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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Declarație de Conformitate
Echipament:EASY-BALANCER şi
EASY-VIBER

VMI declară că sistemele Easy-Balancer şi Easy-Viber sunt
produse în conformitate cu normele naţionale (Suedeze) şi
normele internaționale aflate în vigoare.
Aparatele au fost testate şi respectă următoarele condiţii:
EMC Directive:
89/336/EEC
Low Voltage Directive:
73/23/EEC
Inclusive amendamentele din
Directiva 93/68/EEC.

1 February 2002, VMI AB
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ATENȚIE
REGULI DE PROTECłIA MUNCII
Deoarece măsurarea vibraŃiilor, cât şi operaŃia de echilibrare
implică operații efectuate asupra maşinilor rotative, trebuie să
păstrați distanŃa de siguranŃă față de piesele aflate în mișcare, iar
traductoarele şi cablurilor aferente nu trebuie să intre în contact
cu acestea.
OperaŃia de echilibrare implică montarea greutăŃilor de probă şi
de echilibrare pe rotor, de aceea asigurați mereu butonul de
pornire al mașinii cu un opritor și folosiți și butonul de urgență pentru a lucra în
perfectă siguranță cu rotorul. Acesta este un aspect foarte important când mașina
este telecomandată.

VMI AB nu-și poate asuma responsabilitatea pentru accidentarea personalului sau
pentru avarierea utilajelor.

GARANŢII
VMI AB și dealer-ii noștri autorizați nu-și asumă responsabilitatea pentru
avarierea mașinilor și instalațiilor ca urmare a folosirii aparatelor EasyBalancerTM și Easy-ViberTM și sistemelor de echilibrare dinamică.
Deși am depus toate eforturile pentru a vă oferi un manual de utilizare perfect
și informații complete, pot exista și omisiuni, datorită cantității mari de
informații. Prin urmare, putem reveni ulterior cu informații suplimentare. De
asemenea, modificarea sau up-gradarea aparatelor Easy-BalancerTM și EasyViberTM pot duce la inadvertențe.
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VMI AB
Easy-BalancerTM și Easy-ViberTM– exact ceea ce vă trebuie!
VMI dezvoltă și produce sistemele Easy-BalancerTM și EasyViberTM pentru rezolvarea problemelor determinate de vibrații și
de dezechilibrele utilajelor dinamice. Cu o experienţă de peste 30
de ani în domeniu, specialiștii firmei sunt permanent interesaţi de
dezvoltarea acestor produse, venind in acest mod in intâmpinarea
problemelor ridicate de către beneficiari.
Cursuri de specializare şi service
Nu ezitați să ne contactați pentru orice problemă legată de măsurătorile de
vibrații. Noi dezvoltăm sisteme personalizate pentru aplicațiile clienților
noștri, oferim service și cursuri de specializare in domeniul măsurării
vibrațiilor.
Informații de ultimă oră găsiți pe site-ul nostru.

Development department.

Easy-BalancerTM and Easy-ViberTM
Produsele noastre se folosesc pretutindeni în lume, în peste 40 de
țări. Prin urmare instrumentele
Easy-BalancerTM și Easy-ViberTM au foarte mulți utilizatori. Pentru
noi, toți acești utilizatori sunt o sursă permanentă în îmbunătățirea
echipamentelor noastre.
Oriunde v-ați afla suntem gata să vă sprijinim în împlinirea dezideratelor dumneavoastră legate de
soluționarea disfuncționalitaților utilajelor dinamice datorate vibrațiilor și dezechilibrelor!

Produsele noastre se folosesc în întreaga lume.

Easy-BalancerTM și EasyViberTM sunt
upgradabile
VMI produce și dezvoltă sistemele Easy-BalancerTM și Easy-ViberTM pentru rezolvarea problemelor
determinate de vibrații și de dezechilibrele utilajelor dinamice. Deoarece noi înșine folosim
echipamentele pe care le dezvoltăm și pe care le îmbunătățim continuu, ne este la îndemână să
actualizăm programele interne pentru Easy-BalancerTM și Easy-ViberTM prin intermediul unei interfețe
seriale, fără să modificăm aparatele.

Transferarea unei noi versiuni de la un PC la aparatele Easy-BalancerTM și Easy-ViberTM durează
numai 5 minute, prin intermediul unui program care se transmite pe e-mail. Acest program este inclus
în software-ul SpectraPro.
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10 submeniuri de lucru
Analizorul Easy-ViberTM vine cu 10 submeniuri standard de măsurare, fiecare dintre acestea fiind optimizat
pentru aplicații speciale. Easy-ViberTM poate lucra simultan cu două traductoare. Iată o scurtă descriere a
fiecărui submeniu.
Măsurători în rută
Opțiunea aceasta se folosește când se dorește măsurarea regulată unui număr mare de mașini.
Informațiile despre rută se descarcă din programul SpectraPro instalat pe un PC și spectrele măsurate
și alte informații colectate sunt transferate înapoi în SpectraPro pentru prelucrarea datelor.
Capacitate de memorie 64Mb, echivalentul a cca. 2000 de spectre cu rezoluție maximă.
Analiza de frecvență
Pentru determinarea cauzelor vibrațiilor în domeniul de frecvență cuprins între 0,5 și 3200Hz se
efectuează analiza de frecvență. Spectrele măsurate pot fi stocate sub un nume și pot fi ulterior
transferate în SpectraPro pentru interpretare. Rezoluția frecvenței este selectată automat la 0.5 sau
1Hz, în funcție de numărul de traductoare folosite.
Easy-ViberTM
are cursoare simple, de armonici sau de bandă laterală pentru analiză rapidă.
Spectrele pot fi mărite cu rezoluție maximă în numai câțiva pași
Forma de undă
Forma de undă din ultimele 2 secunde ale unei măsurători de spectru este stocată automat. Analiza
formei de undă se folosește în special la angrenaje și la vibrații nearmonice, și se poate efectua cu
cursoare simple sau armonice.
Anvelopa
Anvelopa este măsurătoarea de spectru care ajută la analizarea semnalelor de înaltă frecvență, pentru
diagnosticarea timpurie a rulmenților. Acest tip de măsurătoare se mai folosește pentru detectarea
cavitației la pompe. Easy-ViberTM
are cursoare simple, de armonici sau de bandă laterală pentru
analiză rapidă. Spectrele pot fi mărite cu rezoluție maximă în numai câțiva pași
Curbe tranzitorii Coast-Up și Coast-Down
Curbele Coast-Up și Coast-Down se folosesc pentru determinarea frecvențelor de rezonanță mecanică
sau pentru determinarea turațiilor critice ale mașinilor. Easy-ViberTM prezintă măsurătorile sub forma
a două diagrame, cu amplitudine și fază, funcție de turația mașinii.
Echilibrarea statică și dinamică
În unul sau două plane, cu câteva funcții suplimentare
• Calcularea unei greutăți de probă potrivite
• Distribuția greutății
• Calitatea echilibrării conform standardului ISO
• Compensarea vibrației remanente
Echilibrare rapidă – Într-unul sau două plane cu ajutorul Matricii de răspuns.
Folosind o Matrice de răspuns determinată anterior, Easy-ViberTM poate calcula greutățile de
echilibrare fără a mai opri mașina.
Măsurători Vibshape
Se folosesc atunci când amplitudinea și faza trebuie determinate în mai multe puncte și sunt utile la
animația vibrațiilor mașinii. Se mai pot folosi la echilibrarea în mai multe plane sau la determinarea
curbelor Coast-Up și Coast-Down la turbinele cu abur.
Nivelul total
Easy-ViberTM măsoară “pe viu” vibrația totală ca și valoare RMS-prezentată digital și graphic cu bare.
Această funcție se folosește la analizarea efectelor acțiunilor mecanice precum strângerea bolțurilor
sau alte modificări mecanice. De asemenea, oferă informații globale referitoare la starea mașinii.
Valoarea starii de funcționare a rulmentului
Această măsurătoare este prezentată digital și ca graphic cu bare și analizează efectele lubrifierii sau
altor evenimente la rulmenți.
Măsurători de temperatură
Senzorul infraroșu incorporat se folosește mai ales la măsurarea temperaturii pe carcasele
lagărelor pentru analiza de trend și pentru compararea stării lagărelor
Notă! Măsurarea temperaturii este opțională și poate să lipsească la unele aparate.
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PORNIREA APARATELOR
Manual
Manualul cuprinde:
SpecificaŃiile tehnice şi funcŃionarea aparatelor Easy-Balancer, respectiv Easy-Viber
Instrucțiuni de utilizare a afișajului: Setări, opțiuni taste și utilizarea datelor măsurătorilor
Utilizarea programelor de măsurare: Prezentarea pas cu pas a procedurii de măsurare .

SISTEMUL DE MĂSURARE
Aparatele Easy-BalancerTM și Easy-ViberTM pot efectua
măsurători cu două traductoare simultan.

1.

Atenție! Când folosiți un singur traductor, conectați-l la intrarea marcată cu Vib1.

2.
Porniți aparatul apăsând tasta On/OFF
Primul afișaj este Meniul Principal.
Lansați opțiunea dorită mutând cursorul cu SUS
ENTER

.
și JOS

și apăsând tasta

3.

Pentru a reveni la Meniul Principal, apăsați tasta MENU.

4.

Reveniți la afișajul anterior apasând tasta înapoi BACKWARDS

5.
In Meniul Principal găsiți opțiunea: Setări. (Set-ups ).
această opțiune și apăsați ENTER.

.

Poziționați cursorul pe

5A. Înainte de a folosi aparatele Easy-BalancerTM sau Easy-ViberTM verificați în meniul
Transducer set-up (Selectare traductor) că ați selectat traductorul a cărei
sensibilitate corespunde cu datele din fișa de calibrare.
5B. Verificați la View set-up (Vizualizare setări) că v-ați ales unitățile de măsură dorite.
Observație! Puteți să schimbați unitățile de măsură numai înainte de colectarea
datelor. Unitățile de măsură se pot schimba și ulterior, în programul SpectraPro.
6. După ce finalizați o măsurătoare puteți salva rezultatul în memoria aparatului sau îl
puteți tipări conectând aparatul la o imprimantă sau la un PC în vederea descărcării
datelor.
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Aceștia sunt pașii principali în utilizarea sistemului.
Easy-BalancerTM și Easy-ViberTM sunt ușor de folosit, dar este evident că exercițiul
practic și experiența își vor spune cuvântul în colectarea cu acuratețe a măsurătorilor.

Vă mulțumim că ați ales analizoarele Easy-BalancerTM sau Easy-ViberTM și sistemul de
echilibrare!
Succes!
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PĂRȚILE COMPONENTE ALE SISTEMULUI

A

TM

Sistemul Easy-Viber
1
1
2
2
2
1

Analizor cu baterii
Sursă de alimentare externă (opțiune utilă în cazul măsurătorilor de lungă durată)
Accelerometre cu magneți
Cabluri de 1 m pentru accelerometre
Cabluri de extensie de 5m pentru accelerometre
Palpator pentru traductorul de vibrație
(poate fi schimbat cu un magnet)

1 Traductor RPM optic
1 Cablu de extensie de 5m pentru
traductorul optic
1 Un suport pentru traductorul optic inclusiv:
1 Tijă de 120 mm cu filet M12
1 Tijă de 120 mm
2 Sisteme de prindere
1 Suport pentru traductorul RPM
1 Magnet (Forța 90kg)
1 Bandă reflectorizantă - 1 m [39.4”]
1 RS232 Cablu serial pentru conectarea la PC
1 Manual și fișă de calibrare
1 Geantă de plastic
Observație - Imprimanta este opțională.

Accesorii opționale
• Traductoare de vibrații:

Accelerometre
Traductoare de viteză
Traductoare de deplasare
• Traductoare RPM:

Optice (infraroșu)
Namur (inductive)
Electromagnetice (magnet și bobină)
• Senzori de temperatură
• Cabluri de extensie de 5 și 10 m
• Imprimantă termică cu cablu și încărcător
• Husă pentru aparat, cu curea de umăr.
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PROGRAMUL SPECTRAPRO™

A

Funcțiile SpectraPro™
• Comunicare

TM

cu Easy-Viber
TM
• Măsurători de rută cu Easy-Viber
• Rapoarte de alarmă după transferal măsurătorilor
• Bază de date structurată
• Analiză de spectre multiple prin compararea cu un
spectru de referință
• Analiza tendinței de evoluție
• Bază de date de rulmenți
• Calculul frecvențelor de defect la:
Rulmenți
Cutii de viteze
Curele de transmisie
Dezechilibre
Dezalinieri
Probleme ale motoarelor electrice
Paletele rotorilor etc.
• Generare automată de rapoarte tip pentru:
Măsurători de spectre
Măsurători de trend (tendință de evoluție)
• Comparare

automată între frecvențele de
defect calculate și frecvențele măsurate

TM

Observație!Măsurătorile în rută la Easy-Viber nu funcționează fără SpectraPro™
deoarece ruta se crează din program și apoi se descarcă în analizor.
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ANALIZORUL

A

Analizorul: Funcționează cu baterii și poate folosi simultan 2 traductoare de vibrații și un
traductor RPM. Are 10 programe universale pentru diferite măsurători, memorie de 64Mb
(echivalentul a cca. 2000 de spectre), poate fi conectat la un PC sau la o imprimantă serială în
vederea descărcării datelor.

Intrare sursă de
alimentare externă

Senzor de
temp.
(infraroșu)
(Optional)

Intrare RPM

Port Serial R232

Intrări vibrații

Buton On / Off

Afișaj
Intrări numerice și
mărire spectre
Activează afișajul
formei de undă.
Afișează valoarea BC
1. Mută cursorul
stânga - dreapta.
2. Activează funcțiile
de echilibrare
1. Activează cursorul în
spectre și la formele de
undă.
2. Șterge litera la dreapta
în modul text.
3. Repetă o măsurătoare
existentă la echilibrare.

1. Mută cursorul
sus - jos.
2. Mărește amplitudinea
formei de undă si/sau a
spectrului.

Tasta Enter.
Confirmă selecțiile,
pornește și oprește
măsurătorile

Tastă pas înainte
Tastă pas înapoi

Capac baterii
Schema pozițiilor
bateriei pe
spatele aparatului

Revenire la Meniul Principal

Observație!
Folosiți un alimentator extern când considerați că măsurătorile sau procedura durează
mai mult, ca de pildă la curbele tranzitorii ascendente (coast-up) sau la curbele
tranzitorii descendente (coast-down) la turbinele pe abur și pe gaz și la echilibrare.
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SPECIFICAȚII TEHNICE
Semnal intrare
Traductor standard de vibrații

A

2 intrări vibrații, 1 RPM / intrare fază
Accelerometru tip AC-102-1A
Sensibilitate
Dom. de frecvență. (+/-3db)
Frecvența de rezonanță
Dom.de temperatură
Fixare
Lungime cablu

100mv/g
0.5-15000Hz
23000Hz
-50oC … +121oC
support magnetic sau palpator sau
tijă
1m + 5m cablu extensie

Specificație electr. intrare vibrație
Nivel max.semnal intrare
Semnale traductor
Alimentare traductor încorporat

+/-5V vărf
Accelerometru, Trad. viteză, trad. de deplasare pt.semnale c.a.
+4mA current constant la max.20V pt. accelerometrul ICP
+24V/max. 25mA pt. trad. de deplasare

Fotocelulă cu infraroșu
Trad. RPM Standard / traductor fază
RPM / Specificație electrică intrare fază
Nivel maxim de semnal
Traductor cu alimentare încorporată

Distanța de măsurare
Fixare
Lungime cablu

0.15 – 2 m
suport ajustabil cu bază magnetică
0.1m + 5m cablu extensie

+/-10V vârf
+24V/max. 25mA

Proprietăți măsurare
Rezoluția frecvenței la măsurarea spectrului
Domenii de frecvență selectabile pt.spectru
Limite superioare filtre de spectre selectabile
Tipuri selectabile de spectre mediate
Domeniu de frecvență anvelopă
Filtru de bandă anvelopă
Domeniu de frecvență la nivel de măsurare total
Unitate unică pt.determinarea stării de funcționare
a rulmenților
Dom.de frecv. pt. determinarea stării de
funcționare a rulmenților
Coast- Up/-Down, număr de valori pe diagramă
Echilibrare dinamică
Memorie
Auto range
Domeniu dinamic
Frecvența de eșantionare
Medie selectabilă pt.toate măsurătorile
Unități de măsură selectabile (exceptând valoarea
anvelopei și valoarea stării rulmenților)

0.03125 sau 0.0625Hz,
0.5 sau 1 Hz,
0.5 – 200Hz,
0.5 – 3200 Hz,
0.5, 1, 2.5, 5, 10 Hz
Linear, Exponential, Peak-Hold
1 – 1000 Hz
3.2 – 4.2kHz or 3.2 – 20kHz
10 - 3200 Hz (ISO2372)

2.5 sau 5Hz
2.5 – 16000Hz

“g” rms
3.2 – 20 kHz
167
1 sau 2 plane conform ISO1940
64Mb sau aprox. 2000 spectre cu rezoluție maximă
DA
>80dB
8.2 KHz / 16.4KHZ
RMS, Vărf, Vărf - Vărf
m/s2, g, mm/s, m/s, in/s, µm, mm, mils, thou, mV

Diverse
Procesor principal
Memorie RAM internă
Memorie ROM internă
Afișaj grafic
Ceas timp real
Comunicare PC / Imprimantă
Alimentare
Consum energie la măsurare / stand by
Temperatura min/max de lucru
Dimensiuni
Greutate
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TRADUCTORUL DE VIBRAȚII

A

Traductorul de vibrații

Direcție de
măsurare

Tijă măsurare
Magnet
SPECIFICA II TEHNICE PENTRU TRADUCTORUL STANDARD
Sensibilitate (+/-10%)
100mV/g
Răspuns în frecvență
(+3dB) 0.7–15.000Hz
(+10%) 1.0-6000Hz
(+5%) 1.7-4000Hz
Domeniu dinamic
±50 g vârf
Structură sensibilitate
Shear Mode
Rezonanță internă
23000Hz
Timp de reacție (Timp de răspuns)
La temperatura camerei 20°C
La temperatura max. 121°C
Tensiune
Isolație electrică carcasă

Bolț M6

2.5 Sec.
10 Seconds
10.14VDC
>108 ohm

Domeniu temperatură (Continuu) -50 to 121 °C
Protecție max. la țoc
5000 g
Sensibilitate electromagnetică Certificată CE
Etanțeitate
Greutate (fără magnet)
Material carcasă
Montare
Montarea tijei
Moment de torsiune montaj
Conector

A

Conector cablu

Accelerometru cu amplificator încorporat.
Protecție internă și carcasă izolată.

Magnet, forță 200N

Sudat ermetic
90 grame
316L oțel inoxidabil
orificiu tratat ¼-28
¼-28 la adaptor tijă M6
2.7-6.8 Nm
2 Pin MIL-C-5015-2

Tipul de accelerometru poate varia în funcție de preferințele clienților.

Tijă măsurare

Observație!
Folosirea magnetului va reduce frecvența liniară de răspuns la 2000-4000Hz în funcție
de structura suprafeței în punctul de măsurare.
Folosirea tijei de măsurare va reduce frecvența liniară de răspuns la 1200-2000Hz în
funcție de structura suprafeței în punctul de măsurare.
Folosiți tija de măsurare numai pentru puncte inaccesibile magnetului.

Easy-ViberTM Manual
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TRANSDUCTORUL RPM

A

Traductorul optic RPM pentru determinarea vitezei arborilor.
SPECIFICA II TEHNICE PENTRU TRADUCTORUL RPM STANDARD
Alimentare
Domeniu de frecvență
Iețire
Distanță de măsurare
Temperatură de lucru
Material carcasă
Etanțare
țoc
Vibrație
Moment de torsiune montaj

10–30VDC
max 500 Hz
Sarcină max. 150mA
0.8 la 4 ft. sau 0.25 la 1.2 m
-22 la 160 °F sau -30 la 70 °C
PVC
IP 66
50 G
10 G
0.2 Nm max 0.4 Nm
Greșit

Arbore
Traductorul optic RPM produce un spot
luminos îngust reflectat înapoi la sensor
cu ajutorul unei bucăți de bandă
reflectorizantă montată pe arbore.
Greșit

Arbore

Distanța de măsurare
0.8 – 4ft sau 0.25 –
1.2m

Montați traductorul la un unghi oarecare față
de banda reflectorizantă. Acest lucru face ca
fasciculul luminos să se propage într-o altă
direcție decât cea reflectată de arbore, ceea
ce permite ca numai lumina care atinge banda
reflectorizantă să revină la traductor.

Easy-ViberTM Manual
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STANDUL TRADUCTORULUI RPM

A

Standul traductorului RPM
Traductor
1 buc. Magnet mare cu orificiu M10 tratat. Forță 900N.
1 buc. Tijă extensie D12 L120mm cu filet M10
1 buc Tijă extensie L120mm
2 buc. Articulații
1 buc. Sistem de fixare

Lampă
LED

Sistem fixare
traductor

1. Se înșurubează tija de extensie D12 ferm pe magnet.
2. Se asamblează tija de extensie D10 cu cea D12
folosind articulația cu alezajele cele mai mari.
Se strâng bine șuruburile așa încât standul să fie solid.
Se montează rigid traductorul în sistemul de montare, fără a
forța piesele de plastic. Sistemul de montare și tija de extensie
D10 se asamblează strângând ferm șurubul.
Se montează standul pe mașină, se orientează
traductorul către banda reflectorizantă și se verifică
să fie articulațiile ferme.

Articulație

Tijă extensie

TM

3. Porniți Easy-Viber . Traductorul este alimentat în
același timp în care analizorul începe efectuarea
măsurătorilor. Selectați Echilibrare, Analiză de frecvență
sau Formă de undă. LED-ul de la traductor începe să
pâlpâie de fiecare dată cănd fasciculul luminos întâlnește
banda reflectorizantă de pe arbore. În caz contrar
reajustați unghiul dintre arbore și traductor.
Atenție!
Nu amplasați traductoarele optice prea aproape de
arbore. Distanța corectă este de la 0,25 la 1.2 m.

Articulație

Tijă extensie D12

Observație!
Direcția și unghiul de amplasare sunt foarte importante la echilibrare.
Acești parametri nu mai pot fi modificați după efectuarea măsurătorilor. Modificarea
direcției sau unghiului va modifica citirile de fază. De aceea magnetul trebuie să fie
foarte puternic. Astfel poziția traductorului față de arbore nu se va modifica nici măcar
datorită vibrațiilor puternice ale mașinii.

Easy-ViberTM Manual
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Configurarea analizorului
B. Setări (configurări)
Selectarea opțiunii Setări................................................. 21
Setarea traductorului .................................................. 22-26
Modificarea proprietăților traductorului .......................... 22-23
Configurarea Vib1 și Vib2.................................................. 24
Modificarea traductoarelor speciale .................................... 25
Ștergerea unui traductor .................................................. 26
Vizualizarea setărilor ................................................... 27-28
Alegerea unei unități de măsură ........................................ 27
Alegerea unui tip de mediere ............................................ 27
Alegerea unei unități de vibrație și frecvență ....................... 27
Selectarea unei limite de joasă frecvență pt.spectre............. 28
Setarea aparatului ...................................................... 29-30
Setarea luminii de fond, a luminozității, a contrastului ......... 29
Alegerea limbii ................................................................ 29
Reglarea datei și orei ....................................................... 29
Selectarea ratei de transfer a datelor ................................. 29
Pornire întârziată a măsurătorilor....................................... 29
Timpul de așteptare analogic............................................. 30
Timpul de așteptare digital ............................................... 30
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SETARE INSTRUMENT (SET-UP MENU)

Main Menu

B

La Setări mutați cursorul cu UP
și apăsați tasta ENTER.

Există diferite opțiuni:
• Setare traductor
• Vizualizare setare
• Setare instrument
• Setare program

sau DOWN

Route
Analysis
Balancing
Communication with PC
Print-out
Set-ups
Delete

În meniul Transducer set-up (Setare traductor ) trebuie
să
scriem informații despre proprietățile traductorului, precum
sensibilitate etc.
La View set-up (Vizualizare setare) trebuie să alegeți
unitațile
de măsură dorite, precum mm/s, in/s sau mm etc. și tipul de
mediere RMS; vârf sau Vârf-Vârf.
Puteți, de asemenea să selectați unitatea de frecvența sau de
viteză (Hz sau rpm).

Set-up menu
Transducer set-up
View set-up
Instrument set-up
Program set-up

About

La Instrument set-up (Setare instrument) puteți modifica
unele caracteristici ale aparatului cum ar fi ecranul luminos sau
nu, contrastul, limba, data și ora, rata de transfer a datelor pentru
imprimantă etc.
La Program set-up (Setare program) puteți vedea programele instalate. Acest meniu se
folosește numai când aparatul este reprogramat.
About. Acest meniu conține informații despre versiunea de program instalată, dată și oră,
număr de fișiere memorate și memorie disponibilă.
Observație!
Dacă observați anumite probleme la aparatul dvs. , întotdeauna transmiteți VMI sau agentului local
informații despre versiunea de program și seria aparatului.

Observație!
Aparatul integrează sau derivează semnalul, în funcție de unitatea de măsură selectată pentru
traductor.

Exemplu:
Dacă avem pentru traductor m/s2 și vrem să folosim mm/s pentru măsurători, atunci
aparatul automat integrează semnalul din accelerație în viteză și face și conversia din metru în
milimetru .

Easy-ViberTM Manual
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SETARE TRADUCTOR

- MODIFICARE PROPRIETĂȚI TRADUCTOR

Puteți crea o listă de max. 10 traductoare cu proprietăți diferite și să-l alegeți pe cel conectat
la Vib1 și Vib2. Dacă selectați același traductor și pentru Vib1 și pentru Vib2, înseamnă că
trebuie să aveți aceleași proprietăți în ambele variante.

Crearea unei liste de proprietăți pentru diferite traductoare. Transducer set-up
Vib 1: 0 CTC 37256
Mutați cursorul cu UP
sau DOWN
pentru a ajunge la
Vib 2: 1 CTC 37257
Modificare traductor.
Modify transducer
Delete
transducer
Transducer
set-up
1. Apăsați tastele LEFT
sau RIGHT
și
Vib 1: 0 CTC 37256
Selectați unul din cele 10 traductoare de modificat
Vib 2: 1 CTC
37257
Veți vedea că numele traductorului se
Name:
0 CTC 37256
Transducer
set-up
schimbă.
Modify transducer
Type: Acceleration
În acest caz am selectat traductorul 2.
Delete
transducer
Vib 1: 0 CTC
37256
Unit: g
Vib 2: 1 CTC 37257
mV/unit: 98.3
Modify transducer
Name: 1 CTC 37257
Delete transducer
Type: Acceleration
Unit: g
set-up
Name: 2mV/unit:Transducer
102.2
Vib 1: 0 CTC 37256
Type: Acceleration
Vib 2: 1 CTC 37257
Unit: g
mV/unit: 100.00 Modify transducer
Apoi apăsați ENTER și cursorul sare
Delete transducer
la Name (Denumire):
2. Apăsați butoanele CURSOR

și denumirea existentă
dispare.
Scrieți noua denumire, număr sau ID al traductorului.

B

Name: 2 KIN18
Type: Acceleration
Unit: g
mV/unit: 100.00

Sugestii:
Puneți un număr în fața denumirii traductorului. Folosiți același număr care a fost
utilizat anterior pentru acest traductor.
Exemplu:
Dacă modificați traductorul 2 , atunci puneți numărul 2 în fața noului nume.
Nume: 2 KIN18
Asta vă va ajuta ulterior să selectați corect traductorul în programul SpectraPro.
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Transducer set-up
3. Apăsați DOWN

și cursorul se poziționează

pe Type:

B

Există patru tipuri de traductoare.
A
De accelerație folosite la accelerometre cu
amplificator încorporat.
B. De viteză folosite la traductoare de viteză.
C. De amplitudine folosite la traductoare de deplasare.
D. Voltmetre folosite pentru semnale generice
care nu necesită integrare sau derivare.
Alegeți tipul de traductor cu tastele
LEFT
sau RIGHT
.

Vib 1: 0 CTC 37256
Vib 2: 1 CTC 37257
Modify transducer
Delete transducer
Name: 2 KIN18
Type: Amplitude
Unit: g
Transducer
set-up
mV/unit: 100.00
Vib 1: 0 CTC 37256
Vib 2: 1 CTC 37257
Modify transducer
Delete transducer

4. Apasați tasta DOWN

încă o dată și cursorul se mută
mai jos la Unit (Unitate de măsură):.
Puteți alege una din variantele.
mV, m/s2, g, mm/s, m/s, in/s, µm, mm, mils, thou

Informația despre unitatea de măsură aleasă se găsește
mereu în fișa traductorului.

Name: 2 KIN18
Type: Amplitude
Unit: um
mV/unit: 100.00

Alegeți unitatea de măsură pentru traductor cu tasta
LEFT
sau RIGHT
.

5. Apăsați tasta DOWN
mV / unit:.

și cursorul se mută la

Scrieți sensibilitatea în mV/unitate a traductorului .
Aceasta informați apare de obicei în fișa traductorului.
Apăsați apoi ENTER pentru a memora informația.

Repetați pașii de la 1 la 5
dacă doriți să adăugați și
alte traductoare în listă.

Transducer set-up
Vib 1: 0 CTC 37256
Vib 2: 1 CTC 37257
Modify transducer
Delete transducer
Name: 4 PRESSURE
Type: Voltmeter
Unit: mV
mV/unit: 23.421
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SETARE TRADUCTOR

CONFIGURARE INTRĂRI VIB1 ȘI VIB2

Așa trebuie să arate meniul cănd avem o listă cu traductoare modificate.
Banda neagră rămăne pe Vib 1. Acest lucru înseamnă că la
intrarea VIB 1 trebuie conectat un accelerometru fabricat de
CTC , cu o sensibilitate de 98.3 mV/g.
Apăsați tastele LEFT
sau RIGHT
și selectați traductorul pe care vreți să îl
conectați la acea intrare.

Transducer set-up

B

Vib 1: 0 CTC 37256
Vib 2: 1 CTC 37257
Modify transducer
Transducer
set-up
Delete transducer
Vib 1: 1 CTC 37257
Vib 2:Name:
1 CTC037257
CTC 37256
Modify
transducer
Type:
Acceleration
Delete
transducer
Transducer
set-up
Unit:
g
Vib 1: 2 KIN18mV/unit: 98.3
Vib 2: 1 CTC
37257
Name:
1 CTC 37257
Modify transducer
Type: Acceleration
Delete set-up
transducer
Transducer
Unit: g

Vib 1: 3 HG91 mV/unit: 102.2
Vib 2: 1Name:
CTC 37257
2 KIN18
ModifyType:
transducer
Amplitude
Delete Unit:
transducer
Transducer
set-up
um
Vib 1: 4 PRESSURE
mV/unit: 1.563
Vib 2: 1Name:
CTC 37257
3 HG91
ModifyType:
transducer
Velocity
Delete Unit:
transducer
mm/s

Dacă poziționăm cursorul pe Vib 2
selecție pentru această intrare.

mV/unit: 5.02
Name: 4 PRESSURE
Type: Voltmeter
Unit: mV
mV/unit: 23.421

Banda neagră rămăne pe Vib 2.
Asta înseamnă că la intrarea VIB 2 trebuie conectat un
accelerometru fabricat de CTC cu seria 37257 și cu o
sensibilitate de 102.2 mV/g.
Proprietățile traductorului selectat apar aici.

Transducer set-up
, putem
Vib 1: 0 CTC
37256 face aceeași
Vib 2: 1 CTC 37257
Modify transducer
Delete transducer

Name: 1 CTC 37257
Type: Acceleration
Unit: g
mV/unit: 102.2

Sugestii:
Cele două canale de intrare Vib1 și Vib2 sunt complet independente și puteți folosi
diferite tipuri de traductoare cu unitați de măsură diferite și cu sensibilități diferite.

Observație!
La măsurătorile în rută selectarea traductorului din programul SpectraPro pentru
Vib1 modifică setările aparatului și se poate folosi orice traductor din listă.
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SETARE TRADUCTOR

TRADUCTOARE SPECIALE

Dacă avem un traductor special, de exemplu unul de presiune, și vrem să măsurăm variațiile
de presiune putem folosi o unitate de măsură specială.

B

Să presupunem că ne oprim la traductorul 3 din lista pentru acest scop.
Mergem mai jos să modificăm traductorul și selectăm 3.

Scriem denumirea traductorului “3 Presiune”.

Folosim un traductor tip Voltmetru
Selectăm unitatea mV.
Când apelăm la această
opțiune, instrumentul nu va integra sau
deriva semnalul.
Dacă traductorul nostru are o
sensibilitate de 21.345 mV / kg Pascal
atunci scriem mV/unitate: 21.345.

Transducer set-up
Vib 1: 3 Pressure
Vib 2: 0 CTC
Modify transducer
Delete transducer
Name: 3 Pressure
Type: voltmeter
Unit: mV
mV/unit: 21.345000

Observație!
Trebuie de asemenea să selectați unitatea de mmăsură mV din meniul View set-up
(Vizualizare setări).

Sugestii:
Cu aceste setări vom avea unitatea de măsură mV în loc de kPa la analizor, dar când
transferăm spectrele pentru analiză în programul SpectraPro putem schimba mV cu orice
altă unitate.
Doar unitatea mV se poate schimba din SpectraPro.
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SETARE TRADUCTOR

-

ȘTERGEREA UNUI TRADUCTOR

Ștergerea unui traductor.
Mutați cursorul cu tastele UP

sau DOWN

pentru a Șterge traductorul.

1. Apăsați tasta LEFT
sau RIGHT
și selectați traductorul care trebuie șters.
Apoi apăsați ENTER.

2. Va apărea un nou mesaj.
Apăsați numărul 1

dacă vreți să ștergeți traductorul.

și 0 dacă vreți să-l păstrați.
Apoi confirmați alegerea cu ENTER.

B

Transducer set-up
Vib 1: 0 CTC
Vib 2: 1 CTC
Modify transducer
Delete transducer
Name: 1 CTC
Type: Accelerometer
Unit: g
mV/unit: 102.2

Transducer set-up

Vib 1: 0 CTC
Vib 2: 1 CTC
Modify transducer
Delete transducer
Delete transducer (1/0)
Name: 1 CTC
Type: Accelerometer
Unit: g
mV/unit: 102.2
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VIZUALIZARE SETĂRI -

UNITĂȚI DE MĂSURĂ

Selectarea unitaților de măsură.

1.

B

Mutați cursorul cu UP
sau DOWN
unde doriți să modificați unitatea de măsură.

pe canalul

View set-up

Analizorul are 10 variante disponibile pentru măsurarea
vibrațiilor, și anume mV, m/s2, g, mm/s, m/s, in/s,
µm, mm, mils, thou.

Vib 1 in unit : mV
Average: RMS

Apăsați tastele LEFT
sau RIGHT
și selectați
unitatea de măsură pe care vreți să o folosiți.

Vib 2 in unit: mV
Average: RMS

Puteți folosi orice unitate, exceptând mV, indiferent de
unitatea de măsură a traductorului. Puteți avea unități diferite
pentru intrările Vib 1 și Vib 2.

Balancing: Show Hz
Spectrum: Show Hz
Spectrum min Hz: 2.000000

Observație!
Folosiți mereu mV dacă traductorul are mV.

2.
Mutați cursorul cu UP
sau DOWN
la canalul unde vreți să modificați tipul de mediere.
Analizorul are 3 tipuri diferite de medieri.
RMS, Vârf, Vârf - Vârf
Apăsați LEFT
sau RIGHT
și selectați tipul de
Mediere pe care vreți să o folosiți pentru măsurătorile
următoare.
Puteți alege Vib 1 și Vib 2

Observație!
Nu schimbați unitatea de măsură după prima
încercare T1 în modul de echilibrare, deoarece acest
lucru va crea erori în calcularea greutăților de
echilibrare.

View set-up
Vib 1 in unit: mm/s
Average: RMS
Vib 2 in unit: mm/s
Average: RMS
Balancing: Show RPM
Spectrum: Show Hz
Spectrum min Hz: 2.000000

View set-up
Vib 1 in unit: mm/s
Average: RMS

Aparatul are 2 unități diferite pentru viteză și frecvență
RPM și Hz.

Vib 2 in unit: in/s
Average: Peak

Apăsați tastele LEFT
sau RIGHT
și selectați
unitatea pe care doriți să o folosiți pentru următoarele
măsurători. Aveți unități diferite pentru echilibrare și pentru
spectru.

Balancing: Show RPM
Spectrum: Show Hz
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VIZUALIZARE SETĂRI - SELECTAREA LIMITELOR INFERIOARE DE FRECVENȚĂ
Uneori stabilirea orei, modificările de temperatură și prelucrările matematice digitale pot crea erori de calcul la frecvențe
joase, când se integrează semnalul traductorului. Aceste erori pot altera spectrul și pot da nivele totale de vibrație mult
prea mari, fapt care influențează măsurătorile de trend. Pentru a preveni asemenea neplăceri, frecvențele joase sunt
automat eliminate din spectru.

Pe această linie puteți stabili cea mai joasă frecvență afișată
din spectru.

B

View set-up

Apăsați tastele LEFT
sau RIGHT
și selectați frecvența
minimă. Puteți alege între: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 și 10Hz

Vib 1 in unit: mV
Average: RMS

Nivelul tuturor liniilor sub frecvența selectată vor fi considerate nule
și nu vor fi incluse în spectru.

Vib 2 in unit: mV
Average: RMS

Frecvența minimă afișată depinde și de numărul de integrări de
semnal.

Balancing: Show Hz
Spectrum: Show Hz

Frecvența minimă a spectrului = Frecvența selectată x factorul de
integrare x factorul de domeniu.

De la / La
Accelerație
Viteză
Deplasare

Factor de integrare
Accelerație
Viteză
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Domeniu de frecvență
Până la 200Hz
Până la 3200Hz
Până la 16000Hz

Spectrum min Hz: 2.000000

Deplasare
4.0
1.0
1.0

Factor de domeniu
1.0
1.0
5.0

100.00 mm/s RMS

108.62

1

Dacă măsurați un spectru, ca în figura alăturată, unde se
observă dominante în spectru frecvențele joase, va trebui
să creșteți frecvența minimă din spectru sau să măriți
timpul de așteptare!

Exemplu
Dacă selectăm 0.5 Hz ca frecvență minimă, frecvența reală cea
mai joasă din spectru va fi:
20
360
Hz
• La un accelerometru
măsurănd accelerația și având
domeniul de frecvență de 3200Hz, frecvența cea mai joasă va fi: 0.5 x 1.0 x 1.0 = 0.5Hz
• La un accelerometru măsurând viteză și având domeniul de frecvență de 16000Hz, frecvența cea mai
joasă va fi: 0.5 x 2.0 x 5.0 = 5.0Hz
• La un accelerometru măsurând deplasarea și având domeniul de frecvență de 3200Hz, frecvența cea
mai joasă va fi: 0.5 x 4.0 x 1.0 = 4.0 Hz
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SETARE INSTRUMENT - LUMINĂ DE FOND, DATA ȘI ORA, RATĂ DE TRANSFER ETC.
Mutați cursorul cu UP

B

sau DOWN

Schimbați de la On la Off tastând
LEFT
sau RIGHT
.
Modificați setările apăsând tastele
LEFT
sau RIGHT
.
Tasta săgeată dreapta va crește valoarea.
Tasta săgeată stânga va scădea valoarea.
Selectați limba apăsând tastele
LEFT
sau RIGHT
.
Apăsați ENTER și limba de afișare se
modifică imediat.

până la rândul la care vreți să faceți modificările.

B

Instrument set-up
Background light : On
Light on in sec : 10
Brightness : 7
Contrast : 2
Language : English
Date :
2001-02-05
Time :
17:55:30

Baud rate printer : 9600
Wait analogue 3
Modificați Baud rate printer (rata de transfera datelor la imprimantă)Wait
apăsând
tastele
digital
2
Scrieți data și ora cu tastele numerice.

LEFT
sau RIGHT
.
Tasta săgeată dreapta va crește valoarea.
Tasta săgeată stânga va scădea valoarea.
Observație!
Aceasă setare controlează viteza de comunicare a analizorului cu o imprimantă
serială sau cu un PC. Dacă documentul tipărit nu este bun, verificați ca și analizorul
și imprimanta sau calculatorul să aibă aceeași rată de transfer.
Această setare nu modifică și nu afectează viteza de comunicare între analizor și
programul SpectraPro.
SETARE INSTRUMENT - PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ A MĂSURĂTORILOR
Pentru a salva bateriile, analizorul trece în modul de așteptare pentru
15 sec. după încheierea ciclului de măsurare. Asta înseamnă sistarea
alimentării traductoarelor și amplificatoarelor interne. Dacă începeți să
măsurați imediat după sistarea alimentării cu analizorul , pot apărea
erori matematice la frecvențe joase , deoarece semnalele sunt încă
instabile. Acest effect se observă cel mai des la integrarea semnalului
traductorului.
Dacă măsurați un spectru ca cel din figură, cu siguranță veți întâmpina
probleme. Creșteți valoarea frecvenței minime din spectru sau creșteți
timpul de așteptare!
Aceste erori pot altera spectrul și pot da un nivel total de vibrații mult
prea mare, ceea ce afectează măsurătorile trend. (tendința de evoluție
ulterioară). Pentru a preveni asemenea erori se introduce un timp de
întărziere sau de amânare ajustabil.
Timpul de așteptare analogic este timpul în care instrumental așteaptă
stabilizarea semnalului analogic înainte de a începe conversia de la
semnal analogic la cel digital. Dacă folosiți un accelerometru atunci:
Setați timpul de așteptare analogic la:
2 pentru unități de măsură ca g, m/s2
3 pentru unități de măsură ca mm/s, in/s sau m/s
5 pentru unități de măsură ca um, mils, thou sau mm
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100.00 mm/ s RMS

108.62

1

20

Hz

360

Instrument set-up
Background light : On
Light on in sec : 10
Brightness : 7
Contrast : 2
Language : English
Date :
2001-02-05
Time :
17:55:30
Baud rate printer : 9600
Wait analogue 3
Wait digital 2
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Modificați timpul de așteptare apăsând tastele LEFT
Tasta săgeată dreapta va crește valoarea.
Tasta săgeată stânga va scădea valoarea.

sau RIGHT

.

Timpul de așteptare digital este timpul de conversie de la semnal analogic la cel digital și funcționează și
fără să folosiți măsurătorile.
Dacă folosiți un accelerometru pe post de traductor de vibrații, atunci:
Setați timpul de așteptare digital la:
Instrument set-up
1 pentru unități de măsură ca g, m/s2
Background light : On
2 pentru unități de măsură ca mm/s, in/s sau m/s
Light on in sec : 10
3 pentru unități de măsură ca um, mils, thou sau mm
Brightness : 7
Contrast : 2
Modificați timpul de așteptare apăsând
Language : English
tastele LEFT
sau RIGHT
.
Date :
2001-02-05
Tasta săgeată dreapta va crește valoarea.
Time :
17:55:30
Tasta săgeată stânga va scădea valoarea.

Baud rate printer : 9600
Wait analogue 3
Wait digital 2

Timpul total de așteptare (analogic) + (digital)
Analizorul selectează automat valorile de mai jos.
Așteptare analogică în sec.
De la / La
Accelerație
Viteză
Accelerație
2.0
3.0
Viteză
7.0
4.0
Deplasare
5.0
3.0

De la / La
Accelerație
Viteză
Deplasare

Așteptare digitală în sec.
Accelerație
Viteză
1.0
2.0
4.0
3.0
3.0
2.0

Deplasare
5.0
7.0
2.0

Deplasare
3.0
4.0
1.0

Se va folosi cel mai mare timp de așteptare selectat manual sau automat.
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Măsurători în rută

C
C. Măsurători în rută
Selectarea unei rute la Easy-Viber™ .................................. 32
Setările rutei în programul SpectraPro™ ............................ 33
Procedura de măsurare ...................................................... 34
Colectarea unei măsurători în rută...................................... 35
Parcurgerea rutei……………………………… ..................... 36
Trimiterea unui mesaj către programul SpectraPro™ ......... 37
Analizarea unui spectru din rută cu Easy-Viber™……… .... 38
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SELECTAREA MĂSURATORILOR ÎN RUTĂ

C

Măsuratorile în rută se pregătesc în programul SpectraPro și sunt descărcate în Easy-Viber™. De
asemenea, toate setările se vor descărca în analizor. Nu se pot modifica în analizor setarile rutei. Nu
trebuie decât să mergeți la punctul de măsurare indicat pe afișajul analizorului Easy-Viber™, să
efectuați măsurătoarea și apoi să mergeți la următorul punct din rută, repetând procedura. Măsurătorile
sunt memorate automat cu același nume ca și punctul de măsurare. Când s-a parcurs toată ruta, pur și
simplu conectați analizorul la calculator și toate datele vor fi transferate și stocate automat în baza de
date SpectraPro.

Main menu
Mutați cursorul cu UP
sau DOWN
la Route (Rută) și tastați ENTER.

Route
Analysis
Balancing
Communication with PC
Print-out
Set-ups
Delete

Număr de puncte
de măsurare

Număr de puncte
măsurate

Nume rută

Route
Veți vedea acum lista rutelor descărcate.
Mutați cursorul cu UP
sau DOWN

Route 1 24 12
Route 2 10 0
Route 3 15 15

selectând ruta pe care vreți să o măsurați
și confirmați alegerea cu ENTER.

Observație!
Numele rutei poate fi orice nume
creat în SpectraPro.
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COLECTAREA UNEI MĂSURĂTORI ÎN RUTĂ
Nr. măsurătoare
Rând 1.
Nume Departament
Rând 2.
Nume masină
sau nr.de identificare

Name of department
Name of machine
Name of measuring point
Name of measuring direction

Rând 3.
Nume lagăr

Message from the PC-program
0.000 mm/s RMS

# 1 (10)

Număr total de
măsurători în rută

C
0.0000

Rând 4.
Directia de măsurare
Rând 5.
Mesajul din programul
SpectraPro
200

3000

Hz

Setările rutei în programul SpectraPro
Vibratia limită
de alarmă

Selectare unitate
de măsură

Selectare tip de mediere

Vibratia limită
de pericol
Limita de alarmă
pentru starea
rulmentului
Limita de pericol
pentru starea
rulmentului
Limita superioară la
măsurarea spectrului
Selectarea rezoluției
spectrului
Selectarea numărului
de spectre
Selectarea tipului de
traductor pentru acest
spectru

Activare măsurare
stare rulment

Easy-ViberTM Manual
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COLECTAREA UNEI MĂSURĂTORI ÎN RUTĂ
Observație!
Lungimea rutei poate varia în funcție de setările efectuate în acest sens.

C

Procedura de măsurare
Mergeți la mașina indicată de analizor.
1 Măsurarea spectrului.
Amplasați ferm traductorul pe punctul de măsurare și apoi tastați ENTER. Aparatul începe să
măsoare, făcând mai întâi o corecție a semnalului. Imediat ce este gata, apare pe ecran
rezultatul primei măsurători. După ce s-au măsurat toate spectrele, aparatul face o mediere
între acestea și stochează datele conform cu setările din baza de date SpectraPro.
Forma de undă.
Dacă se măsoară forma de undă, ultimele două secunde ale semnalului din măsurarea
spectrului vor fi memorate împreună cu spectrul.
2 Starea rulmentului.
Nu mutați traductorul! Dacă se măsoară valoarea stării de funcționare a rulmentului, aceasta
va începe imediat după măsurarea spectrelor.
3 Anvelopa.
Nu mutați traductorul! Dacă se măsoară anvelopa, această măsurătoare va începe imediat
după măsurătorile de spectru și de stare a rulmentului.
4 Temperatura.
Puteți acum îndepărta traductorul de vibrații din punctul de măsurare. Dacă se măsoară
temperatura, se amplasează direct senzorul infraroșu și se efectuează citirea. Această
măsurătoare se poate face numai dacă aparatul are un sensor infraroșu de temperatură
încorporat.
5 Evaluare.
Aproximativ 3 secunde aparatul vă va prezenta o scurtă evaluare a datelor măsurate, iar apoi
va sări la următorul punct de măsurare din rută.
Dacă măsurătorile efectuate indică depășirea unei limite de alarmă, aparatul prezintă nedefinit
fereastra de evaluare și apoi sare la următorul punct de măsurare, imediat ce s-a apăsat tasta
ENTER.

Observație!
La măsurarea rutei se folosește un singur traductor conectat la intrarea Vib1.
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COLECTAREA UNEI MĂSURĂTORI ÎN RUTĂ
După ce am apăsat ENTER se întâmplă următoarele.

C

1. Ajustarea semnalului

Atenție!
Asigurați-vă că folosiți
traductorul indicat de aparat.
Traductorul poate varia de la
o direcție la alta în funcție de
setările rutei.

2. Măsurarea spectrului

2. Numărator de spectre
măsurate
Măsurătoarea este finalizată
când numărătorul ajunge la
valoarea setată în configurarea
rutei

Adjusting
offset

#1(10)
Paper machine 5
Drive 3
Gearbox output drive side
Vertical
Use 0 CTC37256 Accelerometer
20.000 mm /s RMS

18.732

6
200

3000

Hz

#1(10)
Paper machine 5
Drive 3
Gearbox output drive side
Vertical
Measuring
Use CTC Accelerometer

3. Măsurarea stării rulmentului

Bearing condition

20.000 mm/s RMS

4. Evaluarea nivelului de semnal

5. Trecerea la următorul punct de măsurare.

#2(10)
Paper machine 5
Drive 3
Gearbox output drive side
Horizontal
Use CTC Accelerometer

#1(10)
Paper machine 5
Drive 3
Gearbox
drive side
mmoutput
/s RMS
3000
200
Hz
Vertical
Previous 12,345
Use CTC Accelerometer

Now 18,732
Change +51%
Danger

20.000 mm/s RMS

200

Easy-ViberTM Manual
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PARCURGEREA RUTEI ÎNAPOI ȘI ÎNAINTE
Apăsați tasta (Înainte) FORWARDS
treceți la următorul punct de măsurare.

C

Apăsați tasta (Înapoi) BACKWARDS
reveniți la punctul anterior.

cănd vreți să

cănd vrețI să

sau

#8(94)
Paper machine 5
Drive 3
Gearbox output drive side
Vertical
Use CTC Accelerometer
20.000 mm/s RMS

Mutați cursorul cu UP
oriunde vreți în rută .

Apăsați tasta RIGHT
pentru a merge la următorul
sau LEFT
pentru anteriorul nivel, de ex.departament, mașină, punct sau direcție de măsurare.
Cu această funcție veți parcurge nivelul indicat cu
ajutorul cursorului.
Exemplu:
De la nivelul –Mașină – puteți să mergeți la mașina
anterioară sau la următoarea mașină.
Acest mesaj indică sfârșitul rutei.
Mergeți înainte din acest punct cu FORWARDS
sau ENTER și veți ajunge la punctul 1.

Observație!
Doar cu ENTER
o măsurătoare.

18.732

sau DOWN

#9(94)
Paper machine 5
Drive 3Hz
3000
200
Gearbox output drive side
Horizontal
Use CTC Accelerometer

End of route

veți iniția

Observație!
Dacă vreți sa repetați o măsurătoare apasați ENTER .
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TRIMITEREA UNUI MESAJ CĂTRE SPECTRAPRO

Atâta timp cât cursorul se află deasupra
acestei linii instrumentul arată mesaje
din programul SpectraPro.

Name of department
Name of machine
Name of measuring point
Name of measuring direction

# 1 (10)

C

Message from the PC-program
18.732
Name of department
Name of machine
Name of measuring point
Name of measuring direction

20.000 mm/s RMS

Mutați cursorul la mesaje și aparatul vă va
arăta mesajul trimis către programul
SpectraPro.
200

Message
to the PC-program
3000
Hz
18.732

20.000 mm/s RMS

200

Există două moduri de a trimite un mesaj la SpectraPro.
1.Există în SpectraPro o listă numerotată
denumită Inspection code (Cod de inspecție) pentru
rută. Această listă conține mesaje tip care pot fi
transferate în program.
Introduceți numărul unui mesaj și vă vor apărea
notițele din SpectraPro.

# 1 (10)

3000

Hz

Name of department
Name of machine
Name of measuring point
Name of measuring direction

# 1 (10)

24 TEMP 74 DEG
1. Scrieți un mesaj cu tasta numerică corespunzătoare
și el va apărea la notițe în SpectraPro.

20.000 mm/s RMS

18.732

Observație!
Mesajele scrise nu trebuie să înceapă cu un
număr , deoarece va fi interpretat ca și cod
de inspecție.
200

Hz

3000

În acest exemplu trimitem mesajul codului de
inspecție 24 și în același timp mesajul
TEMP 74 DEG.
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ANALIZAREA UNUI SPECTRU ÎN RUTĂ CU EASY-VIBER™
Apăsați tasta CURSOR
o dată și programul vă comută în modul de analiză.
Acum puteți mări spectrul cu tastele numerice 1 ,
5 și 6 în funcție de domeniul de
frecvență selectat.

C

Apăsați tasta CURSOR
Pozitia cursorului

încă o dată și cursorul se poziționează pe cel mai înalt vârf din spectru.
#8(94)

Paper machine 5
Drive 3

Amplitudinea
cursorului

Gearbox output drive side
Vertical
Frecventa cursorului

Use CTC Accelerometer
15.682

20.000 mm/s RMS

#8(94)

Paper machine 5
Drive 3
Gearbox output drive side
Vertical

20

Use CTC Accelerometer
360

215.5Hz

15.682

20.000 mm/s RMS

Harmonic curors

Apasați tasta CURSOR
a doua oară
și cursoarele de armonici devin vizibile.

#8(94)

Paper machine 5
Drive 3
Gearbox20
output215.5Hz
drive side

360

Vertical

Apasați tasta CURSOR
a treia oară
și cursoarele de bandă laterală devin vizibile.

Tasta Up
va crește and Down
va scădea distanța dintre cursorul principalul și
cursoarele de bandă laterală.

Use CTC Accelerometer
15.682

20.000 mm/s RMS

Side band cursors

20

215.5/12.5

Cursorul principal și cursoarele de bandă laterală se mută cu tastele Left

360

și Right

.

Observație!
0 dacă vreți să vizualizați valoarea starii de funcționare a
Apăsați tasta ZERO
rulmentului. Dacă tasta ZERO nu merge, apăsați CURSOR pentru a inițializa modul
analiză.

Observație!
- dacă vreți să vizualizați forma se undă.
Apăsați tasta MINUS
Dacă tasta MINUS nu merge, apăsați CURSOR pentru a inițializa modul analiză.
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Analiza de frecvență
D. Analiza de frecvență
Selectarea submeniului Analiză de frecvență

40

Setarea spectrului .............................

41-44

Colectarea unei măsurători .................

45

Stocarea unei măsurători....................

46

Analizarea unui spectru ......................

47

Cursoare de armonici și de bandă laterală

48

Zoom-ul de frecvență.........................

49

Interpretarea amplitudinii cursoarelor...

50–51
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SELECTAREA SUBMENIULUI ANALIZA DE FRECVENȚĂ

Main menu

D

Route
Analysis
Balancing

Apăsați tasta Main menu (Meniul Principal)
și selectați Analysis mutând cursorul cu tastele
UP
sau DOWN
și confirmând alegerea
cu ENTER
.

Communication with PC
Print-out
Set-ups
Delete
Selectați Analiza de frecvență mutând cursorul cu

tastele UP

ENTER

sau DOWN
.

și apăsând pe

Analysis menu
Frequency analysis
Envelope
Coast-Up
Coast-Down
Vibshape
Total level
Bearing condition

Saved spectra
Selectați NEW SPECTRUM (Spectru nou) mutând
cursorul cu UP
sau DOWN
peste text și
confirmând alegerea cu ENTER
.

Easy-ViberTM Manual
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ANALIZA DE FRECVENȚĂ

- SUBMENIUL SETARE SPECTRU

Acesta este submeniul Setare spectru.
Înainte de a începe o măsurătoare de spectru trebuie să setați niște valori inițiale.
Mutați cursorul cu UP
sau DOWN
pe linia pe care vreți să o modificați.
Selectați dintre valorile presetate apăsând LEFT

sau RIGHT

.

Însumarea.
Însumarea înseamnă medierea componentelor unui spectru .Există trei tipuri diferite
de mediere a componentelor unui spectru , și anume Liniară, de Vârf și Exponențală:
Însumarea liniară presupune ca fiecare dintre
componentele spectrului să aibă aceeași pondere în
spectru. Dacă selectăm de exemplu 8 componente
spectrale, fiecare amplitudine din spectru se împarte la 8.
Când componentele spectrale se mediază, amplitudinea
fiecărei linii este o media a 8 măsurători. Acest tip de
mediere va crește semnalele continuu, va reduce
zgomotul și semnalele aleatoare.
Însumarea liniară se folosește de obicei pentru analiza
tendinței de evoluție și pentru majoritatea analizelor de
frecvență.
Măsurarea se întrerupe automat după măsurarea
tuturor componentelor spectrale.
Însumarea de vârf presupune numai stocarea valorilor
de maxim din fiecare linie spectrală.
Dacă nivelul pe linia de 50 Hz este maxim la
componenta spectrală 2 și la 200 Hz este maxim în
componenta spectrală 7, atunci ambele vor fi salvate
în spectrul final.
Această modalitate de însumare se folosește în cazul
curbelor tranzitorii descendente sau la analizarea unui
eveniment neașteptat.
Măsurarea se încheie când apăsați ENTER.

D

Spectrum set-up
Summation: Linear
Number of part spectra: 8
Bearing condition: Yes
Window: Hanning
No of markers: 7
Max Freq. (Hz) = 3200

Însumarea exponențială – înseamnă ca ultimul spectru
are aceeași pondere în spectrul final ca și suma tuturor
componentelor spectrale măsurate anterior.
Orice modificare bruscă a nivelului de vibrații este mult
mai vizibilă decât cu orice alt tip de mediere.
Însumarea exponențială se folosește atunci când doriți să
vedeți fluctuațiile de semnal.
Măsurătoarea se întrerupe automat după ce toate
componentele spectrale au fost măsurate.
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ANALIZA DE FRECVENȚĂ -

SUBMENIU SETARE SPECTRU

Ca să obțineți o măsurătoare reprezentativă trebuie să efectuați o măsurătoare într-o anumită
perioadă de timp. Nu puteți decide să opriți o mașină, sau și mai mult o întreagă instalație în
urmă unei măsurători de câteva secunde.
O modalitate de a crește timpul de măsurare ar fi de a colecta câteva spectre într-un interval
mai mare de timp și apoi să faceți o mediere a rezultatelor, obținând un spectru mediat.
Fiecare dintre aceste spectre se poate numi măsurătoare.

D

Numărul de componente spectrale.
Dacă de pildă selectăm 8 componente spectrale,
aparatul va măsura 8 spectre diferite și va
calcula în mod continuu un spectru mediu.
Pentru primul spectru sunt necesare 2 secunde
și pentru următoarele câte 0.5 secunde fiecare.
Deci înregistrarea a 8 spectre va dura cca.5.5
secunde.
Componentele spectrale se pot media numai cu
însumarea liniară și cu cea exponențială.
Dacă este setat la zero (0) instrumentul
măsoară până când apăsați ENTER
, dar va
memora numai ultimul spectru.

Spectrum set-up
Summation: Linear
Number of part spectra: 8
Bearing condition: Yes
Window: Hanning
No of markers: 7
Max Freq. (Hz) = 3200

Activarea unei măsurători pentru starea de funcționare a unui rulment
Mutați cursorul în jos pe Bearing condition
(Stare rulment) și selectați Yes sau No cu
tastele LEFT
sau RIGHT
.
Cu această opțiune activată aparatul va măsura o
medie a accelerației tuturor vibrațiilor între 3.2kHz
și 20kHz.
Dacă este activată, această măsurătoare pornește
automat, după măsurarea spectrelor de frecvență.
Valoarea care cuantifică Starea de Funcționare a
unui Rulment este o măsurătoare de înaltă
frecvență, care indică un defect de rulment,
precum o lubrifiere precară, o suprasarcină sau
altceva.
O valoare ridicată este un semnal de alarmă și ar
trebui urmat întotdeauna de un studiu atent al
spectrelor de frecvență și spectrelor anvelopă.
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ANALIZA DE FRECVENȚĂ -

SUBMENIU SETARE SPECTRU

Spectrum set-up
Pentru prevenirea erorilor matematice la
măsurarea semnalelor continue, semnalul
de intrare este multiplicat cu o anumită
funcție.
TM

La Easy-Viber
există o singură funcție
disponibilă,
numită
fereastră
(filtru)
Hanning,
care
păstrează
numai
componenta pozitivă a sinusoidei.

Summation: Linear
Number of part spectra: 8
Bearing condition: Yes
Window: Hanning
No of markers: 7
Max Freq. (Hz) = 3200

D

Spectrum set-up

Nr. de markeri se referă la numărul de
cursoare vizibile în spectrul de frecvență. .
Poziționați-vă pe No of markers: și
selectați numărul de cursoare dorite cu
LEFT
sau RIGHT
. Numărul

Summation: Linear
Number of part spectra: 8
Bearing condition: Yes
Window: Hanning
No of markers: 7
Max Freq. (Hz) = 3200

maxim de markeri este 10.

Observație!
Toate setările din acest meniu se salvează automat și vor
apărea ca valori presetate data viitoare, când veți deschide
această fereastră.
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ANALIZA DE FRECVENȚĂ - SUBMENIU SETARE SPECTRU
TM

Easy-Viber are 3 domenii de frecvență selectabile,
după cum se observă și în tabelul alăturat.
Rezoluția frecvenței depinde de numărul de
traductoare folosite.

D

Rezolu ia frecven ei în Hz
Domeniu de
Cu 1
Cu 2
Frecven ă (Hz) traductor traductoare
0,5-200
0,03125
0.0625
1,5-3200
0,5
1,0
7,5-16000
2,5
5,0

Poziționați-vă pe “Max Freq. (Hz) =” și selectați unul din cele trei domenii de frecvență
disponibile cu tastele LEFT
sau RIGHT
.
Domeniul 200Hz se folosește cel mai des
motoarele electrice sau la mașini rotative
de foarte joasă turație.
În acest domeniu rezoluția de frecvență
este
0,03125Hz,
ceea
ce
permite
utilizatorului
diferențierea
frecvențelor
foarte înguste.
Notă.
Această măsurătoare durează aproximativ
35 de secunde, pentru că un ciclu de
frecvență =0,0315Hz durează aproximativ
35 de secunde.
Numărul de componente spectrale este
pre-selectat la 1, deoarece 35 de secunde
reprezintă un timp mediu suficient.
Dacă vreți să măsurați frecvențe mai joase
decât 2 Hz, verificați fișa traductorului de
vibrații folosit, deoarece traductoarele
standard nu măsoară frecvențele joase.
Domeniul 3.200Hz
se alege pentru
majoritatea utilajelor dinamice și cu o
rezoluție de 0,5Hz puteți face deosebire
între defectele care generează frecvențe de
defect apropiate..

Spectrum set-up
Summation: Linear
Number of part spectra: 1
Bearing condition: Yes
Window: Hanning
No of markers: 7
Max Freq. (Hz) = 200

Spectrum set-up
Summation: Linear
Number of part spectra: 8
Bearing condition: Yes
Window: Hanning
No of markers: 7
Max Freq. (Hz) = 3200

Spectrum set-up

Domeniul 16.000Hz este utilizat mai ales la
cutii de viteze, unde pot apărea frecvențe
foarte înalte.
Dacă se folosesc 2 traductoare, rezoluția
va fi de 5Hz. Această valoare ar putea fi
uneori prea mică. În acest, caz folosiți
numai un traductor.

Easy-ViberTM Manual
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ANALIZA DE FRECVENȚĂ – COLECTAREA UNEI MĂSURĂTORI

Apăsați ENTER

și începe măsurarea.

Mai întâi de toate aparatul va face compensarea
componentei continue.

Adjusting
offset

10.000 mm/s RMS

D

7.4356

După căteva secunde se afișează prima componentă
spectrală. Aparatul continuă să măsoare până când se
parcurg toate componentele spectrale.
Valoarea totală din dreapta sus se actualizează la
fiecare nouă măsurătoare.
Puteți opri măsurătorile oricând apăsând ENTER

.

2

20.000 mm/s RMS

18.732

1

200
Hz
10.000 mm/s
RMS

Dacă ați selectat Bearing condition (Stare rulment),
aparatul măsoară automat această valoare după ce
termină măsurarea spectrelor.

3000
7.4356

2

Measuring
20.000 mm/s
Bearing condition
RMS

200

Hz

18.732

1

3000

Observație!
Textul “Measuring Bearing condition” (Măsurarea starii rulmentului) va apărea
în timpul acestei măsurători, deci nu mișcați traductorul din punctul de
măsurare, atâta timp cât mesajul este afișat pe ecran.
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ANALIZA DE FRECVENȚĂ - STOCAREA UNEI MĂSURĂTORI

D

Apăsați ENTER
încă o dată și veți ajunge la
submeniul Save spectra (Salvare spectru). Selectați
Yes (Da) și apăsați ENTER.

Save spectrum?

Apăsați ENTER
încă o dată și intrați în
submeniul Save Time signal (Salvare formă de
undă). Este preselectată opțiunea No (Nu), pentru
că forma de undă nu este memorată în mod
normal. Selectați Yes (Da) dacă vreți să stocați și
forma de undă, apoi apăsați ENTER.

Save Time signal?

Yes
No

Yes
No

Forma de undă va fi memorată împreună cu
spectrele și pentru a o vizualiza va trebui să
deschideți mai întâi spectrele.

Scrieți numele fișierului, apăsați ENTER
spectrul cu acest nume va fi stocat.

și

Folosiți instrucțiunile din capitolul N Memorare și apelare
să vă lămuriți cum se stochează măsurătorile și cum se scriu numele de fișiere.
Observație!
Nu memorați forme de undă inutile,
deoarece fiecare asemenea semnal ocupă
spațiul de memorie echivalent a 3 spectre.

Dacă se conectează doar un traductor la intrarea
VIB1, spectrul de frecvență se dublează ca și amplitudine de semnal, iar rezoluția frecvenței se dublează,
altminteri toate funcțiile lucrează ca și în cazul folosirii
a două traductoare.

20.000 mm/s RMS

18.732

1

Cu un singur traductor conectat la aparat puteți folosi
tasta 6 pentru zoom.

20

Easy-ViberTM Manual
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ANALIZA DE FRECVENȚĂ

Apăsati tasta CURSOR
o dată și cursorul se va pozitiona
pe cel mai înalt vârf.

- ANALIZA UNUI SPECTRU
Observatie!
Nivelul total
dacă cursorul
nu este activat

15.682

20.000 mm/s RMS

1

Altfel
amplitudinea la
pozitia cursorului

Mutati cursorul cu tastele LEFT
si RIGHT
.

D

Cursor
20

360

215.5Hz

Frecventa cursorului

Nivelul scalei

Scădeți nivelul scalei
cu tasta UP
.

10.000 mm/s RMS

tasta DOWN

18.732

20.000 mm/s RMS

Hz

Easy-ViberTM Manual

360

18.732

50.000 mm/s RMS

1

1

20

Ridicați nivelul scalei cu

20

Hz

360

.

18.732

1

20

Hz

360
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ANALIZA DE FRECVENȚĂ – CURSOARE DE ARMONICI ȘI DE BANDĂ
LATERALĂ
Apăsați tasta CURSOR

de două ori și vor apărea cursoare de armonici.

Distanța dintre cursoarele de armonici este mereu
aceeași raportată la frecvența cursorului principal.

D

20.000 mm/s RMS

Când se deplasează cursorul principal cu LEFT
sau RIGHT
, distanța dintre cursoarele de

15.682

1

Cursor principal

armonici se schimbă corespunzător frecvenței
cursorului principal.

Cursoare de armonici

Cursoarele de armonici se folosesc pentru analizarea
semnalelor sincrone.

20

Apăsați tasta CURSOR

a treia oară și vă vor apărea cursoarele de bandă laterală

Tasta UP
va mări si DOWN
va micșora
distanța dintre cursorul principal și cursorul de bandă
laterală.

20.000 mm/s RMS

1
Cursoare de
bandă laterală

aceeași distanță, în timp ce distanța dintre cursoarele
de bandă laterală rămâne la fel.
Cursoarele de bandă laterală se folosesc mai ales în
cazul cutiilor de viteze, lagărelor și cavitației la pompe.

încă o dată și cursoarele
20

215.5/12.5

Frecvența
cursorului principal

Easy-ViberTM Manual

15.682

Cursor principal

Când se mută cursorul principal cu tastele LEFT
sau RIGHT
toți cursoarele se deplasează cu

Apăsați tasta CURSOR
vor dispărea.

360

49.5Hz

360

Distanța dintre cursoarele
de bandă laterală
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ANALIZA DE FRECVENȚĂ

ZOOM-UL DE FRECVENȚĂ

Puteți mări spectrul apăsând tastele numerice

2

înseamnă domeniu mărit 1500Hz.

3

înseamnă domeniu mărit 750Hz.

4

înseamnă domeniu mărit 375Hz.

5

înseamnă domeniu mărit 190Hz.

6

înseamnă domeniu mărit 96Hz.

7.4356

10.000 mm/s RMS

Number.
înseamnă spectru complet de la 0-3200Hz.
1

2

D1

18.732

20.000 mm/s RMS

6.5206

10.000 mm/s RMS

2
200

În domeniile 200Hz și 16000Hz, butoanele de
zoom funcționează similar cu jumătate din
domeniul de frecvență la fiecare pas.

15.682

20.000 mm/s RMS

1
10.000 mm/s RMS

Puteți sări de la 1 la 6 într-un singur pas, iar
butoanele nu trebuie acționate într-o anumită
ordine.

Observație!
Butonul nr. 6 poate fi folosit numai când avem un
singur traductor conectat la aparat.

3000

Hz

6.5206

2
100

1500

215.5Hz

20.000 mm/s RMS

15.682

1
Dacă este activat cursorul, domeniul mărit se va centra
în jurul lui.

10.000 mm/s RMS

6.5206

2
50

215.5Hz

750

Dacă mutați cursorul într-un spectru mărit cu tastele

LEFT

sau RIGHT

20.000 mm/s RMS

1

și atingeți una dintre marginile
ferestrei nivelul de zoom se menține, deși vă mutați la alte
componente ale spectrului complet.

20
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ANALIZA DE FRECVENȚĂ - INTERPRETAREA AMPLITUDINII
CURSOARELOR

D

Când vedeți spectrul complet de la 0–3200Hz în fereastră e imposibil să vedeți 6400 de linii pe un
afisaj cu numai 190 linii. Prezentarea trebuie să se concentreze asupra spectrului original. Nivelul
(ridicat) al unei linii în fereastra aparatului este medierea RMS a tuturor vibrațiilor într-o bandă de
frecvență de 3200/190 = 17Hz la nivelul 1 și 96/190 = 0.5Hz la nivelul 6 .
Asta înseamnă că la un nivel sub 6
un vârf din spectru poate conține alte câteva vârfuri. Puteți
vedea cu ușurință că un vârf din fereastra actuală conține alte câteva vârfuri, pentru că valoarea
cursorului este sub valoarea liniei. Valoarea cursorului arată nivelul actual al frecvenței cursorului din
memorie și nu valoarea RMS a liniei.
Amplitudinea la poziția
cursorului

20.000 mm/s RMS

15.000

20.000 mm/s RMS

1

1
Cursor

Cursor

Zoom level 2

100

150Hz

10.000

Zoom level 2

1500

100

155Hz

1500

Frecvența
cursorului sau
poziția

Exemplu:
Avem două vibrații, una la 150Hz cu o amplitudine de 15 mm/s și alta la 155Hz cu amplitudinea de 10
mm/s. La nivelul de zoom 2 aceste două vibrații vor fi prezente sub forma unui vârf cu amplitudinea
de 18 mm/s.
Cursorul arată 150Hz cu amplitudinea de 15mm/s. Când mutăm cursorul cu tasta RIGHT
, acesta
sare automat la următorul vârf și arată 155Hz cu amplitudinea de 10mm/s, fără a se muta din spectrul
afișat. La acest nivel de zoom cursorul nu se mută până când mișcarea sa este mai mare de 1500/190
= 8Hz.
Observație!
La nivele de zoom sub 5 sau 6 cursorul se mișcă de la frecvența unui vârf la
frecvența altui vârf și nu în pași regulați.
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ANALIZA DE FRECVENȚĂ - INTERPRETAREA AMPLITUDINII
CURSOARELOR
Iată același spectru din pagina anterioară, dar la nivelul de zoom 5 . La acest nivel de zoom se văd
clar două vârfuri, pentru că rezoluția din spectrul prezentat este acum 180/190 = 1Hz.
Acum cursorul se va muta în spectrul afișat de fiecare dată când mișcarea este mai mare de 1Hz.
Avem două vibrații, una la 150Hz cu amplitudinea de 15 mm/s și alta la 155Hz cu amplitudinea de 10
mm/s.

D

Amplitudine cursor la 150Hz

Amplitudine cursor la 155Hz

15.000

20.000 mm/s RMS

10.000

20.000 mm/s RMS

1

1

Zoom level 5

Zoom level 5
Cursor
Cursor

10

180

150Hz

Frecvență cursor

10

180

155Hz

Frecvență cursor

Observație!
Cele două valori de definire a poziției cursorului, Frecvența și Vibrația se iau
mereu din spectrele stocate în memorie (nu cele vizibile) și dau mereu
rezoluție maximă privind nivelul actual de zoom. De aceea, uneori este o
diferență între valorile din spectrul vizibil și valorile cursorului. Valorile
cursorului sunt mereu corecte.
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Forma de undă
E. Forma de undă
Măsurarea formei de undă ...................

53

Tasta Minus (-)...................................

53

Forma de undă, funcțiile de analiză……………….

54

Funcțiile cursorului..............................

54

Zoom-ul formei de undă ......................

55

Scala Y- sau nivelul de zoom ................

56

Memorarea formei de undă ..................

57

Vizualizarea unei formă de undă memorate

57
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MĂSURAREA FORMEI DE UNDĂ
La măsurarea unui spectru ultimele două secunde din forma de
undă vor fi mereu temporar memorate odată cu spectrul, chiar și
când se folosesc două traductoare. Forma de undă va avea
aceeași unitate de măsură ca și spectrul.

Apăsați tasta CURSOR

20.000 mm/s RMS

15.682

1

pentru a active cursorul.

Mutați cursorul pe frecvența de interes din spectru cu LEFT
sau RIGHT
. Cursoarele din fereastra cu forma de undă vor fi
separate în timp corespunzător frecvenței selectate.

20

22 mm/s

49.5Hz

360

49.324Hz

-

Apăsați MINUS
și apare pe ecran forma de undă
pentru traductorul de la Vib1.
Numărul de cursoare afișate depinde de setarea cursorului
din submeniul Spectrum set-up menu.
Distanța dintre cursoare corespunde timpului pentru o
perioadă din frecvența selectată din spectru. Frecvența
selectată este afișată în colțul din dreapta sus. Puteți muta
cursorii de-a lungul axei timpului cu tastele LEFT

or

RIGHT
pentru a investiga evenimentele sincrone cu
frecvența selectată.

1
0.0

22 mm/s

0.1250

49.324Hz

Apăsați tasta MINUS - încă o dată și vă apare pe ecran forma
de undă pentru traductorul conectat la Vib2 ..
Se analizează forma de undă în aceeași manieră ca și la Vib1.
Apăsând încă o dată tasta MINUS - veți reveni la spectre.
Apăsând în mod repetat tasta MINUS - veți alterna între spectre ți

forme de undă.

2
0.0
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ANALIZA FORMEI DE UNDĂ, FUNCȚIILE DE ANALIZĂ
FUNCTIILE LA AFISAREA FORMEI DE UNDĂ
Cursoare fomă de undă
22 mm/s

Această frecvență
corespunde distanței
dintre cursoare

49.324Hz

OY
(+)OY

Numărul indică
forma de undă
pentru Vib1 sau
pentru Vib2

Zero (0)

(-)OY

Domeniul de timp afițat
(max.2 sec.)

1
0.0

E

0.1250

FUNCTIILE CURSORULUI
Apăsați tasta CURSOR
a doua
oară și va apărea pe ecran un singur
cursor.

25 mm/s

10.023mm/s
0.0485 s

Amplitudinea la
poziția cursorului

Timpul la poziția
cursorului

Fereastra
va
afișa
timpul
și
amplitudinea la care se află cursorul .
Puteți muta cursorul de-a lungul axei
timpului cu LEFT
sau RIGHT
pentru a analiza forma de undă.

Poziția cursorului

Când cursorul atinge marginea
ferestrei va fi afișată următoarea
porțiune a formei de undă.

1
0.0

Apăsați tasta CURSOR

Easy-ViberTM Manual
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și cursorul de pe ecran va dispărea.
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ANALIZA FORMEI DE UNDĂ, MĂRIREA FORMEI DE UNDĂ PE OX
MĂRIREA FORMA DE UNDĂ PE AXA
OX

24.732Hz

25 mm/s

Puteți mări forma de undă în aceeași manieră ca și spectrul,
apăsând tastele numerice NUMBER:

E

1

2 sec. de formă de undă sunt vizibile

2

1 sec de formă de undă este vizibilă,

3

0.5 sec. de formă de undă sunt vizibile,

4

0.25 sec. de formă de undă sunt vizibile,

5

0.125 sec de formă de undă sunt vizibile ți

6

0.0625 sec.

1

24.732Hz

25 mm/s
0.0

0.5000

Puteți sări de la 1 la 6 într-un pas.
Nu este nevoie să apăsați tastele numerice într-o
anumită ordine.
Când se mută cursorul la o formă de undă
mărită cu LEFT
sau RIGHT
și ajunge
la una dintre marginile ferestrei, va fi afișată
următoarea porțiune de formă de undă.

25 mm/s

24.732Hz

1
0.0

0.2500

1
0.0
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ANALIZA FORMEI DE UNDĂ, MĂRIREA FORMEI DE UNDĂ PE OY
MĂRIREA PE OY- SAU ZOOM-UL ÎN
AMPLITUDINE
Folosiți tasta DOWN
semnalului,
și folosiți tasta UP
semnalului.

12.5 mm/s

pentru a scădea amplitudinea

pentru a mări amplitudinea

Forma de undă originală nu se pierde dacă forma de
undă depășește fereastra.

1
0.0
25 mm/s

0.1250

50 mm/s

E

1

0.0

0.1250

100 mm/s

1
0.0

0.1250

1
0.0
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ANALIZA FORMEI DE UNDĂ, STOCAREA FORMEI DE UNDĂ
STOCAREA FORMEI DE UNDĂ

Save spectrum?

Apăsați ENTER  și va apărea meniul Save spectrum
(Salvare spectru).
Opțiunea Yes este deja preselectată.
Selectați Yes și apăsați ENTER.
Notă!
Nu puteți salva forma de undă fară să salvați spectrul.

E

Apăsați ENTER  încă o dată și vă apare Save Time signal
(Salvare formă de undă)
Opțiunea No este preselectată.

Yes
No

Save Time signal?
No
Yes

Save Time signal?
No
Yes

Enter new name
Mergeți cu tasta DOWN
cofirmați cu ENTER



până la linia Yes și apoi

FEED WATER PUMP 4

.

Saved spectra
Notă!
Nu salvați forme de undă inutile, deoarece
fiecare formă de undă salvată ocupă spațiul de
memorie necesar pentru 3 spectre.

Introduceți numele fișierului și confirmați cu ENTER
salva astfel și spectrul și forma de undă.



NEW SPECTRUM
Latest 2001-01-22 19:18:48
FEED WATER PUMP 4
FAN 28 WITH NEW WHEEL
DRY CYLINER 11
BARKING MACHINE
și veți

Observație!!!
Dacă apăsați ENTER fără să introduceți nici un nume de fișier,
spectrul și forma de undă vor fi memorate doar cu data și ora ca
și nume de fișier.

ANALIZAREA UNEI FORME DE UNDĂ MEMORATE
Când vreți să revedeți o formă de undă memorată trebuie
• întâi să selectați spectrul corespunzător și
• să accesați forma de undă cu MINUS - așa cum am arătat anterior.
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Măsurătorile și analiza Anvelopă

F

F. Măsurătorile și analiza Anvelopă

Ce este analiza Anvelopă

..........

5-60

Cum se selectează măsurarea Anvelopă

61

Submeniul setare Anvelopă ........

62-63

Măsurătoarea Anvelopă ..............

64

Memorarea unui spectru Anvelopă

65
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CE REPREZINTĂ ANALIZA ANVELOPĂ
CE ESTE UN SPECTRU ANVELOPĂ ?
Să presupunem că forma de undă din
figura alăturată
provine de la un angrenaj cu roți dințate.
Fiecare perioadă
din acest semnal se datorează
transferului de forțe de la
un dinte al primei roți dințate, la un alt dinte
al celei de-a
doua roți dințate.
Dacă transferul de forțe ar fi același pentru întreg angrenajul,
amplitudinea semnalului ar fi aceeași în tot spectrul.

7.682

10 mm/s RMS

1

Frecvența
angrenajului

Un spectru obișnuit de vibrații va avea o singură frecvență,
frecvența angrenajului (F) egală cu turația roții dințate (N)
înmulțită cu numărul de dinți (T).
F=N x T

200

1500

1192Hz

Dacă vreuna dintre roțile dințate este excentrică fată de arborele pe care este montată, atunci
distanța dintre dinții celor două roți va fi variabilă, determinând modificarea corespunzătoare a
transferului de forțe.
Forța transferată de la o roată la alta se reduce
dacă distanța dintre centrele celor două roți
este mai mare decât ar trebui să fie teoretic.

Forța transferată de la o roată la alta crește dacă
distanța dintre centrele celor două roți este mai mică
decât ar trebui să fie teoretic (roțile sunt montate forțat
).

F

F

Un spectru al
acestui semnal
va arata 2
frecvente, una a
angrenajului si
alta a turatiei
motorului

Acest aspect va
produce o
.
fluctuație
de amplitudine a
frecventei
angrenajului

TM

Manual

Analiza Anvelopă

1

Angrenaj
Turație
arbore

200

Easy-Viber

7.682

10 mm/s RMS

150

1192Hz
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CE REPREZINTĂ ANALIZA ANVELOPĂ

Fluctuațiile turației arborelui

Acest semnal presupune o componentă stabilă a
Angrenajului și un semnal fluctuant provenit Angrenaj
de la turația arborelui pe care este montat
angrenajul.

F
Fluctuațiile turației arborelui
Dacă aparatul ar măsura numai fluctuațiile aparatului,
semnalul rămas ar arăta ca în figura alăturată.

Fluctuațiile turației
arborelui

2 gE RMS

1.068

1

Spectrul resultant va accentua fluctuațiile
și va minimiza influența componentei stabile.
In noul spectru fluctuațiile arborelui devin
semnal dominant, în locul semnalului angrenajului
dintr-un spectru normal.
Acesta se numește spectru Anvelopă (spectru acoperitor).

100

49.5Hz

950

Când vrem să vedem fluctuațiile la frecvențe înalte este mai bine să folosim folosim accelerația “g”,
pentru că semnalul crește direct proporțional cu frecvența.
Semnalele Anvelopă sunt caracterizate de un parametru propriu, și anume “gE” (accelerație
Anvelopă ).
Nivelul unui semnal anvelopă depinde mai mult de modul în care fluctuațiile la un anumit defect pot
influența semnalul original și nu de gravitatea defectului în sine. De aceea sunt dificil de comparat
rezultatele în două puncte de măsurare, dar se pot compara două spectre Anvelopă pentru același
punct de măsurare.

Observații!
Spectrele Anvelopă sunt cel mai adesea folosite pentru a detecta timpuriu
defectele lagărelor și angrenajelor.
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CUM SE SELECTEAZĂ O MĂSURĂTOARE ANVELOPĂ

Main menu
Apăsați tasta Main menu,
selectați Analysis Route
mutând cursorul cu UP
sau DOWN
pe text și Analysis
confirmați cu ENTER
.
Balancing

Communication with PC
Print-out
Set-ups

F

Delete

Analysis menu
Selectați Anvelopă mutând cursorul cu UP
DOWN
și confirmați alegerea cu ENTER

sau
.

Frequency analysis
Envelope
Coast-Up
Coast-Down
Vibshape
Total level
Bearing condition
Temperature

Saved spectra
Selectați NEW SPECTRUM (Spectru nou ) cu UP
sau
DOWN
, apoi apăsați ENTER
.

Easy-Viber
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Manual

NEW SPECTRUM
Latest 2001-01-22 19:18:48
3H FAN BEARING DRIVE SIDE
3V FAN BEARING DRIVE SIDE
4H FAN BEARING WHEEL SIDE
4V FAN BEARING WHEEL SIDE

Analiza Anvelopă

F 61

SUBMENIUL SETARE ANVELOPĂ
Înainte de a începe o măsurătoare de spectru, trebuie să selectati niște valori inițiale.
Mutați-vă cu UP
sau DOWN
la linia pe care vreți să o schimbați.
Selectați dintre valorile presetate, apăsând tastele LEFT
sau RIGHT

.

Pentru a obține o măsurătoare reprezentativă trebuie să efectuați procedura într-un anumit
timp, de obicei nu mai puțin de 8-10 secunde. Asta înseamnă că veți colecta câteva spectre.
Însumarea lor înseamnă cum diferite componente de spectre sau măsurători vor fi mediate
împreună.
Există trei tipuri diferite de însumări: Liniară, de Vârf și Exponențiălă:
Însumarea liniară - înseamnă că valorile de pe aceeași linie din
toate
componentele spectrale se adună și rezultatul se împarte la
numărul
de
componente ale spectrului. Prin urmare, fiecare componentă
spectrală are aceeași pondere în spectrul final.
Însumarea liniară se folosește pentru analiza de evoluție și
pentru marea majoritate a analizelor de frecvență.
Măsurarea încetează automat cănd toate componentele
spectrale au fost măsurate.
Însumarea la vârf – înseamnă că din aceeași linie se stochează
numai vârfurile în spectrul final. Se folosește în cazul curbelor
tranzitorii descendente (coast down) sau la monitorizarea
evenimentelor neașteptate.
.
De reținut că măsuratorile se întrerup numai cu ENTER
Folosiți un alimentator extern în cazul determinării curbelor
tranzitorii descendente și când vă așteptați ca măsurătorile să
dureze ceva mai mult.
Însumarea exponențială – înseamnă ca ultimul spectru
are aceeași pondere în spectrul final ca și suma tuturor
componentelor spectrale măsurate anterior.
Orice modificare bruscă a nivelului de vibrații este mult mai
vizibilă decât cu orice alt tip de mediere. Însumarea
exponențială se folosește atunci când doriți să vedeți
fluctuațiile de semnal.
Măsurătoarea se întrerupe automat după ce toate
componentele spectrale au fost măsurate.

Ca să obțineți o măsurătoare reprezentativă trebuie să efectuați o
măsurătoare într-o anumită perioadă de timp. Nu puteți decide să
opriți o mașină, sau și mai mult o întreagă instalație în urmă unei
măsurători de câteva secunde.

O modalitate de a crește timpul de măsurare ar fi de a
colecta câteva spectre într-un interval mai mare de timp și
apoi să faceți o mediere a rezultatelor, obținând un spectru
mediat. Fiecare dintre aceste spectre se poate numi
măsurătoare.
Dacă, de exemplu selectăm 4 măsurători aparatul va
măsura 4 spectre diferite și va calcula unul medie. De
obicei între 6 și 8 măsurători sunt suficiente.
Pentru componentele spectrale se folosește numai
însumarea liniară și exponențială.
Dacă e setat la (0) aparatul măsoară numai când apăsați
tasta ENTER și se înregistrează numai ultimul spectru.
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Spectrum set-up
Summation:
of measurements:
Nos
Linear
1 Hannin
Window:
g
Nos of markers:
9 filter: - 4.2kHz
Band
4.2Hz
0.8

Spectrum set-up
Summation:
of measurements:
Nos
Linear
1 Hannin
Window:
g
Nos of markers:
9 filter: - 4.2kHz
Band
4.2Hz
0.8

Analiza Anvelopă

SETAREA SUBMENIULUI ANVELOPĂ
Pentru prevenirea erorilor matematice în cazul semnalelor
continue, semnalul de intrare se multiplică cu o anumită
funcție.
TM

La Easy-Viber există o singură funcție disponibilă, numită
fereastră (filtru) Hanning, care păstrează numai componenta
pozitivă a sinusoidei.
Nu o puteți schimba cu o altă fereastră.

Spectrum set-up
Summation:
Linear
of measurements:
Nos
1 Hannin
Window:
g
Nos of markers:
9
Band filter: - 4.2kHz
4.2Hz
0.8

F
Nr. de markeri se referă la numărul de cursori vizibili în
spectrul de frecvență. .
Poziționați-vă pe No of markers: și selectați numărul de
cursori dorit cu LEFT
sau RIGHT
. Numărul maxim
de markeri este 10.
Numărul selectat nu influențează măsurătoarea.

Fluctuațiile de semnal se pot măsura la semnale în două
domenii diferite de frecvență.

Spectrum set-up
Summation:
Linear
of measurements:
Nos
1 Hannin
Window:
g
Nos of markers:
9
Band filter: - 4.2kH
4.2Hz
0.8
z

Filtru de bandă: 0.8-4.2kHz înseamnă că fluctuațiile
semnalului sunt măsurate la semnale cuprinse în banda de
frecvență de la 800Hz - 4200Hz. Folosiți acest filtrul de bandă
pentru utilaje dinamice normale cu turații sub 6000rpm și cutii
de viteze de turație redusă.
Filtru de bandă: 3.2-20kHz înseamnă că fluctuațiile
semnalului sunt măsurate la semnale cuprinse în banda de
frecvență de la 3200Hz la 20000Hz.
Folosiți acest filtrul de bandă pentru utilaje dinamice cu turații
peste 6000rpm și cutii de viteze de turație medie și mare.
Încercați ambele domenii de frecvență și folosiți-l pe acela
care vă oferă cele mai bune informații.
Măsurătorile Anvelopă se pot folosi și pentru măsurarea
semnalelor periodice legate de semnale acustice precum
cavitația și vibrațiile supapelor.

Spectrum set-up
Summation:
Linear
Nos of measurements:
1 Hannin
Window:
g
Nos of markers:
9
Band filter: - 20kHz
20Hz
3.2

Observație!
Toate setările din acest submeniu se salvează automat când programul merge la un
alt submeniu, de exemplu la Analiza de Frecvență, și vor apărea ca și valori
presetate atunci când veți deschide fereastra data următoare.
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MĂSURATOAREA ANVELOPĂ
Mențineți traductorul în punctul de măsurare și apăsați ENTER

pentru a începe măsurătorile.

La măsurătoarea Anvelopă puteți folosi numai un
traductor. Dacă traductorul nu este conectat la
intrarea potrivită sau dacă se conectează două
traductoare apare mesajul USE ONLY VIB1.
Corectați neajunsul și apăsați ENTER din nou și
măsurătorile vor începe.
Use only VIB1

Măsurătorile încep prin alimentarea traductorului
și amplificatorilor. În timp ce aparatul așteaptă
semnalul să se stabilizeze, apare pe ecran mesajul
ANALOGUE INIT.

F

Analogue init…
Measuring...

Mesajul MEASURING apare atunci când aparatul
efectuează măsurători.

Filtering...

FFT calc...

Atunci semnalul este filtrat în conformitate cu
banda de frecvență selectată în Spectrum Set-up
(Setare spectru).

După filtrare,un spectru de frecvență se calculează
în domeniul de frecvență 1 – 1000Hz cu o rezuluție
de 1Hz sau 1000 linii.

Această procedură de măsurare se va repeat de câte ori ați consemnat pe linia Nos of measurements
din submeniul Spectrum Set-up.
2 gE RMS

1.5682

1
Cănd măsurătoarea este gata va apărea spectrul de frecvență.
Puteți mări spectrul și folosi cursorii așa cum am arătat la măsurarea
normală a spectrului în Capitolul D.
Observație !
Dacă Nos of measurements (Nr. de măsurători) este setat
la o valoare mai mare de 1, asigurați-vă că păstrați
traductorul în punctul de măsurare până când vă apare
spectrul pe ecran.

50

544 / 51Hz

Dacă ați ales mai mult de o măsurătoare, puteți opri oricând colectarea datelor apăsând ENTER
dar aparatul își va termina ciclul de măsurare în curs.
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MEMORAREA UNUI SPECTRU ANVELOPĂ

Apăsați ENTER

când este afișat spectrul și vă apare o fereastră Save spectrum (Salvare spectru).

Selectați Yes cu tasta UP
sau DOWN
memorați
spectrul și confirmați apăsând ENTER
.

dacă vreți să

Save spectrum?
Yes
No

Tastați doar ENTER dacă Yes a fost deja presectat.

F
Enter new name
FAN 32_
Introduceți numele fișierului (adică denumirea mașinii),
apăsați ENTER
și fișierul cu acest spectru este
memorat.

Urmați instrucțiunile din capitolul N Store and Recall
Pentru a vă aminti cum se memorează măsurătorile și
cum se scriu numele de fișiere.
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Măsurători de curbe ascendente în regim
tranzitoriu (Coast Up)

G

G. Măsurători Coast-Up
Scopul măsurătorii Coast-Up............. 67
Selectarea măsurătorii Coast-Up ....... 67
Lansarea unei măsurători Coast-Up ... 68
Interpretarea diagramei Coast-Up ..... 73
Stocarea unei măsurători Coast-Up.... 69
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SELECTARE COAST-UP

Opțiunea Coast Up se folosește la analiza rezonanței mecanice (turația la care
amplitudinea vibrației se amplifică) și monitorizează curbarea excesivă a arborelui la
turbinele cu abur, fenomen datorat încălzirii variabile.
Atunci când vibrația se amplifică mai mult de trei ori la o anumită turație, nu lăsați utilajul
să funcționeze mai mult de o oră.

Main menu
Apăsați tasta Main menu
selectați Analysis cu UP
confirmați cu ENTER
.

Route
Analysis
Balancing

(Meniul principal) ,
sau DOWN
și

Communication with PC
Print-out

G

Set-ups
Delete

Analysis menu
Selectați Coast-Up cu UP
confirmați cu ENTER
.

sau DOWN

și

Frequency
analysis
Envelope
Coast-Up
Coast-Down
Vibshape
Total
level
Bearing
condition
Temperatur
e Saved Coast ups
NEW MEASUREMENT

Selectați NEW MEASUREMENT (Măsurătoare nouă),
mutându-vă cu UP

sau DOWN

și apăsați ENTER

.

peste acest text

Latest 2001-01-22 19:18:48
FEED WATER PUMP 4
FAN 28 WITH NEW WHEEL
DRY CYLINER 11
BARKING MACHINE
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LANSAREA UNEI MĂSURĂTORI COAST-UP

Treceți turația maximă pe care vreți să o investigați. Instrument va măsura atunci de la 240 rpm
până la turația dumneavoastră.
Observație!
Turația poate fi în RPM sau ca și frecvență, în Hz.
Asigurați-vă că ați ales corect unitatea de măsură.

Coast Up
Max freq. (RPM) = 1440

Apăsați ENTER și aparatul începe să măsoare.
Traductorul RPM este alimentat și încearcă să măsoare
tutația arborelui , așa că putem porni mașina.
Reglați distanța sau direcția dacă traductorul nu funcționează
corect.
Observație!
Măsurătoarea Coast Up nu se poate folosi la mașini care intră în regim de lucru foarte
repede. Timpul de pornire ar trebui să fie cel puțin 60 de secunde cu un start lent la turații
joase (sub 600 rpm). Va dura câteva secunde până să apară prima măsurătoare.
Deoarece aparatul măsoară o medie de amplitudine și fază este nevoie ca pornirea
utilajului (până acesta ajunge la turația de regim) să fie foarte lentă până când medierea
va fi reprezentativă.
La turație mică este nevoie de ceva mai mult timp pentru ca medierea să se stabilizeze.
Măsurătoarea Coast Up este foarte utilă la mașini cu turație variabilă și la turbine cu abur.

Măsurătoarea se oprește automat când se ajunge la turația maximă selectată. Dacă mașina nu
ajunge niciodată la turația selectată, puteți întrerupe măsurătoarea cu ENTER
.
Uitați-vă la Capitolul H COAST DOWN pentru informații referitoare la interpretarea diagramei.
Aparatul împarte automat domeniul de turație în 167 părți egale. Când turația mașinii a fost
crescută 1/167 din turația maximă selectată aparatul măsoară din nou nivelul de vibrații și faza.
Această procedură se repetă pentru fiecare pas, până când se atinge turația maximă sau până
se apasă ENTER. Markerul apare când se încheie măsurătoarea.
Dacă veți crește turația mașinii mai repede decât poate aparatul să măsoare, acesta va sări
direct la turația superioară celei actuale și pierdeți date.
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G

MEMORAREA UNEI MĂSURĂTORI COAST-UP

Save the Measurement?
Apăsați tasta ENTER
în timp ce se afișează
diagrama și va apărea aceasă fereastră.

Yes
No

Selectați Yes cu UP
sau DOWN
dacă
vreți să memorați această măsurătoare Coast-Up și
apăsați tasta ENTER
.
Apăsați doar ENTER dacă opțiunea Yes este deja
preselectată.

G

Enter new name
FAN 32_
Scrieți numele fișierului, care este de fapt denumirea
mașinii, apăsați ENTER
și măsurătoarea cu acest
nume a fost salvată..

Urmăriți instrucțiunile din capitolul N Store and Recall
pentru memorarea măsurătorilor și pentru scrierea
numelor de fișiere.
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Măsurători de curbe tranzitorii descendente
(Coast Down)

H
H. Măsurători Coast-Down
Scopul măsurătorii Coast-Down ...................

71

Selectare Coast-Down ................................

71

Lansarea măsurătorii Coast-Down ................

72

Interpretarea diagramelor Coast-Up sau Coast-Down

73

Memorarea unei măsurători Coast-Down.......

74
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SELECTARE COAST-DOWN
Coast Down se folosește pentru analizarea fenomenului de rezonanță (turația la care
vibrația se amplifică).
Nu lăsați utilajul să funcționeze mai mult de o oră la turația la care vibrația este
amplificată de peste trei ori.

Main menu
Route
Analysis
Balancing

Apăsați Main menu
, selectați Analysis cu UP
sau DOWN
și confirmați apoi cu ENTER
.

Communication with PC
Print-out
Set-ups
Delete menu
Analysis

H
Selectați Coast-Down cu UP
apoi confirmați cu ENTER
.

sau DOWN

și

Frequency analysis
Envelope
Coast-Up
Coast-Down
Vibshape
Total level
Bearing condition
Temperature

Saved Coast Downs
Selectați NEW MEASUREMENT cu UP
sau DOWN
și apoi confirmați cu ENTER

.

NEW MEASUREMENT
Latest 2001-01-22 19:18:48
FEED WATER PUMP 4
FAN 28 WITH NEW WHEEL
DRY CYLINER 11
BARKING MACHINE
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LANSAREA UNEI MĂSURĂTORI COAST-DOWN

Se alimentează traductorul RPM și se poate porni
utilajul.

Coast Down
Dacă traductorul nu funcționează cum trebuie, atunci
trebuie reglată distanța față de arbore sau direcția pe
care este montat traductorul RPM.

Adjust the RPM transducer
and start the machine

RPM

0.0
De îndată ce turația arborelui ajunge la 30 RPM,
vechiul mesaj dispare și pe ecran va apărea un
nou mesaj.

H
Coast Down

Așteptați până când mașina ajunge la turația la
care vreți să efectuați măsurătoarea Coast Down.
Apăsați ENTER
când mașina atinge turația
maximă, la care de fapt vreți să efectuați
măsurătoarea Coast Down.
Easy-ViberTM va memora automat turația
arborelui și va comuta afișajul pe măsurători de
vibrație și fază.

RPM

2965.9
When the machine has reached
maximum RPM press ENTER
and turn off the machine.
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INTERPRETAREA DIAGRAMEI COAST-DOWN
Aparatul măsoară nivelul de vibrații la fel ca la echilibrare. Iși împarte automat domeniul
de turație în 167 de pași egali. Cănd turația mașinii a încetinit la 1/167 din turația inițială,
instrumental măsoară din nou amplitudinea vibrației și faza. Acest lucru se repetă pentru
fiecare pas, până când turația scade sub 30 rpm sau apăsați ENTER. Când
măsurătoarea se încheie apare markerul.
Dacă turația mașinii scade mai repede decât poate aparatul măsura, atunci acesta va
sări direct la pasul imediat inferior turației actuale și veți rata o parte din date.

Apăsați tasta
Apăsați tasta
Vib2.

1

și veți vedea măsurătoarea coast-down efectuată cu traductorul Vib1.

2 și veți vedea măsurătoarea coast-down efectuată cu traductorul

Traductor Vib1

Faza la poziția
cursorului

1

Diagrama de fază

C= 192.3 DEG

0

Cursor fază

180

360
C= 6.1228 mm/s RMS

20

Nivel diagramă

Creșteți nivelul scalei

cu UP
Nivel cursor

Scădeți nivelul scalei

cu DOWN

0
0

C=2145.4RPM

3000
Nivel la poziția
cursorului

Poziție cursor

Cursorul se mută cu tastele
LEFT
si RIGHT
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MEMORAREA UNEI MĂSURĂTORI COAST- DOWN

Apăsați ENTER
când este afișată diagrama
și veți obține următorul afișaj.
Selectați Yes cu UP

sau DOWN

dacă

Save the Measurement?
Yes
No

vreți să stocați această măsurătoare Coast-Down
și apăsați ENTER
Apăsați doar
preselectat.

ENTER

.
dacă

Yes

este

deja

H
Enter new name
Scrieți numele fișierului, dați ENTER
și
aparatul va memora această măsurătoare sub
numele de fișier ales.

FAN 32_

Urmăriți instrucțiunile din Capitolul N Store and
Recall, despre memorarea măsurătorilor și
scrierea numelor de fișiere.
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MĂSURĂTORI VIBSHAPE

I. Măsurători Vibshape
Măsurători Vibshape ..................................75

I
Meniul Vibshape colectează măsurători utilizate în programul Vibshape, care poate fi
achiziționat opțional.
Detalii privind utilizarea acestui meniu găsiți în manualul original sau în documentația
tehnică furnizată împreună cu programul Vibshape.
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Nivelul total și Valoarea stării de
funcționare a rulmenților

J. Nivelul total și valoarea stării de funcționare a rulmentului

Măsurarea nivelului total de vibrație .............

77

Interpretarea nivelului total de vibrație ........

78

Amplasarea traductorului ............................

79

Extrase din standarde de vibrații ..................

80

Măsurarea valorii stării de funcționare a rulmentului

81

Interpretarea valorii stării de funcționare a rulmentului

82

Semnificația valorii stării de funcționare a rulmentului

83
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MĂSURAREA NIVELULUI TOTAL DE VIBRAȚII
Nivelul total se folosește pentru a aprecia rapid cât de severă este vibrația. Se
folosește de asemenea pentru a analiza vibrația maximă a unei mașini sau a unei
structuri mutând traductorul în diferite poziții sau pe diferite direcții.

Mutați cursorul cu UP
sau DOWN
opțiunea Analysis și apăsați ENTER
.

pe

Program menu
Route
Analysis
Balancing

Analysis

Frequency analysis
Communication
with PC
Print-out
Selectați la fel Total level și apăsați ENTER.

Coast-down
Set-ups
Delete

Total level
Bearing condition

J

Apăsați ENTER și aparatul începe să măsoare nivelul
total RMS (media tuturor vibrațiilor) într-un domeniu de
frecvență cuprins între 2 și 3200Hz. Timp de câteva
secunde,
aparatul
va
efectua
compensarea
componentei continue a semnalului.
Nivelul total apare atât ca și bandă neagră în subsolul
ecranului, cât și ca valoare cu unitate de măsură..
Scala benzii de jos se schimbă de la 0.2, 2 și 20
ș.a.m.d.
Apăsați ENTER încă o dată și aparatul întrerupe
măsurătorile. Apăsând a doua oară ENTER, aparatul
va porni din nou măsurătorile. Dacă se folosește
numai intrarea Vib1 , valorile pentru Vib 2 vor fi nule.
Apăsați Menu

sau Backward

Total level
Vib 1

17.635
mm/s
RMS

Vib 2

9.3452
mm/s
RMS

0
1
2

sau Forward

20

pentru a părăsi meniul.

Obs. 1!
Aparatul continuă să măsoare până când apăsați ENTER. Nu lăsați aparatul să
funcționeze timp îndelungat pentru că se descarcă bateriile.
Obs. 2!
În acest mod de lucru aparatul nu va înregistra decât ultima măsurătoare afișată pe
ecran.
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INTERPRETAREA NIVELULUI DE VIBRAȚII
Mai jos vedeți un extras din vechiul standard ISO 2372 clasa 4 standard, pentru mașini mari
montate pe fundații necorespunzătoare. Această listă simplificată se poate folosi ca bază de
pornire pentru abordarea mașinilor nou comandate sau după ceva timp de operare.
Luați de bună o anumită regulă, și anume investigați orice mașină ale cărei vibrații depășesc
3 mm/s rms. Nu le lăsați nesupravegheate la peste 7mm/s, fără să vă asigurați că vor
funcționa încă mult timp fără să le crească nivelul de uzură, de vreme ce există foarte puține
mașini capabile de asemenea performanțe.
Unitatea de măsură: mm/s
0–3
Vibrații mici. Uzură apropape inexistentă în lagăr. Nivel de zgomot destul de redus.
3–7

Nivel de vibrații demn de consemnat la anumite piese ale mașinii. Uzură în lagăr
demnă de luat în considerare . Probleme de etanșare apărute la pompe etc.
Nivel crescut de zgomot. Încercați să descoperiți motivul.Planificați o intervenție la
prima revizie tehnică a mașinii.Păstrați mașina sub supraveghere și măsurații
vibrațiile la intervale sufficient de mici de timp să luați din pripă un anumit defect.
Comparați nivelul de vibrații în condiții similare de funcționare.
4.5 mm/s la pompe cu etanșări mecanice reprezintă un nivel de vibrații important.
Valori mai maride atât vor duce la uzarea etanșărilor mecanice.

7 – 18

Vibrații mari. Lagărele se încălzesc, se deteriorează și trebuie înlocuite. Uzarea
etanșărilor determină scurgeri de tot felul . Cordoane de sudură fisurate și fundații de
beton. Nivel ridicat de zgomot. Se impune un plan urgent de acțiune. Străduiți-vă să
aflați motivul. Investigați imediat gradul de sudură.

18 –

Vibrații și nivele de zgomot foarte mari. Aceste aspecte sunt clar în detrimentul unei
funcționări în siguranță a mașinii respective. Opriți utilajul dacă din punct de vedere
tehnic sau economic acest lucru este posibil, tinând seama categoric și de costurile
de oprire a instalației respective. Niciun utilaj nu va putea suporta asemenea nivel
de vibrații fără să înregistreze avarii interne sau externe. Reduceți timpul de
funcționare ulterior al utilajului la minimum necesar.

O atenție sporită trebuie acordată mașinilor la care la anumite turații se constată apariția
amplitudinii de rezonanță . Funcționarea mașinilor în regim de rezonanță trebuie evident
evitată deoarece acest aspect afectează operarea economică a acestora.
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J

AMPLASAREA TRADUCTORULUI DE VIBRAȚII
Pentru a înțelege ce înseamnă de fapt măsurarea vibrațiilor ar trebui să considerați citirea
respectivă ca pe o valoare medie a diferitelor cauze care determină apariția vibrațiilor. Astfel
veți înțelege mai bine ce înseamnă cantitatea de energie dezvoltată la căderea utilajului, fapt
care determină apariția uzurii și lucrul în regim de oboseală al mașinii sau structurii
măsurate.
Instrumentul măsoară valoarea totală RMS a vibrației în domeniul de frecvență de la 2 la
3200Hz. Această valoare este o însumare specială sau mai degrabă o mediere a diferitelor
cauze care determină apariția vibrațiilor.
Exemplu:
Dacă există vibrații simultane provocate de dezechilibru la (4mm/s), de dezaliniere (2 mm/s)
și de tensiuni în angrenaj (5 mm/s), atunci vibrația totală va fi de 6.7 mm/s.

Vibrația totală =

(4

2

)

+ 2 2 + 5 2 = 6.7 mm / s

Recomandări pentru amplasarea traductorului:
• Măsurați pe sau cât mai aproape posibil de lagăr.
• Măsurați vertical și orizontal pe direcția pe care se află și centrul arborelui.

J

• Măsurați axial la aceeași înalțime ca și centrul arborelui.

Mp 3 V

Mp 4 V

Mp 2 V

Mp 1 V

Mp 1 A

Mp 2 A
Mp 2 H

Mp 1 H

Mp 4 A

Mp 4 H

Mp 3 A
Mp 3 H

Atenție!
Nu faceți măsurători pe suprafețe metalice subțiri, cum ar fi carcasele ventilatoarelor și
cele ale motoarelor electrice.
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EXTRASE DIN STANDARDE DE VIBRAȚII
Standarde de vibrații. Extras din vechiul ISO 2372

ISO Standard 2372

Clasa 1:
Mașini mici, până la 15 kW.

mm/s
Clasa 2:
Mașini de mărime medie între
15–75 kW fără fundații speciale
și mașini până la 300 kW poziționate
pe fundații speciale.

0,71
1,12

Clasa 3:

1,8

Mașini mari montate pe fundații grele
care sunt rigide pe direcția de măsurare.

2,8

Class 1

Mașini mari montate pe fundații ușoare,
nu prea rigide pe direcția de măsurare.

7,1
11,2

Class 3

Class 4

A
A
B

A
B

C

4,5
Clasa 4:

Class 2

A
B

C
D

B
C

D

18

C
D

Acestea sunt în mod normal clasele în
care se încadrează majoritatea mașinilor.

D

J
Standarde de vibrații. Extras din ISO 2372 (Noul STANDARD)
Extraction's from ISO 10816-3

Grupa 1:
Mașini mari cu putere nominală cuprinsă
între 300kW și 50MW;
Mașini electrice cu înălțimea arborelui
H >315 mm.

Grupa 2:
Mașini medii cu putere nominală cuprinsă
între 15kW și 300kW inclusiv;
Mașini electrice cu înălțimea arborelui
160 mm < H >315 mm.

Industrial machines with power above 15kW and
nominal speeds between120 -15000 r/min
Unit
mm/s

Group 1 and 3
Rigid

Flexible

Group 2 and 4
Rigid

Flexible

0-1.4
1.4-2.3
2.3-2.8

Grupa 3:

2.8-3.5

Pompe cu rotori multietajați și cu acționare
separată, cu putere nominală peste 15kW.

3.5-4.5
4.5-7.1

Grupa 4:
Pompe cu rotori multietajați și cu acționare
integrată, cu putere nominală peste 15kW.

7.1-11
11--
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MĂSURAREA STĂRII DE FUNCȚIONARE A RULMENTULUI

Program menu
Route
Analysis
Balancing

Mutați cursorul cu UP
sau DOWN
pe Analysis și dați ENTER
..

Analysis
Communication
Frequency
analysis with PC
Print-out
Selectați la fel Bearing condition și apăsați ENTER.

Set-ups
Coast-down
Delete
Total level
Bearing condition

Când aparatul începe să măsoare, face mai întâi
compensarea componentei continue în primele
secunde și apoi măsoară accelerația totală într-un
domeniu de frecvență între 3.2 și 20 kHz cu unitatea
de măsură “g” RMS.

J

Puteți vedea că nivelul total de accelerație apare și pe
scala de jos și numeric, cu unitatea “g”.
Scala pentru banda din subsolul ecranului se schimbă
automat la 0.2, 2 și 20 ș.a.m.d.
Apăsați ENTER și aparatul întrerupe colectarea datelor
Apăsați ENTER încă o dată și aparatul începe din nou să
măsoare.
Dacă veți folosi numai intrarea Vib1 , valoarea Vib 2 va fi
zero .
Apasă Menu

sau

sau

Bearing condition
Vib 1

3.7445
g

Vib 2

2.1522
g

0
1
2

20

pentru a părăsi acest submeniu.

Notă 1!
Instrument continuă să măsoare până apăsați pe ENTER. Nu lăsați aparatul să măsoare
timp prea îndelungat, deoarece se vor descărca bateriile.
Notă 2!
În acest mod aparatul nu memorează toate datele, ci numai pe ultima care apare pe ecran.
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INTERPRETAREA VALORII STARII DE FUNCȚIONARE A
RULMENTULUI
Valoarea starii de funcționare a rulmentului este valoarea totală RMS a accelerațiilor tuturor
vibrațiilor de înaltă frecvență într-un domeniu de la 3.200 Hz la 20.000 Hz .
Această mediere se numește “g” ( = accelerația gravitațională)

ce
la
p
Re

g
in
l
i
Fa
ir
le
F a tab
p
ce
c
A
od
o
G

J

Notă!
Diagrama de mai sus este doar un ghid pentru interpretarea starii de funcționare a
rulmentului. Dacă vibrații datorate altor cause (de ex. forțelor dezvoltate în angrenaje) apar
în domeniul de frecvență 3.2–20 kHz, acest lucru poate determina o valoare ridicată de stare
a rulmentului, fără să însemne un rulment deteriorat.
O valoare ridicată a stării de funcționare a rulmentului se poate datora și unei lubrifieri
necorespunzătoare, sau unei suprasarcini datorate unei dezalinieri severe sau unei curele
de transmisie foarte tensionate.
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SEMNIFICAȚIA VALORII STĂRII DE FUNCȚIONARE A
RULMENTULUI
Evaluarea stării de funcționare a unui rulment este o metodă indirectă de determinare a modului
de funcționare a rulmentului. Descoperirea unei valori mai mari a acestui parametru ar trebui să
inițieze o analiză de frecvență, nu o înlocuire a rulmentului.
Evaluarea stării de funcționare a rulmentului este de fapt o mediere RMS a tuturor vibrațiilor de
înaltă frecvență din intervalul de la 3.200 Hz la 20.000 Hz. Această valoare este o medie de
accelerație, pentru că frecvențele înalte dau semnale considerabile dacă se măsoară în
accelerație.
Când bilele sau rolele se rotesc în interiorul rulmentului se dezvoltă o vibrație și un zgomot de
bandă largă. Acest zgomot sau această vibrație crește considerabil dacă rulmentul nu este
corespunzător lubrifiat, dacă este supraîncarcat sau dacă are calea de rulare defectă.Pentru că
aceasta este o vibrație naturală de bandă largă se poate selecta orice frecvență sau bandă de
frecvență pentru măsurarea stării de funcționare a rulmentului.
Dacă banda de frecvență selectată include și frevențe joase, atunci valoarea stării de funcționare
a rulmentului ar trebui să includă și vibrații datorate dezechilibrelor, dezalinierilor etc., și nu numai
vibrații provenite de la rulmenți, fapt care ar face greu de interpretat rezultatele.
Dacă banda de frecvență selectată include numai vibrații de foarte înaltă frecvență (peste 20kHz),
v-ar trebui un traductor special, care ar trebui să fie foarte rigid montat și foarte aproape de
rulment, pentru că structura mașinii funcționează ca un filtru mecanic la frecvențe ridicate.

J

Easy-ViberTM măsoară valori ale stării de funcționare a rulmentului de la 3.200 Hz la 20.000 Hz,
similar cu alte instrumente. În acest domeniu de frecvență există o experiență comună în
evaluarea stării de funcționare a rulmentului.
În mod normal, vibrațiile provenite de la dezechilibre sau de la dezalinieri nu depășesc 3.200 Hz.
Limita superioară de frecvență de 20kHz este astfel selectată deoarece marea majoritate a
traductoarelor de vibrații au această limită în jur de 7–20kHz, fără modalităși de montaj speciale,
iar semnalul traductorului este foarte slab peste 20kHz.

Observație 1!
O valoare ridicată a stării de funcționare a unui rulment nu ar trebui să conducă la o
concluzie pripită, ci la o analiza de frecvență amănunțită.

NOTĂ!
Valorile mari de stare a rulmenților pot să apară la cutii de viteze, la mașini de rectificat, la
mașini de debitat cu cuțit și la alte mașini similare fără rulmenți defecți, care în mod natural
dezvoltă frecvențe peste 3200 Hz. În această situație rezultatele măsurătorilor valorilor de
stare a rulmenților pot fi interpretate eronat. Încercați să efectuați măsurătorile când utilajele
funcționează în gol.

Easy-Viber Manual

pag.83

Echilibrarea

K

Echilibrarea

K
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Echilibrarea în două plane fără funcții ajutătoare – schematic…….89
Echilibrarea în două plane cu funcții ajutătoare – schematic …....90
Încercarea T1 de echilibrare în două plane……………...............91-92
Reprezentarea polară……...………………………………………………………….93
Mesaje de eroare și mesajul la salvarea măsurătorii………………… 94
Repetarea unei măsurători………………......................................95
Greutatea de probă în planul 1 ..........

96

Încercarea T2 de echilibrare ……………………………………………………….97
Greutatea de probă în planul 2…………………………………………………….98
Încercarea T3 de echilibrare ……….…………………………………….........99
Greutățile de echilibrare……………………………………………………………….100
Încercarea T4. Rezultatul echilibrării. Randamentul total..……….101
Greutățile de echilibrare pentru reglaj fin……...……………….…………102
Greutățile totale de echilibrare…………………………………………………...103
Încercarea T5. Rezultatul echilibrării. Randamentul parțial...… 104
Salvarea echilibrării……………………………………………………………………. 105

Easy-Viber Manual

pag.84

SELECTAREA UNEI NOI ECHILIBRĂRI

K

Selectați cu UP
sau DOWN
submeniul Balancing (Echilibrare)din Main Menu (Meniul
principal) și apăsați tasta ENTER
.

Main
Main Men
Menu
Route
Analysis
Balancing
Print-out/communication
Set-ups
Delete

Balancing modes
Selectați cu UP
sau DOWN
opțiunea New
balancing (Echilibrare nouă) din submeniul Balancing și
apăsați tasta ENTER
.
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New balancing
View stored balancing
Collect response matrix
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ECHILIBRAREA STATICA SAU ÎNTR-UN SINGUR PLAN FĂRĂ
FUNCȚII AJUTĂTOARE

Echilibrarea într-un plan sau echilibrarea statică
Echilibrarea nu este nici simplă, nici dificilă, se
folosește doar o procedură prestabilită care nu se
poate schimba și este în principiu aceeași la toate
aparatele de echilibrare.

Echilibrarea într-un plan se folosește când
componenta grea a rototului este axial îngustă, de
exemplu în cazul unui disc de frână, în cazul unei roți
înguste de ventilator, sau când turația normală a
rotorului este mică.
La Echilibrarea într-un singur plan trebuie să conectăm
un traductor la VIB1 și un alt traductor RPM la REF.
Deoarece avem nevoie numai de un traductor de
vibrații conectat la aparatul Easy-BalancerTM sau la
analizorul Easy-ViberTM , acesta selectează automat
echilibrarea într-un plan.

One Plane Balancing

K
Automatic functions

Vibration measurement
trial run 1
Mounting of trial
weight i plane 1
Vibration measurement
trial run 2

Automatic check
of the trial weight

Calculation and presentation of
the balancing weight, mounting
of the balancing weight

Vibration measurement
trial run 3

Automatic check of the
balancing weights

Calculation and presentation of
the fine and total balancing
weight, mounting of the fine or
total balancing weight

În figura din dreapta aveți o schemă a procedurii de
echilibrare.

Save

Întotdeauna puteți merge înapoi și înainte prin program folosind tastele FORWARD
sau BACKWARD

.
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ECHILIBRAREA STATICĂ SAU ÎNTR-UN SINGUR PLAN CU
FUNCȚII AJUTĂTOARE

K
Manually activated
Help functions

Bias vibration

One Plane Balancing

Automatic functions

Shaft speed
measurement

Vibration measurement
trial run 1
Calculation of
trial weight

View response
matrix

Weight
distribution

Mounting of trial
weight i plane 1
Vibration measurement
trial run 2

Calculation and presentation of
the balancing weight, mounting
of the balancing weight

Vibration measurement
trial run 3

Weight
distribution

Automatic check
of the trial weight

Automatic check of the
balancing weight

Calculation and presentation of
the fine and total balancing
weight, mounting of the fine or
total balancing weight

Balancing quality
compared with
ISO-Standard
Save
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TEORIA ECHILIBRĂRII ÎNTR-UN SINGUR PLAN
Teoria echilibrării
Când vrem să echilibrăm o nouă mașină nu cunoaștem relația dintre vibrație și greutate,
adică de exemplu cum crează un nivel de vibrație o anumită greutate de dezechilibru
care trebuie contracarată.
Pentru a rezolva această problemă măsurăm vibrația înainte și după montarea unei
greutăți de probă. Dacă diferența dintre vibrațiile măsurate înainte și după montarea
greutății de probă este
12 mm/s datorită unei greutăți de probă de 43 grame de
exemplu, atunci calculăm de câte grame avem nevoie pentru a schimba nivelul de
vibrații în 1 mm/s .

43 grame /(12 mm/s) = 3.58 grame / mm/s

Aceasta se numește sensibilitatea de dezechilibru a mașinii și depinde de rigiditatea
mașinii la turația arborelui. Easy-BalancerTM și Easy-ViberTM memorează această
sensibilitate de dezechilibru sub numele de Matricea de Răspuns.
Pentru a compensa o vibrație de 7 mm/s trebuie să înmulțim nivelul de vibrații cu
sensibilitatea de dezechilibru:
7 mm/s x 3.58 grame / mm/s = 25 grame

Când vrem să echilibrăm o mașină pe a cărei sensibilitate de dezechilibru nu o
cunoaștem, trebuie să folosim greutăți de probă și încercări de probă, efectuând
echilibrarea din aproape în aproape.
Easy-BalancerTM și Easy-ViberTM calculează și memorează sensibilitatea de
dezechilibru (Matricea Răspuns) în timp ce efectuăm echilibrarea.
Data viitoare, când vom dori să echilibrăm aceeași mașină, putem folosi Matricea
răspuns,
iar
Easy-BalancerTM și Easy-ViberTM vor calcula greutățile de echilibrare direct după
prima încercare de probă, sau dacă toate traductoarele sunt deja montate, chiar dacă
mașina este încă angrenată în procesul tehnologic.
Pentru a folosi aceeași Matrice Răspuns toate traductoarele, inclusive traductorul RPM
trebuie amplasate pe aceeași direcție și în aceeași locația ca atunci când s-a efectuat
prima echilibrare și s-a determinat Matricea Răspuns.
Dacă încă există vibrații după instalarea greutății de echilibrare pe mașină, atunci
Easy-BalancerTM și Easy-ViberTM calculează o greutate de echilibrare de ajustare fină
folosind sensibilitatea dezechilibrului mașinii respective, în același mod în care aparatul
a calculat prima greutate de echilibrare.
Când stadiul de echilibrare este considerat satisfăcător, instrumentul este gata să
memoreze întreaga rundă de echilibrare sau să tipărească un rezumat al rezultatului.
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE (DINAMICĂ) FĂRĂ FUNCȚII
AJUTĂTOARE
Basic two plane balancing program
Two Plane Balancing

K

Echilibrarea în două plane fără funcții
ajutătoare funcționează în aceeași manieră ca și
echilibrarea într-un plan. Singurele diferențe sunt
acelea că trebuie să montăm o greutate de probă
mai întâi în planul 1 și pe urmă în planul 2 și că
trebuie montate două greutăți de echilibrare.

Echilibrarea în două plane trebuie folosită atunci
când componentele rotorului sunt înguste în plan
axial și o echilibrare într-un plan nu este
sufieientă.
Scopul montării unei greutăți de probă în planul 1
este acela de a determina cum schimbă greutatea
vectorul vibrație în punctual 1 de măsurare, dar și
de a măsura cum se modifică vibrația în punctul
2.
Aceasta se numește influența planului 1 asupra
planului 2.
Scopul montării unei greutăți de probă în planul 2
este acela de a măsura cum schimbă greutatea
vectorul vibrație în punctul 2 de măsurare, dar și
de a determina cum se modifică vibrația în
punctul de măsurare 2.
Aceasta se numește influența planului 2 asupra
planului 1.
Dacă montăm ambele greutăți în același timp nu
cunoaștem cauza și efectul și aparatul nu poate
calcula o Matrice Răspuns corectă.

Automatic functions

Help functions menu

Shaft speed
measurement
Vibration measurement
trial run 1
Mounting of trial
weight i plane 1
Vibration measurement
trial run 2

Automatic check
of the trial weight

Mounting of trial
weight i plane 2
Vibration measurement
trial run 3

Automatic check
of the trial weight

Calculation and presentation of
balancing weights, mounting of
balancing weights

Vibration measurement
trial run 4

Automatic check of the
balancing weights

Calculation and presentation of
fine and total balancing
weights, mounting of fine or
total balancing weights

Save

Puteți merge înainte și înapoi prin program cu tastele Forward
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE (DINAMICĂ) CU FUNCȚII
AJUTĂTOARE

K
Extended two plane balancing program
Manually activated
Help functions

Two Plane Balancing

Automatic functions

Help functions menu

Bias vibration

Shaft speed
measurement
Vibration measurement
trial run 1

Calculation of
trial weight

Calculation of
trial weight

Mounting of trial
weight i plane 1
Vibration measurement
trial run 2

Automatic check
of the trial weight

Mounting of trial
weight i plane 2
Display of
response matrix

Weight
distribution

Vibration measurement
trial run 3

Automatic check
of the trial weight

Calculation and presentation of
balancing weights, mounting of
balancing weights

Vibration measurement
trial run 4

Weight
distribution

Calculation and presentation of
fine and total balancing
weights, mounting of fine or
total balancing weights

Balancing quality
compared with
ISO-Standard

Save
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE (DINAMICĂ) FĂRĂ FUNCȚII
AJUTĂTOARE

K

Vom începe prin a trece printr-un program complet de echilibrare în două plane detaliat
și vom explica toate ferestrele care apar. Programul de echilibrare într-un singur plan
este similar, exceptând faptul că avem nevoie de o singură greutate de probă.

1. Selectați Balancing (Echilibrare) din meniul principal și
.

apoi confirmați cu ENTER

2. Selectați New Balancing (Echilibrare nouă) din
submeniul de echilibrare și apăsați tasta ENTER

Balancing modes
Ongoing balancing
New balancing
View stored balancing
Collect response matrix

.

Alegeți:
• Ongoing balancing (În curs de echilibrare) când doriți
să continuați o echilibrare începută deja.
• New balancing (Echilibrare nouă) când vreți să porniți
de la început.
• View stored balancing (Vizualizare echilibrări
memorate) dacă vreți să aruncați o privire la o echilibrare
salvată anterior în memorie.
• Collect response matrix (Colectare Matrice Răspuns)
când doriți să echilibrați o mașină echilibrată și cu
rezultatul echilibrării salvat anterior.
Pentru Echilibrare în două plane trebuie să conectăm un
traductor la VIB1 și unul la VIB2 , precum și un traductor
RPM la REF.
Deoarece folosim două traductoare de vibrații conectate
la Easy-BalancerTM sau Easy-ViberTM se vor selecta
automat două plane de echilibrare.

Balancing with
calculation of trial weight
 weight distribution
 balance quality
response matrix
view response matrix
bias vibration

Nu activați nici una dintre funcțiile de echilibrare.
Apăsați doar ENTER

.
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ÎNCERCAREA T1 LA ECHILIBRARE PLANE - DEZECHILIBRUL
UNBALANCE

K

Întâi porniți mașina
1.Pentru început trebuie să decideți turația de echilibrare.
Instrumentul alimentează acum traductorul RPM și încearcă să
măsoare turația arborelui, deci puteți porni mașina și o puteți
lăsa la turația de echilibrare.

Reglați distanța și direcția de amplasare a traductorului RPM
dacă acesta nu funcționează corect.

Balancing
Adjust the RPM transducer
and start the machine

RPM

0.0
2. De îndată ce turația arborelui trece de 30 RPM apare la baza
ecranului un nou mesaj.
Apăsați ENTER
echilibrare

când mașina atinge turația de

pe care ați ales-o și Easy-BalancerTM sau Easy-ViberTM
memorează automat turația arborelui și comută afișajul pe
măsurători de vibrație și fază.

0.0000
000.0
Mp2
Measurement
starts

Mp1
0.0000
000.0

Mesajul Measurement starts (Începe măsurătoarea)
apare pentru cel mult 2 secunde sau simultan, în
funcție de cum ați setat opțiunea Wait Analogue din
meniul de setare a instrumentului.

T1

Easy-Viber Manual

pag.92

Echilibrarea în două plane - reprezentarea Polară

K
Valorile din punctul 2 de măsurare
Sens de rotație arbore

Reprezentarea polară
Cercul superior aparține punctului 2
de masurare.

Vibrația în unitatea
selectată

90 grade

Faza în grade
Direcția 0 grade pentru
punctul 2 de masurare

180 grade
Reprezentarea polară
Crucea indică aceleați valori ca ți în
punctul de măsurare 2.

Direcția 0 grade pentru
punctul 1 de masurare
Reprezentarea polară
Cercul inferior aparține
punctului 1 de masurare.

Vibrația în unitatea selectată
270 grade

T1 indică faptul ca valorile aparțin
încercării T1

Faza în grade

Valorile din punctual de
măsurare 1.

Reprezentarea polară
Crucea indică aceleați valori ca ți în
punctul de măsurare 1.
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SALVAREA MĂSURĂTORILOR LA ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE
Mesaje de eroare
Când apare mesajul Missing RPM pulse (Semnal RPM
lipsă) verificați poziția și direcția traductorului RPM,
precum și cablurile și conectorii.

Când apare mesajul Missing transducer (Lipsă
traductor) verificați cablurile și dacă sunt conectați toți
conectorii.

Instrument face o medie a măsurătorilor. Când apare
mesajul Saved aparatul oprește automat măsurătorile și
salvează valorile. Alimentarea către traductorul RPM
este de asemenea întreruptă.

Cu cât sunt valorile mai stabile, cu atât instrumentul
măsoară mai repede. Dacă valorile sunt foarte
instabile, atunci aparatul poate să nu salveze automat
valorile. De asemenea, aparatul poate fi forțat să
salveze datele, apăsând ENTER.

Atenție!
Forțarea aparatului de a salva date cu orice preț,
înseamnă că acceptați măsurători foarte instabile.
Acest neajuns poate determina calcularea eronată a
greutăților de echilibrare.
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE - REPETAREA MĂSURĂTORILOR

K

Dacă nu sunteți mulțumiți cu o măsurătoare efectuată și doriți
să o repetați, atunci apăsați tasta CURSOR
.

8.4067
139.2
Mp2

Va apare pe ecran întrebarea Do you want to start a new
measurement? (Vreți să înceoeți o nouă măsurătoare?)
Opțiunea No (Nu) este pre-selectată.

Do you want to start a
new measurement?

Modificați opțiunea în YES (Da) cu LEFT
și confirmați alegerea cu ENTER
nouă măsurătoare.

sau RIGHT

Mp1No
20.724
200.9

T1

pentru a începe o

Dacă nu vreți o nouă măsurătoare apăsați doar ENTER
să mergeți la următoarea fereastră.

Controlul turației
Este foarte important să măsurați vibrațiile la aceeași turație pe întreaga perioadă de
măsurare, chiar și când faceți încercări diferite.

Easy-BalancerTM sau Easy-ViberTM supraveghează
automat turația și întrerupe măsurătorile dacă turația
depășește domeniul, dar și repornește măsurătorile de
îndată ce turația revine în domeniu. Mai mult decât atât,
va apărea și un mesaj de eroare.

Balancing RPM
2965.9
Actual RPM
2467.3
Increase RPM

Balancing RPM
2965.9

Turația în cazul de față se află în domeniu dacă:
Turația de echilibrare selectată rpm +1% + 3 rpm / -1% -3 rpm.

Examplu:

3000 rpm +30 rpm +3 rpm = 3033 rpm
3000 rpm - 30 rpm - 3 rpm = 2967 rpm.

Easy-Viber Manual
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139.2
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Mp1
20.724
200.9

Actual RPM
3275.8
Decrease RPM
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE - GREUTATEA DE PROBĂ ÎN
PLANUL 1

• Markerul este activ pe rază.

K

Note: Veți alege direcția zero în planul de echilibrare
spunând instrumentului la ce unghi este montată
greutatea de probă. Direcția zero (0) din planul 1 nu
trebuie neapărat să coincidă cu aceeași direcție din
planul 2.

Scrieți raza la care se montează greutatea
de probă și apăsați ENTER.

• Markerul sare la greutate.
Scrieți valoarea greutății de probă și
apăsați ENTER.

• Markerul sare la unghi.
Treceți poziția unghiulară a greutății de probă
și apăsați ENTER.

Dacă vreți să modificați unele valori, mutați
markerul cu Up

sau Down

.

Apăsați ENTER pentru a începe o nouă
măsurătoare.

Mounting of trial weight
Prima dată trebuie să scrieți Enter the mounted
raza la care este montată
trial weight in
greutatea de probă. Raza 1
Plane 1
este pre-selectată și aparatul
nu poate accepta opțiunea
zero (0.)
Radius: 650

Weight: 40
Angle: 90
Programul funcționează pentru
orice unitate de rază sau
greutate dacă aceleași unitați se
folosesc pentru întreaga
procedură de echilibrare.

A doua oară trebuie să scrieți
valoarea greutății de probă.
Valoarea zero (0) nu este
acceptată de către aparat.

În al treilea rând trebuie să
introduceți unghiul măsurat de
la direcția zero până unde ați
montat greutatea.
Note: Unghiul se măsoară
mereu în sens invers rotației.
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE - ÎNCERCAREA T2 – GREUTATEA
ÎN PLANUL 1

K

7.9662
144.5
Mp2

Măsurătorile încep automat atunci când turația se
încadrează în domeniul dat și sunt și salvate automat.
Modificarea vibrației datorită greutății de probă se vede
în figura din mijloc. Crucea îngroșată reprezintă vibrația
actuală, în timp ce crucea mai subțire reprezintă vibrația
anterioară. Linia dintre ele reprezintă modificarea
vectorială a vibrației.

Measurement
starts

Mp1
15.406
168.2
• După ce măsurătorile sunt salvate va apărea pe ecran
“Shall the trial weight remain in plane 1?” (Rămâne
Greutatea de probă în planul 1?) Dacă nu vreți să păstrați
greutatea de probă în planul 1 apăsați Enter.

Saved

7.9662 T2
144.5
Mp2

In acest caz instrumentul va calcula o greutate de echilibrare
care va contracara dezechilibrul original.

• Dacă vreți să păstrați greutatea de probă pe mașină,
schimbați raspunsul în YES cu tastele LEFT
RIGHT

sau

și confirmați cu ENTER.

Mp1
15.406
168.2

Când ar trebui păstrată greutatea de probă pe mașină?
• Când greutatea de probă este imposibil sau dificil de
îndepărtat.
• Dacă am îndepărtat material prin găurire sau prin polizare
sub formă de greutate de probă
• Dacă greutatea de probă îmbunătățește substanțial
echilibrarea.
In acest caz instrumentul va calcula o greutate de echilibrare
care va echilibra și greutatea de probă și dezechilibrul original
în același timp.
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remain in plane 1

No
Mp1
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE – GREUTATEA DE PROBĂ ÎN
PLANUL 2

• Markerul este active pe Rază. Scrieți raza la care se va monta
greutatea de probă și apăsați ENTER.
• Markerul sare la Weight (greutate). Introduceți greutatea de
probă și apăsați ENTER.
• Instrumentul nu acceptă pentru rază și pentru greutate valoarea
Zero (0).
• Markerul sare la Angle (Unghi). Scrieți poziția unghiulară a
de probă și apăsați ENTER.

K

Mounting of trial weight
Enter the mounted
trial weight in

Plane

2

Radius: 420
greutății
Weight: 31
Angle: 180

Dacă vreți să modificați anumite valori, mutați markerul
cu Up
sau Down
.

Notă: Unghiul se măsoară
în sens invers rotației.

de măsură pentru rază sau greutate
Programul funcționează pentru orice unitate
dacă se folosesc aceleași unități pe tot parcursul procedurii de echilibrare.

Note: Stabiliți direcția zero în planul de echilibrare
spunând instrumentului la ce unghi este montată
greutatea de probă.
Direcția zero (0) direcția în planul 2 nu trebuie neaparat
să coincidă cu direcția zero (0) din planul 1.
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE – ÎNCERCAREA T3 – GREUTATEA
ÎN PLANUL 2

15.920
153.3
Measurement Mp2

Măsurătorile încep automat atunci când turația
se încadrează în domeniul dat și sunt și salvate
automat.

Modificarea vibrației datorită greutății de probă
se vede în figura din mijloc. Crucea îngroșată
reprezintă vibrația actuală, în timp ce crucea
mai subțire reprezintă vibrația anterioară. Linia
dintre ele reprezintă modificarea vectorială a
vibrației.
• Când măsurătorile sunt salvate, vi se va
pune întrebarea “Shall the trial weight
remain in plane 2” (Va rămâne aceeași
greutate de probă și în planul 2 )?
Apăsați ENTER dacă nu vreți aceeași
greutate de probă.

starts
Saved

Mp1
19.587
204.6

T3
15.920
153.3
Mp2

În acest caz instrumentul va calcula o
greutate de echilibrare care va echilibra
dezechilibrul original.
• Dacă vreți să păstrați greutatea de probă
modificați răspunsul în YES cu LEFT
sau RIGHT

și confirmați cu ENTER.

Mp1
19.587
204.6

T3
15.920
153.3
Mp2

În acest caz instrumentul va calcula o greutate de
echilibrare care va echivala și greutatea de probă și
dezechilibrul inițial în același timp.
Când ar trebui păstrată greutatea de probă pe
mașină?
• Când greutatea de probă este imposibil sau dificil
de îndepărtat.
• Dacă am îndepărtat material prin găurire sau prin
polizare sub formă de greutate de probă
• Dacă greutatea de probă îmbunătățește
substanțial echilibrarea.
Apăsați ENTER când sunteți gata.

Shall the trial weight
remain in plane 1

No
Mp1
19.587
204.6
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE – GREUTĂȚI DE ECHILIBRARE

K
Instrumentul indică mărimea și poziția greutăților de echilibrare considerând pre-selectată raza
folosită anterior.
Markerul așteaptă Radius Plane 1 (Raza în planul 1).
Raza aleasă anterior este pre-selectată și va determina mărimea greutăților. Apăsați ENTER
dacă vreți să folosiți această rază și montați greutatea pe direcția indicată de Unghi.
Dacă vreți să schimbați raza, scrieți noua valoare, apăsați ENTER și mărimea greutății de
echilibrare se recalculează.

Balancing weight
Plane 1
Radius:
echilibrare 650
Weight: 76.377
Angle: 38.181

Greutate de echilibrare în planul 1.
Raza pt.greutatea de echilibrare
Mărimea greutății de
Poziția unghiulară a greutății de
echilibrare de la zero grade în planul1.

Plane 2
Radius: 420
Weight: 35.114
Angle: 341.16

Greutatea de echilibrare in Planul 2.
Raza pentru greutatea de echilibrare
Mărimea greutății de echilibrare
Poziția unghiulară a greutății de echilibrare
de la zero grade în planul 1.

Markerul sare la Radius Plane 2 (Raza în planul 2).
Raza aleasă anterior este preselectată și va determina mărimea greutăților. Apăsați ENTER
dacă vreți să folosiți această rază și montați greutatea pe direcția indicată de Unghi.
Dacă vreți să schimbați raza, scrieți noua valoare, apăsați ENTER și mărimea greutății de
echilibrare se recalculează.
Puteți avea raze diferite în planul 1 și în planul 2.
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE - ÎNCERCAREA T4 CU GREUTĂțI
DE ECHILIBRARE

Echilibrarea este acum terminată,
pornim mașina și să mai măsurăm
rezultatul echilibrării. Am fi putut
montarea greutăților de echilibrare,
ceva în neregulă cu mașina.

dar trebuie să
cel puțin o dată
face greșeli la
sau ar putea fi

0.7139
141.8
Measurement
Mp2
starts

Măsurătorile încep automat când turația se încadrează
în domeniul considerat și măsurătorile sunt salvate
automat.

Saved
Modificarea vibrației datorită greutății de probă se
vede în figura din mijloc. Crucea îngroșată reprezintă
vibrația actuală, în timp ce crucea mai subțire
reprezintă vibrația anterioară. Linia dintre ele
reprezintă modificarea vectorială a vibrației.

Mp1
0.6760
241.4

Apăsați ENTER și veți vedea următorul submeniu.

Această fereastră arată randamentul echilibrării în
procente, adică indică faptul că vibrațiile inițiale au
scăzut cu 95.2 %.

0.7139 T4
141.8
Mp2

Mp1
0.6760
241.4

Apăsați ENTER și vizualizați următorul submeniu.

T4

Balancing result
Total improvement
95.2%
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE - GREUTĂȚILE DE
ECHILIBRARE PENTRU REGLAJ FIN

K
Apare submeniul Save or continue (Salvează sau continuă).
Selectați Continue balancing (Continuă
echilibrarea)și aparatul calculează noile
greutăți de echilibrare pentru reglaj fin.

Save or continue
Continue balancing
Save in memory
Exit balancing

Selectați Save in memory (Salvare în memorie)
și puteți salva această echilibrare cu numele
pe care îl doriți..
Selectați Exit balancing (Terminare echilibrare) și
afișajul sare la primul meniu de echilibrare.

Când montați greutățile de echilibrare vă rămâne uneori
un mic dezechilibru remanent. Puteți selecta Continue
balancing (Continuare echilibrare) și aparatul calculează
noile Fine balancing weights (Greutăți de echilibrare
pentru reglaj fin) în același mod în care a calculat
greutățile de echilibrare.
Greutățile de echilibrare pentru reglaj fin sunt calculate
astfel încât să acopere numai dezechilibrul remanent, fapt
pentru care trebuie să păstrați greutățile de echilibrare
calculate anterior în planele de echilibrare respective.
Dacă raza se schimbă, atunci greutatea va fi recalculată
potrivit noii raze.

Există câteva motive întemeiate pentru care ar trebui să adăugați greutăți de echilibrare
pentru reglaj fin
• Adesea este greu de amplasat greutatea de echilibrare exact la unghiul corect pe care l-a
determinat aparatul.
Adesea este greu de amplasat greutatea de echilibrare exact la raza pe care am trecut-o în
instrument.
• Rigiditatea suportului lagărului depinde de nivelul de vibrații.
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE – GREUTĂȚILE TOTALE DE
ECHILIBRARE

K

Aparatul vă va oferi întotdeauna două opțiuni de reglaj fin:
Prima - greutatea de echilibrare de reglaj.
Greutatea de echilibrare de reglaj este greutatea pe care trebuie să o adăugați pentru un
reglaj fin.
A doua – Greutatea totală de echilibrare .
Greutatea totală de echilibrare reprezintă suma vectorială a tuturor greutăților pe care le-ați
montat în planele de echilibrare respective, inclusiv greutatea de reglaj și greutatea de
probă, dacă nu a mai putut fi îndeplărtată. În loc să adăugăm din ce în ce mai multe greutăți
pe mașină, le putem înlocui cu una singură TOTALĂ.

Greutatea totală de echilibrare este calculată să
înlocuiască toate greutățile calculate anterior (de
echilibrare, de reglaj fin și de probă dacă este cazul).
Dacă raza se schimbă, greutatea va trebui recalculată
corespunzător.
Notă! Dacă apelați la această opțiune, nu uitați să
îndepărtați toate greutățile montate anterior.

Total balancing weight
Plane 1
Radius: 650
Weight: 78.2980
Angle: 39.0657
Plane 2
Radius: 420
Weight: 37.8380
Angle: 340.916

Apăsați ENTER când sunteți gata.

Atenție!
Greutatea totală de echilibrare este suma vectorială a tuturor greutăților calculate anterior și nu
suma greutăților pe care le-ați montat.
Exemplu: Aparatul a calculat o greutate de echilibrare de 116 grame, dar din anumite motive ați ales
să montați numai 110 grame. Apoi aparatul a mai calculat o greutate de echilibrare de reglaj de 6
grame. Greutatea totală de echilibrare este atunci de 122 grame. Pentru a evita asemenea situații,
instalați pe mașină greutățile indicate de aparat.
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ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE - ÎNCERCAREA T5 – GREUTĂȚI
DE ECHILIBRARE DE REGLAJ

Măsurătorile pornesc automat când turația se
încadrează în domeniul de turație ales, iar
măsurătorile vor fi salvate automat.

K

0.1125
184.5
Measurement Mp2
starts
Saved

Mp1
0.0263
163.1
Modificarea vibrației datorită greutății de probă se
vede în figura din mijloc. Crucea îngroșată
reprezintă vibrația actuală, în timp ce crucea mai
subțire reprezintă vibrația anterioară. Linia dintre
ele reprezintă modificarea vectorială a vibrației.

Apăsați ENTER și veți vedea următorul submeniu.

Această fereastră arată randamentul echilibrării în
procente, adică indică faptul că vibrațiile inițiale au
scăzut cu 99.5 %.
Randamentul parțial arată că vibrațiile s-au redus
cu 90.0 % în comparație cu încercarea anterioară.

Apăsați ENTER și veți vedea următorul submeniu.

0.1125
184.5
Mp2

Mp1
0.0263
163.1

T5

Balancing result
Total improvement
99.5 %
Partial improvement
90.0 %
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T5

ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE – SALVARE SAU CONTINUARE
ECHILIBRARE
Acum am revenit la submeniul Save or continue (Salvare și continuare).

K

Selectați Continue balancing (Continuă echilibrarea)
instrumentul calculează noile greutăți de reglaj.

Save or continue
Selectați Save in memory (Salvare în
memorie) și puteți salva această
echilibrare sub numele dorit.

Continue balancing
Save in memory
Exit balancing

Selectați Exit balancing (Terminare echilibrare)
și programul sare la primul meniu de echilibrare.

Dacă nu sunteți încă mulțumiți de rezultatele
echilibrării,
selectăm din nou Continue balancing și instrumentul
calculează noile greutăți de reglaj, la fel ca și până
acum. puteți repeta procedura de maxim 15 ori (T15).

Save balancing
Yes
No

Enter new name
Când sunteți mulțumiți selectați Save in memory
(Salvare în memorie) și apăsați ENTER.

FAN 32_

Meniul Save balancing (Salvare echilibrare) va
apărea pe ecran. Selectați Yes și apăsați ENTER.
Submeniul Enter new name (Introduceți o denumire
nouă) apare pe afișaj. Scrieți numele fișierului nou cu
tastatura numerică și confirmați cu ENTER.
Dacă nu scrieți nici un nume, atunci echilibrarea va fi
salvată numai cu data și ora la care a fost efectuată. În
final apăsați ENTER.
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Funcțiile echilibrării

L

L. Echilibrarea cu funcțiile ajutătoare
Cum se selectează o funcție ajutătoare…………………………………………………......107
Scurtă descriere a funcțiilor ajutătoare ……………………………………………..……….108
Calcularea greutății de probă la echilibrarea într-un plan…………………109-110
Calcularea greutății de probă la echilibrarea în două plane ……………..111-114
Distribuția greutății ……………………………………………………………………………..115-116
Calitatea echilibrării la echilibrarea într-un plan, date rotor……………………….117
Calitatea echilibrării la echilibrarea în două plane, date rotor…………….118-119
Gradul de calitate a echilibrării………………………………………………………………….…120
Calitatea echilibrării – Toleranțe…………………………………………………………..…..…121
Dezechilibru residual………………………………………………………..………………….…….…122
Vizualizarea Matricii de răspuns……………………………………………………….122-123
Vibrația reziduală………………………………………………………………………………….124-129
Colectarea Matricii de răspuns……………………………………………….………..130-133
Mesaje de eroare……………………………………………………………………………..……134-135
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ECHILIBRAREA CU FUNCȚII AJUTĂTOARE

Echilibrarea cu funcțiile ajutătoare activate manual.

Mutați markerul negru cu tastele Up
sau Down
pentru a selecta funcțiile ajutătoare. Activați funcțiile
ajutătoare cu tastele Left
sau Right
.
Funcțiile ajutătoare sunt activate când apare semnul
negru înaintea opțiunii respective.
Cu una sau mai multe funcții ajutătoare active programul
de bază este reorientat la funcțiile ajutătoare specifice,
după care se revine la programul de bază.

Balancing functions
Calculation of trial weight
Weight distribution
Balancing quality
Response matrix
 View response matrix
Bias vibration

Funcțiile ajutătoare au intenția de a oferi utilizatorului
posibilități suplimentare de lucru, față de programul de
bază pentru echilibrare.
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DESCRIERE SUMARĂ A FUNCȚIILOR AJUTĂTOARE
CALCULAREA GREUTĂȚII DE PROBĂ
Cu această funcție activă, instrumentul calculează o greutate de probă potrivită dacă
introduceți câteva informații de bază despre rotor, cum ar fi greutatea rotorului, raza la care
se montează greutatea de probă și turația de echilibrare.

Notă! Această greutate se calculează pentru mașini cu lagăre montate pe suporți cu
rigiditate normală și poate fi prea mare dacă turația mașinii este apropiată de turația de
rezonanță.
DISTRIBUȚIA GREUTĂȚII
Această funcție este foarte utilă!
Cu această funcție activă, instrumentul distribuie greutatea de echilibrare în poziții egale.
Astfel, se elimină necesitatea măsurării unghiurilor la rotor. Dacă de exemplu un ventilator
are 12 palete, le numerotăm de la 0 la 11. Aparatul distribuie greutatea de echilibrare pe
două dintre palete, cele mai apropiate de poziția unghiulară corectă. Suma vectorială a
acestor două greutăți este egală cu greutatea de echilibrare calculată.
CALITATEA ECHILIBRĂRII
Introduceți dimensiunile rotorului, greutatea rotorului și turația sa maximă. Selectați un
anumit nivel al calității echilibrării și aparatul calculează dezechilibrul rezidual maxim admis
și compară această valoare cu dezechilibrul remanent al rotorului.
Dacă dezechilibrul remanent este sub valoarea admisă instrumentul afișează OK, altfel ---.
MATRICEA DE RĂSPUNS
Această funcție este foarte utilă!
Matricea de răspuns este sensibilitatea normală de dezechilibru a oricărei mașini și poate fi
folosită ca și referință pentru calcularea unei noi greutăți de echilibrare data viitoare când
mașina va trebui reechilibrată. Pentru a activa această funcție, trebuie să selectați
echilibrarea efectuată anterior pentru mașina respectivă, folosind opțiunea
Response
matrix în loc de New balancing.
Funcția Response matrix nu poate fi activată până ce Calculation of trial weight
(Calcularea greutății de probă) nu este activă și vice-versa.
VIZUALIZAREA MATRICII DE RĂSPUNS
Când această funcție este activă, Matricea de răspuns este afișată înainte ca greutățile de
echilibrare să fie afișate.
Matricea de răspuns este întotdeauna transferată la imprimantă sau la calculator împreună
cu alte informații despre echilibrare.
VIBRAȚIA REMANENTĂ
Când această funcție este activă, puteți introduce o vibrație remanentă (o vibrație de aceeași
frecvență ca și turația arborelui, dar de o altă proveniență, nu dezechilibrul ). Această vibrație
remanentă va fi scăzută din vibrațiile măsurate.
Exemplu:
• Echilibrarea rotorilor cu doi arbori.
• În situații cu arborii apropiați.
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CALCULAREA GREUTĂȚII DE PROBĂ –
ECHILIBRAREA ÎNTR-UN PLAN

L
Echilibrarea cu funcțiile ajutătoare active.

După încercarea T1 apare pe ecran submeniul Rotor
data (Date rotor).
Markerul așteaptă să introduceți greutatea estimată a
rotorului. La echilibrarea într-un plan echilibrăm de
obicei o componentă a rotorului, de exemplu o roată
de ventilator. Apoi se estimează greutatea roții și
porțiunea de arbore care leagă roata ventilarorului cu
cel mai apropiat lagăr.

Rotor data
Estimated rotor weight
kg: 500
Radius for trial weight
plane 1: 650
Enter maximum rotor
speed in RPM: 3000

Scrieți greutatea în kg și apăsați ENTER sau mergeți
mai jos la Radius for trial weight plane 1 (Raza
pentru amplasarea greutății de probă în planul 1):
cu tastele
UP
sau DOWN
.
Introduceți raza (în mm) care vă convine pentru
amplasarea greutații de probă și apăsați ENTER
sau mergeți mai jos la Enter maximum rotor speed
in RPM (Introduceți turația maximă a rotorului în
RPM): cu tastele UP
sau DOWN
.
Apăsați ENTER

când terminați.
Notă!
Unitatea de măsură pentru turație depinde de setările
din View set-up menu (Vizualizare meniu setări) și
poate fi schimbată în RPM sau Hz.
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MONTAREA GREUTĂȚII DE PROBĂ –
ECHILIBRAREA ÎNTR-UN PLAN

L

Echilibrarea cu funcțiile ajutătoare activate manual

Cu ajutorul datelor despre rotor aparatul calculează
greutatea de probă.
Markerul așteaptă să introduceți raza. După ce ați scris
noua rază sau dacă ați acceptat-o pe cea preselectată,
apăsați ENTER
sau mutați-vă la raza

următoare cu UP
sau DOWN
.
Dacă treceți o nouă rază se recalculează greutatea de
probă.
Trebuie să decideți poziția unghiulară a greutății de
probă, deoarece aparatul nu poate calcula unghiul pentru
greutatea de probă .

Mounting of trial weight
Proposed trial weight in
plane 1
Radius: 650
Weight: 40.825
Enter the mounted
trial weight in plane 1
Radius: 650
Weight: 40
Angle: 90

Acum trebuie să montați greutatea de probă pe mașină.
Deoarece nu este imperios necesar să montați exact
greutatea de probă propusă, trebuie să scrieți raza reală
și valoarea greutății de probă, precum și poziția
unghiulară față de direcția zero (0).
Apăsați ENTER
nouă intrare.
Apăsați UP
modificați datele.

sau DOWN

sau DOWN

după fiecare

dacă vreți să

Notă 1!
Valoarea greutății de probă calculate este doar o
propunere. Nu trebuie să montați exact greutatea
calculată. Greutatea de probă propusă vă dă doar o
sugestie asupra ordinului de mărime al greutății.
Notă 2!
Dacă turația arborelui este aproape de turația de
rezonanță a mașinii ați putea avea o amplificare foarte
mare a vibrațiilor . In acest caz greutatea de probă ar
putea fi prea mare.
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CALCULAREA GREUTĂȚII DE PROBĂ –
ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE
Rotor configuration 1. (Configurare rotor 1)
După încercarea T1 apare pe ecran Rotor configuration (Configurare rotor). Există trei
configurații diferite.
Folosiți tastele LEFT
sau RIGHT
pentru a selecta configurația rotorului care vă
reprezintă mașina cel mai bine.

Rotor configuration 1

1. Apăsați ENTER

și markerul sare mai jos la Rotor

weight (Greutate rotor)

2. Introduceți greutatea rotorului (kg) și confirmați cu ENTER
sau

DOWN

Rotor weight kg: 500
300

.

3. Introduceți distanța dintre lagărul din stânga și planul stâng
de echilibrare, apoi confirmați cu ENTER
DOWN

sau cu

4. Introduceți distanța dintre lagărul din dreapta și planul drept
de echilibrare, apoi confirmați cu ENTER
sau cu
DOWN

2500
3100
Balancing speed RPM: 2967.6

5. Introduceți distanța dintre lagărul din stânga și cel din
dreapta și apăsați ENTER

sau DOWN

.

6. Confirmați turația de echilibrare preselectată cu ENTER

.
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CALCULAREA GREUTĂȚII DE PROBĂ –
ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE

L

Rotor configuration 2. (Configurare rotor 2)

1. Apăsați ENTER
(Greutate rotor).

și markerul sare la Rotor weight.

Rotor weight kg: 500

2. Introduceți greutatea rotorului în kg și dați
ENTER
sau DOWN
.

300

3. Scrieți distanța dintre planul stâng și planul drept de
echilibrare și confirmați cu ENTER
sau cu DOWN

4. Scrieți distanța dintre lagărul stâng și lagărul drept și
confirmați cu ENTER

sau cu DOWN

2500

3100

.

5. Scrieți distanța dintre planul drept de echilibrare și lagărul
drept și confirmați cu ENTER

Rotor configuration 2

sau cu DOWN

.

Balancing speed RPM: 2967.6

6. Confirmați turația de echilibrare preselectată cu ENTER
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CALCULAREA GREUTĂȚII DE PROBĂ – ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ
PLANE
Rotor configuration 3. (Configurare rotor 3)

1. . Apăsați ENTER
ți markerul sare la Rotor weight.
(Greutate rotor).
.
2. Introduceți greutatea rotorului în kg ți dați ENTER
sau
DOWN
.

Rotor configuration 3
Rotor weight kg: 500

3. Scrieți distanța dintre lagărul stâng și lagărul drept și
confirmați cu ENTER
sau cu DOWN
4. Scrieți distanța dintre planul stâng și planul drept de
echilibrare și confirmați cu ENTER
sau cu DOWN
.

2500
3100

Această configurație presupune ca planele de echilibrare
să fie egal distanțate față de lagăre.

Balancing speed RPM: 2967.6
5. Confirmați turația de echilibrare preselectată cu ENTER
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MONTAREA GREUTĂȚII DE PROBĂ –
ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE
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Echilibrarea cu funcțiile ajutătoare activate manual

Cu ajutorul datelor despre rotor aparatul calculează
greutatea de probă.
Markerul așteaptă să introduceți raza . După ce ați scris
noua rază sau dacă ați acceptat-o pe cea preselectată,
apăsați ENTER
sau mutați-vă la raza următoare
cu

UP

sau DOWN

Mounting of trial weight
Proposed trial weight in
plane 1
Radius: 650
Weight: 40.825

.

Dacă treceți o nouă rază se recalculează greutatea de
probă propusă.
Trebuie să decideți poziția unghiulară a greutății de
probă, deoarece aparatul nu poate calcula unghiul pentru
greutatea de probă .

Enter the mounted
trial weight in plane 1
Radius: 650
Weight: 40
Angle: 90

Acum trebuie să montați greutatea de probă pe mașină.
Deoarece nu este imperios necesar să montați exact
greutatea de probă propusă, trebuie să scrieți raza reală
și valoarea greutății de probă, precum și poziția
unghiulară față de direcția zero (0).

Apăsați ENTER
nouă intrare.
Apăsați UP
datele.

sau DOWN

sau DOWN

Apăsați ENTER
mută la planul 2.

după fiecare

dacă vreți să modificați

când terminați și fereastra se

Notă 1!
Valoarea greutății de probă calculate este doar o propunere. Nu
trebuie să montați exact greutatea calculată. Greutatea de probă
propusă vă dă doar o sugestie asupra ordinului de mărime al
greutății.
Notă 2!
Dacă turația arborelui este aproape de turația de rezonanță a
mașinii ați putea avea o amplificare foarte mare a vibrațiilor . In
acest caz greutatea de probă ar putea fi prea mare.

Easy-Viber Manual

pag.114

L

DISTRIBUȚIA GREUTĂȚII LA ECHILIBRAREA ÎNTR-UN PLAN ȘI ÎN
DOUĂ PLANE
Cu distribuția greutății activată, aparatul prezintă
greutățile de echilibrare în două moduri:
• Ca și greutate poziționată la un unghi cert, așa cum am
descries anterior
• Ca două greutăți cu poziții fixe.
Meniul Distribution Plane 1 (Planul 1 de distribuție )
arată greutatea de echilibrare de 76.37 ce ar trebui
amplasată la 38.18 grade față de direcția zero (0) pe o
rază de 650.
Adesea este dificil de amplasat o greutate la un anumit
unghi, pentru că unghiul se măsoară greu în practică,
centrul cercului pe care ar trebui acesta determinat fiind
ocupat de componentele utilajului.

Distribution Plane 1
Balancing weight

Radius: 650
Weight: 76.37747955
Angle: 38.181823730
Number of positions: 8

Pos Weight
0
12.823320
1
66.769859

În loc să montați o greutate în poziție corectă (ceea ce
este foarte greu) puteți monta două greutăți în două
poziții fixe. Cu alte cuvinte greutatea se va descompune
vectorial pe direcțiile dorite, rezultând greutățile
componente. Schimbând mărimea acestor greutăți și
relația dintre ele, puteți simula orice greutate între aceste
două poziții.
Priviți imaginea alăturată. Sunt 8 poziții egal distribuite, deci între
două poziții adiacente se formează un unghi de 45 de grade.
Dacă amplasăm o greutate de 12.82 în poziția 0 și una de 66.76
în poziția 1, ar fi același lucru cu a amplasa o greutate de
echilibrare de
76.37 la un unghi de 38.18.
Noile greutăți trebuie
amplasate pe aceeași rază
ca și greutatea de echilibrare
inițială.

12.82 la poziția

76.37 la 38.18 grade

Notă:
Dacă schimbați raza, toate greutățile vor
fi recalculate la noua rază.
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DISTRIBUȚIA GREUTĂȚII LA ECHILIBRAREA ÎNTR-UN PLAN ȘI ÎN
DOUĂ PLANE

La echilibrarea în două plane instrumentul va afișa și distribuția
greutății în planul 2.

L

Distribution Plane 2
Balancing weight

Notă 1:
Puteți avea raze diferite și un număr diferit de poziții în cele
două plane, iar direcția zero (0) grade nu trebuie neapărat să
coincidă în cele două plane.
Notă 2:
Numărul de poziții este maxim 99.

Radius: 420
Weight: 35.11461257
Angle: 341.16192627
Number of positions: 6

Cea mai ușoară cale de a alege numărul de poziții este aceea
de a folosi componentele rotorului egal distribuite, de exemplu
bolțurile la cuplaje sau paletele la rotorii de pompe sau
ventilatoare .

Pos Weight
5
13.092382
0
26.687496

Alegeți prima poziție Pos 0 la zero grade și contorizați restul
pozițiilor în sens invers rotației arborelui.

DIRECTIE DE
ROTATIE
DIRECTIE DE

ROTATIE
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CALITATEA ECHILIBRĂRII – DATE ROTOR
ECHILIBRAREA ÎNTR-UN PLAN
Echilibrarea cu funcțiile ajutătoare activate manual

După meniul Balancing (Echilibrare ) apare submeniul Rotor data (Date rotor).
Markerul așteaptă să introduceți greutatea estimată a
rotorului. Echilibrarea într-un plan se folosește de obicei
pentru echilibrarea unei părți a rotorului, de exemplu o
roată de ventilator. Se estimează greutatea roții de
ventilator și porțiunea de arbore dintre roată și cel mai
apropiat lagăr.

Scrieți greutatea în kg și apăsați ENTER
pentru
confirmare sau mutați-vă cu UP
sau DOWN

Rotor data
Estimated rotor weight
kg: 500
Radius for trial weight
plane 1: 650
Enter maximum rotor
speed in RPM: 3000

la Radius for trial weight plane 1 (Raza pentru
montarea greutății de probă în planul 1).

Introduceți raza în mm acolo unde considerați că vă
convine să montați greutatea de probă și apăsați
ENTER
sau mergeți mai jos la Enter maximum rotor speed in
RPM (Introduceți turația maximă a rotorului în RPM)
cu tastele UP
sau DOWN
.
Apăsați ENTER

când ați terminat.

Notă!
Turația maximă a rotorului este turația cea mai mare pe
care a atins-o rotorul respectiv în regim de funcționare
normală și nu este turația de echilibrare pe care ați
selectat-o pentru moment.
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CALITATEA ECHILIBRĂRII - PRIMA CONFIGURAȚIE A ROTORULUI
LA ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE

L

Prima configurație a rotorului
După submeniul Balancing result (Rezultatul echilibrării) apare pe ecran Rotor
configuration (Configurație rotor). Există trei configurații diferite.
Selectați cu LEFT
sau RIGHT
configurația cea mai apropiată de aplicația
dumneavoastră.

1. Apăsați ENTER

și markerul sare mai jos, la
Rotor weight (Greutate rotor).

2. Introduceți greutatea rotorului în kg și confirmați cu
ENTER

sau cu DOWN

Rotor configuration 1
Rotor weight kg: 500

.

300

3. Introduceți distanța dintre lagărul stâng și planul
stâng de echilibrare și apăsați ENTER
sau
DOWN
.
4. Introduceți distanța dintre planul stâng și planul drept
de echilibrare și apăsați ENTER
sau DOWN
5. Introduceți distanța dintre lagărul stâng și lagărul
drept și apăsați ENTER
sau DOWN
.

2500
3100
Balancing speed RPM: 2967.6

6. Introduceți turația la Running speed și apăsați
ENTER .

Notă!
Turația maximă a rotorului este turația cea mai mare
pe care a atins-o rotorul respectiv în regim de
funcționare normală și nu este turația de echilibrare
pe care ați selectat-o pentru moment.
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CALITATEA ECHILIBRĂRII - A DOUA CONFIGURAȚIE A
ROTORULUI LA ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE
A doua configurație a rotorului

Rotor configuration 2

1. Apăsați ENTER

și markerul va sări mai jos, la
Rotor weight (Greutate rotor).
2. Introduceți greutatea rotorului în kg și confirmați cu
ENTER
sau cu DOWN
.
3. Introduceți distanța dintre lagărul stâng și planul
stâng de echilibrare și apăsați ENTER
sau
DOWN
.
4. Introduceți distanța dintre planul stâng și planul drept
de echilibrare și apăsați ENTER
sau DOWN

Rotor weight kg: 500
300
2500

3100

Balancing speed RPM: 2967.6

5. Introduceți distanța dintre lagărul stâng și lagărul
drept și apăsați ENTER
sau DOWN
.
6. Introduceți turația la Running speed și apăsați
ENTER .
Notă!
Turația maximă a rotorului este turația cea mai mare pe
care a atins-o rotorul respectiv în regim de funcționare
normală și nu este turația de echilibrare pe care ați
selectat-o pentru moment.
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CALITATEA ECHILIBRĂRII - A TREIA CONFIGURAȚIE A
ROTORULUI LA ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE
A treia configurație a rotorului

Rotor configuration 2
Rotor weight kg: 500

1. Apăsați ENTER
și markerul va sări mai jos, la
Rotor weight (Greutate rotor).

300
2500

2. Introduceți greutatea rotorului în kg și confirmați cu
ENTER
sau cu DOWN
.
3. Introduceți distanța dintre lagărul stâng și planul
stâng de echilibrare și apăsați ENTER
sau
DOWN
.
4. Introduceți distanța dintre planul stâng și planul drept
de echilibrare și apăsați ENTER
sau DOWN

3100

Balancing speed RPM: 2967.6

5. Introduceți distanța dintre lagărul stâng și lagărul
drept și apăsați ENTER
sau DOWN
.
6. Introduceți turația la Running speed și apăsați
ENTER .

Notă!
Turația maximă a rotorului este turația cea mai
mare pe care a atins-o rotorul respectiv în regim
de funcționare normală și nu este turația de
echilibrare pe care ați selectat-o pentru moment.
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CALITATEA ECHILIBRĂRII – GRADUL DE CALITATE
Echilibrarea cu funcțiile ajutătoare activate manual

Acum trebuie să selectați nivelul de toleranță conform standardului ISO1940. Conform
acestui standard mașinile se clasează după mai multe Grade de calitate.
Selectați Gradul de calitate cu tastele LEFT
RIGHT
. Apăsați ENTER
terminat.

sau
când ați

Balance quality
Quality class 6.3

Scurtă descriere a Gradelor de calitate.
Această descriere este doar un rezumat și nu un extras
din standard.
Q40
Automobile
G16
Mașini agricole
G6.3 Utilaje obișnuite de proces
G2.5 Turbo compresoare, hard disk-uri de calculator
G1
Casetofoane
G0.4 Giroscoape

În mod normal este vorba despre componentele
utilajelor echilibrate la un grad de calitate inferior decât
mașina în ansamblu

Exemplu:
Un ventilator complet se echilibrează în mod normal
la un grad de calitate G6.3, dar dacă echilibrăm doar
roata ventilatorului, trebuie să facem echilibrarea la
un grad de calitate sub G2.5.
Apăsați ENTER

când terminați.

Notă!
Nu există echilibrare perfectă. Întotdeauna
există un mic dezechilibru remanent după ce
mașina a fost echilibrată.
Standardul ISO1940 ne informează când
putem opri echilibrarea. Dacă dezechilibrul
remanent este sub dezechilibrul admis
conform standardului, atunci se consideră că
mașina este foarte bine echilibrată și se poate
opri echilibrarea.
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CALITATEA ECHILIBRĂRII - TOLERANȚĂ
Echilibrarea într-un plan

Acest submeniu prezintă rezultatele echilibrării. Dezechilibrul
rezidual în planul 1 este dezechilibrul cu care rămâne mașina
după echilibrare.
Dezechilibrul rezidual maxim admis este prevăzut în
standardul ISO1940.
Dacă dezechilibrul rezidual este sub nivelul admis de standard
atunci instrumentul va indica la Tolerance (Toleranță): OK.

Balance quality
Quality class 6.3
Residual unbalance

Plane 1: 3349.344
Allowed: 8750.00
Tolerance: OK

Dacă dezechilibrul rezidual este peste nivelul admis de
standard atunci instrumentul va indica la Tolerance
(Toleranță): ---.

Echilibrarea în două plane

Acest submeniu indică rezultatele echilibrării. Dezechilibrul
residual în planul 1 este dezechilibrul remanent în planul 1.
Dezechilibrul residual în planul 1 este dezechilibrul remanent
în planul 1.
Dezechilibrul residual maxim admis este prevăzut în
standardul ISO1940.
Dacă dezechilibrul rezidual este sub nivelul admis de standard
atunci instrumentul va indica la Tolerance (Toleranță): OK.
Dacă dezechilibrul rezidual este peste nivelul admis de
standard atunci instrumentul va indica la Tolerance
(Toleranță): ---.
Apăsați ENTER

când ați terminat.
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DEZECHILIBRUL REZIDUAL
Ce reprezintă un dezechilibru rezidual?
Dacă amplasăm o greutate mare în centrul arborelui nu vom obține un dezechilibru. Raza de
la centrul axului este foarte importantă.

Dezechilibrul residual la Easy-BalancerTM sau Easy-ViberTM este produsul dintre greutatea
de dezechilibru și rază și se măsoară uzual în grame milimetru. De aceea valorile pentru
dezechilibrul residual și cel admis par așa mari.
Un dezechilibru residual de 100 gmm corespunde unei greutăți de 1 gram poziționată la 100
mm față de centrul arborelui.
sau
10 grame la o rază de 10 mm
sau
100 grams la o rază de 1 mm.
În toate aceste situații se dezvoltă aceeași forță centrifugă și același nivel de vibrații.

MATRICEA DE RĂSPUNS
Ce reprezintă Matricea de răspuns?
Când montăm o greutate de probă pe o mașină și repornim mașină, observăm că nivelul de
vibrații se modifică. (Dacă acest nivel nu se schimbă, atunci greutatea de probă este mult
prea mică). Putem calcula această modificare scăzând vectorial vibrațiile inițiale (înainte de
adăugarea greutății de probă) din vibrațiile finale (după adăugarea greutății de probă). Dacă
împărțim rezultatul la valoarea greutății de probă vom obține sensibilitatea normală de
dezechilibru sau Matricea de răspuns.

De exemplu:
Să considerăm o modificare a unei vibrații cu 8 mm/s datorată unei greutăți de probă de 50
grame amplasată la 400 mm de centrul arborelui. Sensibilitatea de dezechilibru va fi
8/(50x400) = 0.0004 sau 4.0E-4 (mm/s) / (grame milimetru). Această valoare se numește
a11=0.004 din Matricea de răspuns.
Sensibilitatea de dezechilibru poate fi exprimată și în alte cuvinte. Mai întâi să presupunem
că mașina din exemplul nostru nu are nici un fel de dezechilibru, deci că nivelul de vibrații
datorat dezechilibrului este zero (0). Dacă montăm o greutate de 1 gram la o rază de 1 mm =
1 gram milimetru, rezultă o vibrație de 0.0004 mm/s.
Dacă montăm această greutate pe direcția (0) grade a mașinii și unghiul de vibrație este de
38 de grade, atunci obținem valoarea b11= 38 din Matricea de răspuns.

Valorile a11= și b11= merg împreună ca și toate celelalte citiri anterioare de vibrație și unghi.
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Dacă funcția ajutătoare View response matrix (Vizualizare matrice răspuns) este activă,
acest meniu va apărea după ultima încercare de echilibrare. Matricea de răspuns se
salvează automat împreună cu toate celelalte informații din runda de echilibrare.
Aceasta este Matricea de răspuns pentru echilibrarea
într-un plan
a11 este vibrația normalizată în Mp1 pentru 1 gram
milimetru dezechilibru.
b11 este unghiul de vibrație în Mp1 dacă greutatea de
probă este montată pe direcția zero (0).

Response matrix

Aceasta este Matricea de răspuns pentru echilibrarea
în două plane
a11 este vibrația normalizată în Mp1 pentru 1 gram
milimetru dezechilibru în planul 1.
b11 este unghiul de vibrație în Mp1 dacă greutatea de
probă din planul 1 este montată pe direcția zero (0) în
planul 1.
a12 este vibrația normalizată în Mp1 pentru 1 gram
milimetru dezechilibru în planul 2.
b12 este unghiul de vibrație în Mp1 dacă greutatea de
probă din planul 2 este montată pe direcția zero (0) în
planul 2.
a21 este vibrația normalizată în Mp2 pentru 1 gram
milimetru dezechilibru în planul 1.
b21 este unghiul de vibrație în Mp2 dacă greutatea de
probă din planul 1 este montată pe direcția zero (0) în
planul 1.
a22 este vibrația normalizată în Mp2 pentru 1 gram
milimetru dezechilibru în planul 2.
b22 este unghiul de vibrație în Mp2 dacă greutatea de
probă din planul 2 este montată pe direcția zero (0) în
planul 2.

Response matrix
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a11 = 4.617020E-04
b11 = 337.691559

a11 = 4.349834E-04
b11 = 337.868164
a12 = 1.341771E-05
b12 = 153.350983
a21 = 3.373934E-05
b21 = 171.757965
a22 = 6.168308E-05
b22 = 348.023224

VIBRAȚIA REMANENTĂ - TRADUCTOARE DE DEPLASARE

L

Ce reprezintă vibrația remanentă?
O vibrație remanentă este vibrația cu
aceeași frecvență ca și turația mașinii și nu
este vibrația datorată dezechilibrului pe care
încercăm să-l contracarăm .
Când se folosesc traductoare de
deplasare?
Traductoarele de deplasare măsoară
distanța dintre suprafața traductorului și
suprafața arborelui. La turații critice arborele
mașinii face săgeată. Traductoarele de
deplasare măsoară săgeata arborelui și pot da alarma înainte ca săgeata să devină atât de
mare încât să conducă la deteriorarea etanșărilor. Traductoarele de deplasare se mai pot
folosi și pentru reducerea săgeții arborelui la turații critice pasagere.

Centre of
rotation

Surface
Centre

Vibrația remanentă atunci când se folosesc
traductoarele de deplasare
Problemele care apar în cazul traductoarelor de
deplasare constau în faptul că suprafața arborelui ar
trebui să fie perfect centrată față de centrul de rotație.
Dacă suprafața arborelui are imperfecțiuni vom avea
un semnal la traductor, dar acest semnal nu se
datorează dezechilibrului.

Putem măsura această “vibrație” cu analizorul la o
turație joasă (200–300 rpm) și să introducem valoarea
în aparat ca și Bias vibration (vibrație remanentă).
Aparatul va scădea această valoare din “vibrația
reală” la turația de echilibrare.
Astfel vom compensa numai vibrația datorată
dezechilibrului.
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Echilibrarea în teren a rotorilor cu doi arbori concentrici
Avem în figura alăturată un rotor cu doi arbori
concentrici. Acest tip de rotor funcționează ca
și o centrifugă pentru separarea lichidului de
particule solide. Cei doi arbori funcționează cu
o mică diferență de turație care determină o
vibrație a cărei amplitudine crește și scade cu
o
periodicitate
scăzută,
atunci
când
dezechilibrele celor doi arbori sunt fie pe
aceeași direcție, fie pe direcții diferite.

Procedura de echilibrare
Se pune o fâșie de bandă reflectorizantă
pe rotorul exterior.

Vibration when
the outer and
inner rotor are in
opposite (180)
direction

Se blochează angrenajul astfel încât ambii
arbori să aibă exact aceeași turație și se
însemnează rotorul interior cu un creion pe
aceeași direcție ca și rotorul exterior. Se
măsoară (1) amplitudinea vibrației și
unghiul (faza) pe lagăre.
Se deblochează angrenajul și se rotește
rotorul interior 180 grade, după care se
blochează angrenajul din nou. Se măsoară
(2) amplitudinea vibrației și unghiul (faza)
pe lagăre.

90°

Vibration when the
outer and inner
rotor are in the
same (0) direction

1
2

3

180°

0°

Unbalance in
inner rotor

Unbalance in
outer rotor
New target for
balancing
The bias vibration

Diferența dintre măsurătorile 1 și 2 provine
270°
din faptul că dezechilibrul rotorului interior
a fost rotit 180 de grade. Jumătate din această diferență se datorează dezechilibrului
rotorului interior.
Dacă diferența dintre măsurătorile 1 și 2 este mică, înseamnă că dezechilibrul rotorului
interior este mic și puteți echilibra acest rotor exact ca și pe o mașină obișnuită și nu este
nevoie să folosiți vibrația remanentă.
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ROTORI CU DOI ARBORI - VIBRAȚIA REMANENTĂ

Procedura de echilibrare
Reprezentați măsurătorile 1 și 2 pe o diagramă polară, la o scală corezpunzătoare.

Trasați o linie de la măsurătoarea 1 la 2.
Împărțiți această linie în două și notați punctul obținut cu 3.

Translatați linia 2–3 astfel încât să rămână paralelă
cu linia 2–1, iar punctul 3 să se mute în centrul
diagramei polare. Folosiți o scală pentru a transforma
lungimea liniei respective în vibrație. Măsurați
unghiul din direcția zero (0) la această linie. Această
vibrație depinde exclusiv de dezechilibrul rotorului
interior. Pentru că am păstrat rotorul interior în
această poziție când am început echilibrarea, trebuie
să introducem această vibrație ca și vibrație
remanentă în analizor și putem apoi echilibra rotorul
exterior în mod obișnuit.
Instrumentul scade automat vibrația remanentă din
vibrația măsurată. Când am terminat de echilibrat
rotorul exterior vom avea o vibrație de dezechilibru
remanentă egală cu vibrația rotorului interior.
Acum revenim înapoi în programul de echilibrare și
introducem valoarea (0) ca nouă vibrație reziduală.
Mergem apoi înainte, în program la ultima
măsurătoare și instrumentul calculează greutatea de
echilibrare pentru rotorul interior

Vibration when
the outer and
inner rotor are in
opposite (180)
direction

Vibration when the
outer and inner
rotor are in the
same (0) direction

90°

1
2

3

180°

0°

Unbalance in
inner rotor

Unbalance in
outer rotor
New target for
balancing
The bias vibration

270°

Notă!
La echilibrarea în două plane trebuie să
faceți o diagramă polară similară și
pentru planul 2 de echilibrare.
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Compensarea la “arborii falși” - vibrația reziduală
Când avem de pildă de echilibrat o roată de
ventilator folosim un “arbore fals” să
echilibrăm ansamblul pe o mașină de
echilibrat sau pe un stand și nu în utilajul din
care face parte roata de ventilator.
Acest “arbore fals” sau arbore special este
conceput să se potrivească și componentei de
mașină care trebuie echilibrată, dar și mașinii
de echilibrat.

Dacă “arborele fals” are un dezechilibru și pe el montăm roata de ventilator, am putea să
atașăm roții o greutate de echilibrare care nu compensează dezechilibrul ansamblului roată
– arbore.
Exemplu:
Condiderăm că avem o roată de ventilator fără dezechilibru, fără să știm acest lucru. O
montăm pe un “arbore fals” și determinăm nivelul de vibrații. Reducem vibrațiile prin
echilibrare. Cu alte cuvinte am compensat dezechilibrul arborelui montând o greutate de
echilibrare pe roată. De fapt i-am creat roții un dezechilibru, crezând că am procedat corect!
Cum evităm asemenea situații?
Apelând la vibrația reziduală!
Cum folosim vibrația reziduală?
• Instalăm numai “arborele fals” pe mașina de echilibrat.
Facem un semn de referință pe “arborele fals”.
• Rulăm arborele la aceeași turație pe care o vom folosi și pentru echilibrarea roții.
• Măsurăm vibrațiile arborelui.
• Montăm roata de ventilator pe arbore și activăm funcția Bias vibration. Folosim același
semn de referință de pe “arborele fals” și aceeași turație de echilibrare.
• Introducem vibrația “arborelui fals” ca și vibrație reziduală (Bias vibration).

Greutățile de echilibrare calculate folosind funcția Bias vibration vor compensa în acest caz
numai dezechilibrul roții, nu și dezechilibrul arborelui.
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După ce am măsurat și am acceptat turația de
echilibrare vom găsi submeniul “Enter bias vibration”
(Introduceți vibrația reziduală), dacă aveți activată
funcția Bias vibration.

Enter bias vibration
Enter the vibration and angle
that will remain after the
balancing is finished

Introduceți vibrația și unghiul care ar trebui să rămână
după echilibrarea mașinii.
După ce am măsurat vibrația cu greutatea de
echilibrare montată pe mașină la (T3), instrumentul
scade automat vibrația reziduală din vibrația măsurată.
Această diferență vă apare pe ecran la Vibrations
adjusted for bias vibration și reprezintă vibrația
datorată dezechilibrului arborelui.
Greutatea de
echilibrare de reglaj fin va fi calculată să compenseze
exact dezechilibrul remanent.
După ce am măsurat vibrațiile cu greutatea de reglaj
fin montată pe mașină la încercarea (T4), instrumentul
scade vibrația reziduală din vibrația măsurată.
Acestă diferență este din nou prezentată la Vibrations
adjusted for bias vibration și reprezintă vibrația
remanentă din arbore, datorată dezechilibrului
arborelui.

Mp 1

Vibration: 3.399998
Angle: 220
Balancing bias vibr.
Vibrations adjusted for
bias vibration
Mp 1

Vibration: 1.609405
Angle: 59.727188

Când vibrația devine foarte mică, vibrația totală
măsurată pe diagrama polară ar trebui să fie apropiată
de valoarea introdusă ca și vibrație reziduală.

Balancing bias vibr.
Vibrations adjusted for
bias vibration
Mp 1

Vibration: 0.213891
Angle: 31.656160
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VIBRAȚIA REZIDUALĂ – ECHILIBRAREA ÎN DOUĂ PLANE

După ce am măsurat și am acceptat turația de
echilibrare vom găsi submeniul “Enter bias vibration”
(Introduceți vibrația reziduală), dacă aveți activată
funcția Bias vibration.
Introduceți vibrația și unghiul care ar trebui să rămână
după echilibrarea mașinii.
După ce am măsurat vibrația cu greutatea de
echilibrare montată pe mașină la încercarea (T4)
instrumentul scade automat vibrația reziduală din
vibrația măsurată. Aceste diferențe vor apărea pe
ecran la Vibrations adjusted for bias vibration și
reprezintă vibrațiile datorate dezechilibrului arborelui.
Noile greutăți de echilibrare de reglaj fin vor fi calculate
să compenseze exact dezechilibrele remanente.
După ce am măsurat vibrațiile cu greutatea de reglaj
fin montată pe mașină la încercarea (T5), instrumentul
scade vibrațiile reziduale din vibrațiile măsurate.
Aceste diferențe sunt din nou prezentate la Vibrations
adjusted for bias vibration și reprezintă vibrațiile
remanente din arbore, datorate dezechilibrului.

Când vibrațiile devin foarte mici, nivelul total de vibrații
măsurat pe diagrama polară ar trebui să fie apropiat
de valorile introduse ca și vibrații reziduale.

Enter bias vibration
Enter the vibration and angle
that will remain after the
balancing is finished
Mp 1

Vibration: 1.8
Angle: 56
Mp 2

Vibration: 2.2
Angle: 194
Balancing bias vibr.
Vibrations adjusted for
bias vibration
Mp 1

Vibration: 1.8
Angle: 56
Mp 2

Vibration: 2.2
Angle: 194
Balancing
bias vibr.
Vibrations adjusted for
bias vibration
Mp 1

Vibration: 0.045648
Angle: 353.912842
Mp 2

Vibration: 0.062668
Angle: 152.167770
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Balancing

Dacă vrem să echilibrați o mașină echilibrată la o dată
anterioară, selectați funcția Collect response matrix
(Colectarea matricii de răspuns) și apăsați ENTER.

Va apărea fereastra Balancing (Echilibrare), care
conține o listă a mașinilor echilibrate anterior și ale
căror date au fost salvate. Selectați mașina pe care
vreți să o echilibrați și apăsați din nou ENTER.

Apare submeniul Balancing functions (Funcții de
echilibrare). Funcția ajutătoare View response matrix
(Vizualizare Matrice de răspuns) se selectează
automat. Puteți selecta, de asemenea, toate celelalte
funcții de echilibrare, cu excepția Calculation of trial
weight (Calcularea greutății de probă), pentru că nu
este nevoie de nici o greutate de probă.

Ongoing balancing
New balancing
View stored balancing
Collect response matrix

Balancing
FEED WATER PUMP 4
FAN 28 WITH NEW WHEEL
DRY CYLINER 11
FAN 32_
BARKING MACHINE

Datele referitoare la echilibrarea anterioară
• turația de echilibrare
• numărul de traductoare
• Matricea de răspuns
Vor fi transferate automat la noua echilibrare a
aceleiași mașini.
Apăsați ENTER când ați terminat.

Easy-Viber Manual

Balancing functions
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Weight distribution
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ECHILIBRAREA CU MATRICEA DE RĂSPUNS CUNOSCUTĂ

Instrumentul așteaptă până când mașina atinge
turația de la echilibrarea anterioară. Începe
efectuarea măsurătorilor și salvarea lor automată.

8.4067
139.2
Mp2

Apăsați ENTER și apare submeniul Response
matrix (Matrice de răspuns). În loc să mai montați
o greutate de probă pe mașină, folosiți
sensibilitatea de dezechilibru normalizată =
Matricea de răspuns

Matricea de răspuns pentru echilibrarea într-un
plan conține numai două elemente, în vreme ce
Matricea de răspuns pentru echilibrarea în două
plane conține 8 elemente.
Numerele din Matricea de răspuns aparțin mașinii
al cărei nume l-am selectat.

Mp1
20.724
200.9

T1

Response matrix
a11 = 4.617020E-04
b11 = 337.691559

Markerul așteaptă la a11. Dacă intenționati să
echilibrați această mașină, confirmați numărul cu
ENTER o dată pe rând.
Dacă vreți să echilibrați o mașină diferită la care
aveți Matricea de răspuns scrisă pe hârtie, va trebui
să scrieți noua valoare pentru a11 și să confirmați
cu ENTER. Markerul sare la b11 și trebuie să
scrieți valoarea următoare ș.a.m.d. până scrieți
toate numerele.

Response matrix
Cu tasta CURSOR

ștergeți tot rândul.

a11 = 4.349834E-04
b11 = 337.868164
a12 = 1.341771E-05
b12 = 153.350983
a21 = 3.373934E-05
b21 = 171.757965
a22 = 6.168308E-05
b22 = 348.023224
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Instrumentul calculează greutățile de echilibrare fără
nici o greutate de probă.
Acum programul funcționează în mod obișnuit.
Folosiți echilibrarea cu Matricea de răspuns când
doriți
• să echilibrați din nou aceeași mașină.
• să echilibrați mașini identice.
• să echilibrați rotori identici pe aceeași mașină de
echilibrare.

Balancing weight
Plane 1
Radius: 650
Weight: 76.377
Angle: 38.181
Plane 2
Radius: 420
Weight: 35.114
Angle: 341.16

Observație!
Nu puteți să folosiți echilibrarea cu Matricea de
răspuns dacă rigiditatea lagărului s-a schimbat.
De exemplu:
• Mașina a fost mutată de pe un suport rigid pe unul
cu mobil (cu arcuri sau cu talpă de cauciuc) .
• Mașina a fost mutată de pe un suport mobil (cu
arcuri sau cu talpă de cauciuc) pe un suport rigid .
• Greutatea mașinii s-a modificat cu peste +/- 10%
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MESAJE DE EROARE – GREUTATEA DE PROBĂ ESTE PREA MICĂ
SAU PREA MARE
Greutatea de probă este prea mică
Nu există vibrații stabile. Dacă efectuăm o măsurătoare de
două ori în același punct, la interval mic de timp, citirile
vor fi sensibil diferite datorită unei variației nivelului de
vibrație, chiar și dacă mediem măsurătorile.
Diferența crește dacă oprim mașina în timpul efectuării
Măsurătorilor.

T2

Modificarea vibrației
datorită greutății de
probă.

T1

Pentru minimizarea efectului acestei variații “naturale” ,
atunci când efectuăm echilibrarea trebuie să montăm pe
mașinăo greutate de echilibrare suficient de mare încât
efectul său să depășească vizibil variația naturală de vibrație.
În timpul unei încercări de echilibrare aparatul verifică
dacă modificarea nivelului de vibrații este suficient
de mare după atașarea greutății de probă. Dacă
vibrația este prea mică, va apărea pe ecran un mesaj
de eroare.

L

Vibrația înainte de
montarea greutății de
probă.

Notă: Apare un mesaj de eroare dacă
vectorul T2 este sub 30% din T1.

Greutatea de probă este prea mare.
Dacă vibrațiile sunt mici, la echilibrare greutatea de probă ar putea fi mult prea mare .
Un nivel mare de vibrații solicită lagărul mai mult decât un
nivel scăzut. Majoritatea suporților de lagăre își modifică
T2
rigiditatea și devin mai flexibili cu creșterea vibrațiilor.
În teoria echilibrării rigiditatea este independentă
de nivelul de vibrații.

Modificarea vibrației
datorită greutății de
probă

T1

În timpul unei încercări de echilibrare aparatul verifică
dacă modificarea nivelului de vibrații este prea mare
Dacă vibrația este prea mare, va apărea pe ecran un
mesaj de eroare.

Vibrația înainte de
montarea greutății de
probă.

Notă: Apare un mesaj de eroare dacă vectorul
T2 este de 4 ori mai mare decât T1.
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Dacă greutatea de probă este prea mică sau prea mare,
atunci când apăsați ENTER va apărea pe ecran un
mesaj de eroare, după ce măsurătorile au fost salvate.
Opțiunea Yes (Da) este preselectată. Apăsați ENTER
dacă vreți să modoficați greutatea de probă. Atunci
programul sare înapoi la montarea greutății de probă și
instrumentul calculează o greutate de probă
corespunzătoare, pe baza informațiilor anterioare.

Dacă vreți să să folosiți No la schimbarea greutății
de probă, apăsați LEFT sau RIGHT și confirmați cu
ENTER, iar programul continuă.

Trial weight is too
small in plane 1
New proposed trial
weight in plane 1
Weight: 50.658665
Angle: 58.3
Ok?
Trial weight is too
YES large in plane 1
New proposed trial
weight in plane 1
Weight: 47.867465
Angle: 37.6
Ok?

YES

Note!.
Această greutate de probă nou calculată poate da
erori mari, dar de fapt este doar o sugestie asupra
ordinului de mărime pentru greutate și unghi. Nu
este nevoie neapărat de a monta greutatea de
probă propusă pe poziția calculată. Sunt situații
când acest lucru este imposibil.
În subsolul afișajului trebuie să introduceți
greutatea de probă “reală” și poziția “reală” de pe
mașină.

Notă!
Și la echilibrarea în două plane se
efectuează aceeași verificare.
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Mounting of trial weight
Proposed trial weight in
plane 1
Radius: 650
Weight: 50.658665
Angle: 58.343109
Enter the mounted
trial weight in plane 1
Radius: 650
Weight: 50
Angle: 60
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Memorarea și reapelarea măsurătorilor

M

M. MEMORAREA șI REAPELAREA MĂSURĂTORILOR
Memorarea unei măsurători……………137
Reapelarea unei măsurători……………138
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M
Enter new name

Când terminați o măsurătoare ecranul arată astfel.
Cursorul vă așteaptă să introduceți un nume de utilaj. Această
denumire poate fi orice combinație de max.20 caractere
(cifre și litere).

Fan 32_

Dacă nu vreți să introduceți niciun nume, apăsați ENTER
Iar măsurătoarea va fi memorată numai cu data și ora.

Rezultatul măsurătorii va fi stocat în memoria internă a aparatului
împreună cu data, ora și eventual numele fișierului sub formă de
denumire de mașină.
Rezultatul poate fi reapelat ulterior pe ecran, tipărit sau
Caractere
transferat la un calculator.
1
1
Data și ora sunt memorate automat.
Când tastați cifrele și literele, cursorul sare la poziția
următoare după o secundă .Apăsând în continuare veți
obține un nou caracter.
Mutați cursorul cu LEFT
și RIGHT
.

2

2ABC

3

3DEF

4

4GHI

5

5JKL

Apăsând tasta CURSOR

veți șterge caracterul din

dreapta markerului. Apăsați ENTER când ați terminat.

6
7

Observație!
Dacă nu aveți timp să salvați o măsurătoare,
amintiți-vă că ultima va fi salvată automat cu
numele fișierului Latest.

6MNO
7PQR

8

8STU

9

9VWX

0

0YZ

•

. ÅÄÖ
_ * /

-

NOTE!
Când memoria este plină, vă apare pe ecran
mesajul Memory Full și ultima măsurătoare nu mai
poate fi salvată.
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REAPELAREA UNEI MĂSURĂTORI
Selectați mai întâi tipul de măsurătoare pe care ați vrea să o
reapelați, cum ar fi Rută, Echilibrare, Spectru de frecvență sau
Curbă tranzitorie descendentă (Coast-Down).
Ruta și Echilibrarea se găsesc pe directori separați, iar restul îi
găsiți în directorul Analysis (Analiză).

Main Menu
Route
Analysis
Balancing

Balancing
Print-out/communication
Ongoing balancing
New balancing
Set-ups
View stored balancing
Collect Delete
response matrix

Exemplu: Căutarea unui anumit spectru .
Mutați cursorul cu UP
sau DOWN

până la Analysis și confirmați cu ENTER.
Selectați la fel Frequency analysis (Analiza de
frecvență) și apăsați ENTER.

Main menu
Veți vedea o listă a spectrelor memorate. Mergeți cu
tastele
UP
sau DOWN
la spectrul pe care vreți

Route
Analysis
Balancing

Analysis
menu
Communication
with PC

analizați și dați ENTER.

Frequency
analysis
Print-out
Envelope
Coast-Up
Set-ups
Programul funcționează la fel la toate celelalte funcții, cu
Coast-Down
excepția Rutei, unde trebuie selectat numele rutei și trebuie
Delete
Vibshape
mers pas cu pas prin rută cu tastele
Saved spectra
Total level
NEW SPECTRUM
FORWARDS
sau BACKWARDS
.
Bearing condition

Latest 2001-01-22 19:18:48
FEED WATER PUMP 4
FAN 28 WITH NEW WHEEL
DRY CYLINER 11
BARKING MACHINE
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Soluționarea problemelor și întreținerea

N

N. Soluționarea problemelor și întreținerea
Soluționarea problemelor………………………..140-141
Întreținerea analizorului………………………….141
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SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ȘI ÎNTREȚINEREA
A. Sistemul nu pornește:
1 Nu apăsați prea mult butonul On / Off deoarece aparatul va percepe acest lucru ca pe un
dublu click.
2 Verificați ca polii bateriilor să corespundă cu etichetele.
3 Schimbați bateriile.
B. Aparatul nu se mai oprește:
1 Ați apăsat butonul Off (Oprit) după ce ați apăsat pe On (Pornit). Așteptați cca. 15 secunde
și aparatul se închide.
Pentru a evita acest incident apăsați orice alt buton înainte de a tasta Off.
C. Aparatul nu răspunde la prima apăsare de buton.
1 Este normal acest lucru și se datorează modului avansat de salvare a bateriilor. La prima
apăsare de buton procesorul se trezește și numai după aceea aparatul pornește.
D. Aparatul afișează valori ciudate sau foarte mici:
1 Verificați setarile în submeniul Setare traductor
2 Verificați setarile în submeniul Vizualizare setări .
3 Verificați cablurile și conectorii.
4 Verificați setarile și după înlocuirea bateriei.
E. Valori măsurate instabile:
1 Verificați ca traductorul să fie corect poziționat în punctul de măsurare.
2 Verificați ca magnetul să nu se fi slăbit de traductor.
F. Afișajul este slab sau dispare.
1 Dacă afișajul vă crează asemenea probleme în timpul lucrului, schimbați bateria.
G. Traductorul RPM nu este stabil.
1 Veficați ca traductorul RPM și suportul său să fie atașat ferm pe mașină și că toate
articulațiile sunt strânse.
2 Verificați distanța dintre semnul de referință de pe arbore și traductor. Nu montați
traductorul optic prea aproape de arbore. (min. 30cm)

3 Dacă traductorul merge la viteze joase, dar nu și la viteze mari, atunci puneți pe arbore o
bucată mai mare de bandă reflectorizantă.
H. Dioda luminiscentă de la traductorul RPM nu funcționează.
1 Traductorul nu este alimentat când se efectuează măsurătoarea.
I. Instrumentul este blocat și nu răspunde la comenzi.
1 Deconectați bateriile pentru câteva secunde și aparatul va porni.
J. Aparatul nu poate comunica cu programul de calculator .
1 Mutați cursorul în jos, poziționați-vă pe Communicating with PC (Comunicare cu un
calculator) și confirmați cu ENTER.
2 Verificați să aveți un cablu serial de tip Null-modem.
K. Nu se pot tipări rezultatele:
1 Verificați cablul imprimantei.
2 Dacă dioda roșie a imprimantei nu se mai aprinde, schimbați bateriile imprimantei.

Easy-Viber Manual

N

pag.140

L. Alimentator extern
La trecerea de la alimentarea pe baterii la un alimentator extern, în mod normal nu ar trebui
să se întâmple nimic, dar uneori s-ar mai putea întâmpla să existe scurte momente de
pierderi de tensiune. Acest aspect ar putea provoca uneori pierderi de memorie. Așadar,
preventiv, opriți întotdeauna aparatul înainte de a-l conecta sau a-l deconecta de la
alimentatorul extern.
Curățare
Pentru a avea mereu cele mai bune rezultate, păstrați analizorul curat. Curățați-l cu o cârpă
uscată.

Baterii
Analizorul este alimentat cu 4 baterii R14 (C). Se pot folosi majoritatea tipurilor de baterii,
chiar și reîncărcabile, dar bateriile alkaline sunt cele mai bune pentru că au cel mai mare
timp de viață.

Pentru măsurători de mai lungă durată , cum ar fi:
Echilibrarea
Curbe tranzitorii descendente (Coast down)
Comunicarea cu programul de PC,
este indicat să apelați la un alimentator extern.
Dacă nu folosiți analizorul o perioadă mai lungă de timp, ar fi indicat să scoateți bateriile.
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Conectori analizor

O
O. Conectori analizor
Conectori analizor ..................... 143
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CONECTORI ANALIZOR
Analizorul Easy-Viber are cinci conectori, un port serial pentru imprimantă sau calculator, doi
conectori pentru traductoarele de vibrații, unul pentru traductorul RPM de referință și o
intrare pentru sursa de alimentare externă.

Intrarea
VIB 2

D-SUB pt.cablu standard
RS-232 (NULL modem)

Intrarea
VIB 1
Intrare RPM

3
2

2
4
3

1

Pin
1
2
3
4
5

5

1

Vibration INPUT
GROUND
+24V
+5V
SIGNAL
SENSE

RPM INPUT
PULSE
GROUND
+24V
-

Conector pt.sursă
ext. de alimentare de
6V (≥800mA)

La traductoarele de vibrații , pinii 1 și 5 trebuie să fie scurtcircuitați.

O
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