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Фото 1: Комплект установки WIAP LC 20 із 
необхідними приналежностями. 

 
 
 
 
 

 
Фото 2 : Пристрій Wiap LC 05 для  
5-тонних деталей 

 

 
Фото 3:Пристрій у коробці для  

транспортування 

 

 
Фото 4: Wiap LC 50, пристрій для  
 50-тонних деталей 

 
Фото 5: Всі 3 моделі і  пристрій  

для передачі даних  

 

 
Фото 6: Пристрій для передачі даних, 
для зв’язку LC із ноутбуком. 

 

 
Фото 7: Протокол DK 20 у формі Excel. 



 

 

 
Фото 8: Збудник V20 у коробці для 
транспортування 

  

 
Фото 9: Установка Wiap на фірмі 
Voith у Китаї 

 

 
Фото 10: Вібратор Wiap на  
деталі фірми Voith 
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       Фото 11: Вальцювання під час  

вібрування 
 

 
Фото 12. Установка для зняття напружень 
вібрацією у коробках для відправки  
 

 
Фото 13: Коробки для відрядної  

роботи 

 

 

                  Опис процесу зняття напружень із металу вібрацією 

1 
Деталь покласти на 3 або 4 резинові підкладки. Якщо можливо, на 3 шт. Так краще для  

 процесу вібрування та протоколування. 

  
2 

Вібратор за допомогою важких, міцних струбцин міцно закріпити на  деталі.   

по бокам, не всередині. Міцні струбцини дуже добре закрутити. 

 

3 

Блок керування поставити біля деталі  та зважати на те, щоб не було проходу  

між  деталею та блоком керування. Бо інакше існує небезпека, що працівник  

 зачепить кабель. 

      

4 

Вимірювальний зонд закріпити на іншій стороні деталі. На достатній відстані від 

вібратора. Обережно, тонкий кабель, тому жодного проходу між  зондом і  

блоком керування 

       

5 

Налаштувати на вібраторі ексцентрик. (дослідницькі дані) 

  Для важких, громіздких деталей налаштувати 50% і більше. Для легких, 

 тонкостінних деталей: 10 і 25%. Налаштувати за допомогою 2 шт.  6 мм ключів.  

 6 Число обертів на блоку керування поставити на 0.  

    
7 

Підключити до напруги  220 Volt 10/ 16 Amp. Годинник налаштувати на 30 хвилин.  

Кабель від двигуна вібратора підключити до блоку керування. 

  8 Запустити вібратор на блоці керування. ПЛК показує інструкцію оператору. 

9 

Число обертів повільно покрутити,  приблизно до 3500 обертів. Спостерігати за  
показниками амперів та прискорення. Ідеально, коли G показник мін 4 G. Краще  

 до 6 G і макс. 50 G 

   

       

10 

При важких конструкціях  можна без проблем крутити вверх аж до 6000 обертів 

 Одна із власних резонансних областей при від 3300 об./хв. до 4000 об./хв., а інша  

між 5400 та 6000 об./хв.  

      
11 

Якзо показник G не досягається, ще раз налаштувати ексцентрик.  

 Як правило  досвідчений знімач напруження вібрацією контролює це.  

  

12 

Через перші 3 хвилини у ручній установці повинен зчитуватися указаний показник  

 І заноситися у протокол. 

    Через 25 хвилин, незадовго до кінця, показник знову зчитати і внести. 

   

       
13 

Якщо використовується пристрій для передачі даних, для нього є окрема інструкція . 

  

       14 Кінець процесу зняття напруження вібрацією 

              
Wiap   
Obersumpfstrasse 11 
CH 5745 Safenwil  
Tel +41 62 7524260   Fax +41 62 752 48 61 
www.wiap.ch   www.metallentspannen.ch 
 
wiap(at)widmers.info 
Місцезнаходження:  Wiap AG-Ltd-SA,  Baarerstrasse 78 
CH 6300 Zug Switzerland 

http://www.wiap.ch/
http://www.wiap.ch/
http://www.metallentspannen.ch/

