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ORYGINALNY HAMM

BĘBEN

TOCZĄCY SIĘ POSTĘP
W roku 1800 żeliwne walce ciągnęły po ulicach konie, dziś
zamiast nich spotykamy maszyny HAMM AG. Oryginalne walce HAMM zapewniają optymalne wyniki – czego można się
spodziewać po produktach klasy premium!
To właśnie wysoka jakość komponentów takich jak bęben,
systemy zraszające, zgarniacze i gumowe amortyzatory, ma tu
decydujące znaczenie.
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WIĘCEJ KOSZYŚCI DLA KLIENTA
Jako specjaliści w zagęszczaniu budowli ziemnych i asfaltu
dostarczamy na place budowy nie tylko odpowiednie maszyny, lecz oferujemy również kompleksowy serwis. Zalicza się do
tego również bogaty asortyment części zamiennych i zużywalnych. Oryginalne komponenty HAMM podlegają szczegółowym i dokładnym kontrolom jakości i są indywidualnie dopasowane do danego typu maszyny.

WYDAJNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, SERWIS
Każde miejsce budowy jest inne i stawia inne wymagania
przed ludźmi i stosowanymi maszynami. Niezwykle rzadko
zdarza się, by walce HAMM pracowały w standardowych warunkach. Oryginalne części to najwyższa możliwa jakość i serwis gwarancyjny. Są to najlepsze części zamienne dostępne
na rynku.
Nasze oryginalne części są produkowane zgodnie z restrykcyjnymi wzmaganiami producenta, są perfekcyjnie dopasowane do maszyn i gwarantują w równiej mierze wydajność i
bezpieczeństwo. W ciągu krótkiego czasu jesteśmy w stanie
dostarczyć również wszystkie oryginalne części zamienne do
starszych maszyn. Oferujemy Państwu nie tylko nasze wieloletnie doświadczenie, lecz także spełnienie wszystkich wymaganych standardów bezpieczeństwa UE oraz przepisów
ochrony środowiska. Dokładnie dopasowane części ułatwiają
wykonanie prac konserwacyjnych i zmniejszają koszty montażu.

PARTS AND MORE COMPACT
ELEMENTY BĘBNÓW
Niniejsza broszura przedstawia podstawowe informacje
na temat części zużywalnych w bębnach HAMM.
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ORYGINALNY HAMM

ZASADA ZAGĘSZCZANIA

Rodzaje zagęszczania
Zagęszczanie
statyczne

Zagęszczanie
dynamiczne

Zagęszczanie
wibracyjne

Zagęszczanie
oscylacyjne

Wibracyjne
walce
tandemowe

Oscylacyjne
walce
tandemowe

Wibracyjne
zespoły walców

Oscylacyjne
zespoły walców

Statyczne walce
trójkołowe
Statyczne walce
gumowe

Cele zagęszczania
>> Zmniejszenie pustych przestrzeni
>> Poprawa nośności
>> Duża gładkość w kierunku podłużnych i poprzecznym
>> Duża przyczepność początkowa
>> Maksymalny efekt zagęszczenia w możliwie jak
najkrótszym czasie
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ZAGĘSZCZANIE STATYCZNE
W przypadku zagęszczania statycznego wskutek obciążenia
przez walec w zgęszczanej warstwie powstaje napięcie styczne. Zagęszczenie następuje jednakże tylko wtedy, gdy napięcie styczne jest zbliżone do wytrzymałości na ścinanie mieszanki, tzn. gdy, występują odkształcenia plastyczne.
Pojedyncze ziarna mineralne przemieszczają się i ulegają zagęszczeniu. Udział pustych przestrzeni się zmniejsza, przez co
zwiększa się stabilność.

ZAGĘSZCZANIE DYNAMICZNE
W przypadku zagęszczania wibracyjnego i oscylacyjnego następujące szybko po sobie siły generowane przez bęben są
przekazywane w postaci drgań do warstwy asfaltu. Pojedyncze cząstki warstwy asfaltu są wprawiane w ruch przez siły
dynamiczne. Dzięki temu wzajemne tarcie ziaren ulega
zmniejszeniu i ziarna mogą łatwiej przemieścić się w korzystniejsze, tzn. bardziej zagęszczone położenie.
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ORYGINALNY HAMM

ZAGĘSZCZANIE PRZEZ
WIBRACJĘ
Tradycyjne walce wibracyjne są wyposażone w wibrator kołowy rotujący zainstalowany w bębnie. Jego szybka rotacja
powoduje, że bęben wibruje i przekazuje pionowe siły zagęszczające do podłoża.
Wibrację można zastosować w prawie każdym przypadku zagęszczania budowli ziemnych i asfaltu. Trudno byłoby sobie
dziś wyobrazić jej brak na budowie, gdyż pozwala na uzyskanie najlepszych efektów zagęszczania.
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ORYGINALNY HAMM

ZAGĘSZCZANIE PRZEZ
OSCYLACJĘ
Oprócz wibracji firma HAMM oferuje również bębny oscylacyjne. W ich przypadku obracające się w jednym kierunku
masy wytwarzają moment wokół osi bębna. Moment podczas
obrotu masy zmienia kierunek działania (do przodu i do tyłu),
powodując oscylacyjny ruch bębna. W ten sposób siły są
przekazywane do podłoża.

MINIMALNE OBCIĄŻENIE DRGANIAMI DLA OTOCZENIA
Dzięki oscylacji obciążenia drganiami są znacznie mniejsze.
Generowane jest tylko ok. 10 % obciążeń w porównaniu z wibracjami. Walce oscylacyjne nie zużywają swojej mocy na niepożądane stymulowanie drgań w otoczeniu, lecz precyzyjnie
przekierowują ją na zagęszczany materiał – czyli dokładnie
tam, gdzie energia jest potrzebna. Mniejsze drgania to gwarancja dłuższej żywotności maszyny i optymalny komfort jazdy.

>> Obciążenie drganiami dla otoczenia
bębna oscylacyjnego
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Opracowany przez firmę HAMM system oscylacji nie jest op
arty na skomplikowanych mechanizmach regulacyjnych, a
jedynie na prawach fizyki. Wartości amplitudy dopasowuje się
samoczynnie w zależności od sztywności podłoża. Oznacza
to, że amplituda zmniejsza się w sposób ciągły odpowiednio
do rosnącej sztywności podłoża. Wraz ze spadkiem amplitudy, rośnie moc przekazywana do podłoża.

>> W przypadku bębnów oscylacyjnych dwie niewyważone
osie obracają się synchronicznie. Szybko zmieniający się
kierunek obrotów do przodu/do tyłu steruję bębnem.
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ORYGINALNY HAMM

KOMPONENTY BĘBNA

Najwyższa wydajność zagęszczania to charakterystyczna
cecha bębnów wibracyjnych i oscylacyjnych HAMM.
Precyzyjnie dopasowane do siebie elementy łożyskowe i bębny z wysoce odpornej na ścieranie stali zapewniają najwyższy
stopień żywotności przy minimalnych kosztach konserwacji.
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ORYGINALNY HAMM

KONSTRUKCJA BĘBNA
BUDOWA ZEWNĘTRZNA

Dostępne są dwa typy bębnów, które różnią się z zewnątrz:
bębny gładkie i bębny okołkowane.

BĘBEN GŁADKI
Bębnów gładkich używa się głównie do wykonywania
p łaskich, równych powierzchni, jak na przykład asfaltowej
warstwy ścieralnej lub powierzchni podłoża w budowlach
ziemnych.
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BĘBEN OKOŁKOWANY
Bębnów okołkowanych używa się do wykonywania budowli
ziemnych oraz recyklingu na zimno. Ten typ bębna ugniata i
szorstkuje podłoże. Tzw. kołki zwiększają powierzchnię podłoża, dzięki czemu wilgotne podłoża mogą szybciej wyschnąć.
Bębny okołkowane składają się z bębnów gładkich, do których są przyspawane nakładki w kształcie trapezu.
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KONSTRUKCJA BĘBNA
BUDOWA WEWNĘTRZNA
BĘBEN WIBRACYJNY
Walce z bębnami gładkimi lub bębnami okołkowanymi do
zagęszczania dynamicznego są wyposażone w wał wibracyjny. Ten dzięki niewyważeniu generuje drgania wibracyjne.
Wibrator kołowy przenosi pionowo, sinusoidalnie siłę na podłoże.

BĘBEN OSCYLACYJNY
Maksymalnie cztery niewyważone wały (HD+ 120 i HD+ 140),
każdy z dwoma niewyważeniami, przesuniętymi fazowo o
180°, obracają się i generują ruch obrotowy bębna do przodu/do tyłu. Bęben przylega przy tym nawet 100 procentach
do podłoża. W przypadku tego rodzaju zagęszczania dynamicznego podbudowę oraz nawierzchnię często udaje się
zagęścić szybciej i uzyskać wyższy stopień zagęszczenia. Występują również znacznie mniejsze obciążenia drganiami w
otoczeniu maszyny oraz zostaje zminimalizowane ryzyko rozkruszenia ziaren i nadmiernego zagęszczenia.

BĘBEN VIO
W zależności od ustawienia niewyważenia względem siebie
(bez przesunięcia fazowego lub z przesunięciem fazowym o
180°) zespół walca zagęszcza z wykorzystaniem wibracji lub
oscylacji. Ustawienia częstotliwości i amplitudy dla obu bębnów mogą być absolutnie niezależne od siebie (większa elastyczność i wzrost wydajności).
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1

2

3

1 > Bęben wibracyjny
2 > Bęben oscylacyjny
3 > Bęben VIO
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ORYGINALNY HAMM

ZGARNIACZ

W codziennym zastosowaniu na budowach oryginalne zgarniacze HAMM gwarantują najlepszą jakość powierzchni jezdni
i czystość bębnów.
Zgarniacze zapobiegają przywieraniu pyłów oraz asfaltu do
bębna i opon.
Zoptymalizowane przez firmę HAMM materiały zgarniaczy są
odporne na zużycie i pozwalają na zachowanie niskich kosztów eksploatacyjnych.
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ZGARNIACZE DO WALCÓW GUMOWYCH
W przypadku walców gumowych jako standardowe zgarniacze stosuje się szczotki. Jeżeli maszyny jeżdżą po intensywnie
przyczepiającym się materiale, stosuje się wówczas dopasowane do kształtu kół zgarniacze z tworzywa sztucznego.

ZGARNIACZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO WALCÓW
DO ZAGĘSZCZANIA ASFALTU
W przypadku walców do asfaltu stosuje się elastyczne i wytrzymałe zgarniacze z tworzywa sztucznego, które ze względu
na swój skład doskonale nadają się do zastosowania na asfalcie.
W przypadku zgarniaczy HAMM zastosowane materiały są
dobrane tak, by zapewnić optymalne rozprowadzanie wody
przy jednocześnie perfekcyjnym czyszczeniu powierzchni
bębnów. Efektem jest wyraźnie mniejsze zużycie wody.
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ZRASZANIE WODĄ

Komponenty systemu zraszania z naszej oferty to pewność:
niezawodne filtry oraz wysokiej jakości pompy, dysze natryskowe, uszczelki i złącza są gwarantem bezproblemowego
użytkowania na gorącym asfalcie.
Rozmieszczenie dysz oraz listew natryskowych jest optymalnie
dopasowane do danego typu maszyny.
Dysze natryskowych są osłonięte przed wiatrem i znajdują
się w zasięgu wzroku operatora, dzięki czemu można je obserwować podczas pracy.

>> Komplety dla operatorów z oryginalnymi komponentami
HAMM są kompaktowe i zajmują niewiele miejsca. Dzięki
temu można je wozić zawsze ze sobą i np. wymieniać zużyte
dysze zraszające w ciągu kilku minut.

20

ZALETY

I  

FAKTY

I  

ZASTOSOWANIE

Elektryczne zraszanie ciśnieniowe jest realizowane przy użyciu
jednej lub dwóch pracujących na przemian pomp wody. Zawsze pracuje tylko jedna pompa, druga spełnia natomiast rolę
zapasowej.
Listwy natryskowe są skonstruowane jako system szybkiej
wymiany, by móc jeszcze efektywniej wykonać prace nastawcze i konserwacyjne. W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu można je po prostu zdjąć.
Dzięki opcji iniekcji preparatu chroniącego przed zamarzaniem możliwa jest praca nawet w bardzo niskich temperaturach.
Każda z niezwykle wodooszczędnych dysz natryskowych
jest wyposażona w drobne sitka i zainstalowana w taki sposób, by zapewnić pełne nawilżanie bębna we wszystkich
sytuacjach. Wszystko w zasięgu wzroku operatora.
Zbiorniki wody z tworzywa sztucznego są zintegrowane w
ramach.
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GUMOWY AMORTYZATOR

Gumowe amortyzatory zapobiegają przenoszeniu drgań
bębna na maszynę i umożliwiają operatorowi maszyny skoncentrowaną i niezakłóconą pracę. Tyczy się to w równym stopniu bębnów wibracyjnych i oscylacyjnych.
Najważniejszymi elementami zawieszenia bębnów są gumowe amortyzatory. Gumowe amortyzatory do walców HAMM
są pod względem twardości i kształtu optymalnie dopasowanego do danego typu walca.
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Dzięki optymalnemu doborowi stopnia twardości wydajność
zagęszczania można skutecznie przekazać do podłoża. Nieprawidłowo dobrane gumowe amortyzatory mogą znacznie
zmniejszyć wydajność zagęszczania.
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PLANOWA KONSERWACJA

Precyzyjnie dopasowane do siebie oryginalne części zapewniają najwyższy stopień żywotności przy minimalnych kosztach
konserwacji.
Korzystanie z naszej oferty części po prostu się opłaca. Niezawodna jakość i długa żywotność pozwalają zagwarantować
działanie przez wiele kolejnych godzin pracy.

By mieć pewność, że walec HAMM w optymalny sposób
spełnia swoje zadanie, niezwykle ważna jest regularna kontrola komponentów bębna, a w razie potrzeby ich wymiana. Bardzo dobra dostępność pozwala na skrócenie czasu
przestoju z powodu konserwacji do minimum.
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REGULACJA I KONSERWACJA
SYSTEMU ZRASZAJĄCEGO
Podczas użytkowania pompy wody zaleca się, by od czasu
do czasu uruchomić pompę zapasową w celu zapobieżenia
usterkom spowodowanym korozją.
W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu po zakończeniu pracy należy koniecznie spuścić wodę. Listwę zraszającą dzięki systemowi szybkiego mocowania można szybko i w całości zdjąć.
Dysze wody należy codziennie sprawdzać pod kątem ich
poprawnego działania. W przypadku zatkania dysz lub
nierównomiernego natrysku należy na czas dokonać ich
w ymiany.
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WYMIANA CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH

Zanieczyszczenia, nieprawidłowy montaż lub nieodpowiadające oryginałom elementy innych producentów nie tylko negatywnie wpływają na produktywność, lecz mogą nawet doprowadzić do zniszczenia całego bębna.
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CO TO JEST ZUŻYCIE?
Zużycie powstaje poprzez nacisk na siebie dwóch elementów
przy występowaniu względnego ruchu (np. między zgarniaczem a bębnem). Od powierzchni obu elementów odrywają
się przy tym drobne cząsteczki.

JAK MOŻNA ZAPOBIEC ZUŻYCIU?
Nie da się całkowicie zapobiec zużyciu komponentów bębna
ale można je zminimalizować.
Wystarczające zraszanie wodą to bardzo ważny warunek, by
zapewnić rotację bębna.
Aby zwiększyć żywotność, należy:
>> pamiętać o gruntownym, codziennym czyszczeniu,
>> przeprowadzać regularne kontrole bębna, aby móc w porę
zapobiec zużyciu lub uszkodzeniu komponentów,
>> przeprowadzać regularne przeglądy i kontrole instalacji
zraszającej.
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ZUŻYCIE
ZGARNIACZY TAŚMOWYCH

1

Jeżeli powierzchnia bębnów lub opon przestanie być skutecznie oczyszczana, należy wymienić zużyte zgarniacze.
Aby wydłużyć żywotność zgarniaczy, w szczególności w przypadku maszyn do asfaltu, należy szczególnie dbać o czystość.
Należy regularnie usuwać osady materiału, by zapewnić prawidłowej działanie zgarniaczy.
Wygięte uchwyty zgarniaczy są często powodem ich nieprawidłowego działania. Podczas codziennej kontroli należy również sprawdzać, czy elementu mocujące zgarniacze nie są
uszkodzone.
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2

3
1 > Uszkodzenie opony spowodowane przez zużyty zgarniacz
2 > Zużyte zgarniacze na bębnie gładkim
3 > Sprawny zgarniacz
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ZUŻYCIE
SYSTEMU ZRASZAJĄCEGO
W celu zapewnienia gotowości roboczej systemu zraszającego należy stosować wyłącznie czystą wodę, by zapobiec zatykaniu się filtrów wody oraz niepotrzebnemu zużywaniu się
pompy i dysz.
Regularne czyszczenie filtrów systemów zraszających pozwala
zapobiec przedwczesnemu zużyciu pompy. Zatkane dysze
należy niezwłocznie wyczyścić lub wymienić.

Należy pamiętać, że niedopuszczone dodatki do wody
i/lub środki antyadhezyjne mogą zniszczyć membranę
pompy oraz dysze.
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1

2
1 > Zatkane dysze
2 > Sprawne dysze
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USZKODZENIE I KONSERWACJA
GUMOWYCH AMORTYZATORÓW
Podczas konserwacji należy sprawdzać gumowe amortyzatory pod kątem pęknięć i wydłużeń.
Niezwłoczna wymiana uszkodzonego gumowego amortyzatora może znacznie wydłużyć żywotność pozostałych elementów, ponieważ w przypadku uszkodzenie elementów obciążenie rozkłada się na pozostałe, sprawne elementy.
Żywotność zależy w istotny sposób od intensywności użytkowania maszyny. W przypadku ekstremalnie ciężkich prac
ziemnych przy ciągłym trybie skokowym elementy amortyzujące ulegają przedwczesnemu zużyciu.

Maszynę należy stosować wyłącznie odpowiednio do
jej ciężaru użytkowego i przeznaczenia.

Więcej informacji na temat zamawiania elementów bębnów
można znaleźć w katalogu Parts and More lub w Internecie na
stronie www.partsandmore.net.
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1

2
1 > Rozerwany gumowy amortyzator
2 > Sprawny gumowy amortyzator
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