Przyrz¹d do pomiaru i analizy drgañ oraz
wywa¿ania DIAMOND 401B
Dlaczego warto mierzyæ drgania maszyn?
Trwa³oœæ i niezawodnoœæ oraz bezpieczeñstwo eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ w
procesie produkcyjnym ma dzisiaj ogromny wp³yw na osi¹gany sukces ekonomiczny
przedsiêbiorstwa. Skutkiem nieprzewidzianych awarii mog¹ byæ znaczne straty
produkcyjne jak równie¿ wysokie koszty naprawy. Konieczne jest jak najszybsze
rozpoznanie zmian stanu dynamicznego maszyn, stopnia zu¿ycia, rodzaju i poziomu
uszkodzeñ po to, aby przez podjêcie odpowiednich dzia³añ zapobiec ich skutkom.
Obs³uga techniczna maszyn oparta na dobrej znajomoœci ich stanu jest najtañsz¹
metod¹ utrzymania maszyn. Najwczeœniejsze rozpoznanie zmian stanu maszyny
umo¿liwiaj¹ urz¹dzenia s³u¿¹ce do pomiaru drgañ. Wykorzystanie przyrz¹dów
pomiarowych w dzia³ach utrzymania ruchu lub remontowych pozwala na wygodn¹ i
szybk¹ ocenê stanu maszyn,u³atwia weryfikacjê tych urz¹dzeñ, które wymagaj¹
remontu oraz sprawne planowanie i organizacjê prac remontowych.

DIAMOND 401B
DIAMOND 401B to nowoczesny przyrz¹d pomiarowy s³u¿¹cy do kompleksowej diagnostyki drganiowej maszyn i urz¹dzeñ
wiruj¹cych. Posiada on bardzo szerokie mo¿liwoœci pomiarowe i diagnostyczne. DIAMOND 401B to uniwersalny przyrz¹d
pomiarowy ³¹cz¹cy w sobie funkcje miernika i analizatora drgañ, tachometru i wywa¿arki. Mo¿emy nim wykonaæ ogólne pomiary
drgañ, oceniæ stan maszyny zgodnie z normami, kontrolowaæ zu¿ycie ³o¿ysk tocznych, zmierzyæ prêdkoœæ obrotow¹ i temperaturê,
analizowaæ przyczynê z³ego stanu maszyny jak równie¿ wywa¿yæ wirnik w ³o¿yskach w³asnych. DIAMOND 401B to równie¿ zbieracz
danych z mo¿liwoœci¹ szybkiego i wygodnego wykonywania oraz zapamiêtywania wyników pomiarów z kolejnych punktów
pomiarowych. Cech¹ charakterystyczn¹ tego przyrz¹du jest równie¿ bogate wyposa¿enie w tym równie¿ oprogramowanie do
komputera umo¿liwiaj¹ce odbiór zapamiêtanych w przyrz¹dzie pomiarów, ich analizê i archiwizacjê.

Miernik drgañ to jedna z podstawowych
funkcji przyrz¹du, dziêki której mo¿emy
wykonaæ wszystkie ogólne pomiary drgañ
na maszynach. Zbierane okresowo wyniki
tych pomiarów oraz obserwacja ich trendu
daj¹ lepszy obraz aktualnego stanu
urz¹dzeñ i pozwalaj¹ na optymalne
planowanie koniecznych przegl¹dów i
remontów. Dodatkowo przyrz¹d posiada
wbudowane normy s³u¿¹ce do oceny
stanu dynamicznego, dziêki czemu po
wykonaniu pomiaru natychmiast mo¿emy
oceniæ kondycjê maszyny i podj¹æ
odpowiedni¹ decyzjê.

Okresowe pomiary sygna³ów generowanych przez ³o¿yska toczne pomagaj¹ bez koniecznoœci
rozbierania maszyny okreœliæ aktualny stan ³o¿yska i precyzyjniej wskazaæ moment wykonania
koniecznej wymiany. Przyrz¹d umo¿liwia obserwacjê stanu ³o¿ysk tocznych w oparciu o ró¿ne metody
pomiarowe. Dziêki temu ocena stanu ³o¿yska staje siê ³atwiejsza i bardziej skuteczna.

þAnaliza widmowa drgañ
Jest to narzêdzie, które pozwala precyzyjniej zlokalizowaæ Ÿród³o
drgañ lub przyczynê z³ego stanu maszyny np. niewywa¿enie,
nieosiowoœæ, luzy. Analiza widmowa obwiedni sygna³u umo¿liwia
lepsz¹ obserwacjê uszkodzonego ko³a zêbatego lub ³o¿yska tocznego.

Obok drgañ temperatura jest wa¿nym Ÿród³em informacji
diagnostycznej. Wzrost temperatury w wêŸle ³o¿yskowym mo¿e
œwiadczyæ o pogorszonych warunkach smarowania lub uszkodzeniu
³o¿yska.

Zastosowana bezdotykowa metoda pomiaru prêdkoœci
obrotowej jest niezwykle prosta i wygodna. Konstrukcja
czujnika laserowego zapewnia bardzo ³atwy monta¿ i
niezawodny pomiar z du¿ej odleg³oœci.

To szkodliwe zjawisko nale¿y do najsilniejszych Ÿróde³ drgañ w
cieczach i wystêpuje najczêœciej w instalacjach ruroci¹gów.
Wykrycie kawitacji pomaga uchroniæ nara¿one elementy przed
tzw. erozj¹ kawitacyjn¹.

Jest to niezwykle przydatna funkcja pomiarowa, która znajduje
zastosowanie w rozpoznaniu takich defektów jak ugiêty wa³,
nieosiowoœæ wa³ów jak równie¿ w diagnostyce turbin.

Wszystkie wyniki pomiarów mo¿emy zapisaæ w pamiêci
wewnêtrznej przyrz¹du. Ka¿dy wynik jest rejestrowany
wraz z dat¹ i godzin¹ wykonania. Prosta i funkcjonalna
obs³uga umo¿liwia szybkie zbieranie wyników pomiarów
z kolejnych punktów pomiarowych co skutecznie skraca
czas, który musimy spêdziæ w uci¹¿liwych warunkach.

Jedn¹ z najbardziej pospolitych przyczyn z³ego stanu
maszyny jest niewywa¿enie elementów wiruj¹cych.
Przyrz¹d DIAMOND 401B z funkcj¹ wywa¿ania mo¿e
byæ recept¹ na rozwi¹zanie tych problemów. Umo¿liwia
on wywa¿anie wirników na miejscu zainstalowania bez
koniecznoœci demonta¿u i transportu. Wbudowane
procedury wywa¿ania jedno- lub dwup³aszczyznowego
wyliczaj¹ i podaj¹ wartoœci oraz po³o¿enia mas
korekcyjnych. Przyrz¹d sam prowadzi przez kolejne
etapy wywa¿ania, dlatego obs³uga nie sprawia ¿adnych
trudnoœci.

þOscyloskop
Funkcja oscyloskopu umo¿liwia rejestracjê przebiegu czasowego
sygna³u drgañ. Jest to funkcja przydatna przy obserwacji jakoœci
smarowania w ³o¿yskach tocznych. Niejednokrotnie zdarza siê, ¿e jej
zastosowanie umo¿liwia skuteczn¹ analizê i diagnostykê maszyn
wolnoobrotowych.

þAnaliza czêstotliwoœci wasnych
Przyczyn¹ podniesionego poziomu drgañ nie zawsze jest sama maszyna lecz konstrukcja na której
jest ona posadowiona. Analiza czêstotliwoœci w³asnych to zmodyfikowana analiza widmowa drgañ.
Jest to narzêdzie, przystosowane do wygodnej i prostej analizy drgañ konstrukcji oraz poszukiwania
jej czêstotliwoœci rezonansowych.

þAnaliza rozruchu i wybiegu
Ka¿da maszyna wiruj¹ca posiada swoje w³asne czêstotliwoœci rezonansowe. Rejestracja rozruchu lub
wybiegu umo¿liwia sprawdzenie przy jakich prêdkoœciach obrotowych te rezonanse wystêpuj¹. Dziêki
niej podczas eksploatacji mo¿emy wskazaæ dla pracy danej maszyny w³aœciwy zakres prêdkoœci
obrotowych i unikn¹æ powa¿nych problemów.

Program MBJLab
MBJLab jest programem pozwalaj¹cym w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci przyrz¹du DIAMOND 401B. Przy regularnie wykonywanych
pomiarach tylko wspó³praca z programem daje mo¿liwoœæ utrzymania zebranych pomiarów w nale¿ytym porz¹dku i efektywnego
prowadzenia diagnostyki drganiowej. Do najwa¿niejszych funkcji programu nale¿¹:

Wersje przyrz¹du
Wersje przyrz¹du

S

D

X

Pomiar drgañ
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Analiza FFT
Zbieranie pomiarów
Pomiar prêdkoœci obrotowej
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