f 1g 1h

Lampka kontrolna (1h) Temperatura oleju (Wskazanie, jak
często silnik był
wyłączany przez
układ sterowania z
powodu przegrzania)
Praca awaryjna
W przypadku awarii złącza lub przełącznika
zbliżeniowego można kontynuować pracę w
trybie awaryjnym.
Uwaga!
Urządzenia zabezpieczające operatora i maszynę są wyłączone.
Maszyna pracuje w sposób opisany do tej pory.
Na wyświetlaczu nie pojawiają się już godziny
eksploatacji ale wskazanie Error (zagrożenie).
Automatyka tłoczenia nie działa.
Należy bezzwłocznie wezwać odpowiedni personel serwisowy do wykonania naprawy lub konserwacji!
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7.10 Automatyczny rozdział powietrza
tłoczącego
Rozdział powietrza tłoczącego składa się z
regulacyjnego układu mechanicznego, umieszczonego w stabilnej obudowie aluminiowej.
Obudowa znajduje się pod pokrywą powietrza
tłoczącego.
Jeśli maszyna wyposażona jest w rozdział powietrza tłoczącego, nie jest potrzebna obsługa
zaworów kulkowych do dozowania powietrza
górnego i dolnego.
Rozdział powietrza tłoczącego ustawiony jest
fabrycznie w taki sposób, aby maszyna dobrze
tłoczyła prawie we wszystkich sytuacjach. Jeśli
jednak tłoczenie nie jest zadowalające, można
zmienić wstępne ustawienia rozdziału powietrza tłoczącego. W tym celu należy zwrócić
uwagę na następujące rozdziały. Najważniejsze
komponenty "Automatycznego rozdziału powietrza tłoczącego" składają się:
1 Ustawianie ciśnienia tłoczenia
2 Ustawianie obejścia
3 Uruchamianie awaryjne
4 Przyłącze przewodu sprężonego powietrza
ze sprężarki
5 Powietrze górne
6 Powietrze dolne

4

Ustawianie ciśnienia tłoczenia
Ciśnienie tłoczenia w mieszalniku ustawione jest fabrycznie na odpowiednią wartość
wynoszącą ok. 4,5 bar. Ustawienie to można
zmieniać tylko w wyjątkowych sytuacjach
tłoczenia. Przykładowo przy tłoczeniu w dół
lub w poziomie. W tym celu należy wykonać
następujące czynności:
1. Odkręcić nakrętkę kontrującą poniżej czarnej śruby z łbem radełkowanym.
2. Przekręcić śrubę z łbem radełkowanym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby
zwiększyć ciśnienie, wzgl. przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć
ciśnienie.
3. Po ustawieniu ciśnienia ponownie przykręcić
nakrętkę kontrującą poniżej czarnej śruby
z łbem radełkowanym. Ciśnienie tłoczenia
należy ustawiać, gdy maszyna tłoczy.

atg086
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Należy przy tym obserwować manometr przy
mieszalniku i ustawić ciśnienie tłoczenia korzystne dla danej sytuacji.
Ustawianie obejścia
Ustawienie obejścia wykonywane jest fabrycznie. Część sprężonego powietrza jest stale
podawana jako powietrze dolne. Dzięki temu
tłoczący materiał nie może przedostać się do
przewodów tłocznych, i pompowanie maszyny
polepsza się. Zapobiega to w dużym stopniu
dławieniu silnika. Przed zwiększeniem lub
zmniejszeniem powietrza tłoczącego rozdzielanego na powietrze dolne, należy uzgodnić to
z warsztatem serwisowym lub bezpośrednio z
fabryką.
Uruchamianie awaryjne przy
zakłóceniach
Stałe utrzymywanie się zbyt wysokiego
ciśnienia w mieszalniku, lub braku wytworzenia ciśnienia w mieszalniku, mógłby
wskazywać na występowanie zakłócenia sterowania powietrzem tłoczącym. Za pomocą
uruchamiania awaryjnego można - podobnie
jak w przypadku zaworów kulkowych - mimo
to pracować dalej normalnie ustawiając powietrze górne i dolne. W tym celu należy wykonać
następujące czynności:
1. Odkręcić nakrętkę kontrującą przy czerwonej śrubie uruchamiania awaryjnego.
2. Wkręcić śrubę uruchamiania awaryjnego
w blok. Im bardziej śruba jest wkręcona w
blok, tym bardziej przewód powietrza górnego jest przymknięty i przewód powietrza
dolnego otwarty.
3. Ponownie dokręcić nakrętkę kontrującą.

���������
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7.11 Zadanie czasu mieszania (opcja )
Przyciskiem () można ustawiać czas mieszania
w 10 sekundowych odstępach. Czas ten jest
odliczany przed rozpoczęciem pompowania.
Maksymalnie można ustawić czas mieszania
wynoszący 180 s. Przy czasie mieszania = 0 s
zadanie czasu mieszania jest wyłączone!

1m
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7.12 Kończenie pracy
Czyszczenie maszyny
• Zawsze należy przestrzegać wzorowej
czystości.
• Codziennie należy czyścić przyłącza i złączki
z oleju, paliwa i środków konserwujących.
• Do czyszczenia nie wolno stosować żadnych
żrących środków czyszczących ani olejów
napędowych i używać tylko ścierek bezkłaczkowych!
• W żadnym wypadku nie wolno stosować
palnych lub w inny sposób niebezpiecznych
rozpuszczalników, zwłaszcza nie wolno
stosować czterochlorku węgla.
• Żrące rozpuszczalniki mogą oddziaływać
z materiałami instalacji powietrznej, np.
powłoki z poliwęglanu.
• W razie potrzeby należy zastosować środki
przeciwko trującym parom cieczy czyszczących.
• W przypadku stosowania urządzenia
do czyszczenia strumieniem pary należy
zabezpieczyć delikatne podzespoły przed
wilgocią.
• Przykryć lub zakleić silnik elektryczny, prądnicę samochodową i inne podzespoły elektryczne, ﬁltry powietrza oraz urządzenia
regulacyjne.
• Po czyszczeniu sprawdzić wszystkie przewody paliwowe, oleju silnikowego oraz
hydrauliczne pod względem nieszczelności,
poluzowanych połączeń, przetarć i uszkodzeń. Usterki należy usuwać bezzwłocznie!
• Przy dalszych pracach należy chronić
wnętrze maszyny przed przedostaniem się
do niego zanieczyszczeń, zakrywając elementy i odsłonięte otwory czystą szmatką,
papierem lub taśmą klejącą.
• Bezpośrednio po czyszczeniu należy ponownie usunąć wszystkie przykrycia / zaklejenia!
• Maszynę należy czyścić codziennie, aby nie
gromadziły się na niej zaschnięte zanieczyszczenia, które mogłyby niekorzystnie wpływać na działanie ważnych podzespołów!
• W żadnym wypadku nie wolno próbować
przy pracującym silniku chwytać za mechanizm mieszadła lub mieszadło, nawet jeśli
mechanizm mieszadła lub mieszadło nie
poruszają się!
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• Po każdym czyszczeniu należy spryskać
maszynę preparatem konserwującym
Brinkmann BC-Maschinenpﬂege! Zapobiega on rdzewieniu, konserwuje i chroni
maszynę, nie oddziałując na elementy gumowe, przewody i uszczelnienia.
• W przypadku użycia innych środków, a
przede wszystkim olejów napędowych,
nie ma gwarancji dla wyżej wymienionych
części.
• Obmyć całą maszynę z zewnątrz wodą z
użyciem szczotki ręcznej.
Czyszczenie mieszalnika i giętkich
przewodów tłocznych
Unieść siatkę zabezpieczającą (1) w szybie i
otworzyć w bok. Zwłaszcza mieszalnik należy
wypłukać od wewnątrz dużą ilością wody,
do momentu usunięcia wszystkich resztek
zaprawy. Należy przy zwrócić szczególną
uwagę na punkty uszczelnienia wału mieszalnika, ponieważ w tych miejscach nie może
dochodzić do odkładania zaschniętych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te uszkadzałyby
uszczelnienia wału. Końcówkę wylotową
należy ustawić w miejscu, w którym zanieczyszczona woda będzie mogła wypływać, bez
powodowania szkód. Zamknąć pokrywę
zbiornika, uruchomić maszynę i tłoczyć zanieczyszczoną wodę poprzez przewody giętkie
i końcówkę wylotową na wolną przestrzeń.
Końcówkę wylotową należy przy tym mocno trzymać, ponieważ resztki zaprawy, woda
płucząca i powietrze tłoczące wydostają się z
niej pod ciśnieniem!
Wypłukać mieszalnik drugi raz, napełniając go
do połowy wodą i ponownie opróżniając w
wyżej opisany sposób. Na zakończenie usunąć
za pomocą piłki gumowej resztki zaprawy, które jeszcze znajdują się w przewodzie giętkim:

1

atg099

• Rozłączyć złącze węża przy wylocie ze zbiornika.
• Włożyć piłkę gumową do przewodu
giętkiego.
• Ponownie przymocować giętki przewód
tłoczny do wylotu zbiornika.
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• Przepchnąć piłkę w opisany sposób za
pomocą sprężonego powietrza przez przewód giętki.
• Powtarzać ten proces do momentu
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie przewodów powietrza
górnego i dolnego

1.

Przewody giętkie powietrza górnego i dolnego
znajdują się pod klapą przy mieszalniku.
Przewody giętkie można bardzo łatwo
odłączać dzięki zastosowaniu złącza GEKA.
Jednakże przedtem należy przykręcić pierścień
osadczy przed złączem GEKA.
Odłączyć przewody giętkie i przepłukać wodą.
Następnie ponownie podłączyć przewody
giętkie i przykręcić pierścień osadczy do złącza
GEKA.

2.
3.
4.
atg087
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7.13 Wyszukiwanie błędu
Brak możliwości uruchomienia silnika:
Jeśli nie można uruchomić silnika wysokoprężnego należy sprawdzić następujące elementy:
• Czy wyłącznik awaryjny jest wciśnięty?
• Przy wciśniętym wyłączniku awaryjnym,
należy go odblokować poprzez przekręcenie
i pociągnięcie.
Pneumatyczne odciążenie paska klinowego:
Maszyna wyposażona jest w odciążenie paska
klinowego , które sterowane jest sprężonym
powietrzem. W przypadku przesunięcia pasa
napędowego (powstaje gwiżdżący hałas),
należy uwzględnić i wykonać następujące
czynności:
• Całkowicie wyłączyć maszynę.
• Nie napełniać mieszalnika do pełna (maksymalnie 10 - 15 mm poniżej krawędzi dolnej!).
• Ewentualnie dodać więcej wody do mieszaniny.
• Następnie ponownie rozpocząć tłoczenie.
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7.14 Wyszukiwanie błędów przy
tłoczeniu
Mieszanina nie jest tłoczona:
Jeśli mieszanina po bardzo krótkim czasie po
napompowaniu nie jest pompowana przez
giętki przewód tłoczny, oznacza to występowanie korka.
• Odszukać korek poprzez opukiwanie przewodu giętkiego i w tym miejscu poruszać
przewodem bardzo mocno tam i z powrotem. Ten ruch powinien spowodować obluzowanie korka.
• Maszyna znowu tłoczy materiał i ciśnienie w
mieszalniku obniża się.
• Jeśli korka nie można w ten sposób usunąć,
wtedy należy postąpić w następujący
sposób.
Uporczywe korki i ich usuwanie stanowi duże
zagrożenie dla personelu obsługowego. Z
tego względu należy koniecznie postępować
według następujących zaleceń:

Należy otwierać tylko mieszalnik pozbawiony ciśnienia. Nie
należy polegać na manometrze
wskazującym poziom ciśnienia w
mieszalniku. Manometr może być
zanieczyszczony lub uszkodzony.
1. Zamknąć kurki powietrza górnego i dolnego.
2. Zatrzymać maszynę za pomocą wyłącznika
awaryjnego. Należy zadbać o to, aby maszyna nie została omyłkowo ponownie
włączona.
3. Powoli odpowietrzyć mieszalnik, np. za
pomocą uchwytu pokrywy automatycznej
lub zaworu kulkowego.
4. Poczekać, aż w mieszalniku nie będzie
ciśnienia.
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Koniecznie należy nosić okulary ochronne! Należy pamiętać
o tym, że pomimo wyłączenia
maszyny, mieszalnik lub przewody powietrzne oraz tłoczne
mogą jeszcze znajdować się pod
ciśnieniem. Z tego względu przy
otwarciu złączy przewodów
giętkich resztki zaprawy mogą
spowodować zranienia! Należy
uważać na wypryski materiału!
Należy nosić odpowiednią odzież
ochronną!
5. Najpierw otworzyć giętki przewód tłoczny
przy miejscu zatkania a następnie usunąć
zator.
Jeśli pomimo okularów ochronnych tłoczony materiał przedostanie się do oczu, należy
bezzwłocznie przemyć oczy
bieżącą wodą! Następnie natychmiast udać się do okulisty. Lepiszcze jest substancją agresywną i
może uszkodzić oczy!
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Przyczyny powstawania korka:
Korki mogą powstawać z różnych przyczyn,
przykładowo:
1. Kruszywo o zbyt małej zawartości frakcji gruboziarnistej w mieszance: Mniejszą
tendencję do tworzenia korków zapewnia
zastosowanie kruszywa o krzywej przesiewu
A/B 8.
2. Giętkie przewody tłoczne o małej średnicy
nominalnej: Należy stosować wyłącznie
giętkie przewody tłoczne o średnicach nominalnych 60 lub 65.
3. Wysoka zawartość lepiszcza w mieszaninie:
Również w tym przypadku należy stosować
przewody giętkie o większych średnicach,
od śr. nom. 60. Równocześnie należy
stosować żwir o większym udziale frakcji
gruboziarnistych, korzystna jest krzywa
przesiewu A/B 8.
7.15 Wyszukiwanie błędów w podwoziu
Zbyt słabe działanie hamulców:
Przyczyna 1: Zużycie okładzin hamulcowych.
Objawy:
Cięgło całkowicie wsuwa się
przy hamowaniu.
Usuwanie:

Zlecić wyregulowanie szczęk
hamulcowych.

Przyczyna 2: Okładziny jeszcze nie są dotarte.
Usuwanie:

Ustępuje po kilku hamowaniach

Przyczyna 3: Uszkodzenie okładzin
Usuwanie:
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Zlecić wymianę zestawu
szczęk hamulcowych.
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Przyczyna 4: Zbyt duże straty na tarcie w
układzie mechanicznym hamowania
Objawy:
Korozja cięgła
Usuwanie:

Zlecić naprawę i zmniejszenie
oporów ruchu układu mechanicznego w wyspecjalizowanym warsztacie.

Opory ruchu przy jeździe do tyłu:
Przyczyna:

Układ hamulcowy został
ustawiony ze zbyt dużym
naprężeniem

Usuwanie:

Zlecić ponowne wyregulowanie układu hamulcowego
w wyspecjalizowanym warsztacie.

Hamulce przegrzewają się:
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Przyczyna:

Nieprawidłowe ustawienie
układu hamulcowego

Usuwanie:

Zlecić ponowne wyregulowanie układu hamulcowego
w wyspecjalizowanym warsztacie.
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7.16 Rozwiązania problemów z silnikiem

Czynności w stosunku do prądnicy
prądu przemiennego (opcja)

Tabela rozwiązywania problemów

1. W żadnym wypadku nie wolno zmieniać
biegunowości akumulatora ani prądnicy
prądu przemiennego.
2. W żadnym wypadku nie wolno odłączać
przyłączy prądnicy prądu przemiennego ani
akumulatora podczas, podczas pracy silnika.
3. Przy ponownym ładowaniu akumulatora należy odłączyć go od prądnicy prądu
przemiennego. Przed użyciem przewodu
zasilającego prądem z innego źródła w celu
uruchomienia silnika, należy zadbać o to,
aby biegunowość była prawidłowa i aby
akumulatory były prawidłowo podłączone.
4. W żadnym wypadku nie wolno włączać
silnika bez podłączonego przewodu czujnikowego.

Tabela ułatwia rozwiązywanie problemów
związanych z układem mechanicznym i
instalacją elektryczną.
Zakłada się, że silnik znajduje się w dobrym
stanie oraz że występuje odpowiedni dopływ
paliwa do ﬁltra i do wtryskiwacza.
Usterkę elektryczną powinien
szukać elektryk.
Należy zadbać o to, aby przewody nie były
uszkodzone i były prawidłowo podłączone do
zacisków.
Problem

Możliwe błędy

Usuwanie błędów

1. Sprężarka nie rozładowuje
się, a silnik nadal pracuje
na wysokich obrotach,
gdy wylot powietrza
jest zamknięty; zawór
bezpieczeństwa dmucha.

a. Straty powietrza w systemie regulacji.

a. Sprawdzić i naprawić.

b. Nieprawidłowe ustawienie lub uszkodzenie zaworu regulacyjnego (RV).

b. Ustawić lub naprawić zawór regulacyjny; patrz
rozdział 5.1.

c.

c.

2. Pojemność lub ciśnienie
sprężarki poniżej normalnej
wartości.

a. Zużycie powietrza przekracza pojemność
sprężarki.

a. Sprawdzić podłączone urządzenia.

b. Zatkany element ﬁltracyjny powietrza (AF).

b. Wymienić element ﬁltracyjny powietrza.

c.

c.

Uszkodzenie zaworu przedmuchowego (BOV)
lub zaworu sprężonego powietrza (PV1).

Niecałkowite otwarcie zaworu odciążającego
(UV).

Naprawić zawór przedmuchowy lub zawór
sprężonego powietrza.

Nieprawidłowe ustawienie przewodu regulacji
prędkości obrotowej; patrz rozdział 5.1.

d. Silnik nie pracuje z najwyższą prędkością
obrotową.

d. Sprawdzić największą prędkość obrotową,
przeprowadzić konserwację ﬁltra paliwa.

e. Zatkanie oddzielacza oleju (OS).

e. Zlecić usunięcie i sprawdzenie elementu przez
pracownika ﬁrmy Brinkmann.

f.

f.

Zawór przedmuchowy (BOV) uwalnia olej.

Ustawić zawór regulacyjny, patrz rozdział 5.1.

a. Patrz usuwanie błędu 1.
3. Ciśnienie robocze wzrasta podczas pracy i
prowadzi do tego, że zawór
bezpieczeństwa dmucha.

a. Patrz błąd 1.

4. Nadmierne zużycie oleju
sprężarkowego. Z wylotu
powietrza uchodzi mgła olejowa.

a. Zatkanie dławika na przewodzie powrotnym
oleju (SL).

5. Sprężarka wyłączana jest
poprzez odłącznik.

a. Pęknięcie lub ślizganie się paska klinowego
prądnicy prądu przemiennego.

b. Zawór bezpieczeństwa (SV) otwiera się zbyt
szybko

b. Uszkodzenie oddzielacza oleju (OS).
c.

a. Wymontować dławik, oczyścić i ponownie
zamontować.
b. Wymienić element.
c.

Zbyt wysoki poziom oleju.

b. Przegrzanie sprężarki.
c.

b. Zlecić ustawienie zaworu bezpieczeństwa;
Zwrócić się o radę do ﬁrmy Brinkmann.

Zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego.

d. Zbyt wysoka temperatura silnika.
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Sprawdzić pod względem przepełnienia.
Całkowicie zredukować ciśnienie i spuścić olej
do prawidłowego poziomu.

a. Naprężyć lub wymienić pasek klinowy.
b. Patrz problem 7.
c.

Sprawdzić instalację smarowania.

d. Sprawdzić instalację oleju silnikowego; patrz
instrukcja obsługi silnika.
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Problem

Możliwe błędy

Usuwanie błędów

6. Po zatrzymaniu maszyny
powietrze i olej wypływają
z ﬁltra powietrza.

a. Uszkodzenie zaworu odciążającego (UV).
b. Nieprawidłowy rodzaj oleju bez dodatków
opóźniających pienienie.

a. Naprawić zawór.
b. Zwrócić się o radę do ﬁrmy Brinkmann.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

7

Przegrzanie sprężarki.
Niedostateczne chłodzenie kompresora.
Zatkanie zewnętrzne chłodnicy oleju (OC).
Zatkanie wewnętrzne instalacji olejowej.
Zbyt niski poziom oleju.
Uszkodzenie wentylatora chłodzącego (F).
Zatkanie oddzielacza oleju (OS).
Zatkanie ﬁltra oleju (OF).
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Przestawić sprężarkę.
Oczyścić chłodnicę; patrz rozdział 4.6.
Zwrócić się o radę do ﬁrmy Brinkmann.
Patrz rozdział 4.4.
Wymienić wentylator.
Wymienić oddzielacz oleju.
Wymienić ﬁltr oleju.

Pneumatyczne urządzenie mieszająco-tłoczące Estrich Boy, typu DC

Eksploatacja
7.17 Przegląd wyszukiwania błędu
Błąd:
Układ sterowania nie pracuje,
Wyświetlacz pozostaje ciemny

Układ sterowania po włączeniu
pokazuje tylko OFF.
Układ sterowania nie pracuje,
Wyświetlacz pozostaje ciemny.
Świeci się tylko ostatnia kropka
dziesiętna.
Silnika nie można uruchomić,
jednakże zatrzymuje się po ok.
6 sek. Samoczynnie.

Możliwa przyczyna:
Automatyczne wyłączanie (na
wyświetlaczu świeci się jeden
punkt).
Przerwanie obwodu zasilającego
pomiędzy akumulatorem i
układem sterowania.

Usuwanie:
Wyłączyć i ponownie włączyć włącznik z tyłu układ sterowania.
Wyłączenie awaryjne?

Czy włącznik z tyłu układu sterowania jest włączony?
Czy jest podłączony na zaciskach?
Przewód zasilający przy włączniku elektromagnetycznym
rozrusznika nie jest podłączony?
Czy bezpiecznik układu sterowania jest prawidłowy?
Czy 9-bolcowe połączenie wtykowe maszyna – układ sterowania za kratką chłodnicy jest prawidłowe? Lub sprawdzić
Naciśnięcie przycisku wyłączania nowe połączenie wtykowe.
awaryjnego lub odłączony
Wyciągnąć przycisk wyłączenia awaryjnego i ponownie
przewód.
włączyć układ sterowania. Sprawdzić podłączenie przewodoUkład sterowania znajduje się
we. Czy włącznik jest uszkodzony?
w trybie uśpienia. Silnik nie
Ponownie włączyć włącznik z tyłu układu sterowania.
pracował przez 15 min.
Sprawdzić podłączenie przewodowe. Czy włącznik jest uszkodzony?
Czujnik ciśnienia oleju lub temperatury silnika rozpoznał błąd. Układ sterowania miga odpowiednią lampką kontrolną.
Sprawdzić okablowanie obu przełączników.
Czy 9-bolcowe połączenie wtykowe maszyna – układ sterowania za kratką chłodnicy jest prawidłowe? Lub sprawdzić
nowe połączenie wtykowe.
Wymienić przełączniki.
Zmostkować przełączniki przy stojącej maszynie w taki
sposób, aby wskazanie układu sterowania zgasło. Możliwa
jest niezakłócona praca układu sterowania.
Następne uruchomienie można przeprowadzić najpóźniej po
15 sek.

Włączone jest zabezpieczenie
rozrusznika.

Nie można nacisnąć przycisku
uruchamiającego, lampka przycisku uruchamiającego miga.
Zbiornik mieszania jest zbyt
Maszyna reaguje na przycisk
pełny.
mieszania, jednakże natychmiast
Opróżnić mieszalnik lub wymienić pasek napędowy
znowu się zatrzymuje
Mieszalnik jest zablokowany.
Przerwanie przewodu
zasilającego lub sygnalizacyjnego przełącznika zbliżeniowego Przywrócić mieszanie w mieszalniku. Usunąć kamień.
przy silniku lub przy mieszadle. Wyłączyć zabezpieczenie mieszania. Uwaga: zostają przy
wyłączone wszystkie funkcje zabezpieczające operatora
Nieprawidłowe ustawienie
i maszynę.
Maszyna nie reaguje na
numeru seryjnego w układzie
zdalne sterowanie, lampka
sterowania.
wskaźnikowa zdalnego steroPorównać numer seryjny zdalnego sterowania z numewania nie miga przy naciskaniu
rem ustawionym w układzie sterowania i w razie potrzeby
przycisków zdalnego sterowania
skorygować
Maszyna reaguje na przycisk
Mieszalnik jest zbyt pełny.
mieszania, jednakże natychmiast
znowu się zatrzymuje
Akumulator zdalnego sterowa- Opróżnić mieszalnik.
nia jest wyczerpany.

Maszyna nie reaguje na zdalne
sterowanie, Lampka zdalnego
sterowania miga, gdy przyciski
zdalnego sterowania są naciskane.

Podłączyć akumulator do przyłącza ładującego układu steroAkumulator zdalnego sterowa- wania. Jeśli dioda świecąca świeci się ciągle, ładować przez
nia jest uszkodzony.
ok. 5 min. i ponownie spróbować, czy zdalne sterowanie
działa. Musi teraz działać.
Zakłócenie transmisji radiowej Podłączyć akumulator do przyłącza ładującego układu steroMaszyna nie może wykonać
wania. Jeśli dioda świecąca akumulatora miga akumulator jest
polecenia zdalnego sterowania. uszkodzony
Obecność anteny na maszynie.
Sprawdzić okablowanie danego wyjścia.
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Błąd:
Maszyna tylko czasami reaguje
na zdalne sterowanie

Możliwa przyczyna:
Zakłócenie transmisji radiowej

Usuwanie:
Obecność anteny na maszynie.

Uszkodzenie przewodu antenowego w maszynie?
Zbyt duża odległość od układu sterowania.
Zbyt dużo metalu lub betonu pomiędzy zdalnym sterowaniem
i maszyną.
W miarę możliwości należy użyć zdalnego sterowania w
pobliżu maszyny lub z okna. Zastosować przewód zdalnego
sterowania.
Inne zdalne sterowania o częstotliwości 433 MHz zakłócają
odbiór. Zastosować przewód zdalnego sterowania. (opcja)
Zdalne sterowane jest używane w pobliżu dużego nadajnika
radiowego. Zastosować przewód zdalnego sterowania. (opcja)
Wskaźnik naładowania akumu- Akumulator jest zbyt gorący lub Tryb szybkiego ładowania jest aktywny tylko wtedy, gdy temlatora miga bezpośrednio po
zbyt zimny.
peratura akumulatora jest prawidłowa. Patrz tryb ładowania.
podłączeniu do ładowarki.
Jeśli podczas ładowania silnik pracuje, jest to zawsze zbyt
wysoka temperatura dla akumulatora i miganie jest w tym
przypadku normalnie.
Akumulator ma zwykłą
Jeśli akumulator rezerwowy zachowuje się w taki sam sposób,
temperaturę
oznacza to uszkodzenie przyłącza ładowania. Akumulator
jest uszkodzony, jeśli akumulator rezerwowy przechodzi do
Maszyna tłoczy po uruchomiszybkiego ładowania.
eniu, chociaż pokrywa nie jest
Uszkodzenie przełącznika
Zastosować tryb ręczny.
zamknięta.
zbliżeniowego przy dźwigni
Maszyna nie tłoczy, gdy po- zaworu mieszalnika.
krywa jest zamknięta.
Przerwanie przewodu
Zastosować tryb ręczny.
zasilającego lub sygnałowego
Maszyna nie tłoczy również w
przełącznika zbliżeniowego.
trybie ręcznym.
Naprawić przewód lub sterować zaworem elektromagnetyczPrzerwanie przewodu zaworu
nym ręcznie.
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7.18 Zalecenia odnośnie pracy w zimie
W zimnych porach roku praca utrudniona jest
przez niskie temperatury. Z tego względu okres
ten należy wykorzystać w miarę możliwości do
prac konserwacyjnych i naprawczych maszyny! Przeprowadzenie corocznej kontroli należy
zlecić autoryzowanemu warsztatowi!
Niezawodna praca maszyny zapewniona
jest do temperatury 0 °C. Gdy temperatura
spadnie poniżej punktu zamarzania, należy
przestrzegać następujących punktów:
• Odpowiednio przygotować miejsce pracy i
materiał.
• Nie wolno stosować materiału
zamrożonego!
Odpowiednio przygotować maszynę:
• Jako paliwo należy stosować wyłącznie
zimowy olej napędowy! Dzięki odpowiednim dodatkom zachowuje on płynność
również w niskich temperaturach. Letni olej
napędowy może ulec żelatynizacji w przewodach i zatkać je!
• Należy stosować olej silnikowy, którego
lepkość jest odpowiednia przy panującej
temperaturze zewnętrznej.
• W przypadku bardzo niskich temperatur
wieczorami należy wymontowywać akumulator i przechowywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Akumulator należy ponownie
montować dopiero na krótko przed uruchomieniem maszyny.
• W przypadku akumulatorów bezobsługowych należy uważać na prawidłowy poziom kwasu (10 - 15 mm powyżej górnej
krawędzi płyty) i prawidłową gęstość
kwasu! Gęstość kwasu należy mierzyć w
regularnych odstępach czasu za pomocą
dostępnego w handlu przyrządu do badania
kwasu.
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przystąpieniem do wykonywania takich
prac należy całkowicie opróżnić zbiornik
paliwa i oleju i oczyścić - przykładowo
za pomocą strumienia pary. W żadnym
wypadku nie wolno spawać zbiornika
ciśnieniowego, ani go w żaden sposób
zmieniać. W przypadku spawania łukowego przy sprężarce należy odłączyć przewody prądnicy prądu przemiennego.
8. Podeprzeć cięgło i oś (osie), gdy praca wykonywana jest pod sprężarką względnie
demontowane jest koło. Nigdy nie wolno
polegać jedynie na podnośniku samochodowym.
9. Sprawdzić, czy żadne narzędzia, luźne
elementy lub szmaty nie pozostały we
wnętrzu ani na sprężarce.
10. Przed dopuszczeniem sprężarki do eksploatacji po konserwacji lub remoncie
należy sprawdzić, czy zgadzają się ciśnienia robocze, temperatury i ustawienia
prędkości obrotowych, oraz czy prawidłowo funkcjonują urządzenia regulacyjne i
zabezpieczające.
11. W żadnym wypadku nie wolno
usuwać ani wymieniać materiału
dźwiękochłonnego. Należy uważać, aby
materiał ten nie zetknął się z zanieczyszczeniami, paliwem, olejem ani środkami
czyszczącymi.
12. Komponenty elektryczne i urządzenia
regulacyjne, ﬁltr powietrza itp. należy
chronić przed przedostaniem się wilgoci
- np. przy czyszczeniu za pomocą strumienia pary.

8.1 Zalecenia bezpieczeństwa do stosowania przy konserwacji i naprawach silnika/sprężarki
Prace konserwacyjne i naprawcze mogą
być wykonywane wyłącznie przez specjalnie
wyszkolony personel, ewentualnie pod nadzorem jednej osoby posiadającej kwaliﬁkacje do
wykonania tych prac.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Do wykonywania prac konserwacyjnych i
naprawczych należy stosować wyłącznie
prawidłowe narzędzia.
Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Wszystkie prace konserwacyjne, które nie
są bieżącymi, należy wykonywać wyłącznie
przy wyłączonej sprężarce. Sprawdzić, czy
sprężarka nie może przez nieuwagę zostać
włączona.
Przed wymontowaniem jakiejkolwiek
części znajdującej się pod ciśnieniem,
należy odciąć sprężarkę od wszystkich
źródeł ciśnienia i przeprowadzić redukcję
ciśnienia w całej instalacji. Przy odcinaniu
instalacji ciśnieniowej nie należy polegać
wyłącznie na skuteczności zaworów zwrotnych.
Do czyszczenia części w żadnym wypadku
nie wolno stosować palnych rozpuszczalników lub czterochlorku węgla. Należy
zastosować środki przeciwko trującym
parom cieczy czyszczących.
Podczas konserwacji i przeprowadzania
prac naprawczych należy zawsze zwracać
uwagę na wzorową czystość. Ochronę
przed zanieczyszczeniami należy zapewnić
zakrywając elementy z odsłoniętymi otworami czystą szmatą, papierem lub taśmami
klejącymi.
W pobliżu instalacji paliwowej lub olejowej w żadnym wypadku nie wolno spawać, ani wykonywać żadnych innych prac
związanych z wydzielaniem ciepła. Przed

8.2 Instrukcje bezpieczeństwa przy
korzystaniu z narzędzi
Do każdej pracy należy stosować właściwe
narzędzie. Jeśli narzędzia używane są
prawidłowo i rozsądnie i przestrzegane
są ograniczenia w ich stosowaniu, można
uniknąć wielu wypadków.
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Do szczególnych prac dostępne są narzędzia
specjalne. Stosowanie tych narzędzi przyczynia
się do oszczędzania czasu i zapobiega uszkodzeniom.

12. Do każdej pracy należy stosować odpowiedni śrubokręt (typ, wielkość itp.).
Ostrzeże śrubokręta musi pasować do
uchwytu.

1.

Należy stosować wyłącznie klucze płaskie
lub klucze nasadowe, które pasują
dokładnie do uchwytu.

13. Śrubokręt o zaokrąglonych krawędziach
łatwiej się ześlizguje; należy go przeszlifować lub wyrzucić.

2.

Klucz widełkowy należy umieszczać tylko
na płaskich powierzchniach głowicy uchwytowej, prostopadle na osi gwintu. W
żadnym wypadku nie wolno umieszczać
klucza widełkowego skosem.

3.

W żadnym wypadku nie wolno przedłużać
uchwytów za pomocą rury lub innych
zaimprowizowanych dźwigni.

4.

Nie uderzać w klucze i inne narzędzia,
które nie są do tego przeznaczone.

5.

Do dokręcania lub odkręcania uchwytów
nie wolno stosować żadnych kluczy przestawnych; mających zabezpieczyć drugi
koniec uchwytu.

6.

7.
8.

9.

14. W żadnym wypadku nie wolno stosować
śrubokręta lub innego narzędzia w pobliżu
przewodów znajdujących się pod napięciem lub komponentów elektrycznych. Pokrycie z tworzywa sztucznego na uchwytach służy tylko polepszeniu uchwytu a nie
jako izolacja jeśli nie zostało to wyraźnie
wyspecyﬁkowane przez producenta.
15. W żadnym wypadku nie wolno uderzać
młotkiem w przedmiot hartowany; należy
położyć niehartowany element pośredni
na tym przedmiocie dopiero wtedy
uderzać w niego.
16. Zawsze należy uderzać obuchem młota w
przedmiot.
17. W żadnym wypadku nie wolno korzystać z
młota z luźnym obuchem.

Głowicę klucza z grzechotką należy zawsze dobrze trzymać, gdy zamocowane są
przedłużenia.

18. Młot z obuchem spłaszczonym lub w
kształcie grzyba należy wyrzucić.

Nie używać więcej kluczy z ułamanymi lub
zukosowanymi końcami lub narożnikami.

19. W żadnym wypadku nie wolno stosować
przecinaka ani stempla tnącego z
powierzchnią udarową spłaszczoną lub w
kształcie grzyba .

W urządzeniach napędzanych lub udarowych w żadnym wypadku nie wolno
używać uchwytów wtykowych do narzędzi
ręcznych.

20. Uchwyt klucza płaskiego lub klucza nasadowego należy ciągnąć zawsze w kierunku do siebie i dopasowywać swoją pozycję
w taki sposób, aby nie upaść, gdy jakieś
połączenie puści.

Do urządzeń pneumatycznych lub
napędzanych elektrycznie urządzeń udarowych należy stosować wyłącznie uchwyt
wtykowe do dużych mocy.

10. Uchwyt wtykowe, które wykazują pęknięcia lub zużycie, należy wymieniać; uchwyty wtykowe należy zawsze utrzymywać w
stanie czystym.

21. Przy pracy z użyciem narzędzi udarowych,
jak również przy zdzieraniu, dłutowaniu
lub szlifowaniu zawsze należy nosić
odpowiednią ochronę oczu.

11. W żadnym wypadku nie wolno używać
śrubokrętów do zrywania, punktowania,
dłutowania, nacinania lub zeskrobywania.

22. Do trzymania przecinaka lub stempla
tnącego należy nosić rękawice zabezpie-
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czające.
8.3 Przepisy bezpieczeństwa dla akumulatorów
1.

2.

3.

Elektrolit w akumulatorach jest to roztwór kwasu siarkowego, który może mieć
poważne skutki, w przypadku przedostania się do oczu oraz powoduje poparzenia
przy styku ze skórą. Z tego względu przy
obsłudze akumulatorów, np. kontrolowaniu stanu naładowania, należy postępować z największą ostrożnością.
W warsztacie, w którym akumulatory są
ładowane, należy umieścić tablice zakazujące używania ognia, i nieosłoniętych
płomieni oraz palenia.
Gdy akumulatory są ładowane w ogniwach tworzy się wybuchowa mieszanina gazu, która uchodzi poprzez otwory
odpowietrzające korków gwintowanych.

Tym samym przy zwykłej wentylacji wokół
akumulatora tworzy się wybuchowa atmosfera, która utrzymuje się przez wiele godzin po
zakończeniu ładowania akumulatora. Dlatego:
• Nigdy nie wolno palić w pobliżu akumulatorów, które są ładowane względnie niedawno były ładowane,
• Nigdy nie wolno przerywać obwodów,
przez które płynie prąd, na zaciskach akumulatora, ponieważ zwykle powoduje to
powstanie iskry.
4.
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W przypadku połączenia równoległego
akumulatora pomocniczego (AB) poprzez
przewód wzmacniający z akumulatorem
sprężarki (CB): należy łączyć biegun "+"
od AB z biegunem "+" od CB, a następnie
biegun "–" od CB z masą sprężarki.
Odłączanie w odwrotnej kolejności.
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8.4 Zalecenia dla całego urządzenia
• Nigdy nie wolno usuwać urządzeń
zabezpieczających!
• Nigdy nie wolno wkładać rąk do mieszalnika
przy pracującej maszynie!
• Przy przeprowadzaniu wszelkich prac przy
maszynie należy zadbać o to, aby nikt
nieupoważniony nie mógł jej włączyć!
• Wszystkie prace mogą być wykonywane
wyłącznie przez przeszkolony personel!
• Należy unikać zanieczyszczeń w miejscach smarowania! Przed użyciem należy
czyścić gniazda smarowe i praskę smarową,
ponieważ zanieczyszczenia i piasek w miejscach łożyskowania prowadzą do przedwczesnego zużycia!
• Po każdym czyszczeniu maszynę należy
smarować!
• Należy stosować wyłącznie wymienione
smary i nigdy nie mieszać różnych rodzajów
smaru, ponieważ niektóre smary nie tolerują
się wzajemnie. Spiekają się i działanie smarowania ulega drastycznemu obniżeniu!
• Dodatkowo należy przestrzegać instrukcji
dołączonych przez producentów sprężarki
śrubowej, osi oraz dyszla!
• Wszystkie elementy ruchome, które nie są
wymienione w następnym rozdziale, należy
smarować co pół roku!
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8.5 Punkty smarowania codziennego
Uszczelnienie wału mieszadła* i łożysko wału
mieszadła należy smarować przy pracującym
silniku dwa razy dziennie:
• Starannie oczyścić miejsca smarowania.
• Smarować, dopóki smar nie wyjdzie w widoczny sposób!
atg089

* W przypadku automatycznej instalacji
centralnego smarowania (wyposażenie
specjalne, patrz strona 90 ff) smarowanie uszczelnienia wału mieszadła nie jest
potrzebne.

atg090

2

Odpowietrzający zawór kulkowy (1) przy
ręcznym odpowietrzaniu oraz przegub sworzniowy pokrywy (2) smarować raz dziennie:
1

• Starannie oczyścić miejsca smarowania.
• Smarować, dopóki smar nie wyjdzie w widoczny sposób!
atg088

8.6 Punkty smarowania cotygodniowego
Łożysko dźwigni:
• Starannie oczyścić miejsca smarowania.
• Smarować, dopóki smar nie wyjdzie w widoczny sposób!
atg088
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Urządzenie zasilające (wyposażenie specjalne):
• Starannie oczyścić miejsca smarowania.
• Smarować, dopóki smar nie wyjdzie w widoczny sposób!

atg091

Tylko w przypadku pokrywy automatycznej do 1997 r.:
Łożysko pokrywy, jarzmo pokrywy i dźwignię
odciążenia mieszadła:

atg093

• Starannie oczyścić miejsca smarowania.
• Smarować, dopóki smar nie wyjdzie w widoczny sposób!
W przypadku nowej pokrywy automatycznie smarowanie nie jest potrzebne!
8.7 Punkty smarowania kwartalnego
Tylko w przypadku ręcznego odciążenia pasa
klinowego.
Odciążenie mieszadła na rolce i łożysko wału
mieszadła:
• Starannie oczyścić miejsca smarowania.
• Smarować, dopóki smar nie wyjdzie w widoczny sposób!

atg092
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Łożysko wału mieszadła:
• Tylko do wyjścia smaru.

atg089

8.8 Punkty smarowania co pół roku
Urządzenie najazdowe i hamulec postojowy:
• Starannie oczyścić miejsca smarowania.
• Smarować, dopóki smar nie wyjdzie w widoczny sposób!
Jeśli dyszel przestawny pozostaje ustawiony przez dłuższy
czas na określoną wysokość
sprzęgania, na połączeniu tarcz
zębatych może dojść do wytworzenia rdzy w wyniku korozji
ciernej. Przy zaawansowanej
korozji dochodzi do przerdzewienia tarcz zębatych. Można temu
zapobiec, regularnie czyszcząc
połączenie między zębowe tarcz.

atg094
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8.9 Automatyczna instalacja centralnego smarowania
Automatyczna instalacja centralnego smarowania automatycznie smaruje następujące miejsca maszyny odpowiednią ilością smaru:
1. Uszczelnienia wału mieszadła w mieszalniku
2. Tylne ułożyskowanie wału mieszadła
Przednie ułożyskowanie wału mieszadła trzeba smarować tak jak dotychczas około raz w
miesiącu. Punkt smarowania znajduje się obok
zbiornika smaru instalacji centralnego smarowania.
Ręczny impuls smarowania:
W razie potrzeby (po założeniu nowego naboju smarowego, po naprawie, dla sprawdzenia
funkcjonowania, itp. ) można również ręcznie
uruchomić instalację. Należy przy tym postępować w następujący sposób:

���������

1. Uruchomić silnik napędowy

MASCHINENFABRIK GmbH

2. Sprzęgnąć mieszadło
3. Naciskać przycisk (X) "Ręczny impuls smarowania" tak długo aż smar wyjdzie na uszczelnieniach mieszadła.
Uzupełnianie smaru:
Jedno napełnienie smarem wystarcza na
ok. jeden rok. Po jego wyczerpaniu, trzeba
założyć nowy nabój (Brinkmann nr art.
M 605 150 0030).
Należy przy tym postępować w następujący
sposób:

X

1. Otworzyć ściągacz pokrywy automatycznej
instalacji centralnego smarowania (1).

1

2. Zdjąć pokrywę praski smarowej naprzeciwko nakładki otworowej.
3. Ustawić nabój smarowy otwartą stroną na
otwartej instalacji centralnego smarowania.
4. Otworzyć nabój smarowy, ciągnąć pierścień
nakładki otworowej.

atg096

5. Lekko nacisnąć na zwolniony uchwyt i
wtłoczyć smar do zasobnika instalacji.
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6. Zdjąć pusty nabój smarowy i ponownie
zamknąć pokrywę instalacji centralnego
smarowania.
7. Sprawdzić funkcjonowanie zgodnie z opisem w rozdziale "Uruchamianie ręczne".
Przy wymianie nabojów
należy koniecznie przestrzegać
czystości! Zanieczyszczenia
mogą pogarszać funkcjonowanie
urządzenia i powodować uszkodzenia łożysk!
8.10 Dodatkowe codzienne prace
konserwacyjne:
• Sprawdzić uszczelnienie mieszalnikax1
• Sprawdzić giętki przewód tłoczny i złącza
pod względem prawidłowego stanu.
• Sprawdzić poziom oleju w silniku wysokoprężnym.
• Sprawdzić poziom oleju sprężarkowego na
wzierniku oddzielacza oleju (poziom oleju
musi znajdować się w streﬁe zielonej).
• Sprawdzić ewentualnie łącznik ostrzegawczy ﬁltra powietrzax1
• Sprawdzić ilość paliwa.
• W przypadku automatycznej instalacji centralnego smarowania (1):
Sprawdzić, czy ilość smaru w zbiorniku jest
wystarczająca.
• Po zakończeniu pracy oczyścić maszynę w
opisany sposób. Następnie przeprowadzić
konserwację maszyny za pomocą środka
konserwującego podlegającego rozkładowi
biologicznemu (np. Brinkmann Maschinenpﬂege).
• Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić
funkcjonowanie instalacji oświetleniowej.
• Sprawdzić zamocowanie pokrywy.
• W przypadku zasilacza lub zasilacza ze zgarniaczem sprawdzić zamocowanie zasilacza
wraz z łańcuchem. Należy zwrócić uwagę
na to, aby szuﬂa zgarniacza była dobrze
zamocowana.

1

atg096
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8.11 Dodatkowe cotygodniowe prace konserwacyjne (co 40 godzin
eksploatacji):
Wykonać wszystkie prace poprzedzających
przedziałów czasu konserwacji . Dodatkowo
• Sprawdzić wszystkie paski siłowe i klinowe i
w razie potrzeby wymienić.
• Sprawdzić stan przewodów górnego i dolnego powietrza i w razie potrzeby oczyścić.
• Oczyścić stożek uszczelniający pokrywy automatycznej, ewentualnie wyregulować lub
wymienić.
• Sprawdzić funkcjonowanie łapaczy zanieczyszczeń lub zaworów zwrotnych, oczyścić
lub wymienić.
• Sprawdzić ciśnienie w oponach; stan opon/
głębokość proﬁli.
• Sprawdzić hamulce i urządzenie najazdowe.
• W przypadku automatycznej instalacji smarowej, sprawdzić prawidłowość funkcjonowania.
• Sprawdzić stan części zużywanych i
mieszadła, w razie potrzeby wymienić.
8.12 Dodatkowe prace wykonywane przy pierwszej konserwacji
(tylko za pierwszym razem po
50 godzinach eksploatacji)
Wykonać wszystkie prace poprzedzających
przedziałów czasu konserwacji . Dodatkowo
• Sprawdzić akumulator; stan elektrolitu i
zaciski akumulatora.
• Ustalić miejsca nieszczelności w instalacji
powietrznej, olejowej lub paliwowej,
wymienić odpowiednie uszczelnienia.
• Sprawdzić minimalną i maksymalną
prędkość obrotową silnika.
• Sprawdzić wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręcić.
• Wymienić olej silnikowy 6l; SAE 15 W40,
również spuścić olej z chłodnicy oleju silnikowego.
• Wymienić olej sprężarkowy i hydrauliczny GP 46. Uzupełnienie ok. 6,5 l;
zwrócić uwagę na poziom napełnienia na
przyrządzie wskaźnikowym poziomu oleju.
• Wymienić ﬁltr oleju silnikowego.
• Wymienić ﬁltr paliwa.
• Wymienić ﬁltr oleju.
• Wymienić uszczelniający pierścień miedziany.
• Wymienić uszczelnienie pokrywy zaworu.

atg097
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• Pomierzyć spadek ciśnienia na elemencie
oddzielającym (patrz ilustracja), wymienić
element oddzielający, jeśli spadek ciśnienia
przekracza 0,8 bar.
• Oczyścić wkładkę sitową zbiornika paliwa.
• Sprawdzić luz osiowy ułożyskowania piasty
koła.
• Wymienić tarczę uszczelniającą oddzielacza
oleju.
• Najpóźniej teraz wymienić ﬁltr powietrza
wraz z wkładem zabezpieczającym.
• Najpóźniej teraz wymienić uszczelnienie
mieszalnika.

8.13 Dodatkowe prace konserwacyjne wykonywane co pół roku (co
500 godzin eksploatacji)
Wykonać wszystkie prace poprzedzających
przedziałów czasu konserwacji. Dodatkowo
•
Oczyścić chłodnicę oleju od wewnątrz.
• Najpóźniej teraz wymienić stożek
uszczelniający pokrywy automatycznej.
• Najpóźniej teraz wymienić pasek siłowy i
klinowy.
• Najpóźniej teraz wymienić pierścień uszczelniajcy i sprężynę zaworu zwrotnego.
• Najpóźniej teraz wymienić podlegające
zużyciu elementy blaszane mieszalniku i
mieszadło.

8.14 Dodatkowe prace konserwacyjne
wykonywane co roku (co 1.000
godzin eksploatacji)
Wykonać wszystkie prace poprzedzających
przedziałów czasu konserwacji . Dodatkowo
• Wymienić pasek zębaty silnika
wysokoprężnego do sterowania zaworami.
• Przetestować zawór bezpieczeństwa
sprężarki.
• Przeprowadzić kontrolę wzrokową mieszalnika i oddzielacza oleju pod względem
prawidłowego stanu, patrz również rozporządzenie o zbiornikach ciśnieniowych.
• Wymienić olej przekładniowy, 3l MEROPA
680.
• Wymienić zębaty pasek klinowy prądnicy.
• Wymienić element odolejania powietrza
wraz z uszczelnieniami w oddzielaczu oleju.
• Ustawić zawory wlotowe i wylotowe silnika.

Przed usunięciem zamknięcia
wlewu oleju (2) należy
sprawdzić, czy ciśnienie robocze
zostało zredukowane.

2
1

Odnośnie prac konserwacyjnych patrz również
instrukcję silnika i sprężarki.
8.15 Sprawdzanie poziomu oleju
sprężarkowego
Sprawdzić poziom oleju sprężarkowego,
gdy agregat znajduje się w pozycji poziomej.
Wskaźnik miernika poziomu oleju (1) musi
znajdować się w górnej części zielonego zakresu. W razie potrzeby uzupełnić olej.
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8.16 Wymiana oleju i ﬁltra oleju
Wymiana oleju silnikowego i ﬁltra
oleju
Odnośnie przedziałów czasu wymiany oleju i
ﬁltra oleju patrz strona 96.
Wymiana oleju sprężarkowego i ﬁltra
oleju
Jakość i temperatura oleju warunkują
przedział czasu wymiany oleju. Przepisowy
przedział czasu (patrz rozdział 4.2) oparty
jest na temperaturze oleju do 100 °C i normalnych warunkach eksploatacji. W przypadku wyższych temperatur otoczenia i bardzo
dużym zapyleniu lub wilgoci zalecana jest
częstsza wymiana oleju.
1. Rozgrzać sprężarkę. Wyłączyć sprężarkę.
Zaczekać do momentu, aż ciśnienie zostanie
zredukowane przez automatyczny zawór
wydmuchowy. Odkręcić zamknięcie wlewu oleju (5) o jeden obrót. Spowoduje to
otwarcie otworu odpowietrzającego, co
umożliwia ujście ewentualnego ciśnienia z
instalacji.
2. Poprzez usunięcie wszystkich wymaganych
korków spustowych usunąć olej. Korki
spustowe znajdują się przy zbiorniku powietrza oraz przy elemencie sprężarkowym.
Olej należy zebrać do pojemnika. W celu
przyspieszenia spuszczania należy wykręcić
zamknięcie wlewu oleju. Po spuszczeniu
przykręcić korki.
3. Usunąć ﬁltr oleju (6) np. za pomocą
narzędzia specjalnego. Olej należy zebrać
do pojemnika.
4. Oczyścić gniazdo ﬁltra przy rurze zbiorczej, przy czym należy zadbać o to, aby
żadne zanieczyszczenia nie przedostały się
do systemu przewodów. Nanieść olej na
uszczelnienie nowego elementu ﬁltracyjnego. Wkręcić uszczelnienie, do momentu
zetknięcia z gniazdem, a następnie dokręcić
jeszcze o pół obrotu.
5. Napełnić zbiornik powietrza, do momentu
aż wskaźnik miernika poziomu oleju (4)
wskaże górną część zielonego zakresu.
Należy zadbać o to, aby żadne zanieczyszczenia nie wpadły do systemu przewodów.

6

5
1
2
3
4
5
6

3

2

1

4
Wskaźnik prętowy oleju silnikowego
Korek wlewowy, olej silnikowy
Filtr oleju, silnik
Miernik poziomu oleju, sprężarka
Zamknięcie wlewu oleju, olej sprężarkowy
Filtr oleju, sprężarka
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Ponownie zamocować i dokręcić zamknięcie
wlewu oleju.
6. Uruchomić agregat na kilka minut do pracy przez bez obciążenia, tak aby olej mógł
cyrkulować i powietrze zawarte w instalacji
olejowej mogło ujść.
7. Wyłączyć sprężarkę. Poczekać przez kilka minut na ustabilizowanie się oleju.
Sprawdzić, czy ciśnienie zostało zredukowane. Wykręcić zamknięcie wlewu oleju
i wlać olej, do momentu aż wskaźnik miernika poziomu oleju ponownie wskaże
górną część zielonego zakresu. Ponownie
zamocować i dokręcić zamknięcie wlewu
oleju.

6

3
5
1
2
3
4
5
6

2

1

4
Wskaźnik prętowy oleju silnikowego
Korek wlewowy, olej silnikowy
Filtr oleju, silnik
Miernik poziomu oleju, sprężarka
Zamknięcie wlewu oleju, olej sprężarkowy
Filtr oleju, sprężarka

W żadnym wypadku nie wolno
wlewać więcej oleju.
Przepełnienie prowadzi do
zużycia oleju.
8.17 Czyszczenie chłodnicy
Odnośnie czyszczenia chłodnicy silnika należy
zapoznać się z rozdziałem instrukcji eksploatacji silnika. W celu zachowania wydajności
chłodzenia należy utrzymywać chłodnicę
oleju sprężarkowego (1) i chłodnicę oleju
silnikowego (2) w czystości. Można stosować
czyszczenie parowe w połączeniu ze środkiem
czystości. Strona wentylatora chłodnicy sprężarkowej lub silnikowej dostępna jest poprzez
usunięcie górnej części kołpaka wentylatora.
Dla uniknięcie uszkodzenia chłodnicy kąt pomiędzy strumieniem
powietrza i chłodnicą powinien wynosić około 90°. Nigdy
nie wolno pozostawiać rozlanych cieczy takich jak paliwo,
olej, woda i środki czyszczące
w sprężarce lub w pobliżu
sprężarki. Kilka razy zwiększyć i
zmniejszyć obciążenie sprężarki,
w celu uruchomienia komponentów systemu odciążającego i
regulacyjnego.

2

1

1 Chłodnica oleju sprężarkowego
2
22 Chłodnica oleju silnikowego
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8.18 Ustawienie systemu regulacji włączania/wyłączania
WS

NRV

ø1mm

AF

ø1mm
Y3

ø1mm

RV

BL

FR

SV

VV

PG 1

E

PV 2
UA
UV
VH
BDV
CV CE
C

PV 1

OS

OC

SL

AR

F

BOV

SR

FP

1

1)

CE
SL
MPV

TS

DP

OF
OLG
DP
2

1)

1)

CVM

4

PG 2

1)

VV M

1)

3
7

1)

5
6

1)

8

1)

1)

1

1)

1)2)

1)

Ciśnienie robocze uwarunkowane jest naprężeniem
sprężyn w zaworze regulacyjnym (RV). Dla zwiększenia
ciśnienia naprężenie może być podwyższane, a dla
zmniejszenia obniżane, poprzez przekręcanie pokrętła
nastawczego zgodnie względnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

4. Przy dopływie powietrza wynoszącym 100 % silnik
pracuje z największą prędkością obrotową. Ciśnienie
robocze musi wynosić 6 bar; w razie potrzeby
ustawić za pomocą zaworu regulacyjnego (RV).
5. Sprawdzić największą prędkość obrotową silnika.
Ustawić największą prędkość obrotową za pomocą
nakrętki mimośrodowej u góry na regulatorze
prędkości obrotowej (SR).
6. Gdy dopływ powietrza wynosi ponownie 0 %,
sprawdzić, czy ciśnienie zawiera się w granicach
pomiędzy 7 i 7,4 bar. Zablokować zawór regulacyjny
(RV) poprzez naciśnięcie gałki.

Normalne ciśnienie robocze ustawiane jest w
następujący sposób:
1. Uruchomić silnik (E) i rozgrzać.
2. Przy dopływie powietrza wynoszącym 0 % (w trybie
rozładunku) pociągnąć gałkę i ustawić zawór regulacyjny w taki sposób, aby ciśnienie wynosiło 7,2 bar.
3. Sprawdzić minimalną prędkość obrotową silnika.
W razie potrzeby ustawić śrubę ogranicznikową
minimalnej prędkości obrotowej.
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8.19 Filtr powietrza silnika/sprężarki

1

Elementy główne
1
2
3
4
5
6

6

2

3

4

Zaciski sprężynowe
Odpylacz
Wkład zabezpieczający
Element ﬁltracyjny
Obudowa ﬁltra
Zawór usuwania pyłu
Filtry powietrza ﬁrmy Brinkmann zaprojektowane zostały
specjalnie do tego zastosowania.
Stosowanie nieoryginalnych ﬁltrów powietrza może prowadzić
do poważnego uszkodzenia silnika oraz/lub elementu sprężarkowego. Nigdy nie
włączać sprężarki bez elementu
ﬁltracyjnego powietrza.

5

Przed zamontowaniem również nowe elementy należy sprawdzić pod względem
pęknięć lub dziur. Przy uszkodzeniu wyrzucić
danych element (4). Zanieczyszczony wkład
zabezpieczający (3) wskazuje na to, że element ﬁltracyjny powietrza funkcjonuje
nieprawidłowo. W tym przypadku trzeba
wymienić ten element i wkład zabezpieczający.
Wkładu zabezpieczającego nie można czyścić.
Czyszczenie odpylacza
W celu usunięcia pyłu z odpylacza (2) należy
wiele razy naciskać zawór usuwania pyłu (6) .
Zamiennik elementu ﬁltracyjnego powietrza
1. Zwolnić zaciski sprężynowe (1) i usunąć
odpylacz (2). Oczyścić odpylacz.
2. Usunąć element (4) z obudowy (5).
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3. Zamontować w odwrotnej kolejności.
4. Sprawdzić i dokręcić wszystkie przyłącza
wlotu powietrza.
8.20 Zbiornik powietrza
Zbiornik powietrza jest testowany zgodnie z
oﬁcjalnie obowiązującymi normami. Zgodnie z przepisami miejscowymi w regularnych
odstępach czasu należy zlecać jego kontrolę.
8.21 Zawór bezpieczeństwa
Wszystkie ustawienia i naprawy
muszą być wykonywane przez
autoryzowanego współpracownika dostawcy zaworów.

Trzeba przeprowadzić następujące kontrole:
• Sprawdzenie otwarcia urządzenia
podnośnikowego, dwa razy w roku. Można
przeprowadzić je, przekręcając kołpak
zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
• Sprawdzenie ciśnienia nastawczego raz w
roku zgodnie z przepisami miejscowymi.
Sprawdzenia tego nie można przeprowadzić
przy maszynie, ale na odpowiednim stanowisku kontrolnym.
8.22 Instalacja paliwowa
Filtr paliwa
Wymiana elementu ﬁltracyjnego:
1. Odkręcić element ﬁltracyjny (1) z głowicy
przystawkowej.

1
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2. Oczyścić powierzchnię uszczelniającą
głowicy przystawkowej. Lekko nasmarować
uszczelnienie nowego elementu olejem i
przykręcać element do głowicy, do momentu aż uszczelnienie będzie prawidłowo pasowało, a następnie dokręcić obiema rękami.
3. Bezpośrednio po ponownym uruchomieniu
silnika sprawdzić pod względem utraty paliwa.
8.23 Przechowywanie maszyny
Przed umieszczeniem maszyny w magazynie
należy wykonać wszystkie konieczne prace konserwacyjne. Usilnie zalecane jest, aby konserwację i kontrolę zlecać wyłącznie warsztatowi,
z którym ﬁrma Brinkmann zawarła umowę.
Tylko w ten sposób można mieć pewność, że
maszyna jest w pełni sprawna.
• Maszynę należy przechowywać w suchym i
czystym miejscu.
• Czas przechowywania w magazynie nie
powinien przekraczać okresu ok. 3 miesięcy.
W przypadku dłuższego czasu trzeba
zastosować dodatkowe czynności ochronne.
Wyglądają one następująco:
• Przed wyłączeniem maszyny z ruchu, trzeba
ją oczyścić i zakonserwować: oczyścić całą
maszynę za pomocą urządzenia do czyszczenia wysokoprężnego.
• Usunąć duże osady olejowe we wnętrzu za
pomocą środków do czyszczenia na zimno.
• Regularnie - np. co dwa tygodnie - nagrzewać sprężarkę do osiągnięcia temperatury
roboczej .
• Wyłączyć sprężarkę i zamknąć zawory wylotowe powietrza.
• W przypadku dłuższego przestoju lub gdy
nie ma możliwości regularnego uruchamiania sprężarki, wymagane są specjale
środki. Należy skontaktować się w tej sprawie z ﬁrmą Brinkmann.
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• Przeprowadzić konserwację silnika zgodnie
z załączonym opisem.
• Jeśli maszyna ma zostać wyłączona z ruchu
na dłuższy okres, trzeba ją zakonserwować:
• Rozgrzać silnik a następnie wyłączyć go.
• W razie potrzeby oczyścić ﬁltr olejowy powietrza wylotowego.
• Zamiast zwykłego oleju silnikowego wlać
olej zabezpieczający przed korozją.
• Spuścić paliwo ze zbiornika.
• Ponownie napełnić zbiornik mieszaniną
składającą się w 90 % z oleju napędowego
i w 10 % z oleju zabezpieczającego przed
korozją.
• Uruchomić silnik na ok. 10 minut.
• Wyłączyć silnik.
• W celu zakonserwowania cylindrów i komór
spalania wielokrotnie przekręcić silnik
ręcznie.
• Zdemontować paski klinowe i przechowywać zapakowane.
• Rowki kół pasowych spryskać środkiem
chroniącym przed korozją.
• Zamknąć otwór zasysający i spalinowy.
8.24 Akumulator
Przed przystąpieniem do
użytkowania akumulatora należy
przeczytać o ważnych środkach
zabezpieczających i dotrzymać
ich.

W akumulatorze mogą powstawać gazy wybuchowe. Z tego względu należy unikać iskrzenia
lub odsłoniętego ognia w pobliżu akumulatora.
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Nie dopuszczać do zetknięcia ze skórą lub z
ubraniem.
• Przy pracach z akumulatorem należy nosić
okulary ochronne. Nie należy kłaść żadnych
narzędzi na akumulatorze. Akumulator należy utrzymywać w stanie czystym i suchym.
Należy zadbać o to, aby poziom elektrolitu w akumulatorze sięgał do znacznika
względnie, aby ciecz znajdowała się 10 15 mm powyżej płyt ołowianych w ogniwach.
• Uzupełniać tylko destylowaną wodą.
• Nasmarować styki wazeliną lub bezkwasowym smarem do biegunów.
• W przypadku dłuższych przestojów należy
wymontować akumulator i ładować w regularnych odstępach czasu.
• Przed naładowaniem należ sprawdzić poziom cieczy w każdym ogniwie. W razie
potrzeby uzupełnić destylowaną wodą.
• Podczas ładowania akumulatora każde ogniwo musi być otwarte, tzn. korek i pokrywa
są usunięte.
• Dostępną w handlu ładowarkę automatyczną należy używać zgodnie z instrukcjami
producenta.
• Korzystne jest stosowanie powolnego ładowania i ustawianie prądu ładowania zgodnie z następującą regułą empiryczną:
Pojemność akumulatora w Ah podzielona
przez 20 określa bezpieczny prąd ładowania
w A.
Konserwacja akumulatora
• Akumulator należy utrzymywać w stanie
czystym i suchym.
• Poziom elektrolitu należy utrzymywać 10 do
15 mm nad płytami lub do oznaczenia.
Uzupełniać tylko destylowaną wodą.
• Przyłącza i zaciski muszą być dokręcone,
czyste i lekko powleczone naftą.
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8.26 Instalacja oświetleniowa
Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić
funkcjonowanie instalacji oświetleniowej.
Uszkodzone żarówki należy bezzwłocznie to
wymieniać.
8.27 Opony i podwozie
Przy dłuższy przestojach należy ustawić
maszyną na kobyłkach, aby odciążyć opony i
zapobiec ich deformacji.
atg026

Nasmarować wszystkie ruchome
części podwozia i spryskać maszynę
W przypadku nowych maszyn
lub po wymianie opon, po przejechaniu kilku metrów należy
dokręcić nakrętki mocujące koła
zalecanym momentem obrotowym.
9.

Smary

Olej silnikowy
Lepkość:
SAE HD 15W40
Pierwsze napełnienie ok.: 8,0 l
Uzupełnienie wraz z
wymianą ﬁltra ok.:
6,5 l
Miarodajny jest zawsze górny znacznik na
prętowym wskaźniku poziomu oleju!
Olej przekładniowy
Lepkość:
Meropa 680
Ilość ok.:
3,0 l
Olej sprężarkowy
Pierwsze napełnienie ok.: 8 l
Uzupełnienie ok.:
6,5 l
Miarodajny jest zawsze poziom napełnienia we
wzierniku poziomu oleju!
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Jakość:
Nigdy nie wolno mieszać ze sobą
różnych gatunków oleju lub smaru! Zanieczyszczony olej działa
szkodliwie na każde urządzenie.
Im wyższej jakości jest olej, tym
lepiej funkcjonuje urządzenie
i tym dłuższy jest okres jego
użytkowania.

Lepkość:

tylko wysokiej jakości olej mineralny do instalacji hydraulicznych
ze środkiem zabezpieczającym
przed utlenianiem, nie pieniący i
odporny na zużycie,
wg ISO VG 32
według ISO 3448; odpowiednio
do temperatury otoczenia:
> +25 °C
= ISO VG 68
-10 do +25 °C = ISO VG 32 / 46
< 0 °C
= ISO VG 15

Olej hydrauliczny zasilacz / zgarniacz
Lepkość:
10W30 / Lupo 32
Ilość:
12 l
Smar stały
Smar uniwersalny wg DIN 51502 KPF 2C
Czyszczenie i ochrona przeciwkorozyjna
Brinkmann BC-Maschinenpﬂege (nr artikułu
M 605 000 0000).
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Arkusz kontroli bezpieczeństwa
Arkusz kontroli bezpieczeństwa służy utrzymaniu prawidłowego
stanu giętkich przewodów tłocznych i ich złącz:
W razie potrzeby* (najpóźniej co 3 miesiące) należy bezzwłocznie wymienić wszystkie giętkie przewody tłoczne i złącza. Należy przy uważać na odpowiednie
ciśnienie robocze!
* W przypadku przewodów giętkich należy kontrolować zużycie, pęknięcia, uszkodzenia oplotu.
W przypadku złącz należy kontrolować zużycie, funkcjonowanie, pęknięcie.
Godziny
Zeksploatacji

Data

Uwagi
np. sprawdzenie lub wymiana
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Zestawienie przeprowadzonych konserwacji
Zestawienie prawidłowo przeprowadzonych konserwacji:
Nale¿y zawsze starannie wpisywaæ!
Godziny
Zeksploatacji

Data

Podpis

Godziny
Zeksploatacji
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Zamawianie części zamiennych
Zamówienie części zamiennych:

Brinkmann Maschinenfabrik GmbH
-Ersatzteilservice& Co. KG
An der Heller 4 - 12
33758 Schloß Holte
Faks: 0 52 07 - 91 47 90

Adres na rachunku

Adres dostawy

(Wypełniać tylko wtedy, gdy adres ten różni się od adresu na rachunku)

Nazwa/nr klienta

Nazwa/nr klienta

Firma

Firma

Ulica, nr domu, skrytka pocztowa

Ulica, nr domu, skrytka pocztowa

Kod pocztowy, miejscowość

Kod pocztowy, miejscowość

Telefon

Telefon

Faks

Faks

Rodzaj przesyłki

UPS*

Rodzaj dostawy

dostawa tylko w kompl.*

NVS*
możliwość dostawy częściowej*

* zaznaczyć odpowiedni punkt krzyżykiem

Typ maszyny:

nr podwozia:

Niniejszym zamawiamy na podstawie przedłożonych warunków sprzedaży i płatności ﬁrmy Brinkmann:
Numer artykułu

Oznaczenie

Data:

Podpis:
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G
Giętki przewód tłoczny 26, 49, 62, 74, 76
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H
Hamulec 20, 21, 45
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I
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J
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K
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Koła 20, 23, 46
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Kod 66, 68
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Pokrywa 59, 60, 61, 63, 92, 93
Pokrywy 55
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Przegub sworzniowy pokrywy 89
Przepisy bezpieczeństwa 15, 16, 17, 87
Przetyczka przestawna 63
Przewód zasilający 25
Przewody giętkie 35, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 73, 7
4, 78
Przewody pionowe 46, 47, 55
Przewody tłoczne 45, 47, 49
Przycisk odłączający 56
Przycisk zatrzymania 63
Pulpit sterowniczy 42, 44, 56, 64
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Indeks haseł
R

Z

Rama 20, 32
Środek konserwujący maszynę 10
Środki czyszczące 51, 72, 85, 97

Złącze głowicy kulowej 20, 22
Zalecenia bezpieczeństwa 10
Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa 45
Zamek dociskowy 60
Zasilacz 26, 45, 47, 56, 64, 93, 105
Zatyczki sprężynowe 25, 47
Zawór kulkowy 42, 58, 70
Zawór powietrza dolnego 61
Zawór powietrza górnego 61
Zbiornik 51, 55, 102
Zbiornik powietrza 33, 35, 37, 38, 39, 96, 100
Zdalne sterowanie radiowe 56, 64
Zgarniacz 26, 44, 56, 64, 65, 67, 93, 105

S
Schutzeinrichtungen 12
Schutzgitter 12
Siatka zabezpieczająca 12, 43, 55, 56, 68, 73
Sicherheitshinweise 7
Silnik 15, 16, 18, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 43, 55,
56,
57, 63, 67, 69, 72, 80, 85, 89, 96, 97, 98,
99, 101, 102
Sprężarka 15, 16, 17, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 53,
57,
58, 63, 80, 81, 85, 96, 97, 99, 101
Sprzęgła 10, 46, 47, 48, 49, 93, 106
System regulacji 36, 37, 38, 80
Szuﬂa zgarniacza 65, 93

Ż
Żarówki 104

T
Tłoczenie 52
Temperatura oleju 33, 43, 69, 96
Transport 10, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Typ maszyny 108

U
Ucho pociągowe 20, 22
Uchwyt 61, 86
Uruchamianie awaryjne 70, 71
Urządzenia zabezpieczające 10, 11, 12, 14
Urządzenie najazdowe 20, 21, 22, 26, 91, 94
Urządzenie zasilające 90
Ustawianie 45, 46, 107

W
Wartung 7, 8, 10, 11, 13, 14
Wartungsarbeiten 11
Wskaźnik prętowy oleju silnikowego 35, 96, 97
Wyłącznik awaryjny 42, 75
Wyrejestrowanie(ruch drogowy) 9
Wyświetlacz 66, 68, 69
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Notatki
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