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1a Вступ 

Власні напруження – це внутрішні 

напруження, які тому збалансовані, що є 

один до одного прилягаючі компоненти, 

розтягнення і напруження від стискання. 

Але на них накладаються зовнішні 

навантаження, із-за чого зовнішня 

вантажопідйомність може бути відчутно 

знижена. Тому існує бажання, мати 

пояснення щодо деталей, із яких знято 

напруженням. Метали є сталими і той же 

час такими, що деформуються. Метали 

складаються із атомів у закономірному 

положення, у кристалічній решітці.  Для 

того щоб форма метала змінювалася довгий 

період, повинні посунутися таким чином 

атоми, щоб ті, які стояли раніше поряд, 

згодом трішечки змінюються. Зняття 

напружень із металлу вібрацією впливає на 

це переміщення мягко і рівномірно по всій 

деталі. Це спосіб, який у багатьох випадках 

замінює відпалювання для зняття 

напружень. Може бути розміщене як 

проміжний ступінь перед відпалюванням 

для зняття напруження. Переважно 

ідеальний спосіб для зварювальних 

конструкцій у машинобудуванні, будуванні 

станків, установок, нержавіючих 

зварювальних конструкцій, герметичних та 

вакуумних баків, також багато іншого.    

Багато дослідів показали, що зняття 

напружень вібрацією є чудовою 

альтернативою до відпалювання. WIAP 

змонтував багато власних металообробних 

станків, які повинні працювати із точністю 

до сотої міліметра. Таким чином вдалося 

провести багато тестів. Для WIAP на 

сьогодні є важливим те, що зняття 

напружень із металу вібрацією у складному 

машинобудуванні значно полегшило цю 

роботу. Можна було заощадити  багато днів 

і тим самим багато грошей. За допомогою 

металографічних  дослідів, а також 

нейтронної дифрактометрії результати 

тестів не були такими однозначними, як за 

допомогою вимірювального методу 

рентгенівської  дифрактометрії. Тут було 

встановлено,що можна досягти зменшення 

напружень приблизно на 25 % під час 

зняття вібрацією, як і вібрування під час 

зварювання. 

Рентгенний дифракціометр застосовується 
для того, щоб проаналізувати 
кристалографію, кристальну структуру. 
Власні напруження – це механічні 

напруження, які панують у тілі. Із власними 

напруженнями повязані і деформації, 

наприклад, викривлення під час 

зварювання. 

Термічно індуковані власні напруження 

можуть виникати внаслідок того, що край і 

середина деталі після відповідного 

нагрівання охолоджуються по-різному. 

Через швидше охолодження прикінцевих 

областей у них можуть виникнути 

напруження від розтягнення із-за 

неоднорідного охолодження. Після 

успішного вирівнювання температури між 

зварювальним швом і деталлю 

утворюються потім власні напруження із-за 

здавлювання, переважно у крайній зоні. 

Внаслідок цього охолоджена середина 

закоротка, різниця матеріалу вирівнюється 

через пластичне та еластичне розтягнення 

місця 1 проти скорочення місця 2  і це є 

відповідні напруження, які можна 

зменшити завдяки відпалюванню або 

вібруванню.   

Вимірювання напружень є вимірним без 

розрушень і з розрушеннями. 

Вимірювальні методи без розрушень є 

наприклад, рентгенографічне вимірювання 

власних напружень.   EBSD. Цим самим 
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встановлюється затягнення кристалічної 

решітки металу внаслідок пануючого 

напруження. Цей метод проте обмежується 

тільки на близьких до поверхні зонах. У 

сталі інформаційна глибина знаходиться у 

області декількох мікрометрів.    

Вимірювання власних напружень за 

допомогою нейтронів дозволяють більшу 

глибину проникання. Наш метод зняття 

напружень із металлу вібрацією може 

також довести результати, це показує 

багаторічна практика. 

Власні напруження від розтягнення на 

поверхні негативно впливають на стійкість 

деталі.  

Зняття напружень вібрацією відбувається у 

перші 10 хвилин процесу вібрування,  як 

коротко скорочуються напруження, які 

знаходяться  у найвищій мікрообласті.   

Навіть напруження, які знаходяться дуже 

глибоко, важко вимірюються за допомогою 

вимірювальних методів без розурушень,  

завдяки вібрації змінюються. Отже атоми 

рухаються вібрацією.    

Слід взяти до уваги, що місце зварювання 

приблизно із 3200° протипоставляється і 

сусідній деталі із більшою температурою  

потрібно щось інше. Що ж відбувається 

там? Є наднормові затягування деталі, яки 

ми зменшуємо вібрацією, або як 

альтернатива відпалюванню.   

1b. Фото, інформація про зняття напружень 
вібрацією WIAP 

 

Нержавіючий бак одного швейцарського 
клієнта під час зняття напружень вібрацією. 
 

 

Зняття напружень вібрацією у тонкостінних, 
великих зварювальних конструкцій у 
Центральній Швейцарії, 2012 рік 
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Німецький великий концерн у Китаї знімає 
напруження вібрацією у всіх деталях 
власного виробництва.   
 

 

Швейцарський великий концерн вже 
десятиліття як знімає напруження у всіх 
нержавіючих шнекових валах вібрацією. 
Для валів затяжні пристрої дещо складніші. 
 

 

Швейцарський виробник станків знімає 
напруження у 12  м деталей. Особливо те, 
що ці деталі були вирівнені теплом. Тобто, 
локально нагріті, щоб вони випрямилися. 
Вкривлення раніше було багато мм. Без 
зняття напружень вібрацією деталь після 
опрацювання викривляється. Зняття 
напружень вібрацією зменшує викривлення 
у багато раз.  
 

 

 
Вали швейцарського клієнта ,  які 
зварюються із багатьох шарів, а потім 
твердо хромуються і повинні крутитися із 
точністю до тисячної. Також тверде 
хромування спричинює викривлення, яке 
значно затрудняє високоточне 
виготовлення валів; а також дорожче 
коштує. 
 
2. Чому виникає викривлення від 

зварювання 

Переважно у місцях зварки, які зварюються 

холодною зваркою, деталь із-за високих 

температур зварювання – приблизно 3200°  

рухається у багатьох напрямах. Це є 

причиною неконтрольованого 

викривлення.  Теплота рахується в 

залежності від подачі.  В залежності від 

складеної технологічної карти зварювання 

на це можна вплинути.  Також деталі при 

багатьох місцевих зварюваннях, а далі із-за 

неоднаково розподіленого нагрівання, 

знову випрямляються. Часто нагріванням, 

або механічним коливанням, що проте 

залишає у деталях додаткові, нові великі 

напруження. Як правило, завдяки 

термічному відпалюваннюю або зняттю 

напружень із металлу вібрацією це 

напруження сильно зменшується. 

3. Технічні вимоги  

Так як при будуванні станків у підшипника 

шпінделя із змазкою на весь час служби 

очікується час роботи 20‘000 годин, то ми 
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також прагнули досягти цієї цілі. В той час 

як збудник збудований як шпіндель станка. 

Міцний і розрахований для надмірної ваги. 

 

Громіздкі струбцини, які виготовляє WIAP, 

необхідні для того, що не виникали жодні 

коливання при вимірювальних результатах, 

які заносять у протокол. З'єднання зажимом 

збудника на необроблених місцях деталі 

вимагає сильного зажимання. Перш за все 

тоді, коли досягається критичної частоти 

обертів і направляється на понадкритичну 

частоту обертів, збудник повинен бути 

з’єднаний дуже міцно із деталлю, для того 

щоб змогти впевнено пройти зону 

критичної частоти обертів. Як правило, 

WIAP знімає напруження у області 

надкритичної частоти обертів. Через це 

потрібно завжди проходити  через критичну 

область частоти обертів. Додаткове 

натискання підстави збудника  покращує 

натяжку на необроблених місцях.  

4._Погляд назад: зняття напружень із 

металу вібрацією 

Із даним методом ми працюємо із 1981 

року. Із 1983 року ми виготовляємо власні 

Wiap установки для зняття напружень. 

Першою установкою Wiap LC була 

установка WIAP LC тип A. Пізніше були інші 

розроблені. Сьогодні ми виготовляємо тип 

D. Вже понад 20 років була виготовлена 

перша 50-ти тонна установка. Протягом 

останніх років були більш розроблені 

електроніка, інтегрований ПЛК та ін.  

Багаторічне зняття напружень, а також 

тисячі годин відрядної роботи, переважно у 

Швейцарії, не раз привнесли інновації у 

наступну генерацію пристроїв.    

5. Сьогоднішній стан установок WIAP LC  

Установка для зняття напружень, яку WIAP 

найчастіше виготовляє, це установка LC 20. 

Вона розрахована для деталей із  

максимальною вагою 20 тон. Також LC 50 

для 50 тон та LC 05 для 5 тон вже 

поставлялися. Установки LC 100 (100 тон) і 

LC 200 (200 тон) у процесі виробництва.  

Для того щоб мати змогу великими 

установками знімати напруження у 

маленьких деталей, сьогодні комбінуються 

установки. LC 50 може також працювати із 

LC 05. На блокові керування за допомого 

перемикача встановлюється такий V-

збудник, який буде застосовуватися. 

Пристрій на 5 тон, 20 тон або  50 тон. 

У 2011 році був розроблений новий 

пристрій для передачі даних WIAP DK20,  

який передає всі дані на ноутбук 

автоматично через Wireless. Ця розробка 

сильно полегшила занесення у протокол. 

Перш за все для нових користувачів та для 

забезпечення якості. До 2011 року всі 

клієнти WIAP застосовували систему 

ручного занесення у протокол установки 

WIAP LC. Також ця система виправдала себе 

із установками WIAP. Новий пристрій для 

передачі даних WIAP DK 20 передбачений 

також для до оснащення вже поставлених 

установок. 
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Збудник LC 20 знімає напруження із станини 

машини Wiap 

 

Зняття напружень вібрацією у станині 

великого станка із 8 направляючими 

6. Перевага у часі при знятті напружень 

вібрацією 

Якщо сьогодні вечором була зварена 

станина станка, то уже на наступний ранок у 

неї можні знімати напруження вібрацією. 

Дані наші таблиці із днми щодо збудження: 

 

 

Таблиці даних збудження % V  –  таблиця вага 
деталі 

WIAP LC05 до  
5‘000 кг 
 

Важка 
конструкція 

Середньої 
важкості 
конструкція 

Легка 
конструкція 

Жерстяна 
конструкція 

до 50 кг 30 20 10 5 

до 150 кг 40 25 15 8 

до 400 кг 50 30 20 10 

до 1000 кг 70 40 25 15 

до 2000 кг 80 50 30 20 

до 3000 кг 90 60 35 25 

до 4000 кг 100 70 40 30 

до 5000 кг 100% 80 50 35 

  

WIAP LC20 до 
20‘000 кг 

Важка 
конструкція 

Середньої 
важкості 
конструкція 

Легка 
конструкція 

Жерстяна 
конструкція 

до 100 кг 30 20 10 5 

до 1000 кг 40 25 15 8 

до 4000 кг 50 30 20 10 

до 7000 кг 70 40 25 15 

до 10000 кг 80 50 30 20 
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до 12000 кг 90 60 35 25 

до 16000 кг 100 70 40 30 

до 20000 кг 100% 80 50 35 

     

WIAP LC50 до 
50‘000 кг 
 

Важка 
конструкція 

Середньої 
важкості 
конструкція 

Легка 
конструкція 

Жерстяна 
конструкція 

5000 кг 30 20 10 5 

10000 кг 40 25 15 8 

15000 кг 50 30 20 10 

20000 кг 70 40 25 15 

30000 кг 80 50 30 20 

40000 кг 90 60 35 25 

45000 кг 100 70 40 30 

50000 кг 100% 80 50 35 

 

WIAP LC100 до 
100‘000 кг 
 

Важка 
конструкція 

Середньої 
важкості 
конструкція 

Легка 
конструкція 

Жерстяна 
конструкція 

10000 кг 30 20 10 5 

20000 кг 40 25 15 8 

35000 кг 50 30 20 10 

50000 кг 70 40 25 15 

60000 кг 80 50 30 20 

80000 кг 90 60 35 25 

90000 кг 100 70 40 30 

100000 кг 100% 80 50 35 

 

 

Збудник ексцентрика таблиця WIAP LC система 100% 

Ч
ас

то
та

 
о

б
ер

ті
в 

Один 
диск  

Подвійний 
диск 

Один 
диск  

Подвійний 
диск 

Один 
диск  

Подвійний 
диск 

Один 
диск  

Подвійний 
диск 

Один 
диск  

Подвійний 
диск 

          LC05  до 5 тон LC20 до 20 тон LC50 до 50 тон LC100 до 100 тон LC200  до 200 тон 

RPM N N N N N 

1000 55 110 209 418 418 836 1045 2090 2090 4180 

1500 124 248 470 940 940 1880 2352 4704 4704 9408 

2000 220 440 836 1672 1672 3344 4181 8362 8362 16724 

2500 345 690 1306 2612 2612 5224 6533 13066 13066 26132 

3000 497 994 1881 3762 3762 7524 9407 18814 18814 37628 

3500 676 1352 2561 5122 5122 10244 12805 25610 25610 51220 

4000 883 1766 3344 6688 6688 13376 16725 33450 33450 66900 

4500 1118 2236 4233 8466 8466 16932 21167 42334 42334 84668 

5000 1380 2760 5226 10452 10452 20904 26132 52264 52264 104528 

5500 1670 3340 6324 12648 12648 25296 31620 63240 63240 126480 
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6000 1988 3976 7526 15052 15052 30104 37630 75260 75260 150520 

6500 2333 4666 8832 17664 17664 35328 44164 88328 88328 176656 

7000 2706 5412 10244 20488 20488 40976 51219 102438 102438 204876 

 

7. Вібрування під час зварювання 

Досліди показали, що вібрування під час 

зварювання також є варіантом, який дає 

хороші результати. Тут, у  області низьких 

герців можна вібрувати, так як деталь 

довгий час знаходиться під збудженням.  

Один вищий заклад провів дослідження і 

підтвердив, що викривлення, якщо під час 

зварювання вібрується, скорочується 

приблизно на 25%. При застосуванні 

напруження знімаються на низькій частоті. 

Також тут, із-за локальних коливань 

температури, залишки напружень краще 

можна зняти лише після охолодження і 

повторного вібрування.  

 

 

8. Інформація для користувачів: 

 Шведський виробник зварювальних 

станків купив установку WIAP LC.   

 Німецький/ шведський великий 

концерн, який займається 

виготовленням турбін, уже декілька 

років як має установку WIAP LC. 

Установка застосовується щодня. 

 Швейцарський клієнт із Східної 

Швейцарії був одним із перших, хто 

купив установку WIAP 30 років 

назад. Він знімає напруження 

установкою і тепер, у 2013 році. 

 Швейцарський виробник воєнних 

автомобілів одного разу поставляв 

автомобілі у НАТО. У Швейцарії всі 

були в порядку. Коли вони прибули 

у Північну Європу, велика частина із 

них мала на корпусах  довгі тріщини 

у сотні мм. Під час наступного 

ремонтного зварювання усе 

вібрувалося. На всіх нових 

автомобілях під час процессу 

виробництва напруження знімалися 

вібрацією і більше не було тріщин.   

 Великий український завод, що 

належить до Газпрому, де 

працюють 12000 людей, купив у 

1985 році установку із Сполучених 

Штатів. Декілька тижнів назад була 

введена в експлуатацію нова 

установка WIAP із пристроєм для 

передачі даних DK 20. У клієнта діє 

система забезпечення якості і він 

купив нову установку, тому що він 

знімає напруження вібрацією вже із 

1985 року.  

 Великий німецький концерн має 

завод у Китаї. У 2012 році було 

куплено нову установку WIAP. У 

клієнта є установка із Китаю, яку він 

потім замінив на пристрій WIAP. 

 Шведський виробник токарних 

станків CNC має установку для 

зняття напружень вібрацією WIAP із 

1985 року. Всі конструкції токарних 

станків були тоді змінені та 

підігнані. По цій технології були 

виготовлені сотні станків.   

9. WIAP знімає напруження вібрацією на 

власних станках  

WIAP виготовляє 4 великі CNC-токарні 

станки WIAP DM4 C. 2 виготовляються у 

Швейцарії, 2 у Африці, у Анголі.   Багато 

спеціальних контсрукцій, тобто спеціальних 

станків було виготовлено для великих 
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концернів. Зняття напружень вібрацією 

було основною причиною для коротких 

сроків поставок. Витрати та термін. Також у 

вертикальних токарних станках WIAP DM2V 

із нависним шпіндельштоком у всіх 

зварювальних конструкціях напруження 

знімалося тільки вібрацією. 

 

Один швейцарський клієнт замовив у 1997 

році великий токарний станок WIAP DM4C; 

вага 24 тони. Лише сама станина важить 13 

тон. Крім статини напруження вібрацією 

були зняті ще у 16 інших деталей. 

 

Один швейцарський клієнт замовив такі 

станки WIAP DM2V для серійного 

виробництва одного великого концерну у 

Ліхтенштейні. Крім станини, напруження 

вібрацією були зняті у 12 деталей. 

 

Цей диплом був виданий на Міжнародній 

виставці винаходів у Женеві за 

вібрознижувальну технологію для станків, 

яка пов’язана із зняттям напружень із 

металу вібрацією. Патенти, які були 

оформлені, 

пов’язані із 

технологією: 

«Зняття 

напружень із 

металу 

вібрацією». 

 

 

Дипломи на Міжнародній виставці 
винаходів у Женеві  4 x  1994 та 2 x  1996 
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Німецький патент. Складова частина опису 

патенту  42 30 103 – зняття напружень із 

металу вібрацією. 

 

Опис швейцарського патенту .Інтегровано: 
Зняття напружень із металу вібрацією. 
 

10. Пристрій для передачі даних WIAP DK 20 

Пристрій для передачі даних WIAP DK20 був 

виготовлений у 2012 році і виконує наступні 

функції: під час процессу зняття напружень 

він встановлює зміну цього процесу.  

Він фіксує статус приблизно через 2 хвилини 

після початку процесу зняття напружень 

нижньої критичної, або краще, верхньої 

критичної точки. Там починається точка 

збору даних, якщо 30 секунд не 

відбувається жодного регулювання, ще раз 

регулюється частота обертів, процес 

починається ще раз із початку. 

      

 

Пристрій для передачі даних WIAP DK 20

 

Сьогоднішній процес складений на основі 

багаторічного досвіду наших відрядних 

замовлень та власних проектів, які ми 

виконуємо із 1981 року.  

Незадовго до закінчення вібрування, як 

правило, через 30 хвилин показник 

визначається ще раз, тоді фіксується весь 

процес роботи, прораховується і на 

пристрої для передачі даних за допомогою 

індикаторної лампочки показується 

показник зняття напружень із металу. 

Показано, за допомогою індикаторної 

лампочки, наскільки успішним був процес 

зняття напружень - добрий, середній або 

слабий. Перш за все важливо, що оператор 

не повинен сам вирішувати, чи відбулося 

зняття напруження чи ні. Перш за все це 

важливо для забезпечення якості.   

Разом із цим показник заноситься у Excel 

таблицю, посилається через Wireless на 

ноутбук, який протягом всього процесу 

зняття напружень весь час з’єднаний із 

пристроєм WIAP LC і також фіксує всі дані та 

зміни. У додатковій Excel таблиці окремо 
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наводиться розрахунок із результатом: 

успішне, середнє, слабе зняття напружень. 

У Excel формуляр заносяться номер деталі, 

номер креслення та інші дані. Тут WIAP 

установка для зняття напружень із металлу 

пішла на крок вперед, на користь 

майбутнього забезпечення якості.  

 

Система зняття напружень вібрацією WIAP 

  

 

 

 

Протокол взірець пристрою для передачі даних 
WIAP DK 20 
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Особливістю зняття напруження вібрацією є 

те, що деталь коливається рівномірно. 

Цього можна досягти тоді, якщо вузли 

коливання деталі знаходяться не всередині.  

Тобто, збудник закріплений не всередині 

або зовні, а по системі 1/3 – 2/3. Через це 

деталь може рівномірно проходити  через 

критичну частоту обертів, для того щоб 

мати змогу зняти напруження із металу у 

області надкритичної частоти обертів. Точка 

може бути точно установлена і за 

допомогою модального аналізуючого 

пристрою.  Проте досвід Wiap більше ніж 30 

років показує, що цей принцип 1/3 до 2/3 

заощаджує функції аналізуючого пристрою. 

Збудження проходить через вузли 

коливання. Вони в залежності від матеріалу 

та жорсткості різні. Тобто критична частота 

обертів може бути у області герців 50 Hz у 

легких конструкціях і аж до 60Hz у жорстких 

конструкціях. Як правило, треба намагатися 

не перевищувати шум більше ніж 90db.  

Будь-ласка, зважайте на на наступне. Якщо 

показник G перевищує 8. (100 mV = 1 G) або 

dB зростає понад 90. Зменшити за 

допомогою диска ексцентрика масу 
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збудника. Кожна деталь, як правило, має 3 

критичні частоти обертів:  через першу 

можна проходити без проблем. Другу, в 

залежності від жорсткості деталі, ще також 

можна, потім третю критичну зону можна 

також проходити із дуже жорсткими 

деталями та знімати напруження 

надкритично. При легких конструкціях не 

можна проходити через 3 критичну зону. У 

жорстких деталей герцова область під час 

зняття напружень вібрацією становить 80 -

100 Hertz. У нормальних контсрукцій 55 – 70 

Hertz. Дуже важливо, збудник повинен бути 

затиснений багатьма тоннами, щоб жодне 

викривлення даних не заважало процесу. 

Або якщо точка власного резонансу 

передбачає резонансну катастрофу, 

збудник повинен бути з’єднаний із деталлю 

міцно, нерозривно, із усією силою, щоб 

деталь утрималася від попадання у 

резонансну катастрофу. Потрібно звернути 

увагу на те, що збудник із своїми тоннами 

залишає вплив, перш за все має великий 

вплив на поперечні сили. Тому сила зажиму 

струбцин повинна приблизно у 10 раз 

більше зажимати, ніж поперечна сила у 

змозі вводити. Крім того потрібно звертати 

увагу на те, що якщо з'явиться ознака 

резонансної катастрофи, дуже важливо, 

щоб можна деякі струбцини також 

зажимати через нормальну поперечну силу. 

Тільки так деталь знаходиться під 

контролем оператора, а не оператор під 

контролем деталі.   

Потрібно звертати увагу на те, що під час 

запуску процесу зняття напружень 

проходяться приблизно 3 критичні зони.  

Під час запуску процессу відбуваються різні 

деформаційні коливання. Є варіюючі 

пучності коливань і вони також 

накладаються між точками збудження. За 

допомогою збудника виробляються парні 

та непарні пучності коливань. Якщо непарна 

кількість пучностей коливань, то власна 

резонансна зона не збуджується.  

Гармонічні коливання – це коливання із 

синусоїдним перебігом коливань. За 

допомогою зняття напружень вібрацією 

також здійснюється пошук та досягається 

гармонічний перебіг коливань. Їх перебіг 

дуже часто є складною, періодичною 

функцією часу. Деталь із незнятими 

напруженнями потребує більше енергії 

збудника коливань, приблизно через 10 

хвилин роботи  скорочується споживання 

потужності збудника на декілька %, також 

показник G амплітуда/прискорення 

скорочується. Отже система коливається із 

частотою збудженої сили. Якщо ця частота 

набагато менша ніж власна частота 

системи, то слідує за зовнішньою силою без 

зміщення фази. При дуже високих частотах 

коливається система, а зовнішня сила 

навпаки знаходиться у протифазі. І у області 

резонансу.  

Завдяки точному регульованому 

налаштуванню збудника можна завжди 

пройти цю критичну точку за долю секунди 

і тим самим оминути резонансну 

катастрофу. Проте це вимагає постійного 

контролю оператора установки, перш за все 

коли це нові серії деталей. Якщо це завжди 

одні і ті ж деталі, то допускається вільний 

вид спостерігання. Слід звертати увагу: Під 

час повільного збудження із збудником 

слідує система зовнішньої сили. При 

швидкому збудженні вона знаходиться у 

протифазі, а також часто у випадку 

резонанса. Потрібно розрізняти вільні та 

вимушені коливання, а наша система, 

зняття напруження із металу вібрацією, 

вимагає останніх і із системою відбувається 

зменшення напруження, яке  можна 

розпізнати через менші затрати енергії між 

до і після процесу вібрування. А також 

амплітуда/ прискорення більше у деталі із 

напруженням та через короткий час це 

напруження у деталі часто скорочується на 

декілька процентів, що є пітвердженням 

того, що напруження було успішно знято.       
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11.  Зняття напружень із металу вібрацією 

2013 рік 

Орієнтуючись на вагу деталі, технологія із 

вібрацією веде у високу амплітуду і 

низькочастотні коливання на чітко 

визначений період часу. Це усуває 

залишкові напруження без деформації або 

зміни міцності при розтягуванні, межі 

текучості або витривалості і статична вага 

буде знову відновлена. 

 

Найеффективнішого зняття напружень 

вібрацією ми досягаємо, якщо ми вібруємо 

у надкритичній області і сильно ослаблені 

коливання залишаємо збудженими під 

контролем 30 хвилин. Якщо із системою 

збуження 1/3 - 2/3 – контрольовано 

впорядкована система зажаття вузлів 

коливання, то можна досягти найкращих 

результатів.  

Низькочастотні коливанння високої 

амплітуди подають енергію у деталь і дуже 

ефективні у екстремально сильному 

скороченні або зменшенні пучностей 

коливань. Власні напруження у металічних 

деталях і зварювальних швах. Зазвичай 

установка для зняття напружень вібрацією 

складається із стабільного V збудника 

(вібратора) із регулюючою, безступенево 

налаштованою швидкістю, і безступенево 

налаштованим збудником, який 

складається із двох частин і може 

налаштовуватися від 0% до 100 %. Збудник 

повинен бути закріплений на деталі дуже 

добре, щільно і міцно. Збудник 

приєднується до блоку керування. Також на 

деталь закріплюється датчик прискорення, 

який розпізнає коливання і він посилає 

сигнал на блок керування WIAP LC. Що 

встановлює критичні точки і показує на 

датчику. За допомогою пристрою DK 20  

вказується також у таблиці Excel та на 

ноутбукові. Потім у таблиці Excel. Якщо блок 

керування та V збудник (вібратор) оснащені 

ноутбуком та принтером, може бути 

складена таблиця. На формулярі протокола 

вказується назва деталі, прізвище 

оператора, дата, час, номер креслення, а 

також налаштування ексцентрика, тобто % 

ступінь і інші необхідні дані. 

 

Час зняття напружень встановлюється 

згідно таблиці часу. Якщо перевищено час 

зняття напружень, то це не завдає шкоди 

деталі, тому що наступає виснаження або 

втрата міцності від розтягування, при умові 

що напруження не будуть зніматися у 

критичній точці занадто довго із ступенем 

збудника, на який діє наднормовий 

показник G. Якщо деталі дуже великі або 

дуже довгі, або у них великі відкриті 

поверхні, може бути необхідно, закріпити 

технологію у другій або третій точці. Це 

необхідно тоді, якщо вузол коливання 

вузлової зони знаходиться всередині деталі. 

Як правила, під час кожного користування 

потрібно притримуватись наступного: 

 

a) Підставте під деталь у найкращий спосіб 

резину у 50 Shores. Мін. 80 мм товщина, 

краще 120 або 200 мм. Жодного торкання 

підлоги або сталих структур, щоб деталь 

могла вільно вібрувати. 

б) Збудник з’єднаний прямо із деталлю, для 

того щоб перенести на деталь всю 

вироблену енергію. 

в) Збудник коливань V повинен 

з’єднуватися із деталлю за допомогою 

хороших, міцних з’єднувальних елементів. 

 

Спосіб зняття напружень вібрацією можна 

застосовувати на широкій палеті заліза, в 

тому числі сталі на нержавійці, чавуні у 

багатьох різних формах.  

12. Різниця матеріалу 

Для феритної сталі або аустенітної сталі 
різні характеристики ще визначаються і 
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будуть сформульовані. Конструкції із 
будівельної сталі. Найчастіше ми 
використовували до сьогодні конструкції із 
нержавіючої сталі.  
 
13. Інші виробники пристрою 
 
Є декілька виробників установок для зняття 

напружень вібрацією. Дуже відоме це поле 

діяльності у Сполучених Штатах. Можна 

знайти наукові праці на дану тему аж із 30-

их років. Так як цим інтенсивно займається 

аеронавтика та оборона, видно, що спосіб 

має добре призначення. Багато виробників 

машин або установок побачили, що зняття 

напружень вібрацією є альтернативою 

відкалювання. Також дивлячись на сторону 

витрат, не можна оминути зняття 

напружень із металлу вібрацією. Також 

добре те, що сьогодні є багато виробників 

установок для зняття напружень вібрацією. 

Добра конкуренція підтримує техніку, та в 

загальному надає довіру цій, на сьогодні 

орієнтованій на майбутнє технології. 

Сьогодні є декілька виробників установок 

для зняття напружень вібрацією із США, 

Росії,Китаю, Індії, Румунії та звичайно ми із 

Швейцарії / Європа, із досвідом із 1981 

року. Раніше у Швейцарії були виробники 

точних деталей, які нас проінформували, 

що вони раніше змушені були їхні 15-

метрові деталі перед кінцевою обробкою 

ставити у залізно дорожні вагони і вони 

їздили туди-сюди. Тільки так вони могли 

впевнитися, що вони після кінцевої обробки 

не через викривлення зможуть 

дотриматися допуску у одну тисячну. Та як 

подача цієї вібрації булла 

неконтрольованою, було необхідно, щоб ці 

товари їздили у вагонах по Швейцарії 

більше ніж три місяці. 

14.    Види відпалювання, до яких належить 
вібрування 

Зняття напружень із металу вібрацією не 

виконує всіх завдань термічної обробки. 

Воно не усуває жорстких місць у деталі.  

У холоднокатаного матеріалу верхній шар, 

який знаходиться у мікрообласті, не можна 

видалити. 

Зняття напружень із металу вібрацією – це 

технологія, яка у багатьох випадках замінює 

або доповнює відпалювання. Воно не 

замінює рекристалізаційний відпал та 

нормальний або дифузійний відпал. 

Тут інформація про ці названі види 
відпалювання/ зняття напружень вібрацією. 

Зняття напружень вібрацією. Вібрується з 
метою зняття напружень 30 хвилин над 
другою або третьою критичною точкою 
приблизно при 50 - 100 Herz, як правило, не 
вище 8 G. Деталь повинна лежати на резині, 
для того щоб можна було працювати без 
приглушення коливання. Допускається 
тільки один слабий вузол коливання, якщо 
потрібно вібрувати тільки із одним 
зажаттям.        

Відпалювання для зняття напружень 
відбувається при відносно низьких 
температурах між 480 °C і 680 °C і сприяє, 
щоб були усунені власні напруження деталі, 
які утворилися внаслідок механічної 
деформації або обробки. Інакше 
властивості сталі по можливості не повинні 
змінюватися. 

Під рекристалізаційним відпалом 
розуміють відновлення кристалізаційних 
форм, які були до холодної деформації. Для 
цього деталь нагрівається на температуру 
трохи вищу за рекристилізаційну 
температуру, зазвичай між 550 °C і  700 °C. 
Рекристалізаційна температура залежить 
від матеріалу та ступеню деформації. 

Нормальний відпал сталі є одним із 
найважливіших способів теплової обробки. 
Він намагається утворити мікрозернисту 
структуру кристалів, які рівномірно 
розподілені через деталь. У сталі із вищим 
вмістом вуглецю температура 
відпалювання трохи менше 800 °C; у сталі із 
незначним вмістом вуглецю підвищується 
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температура для нормального 
відпалювання аж до 950 °C. 

Дифузійний відпал триває до двох днів, 
відбувається при дійсно високих 
температурах між 1050 °C і 1300 °C і 
повинен сприяти рівномірному розподілу 
чужорідних атомів у кристалічні решітці 
металу. Швидкість охолодження визначає 
утворення фаз і тим самим властивості 
сталі. 

Відпалювання 
Для великої кількості вимірів, універсально 
застосовується для попереднього 
нагрівання та відпалювання круглих швів із 
великою товщиною стінки, профільних 
деталей та арматур, круглих та конічних 
деталей, зварювань патрубків, місць 
ремонту на чавунних деталях, 
продовгуватих швів на стальних та 
жерстяних конструкціях. Спосіб для великих 
конструкцій, які не поміщаються у піч і 
повинні бути усунені локально через 
зварювальні напруження. Часто 
застсовується і у нафтовій промисловості. 
Під час цього способу може локально на 
потрібному місці перевірятися, а також 
заноситися у протокол час пуску, час 
зупинки, а також час спадання точно в 
залежності від технічних умов на матеріал 
виробника.   

 

 

 

Рекристалізаційний відпал не можна знайти 
у старій технічній літературі. Навпаки можна 
знайти ще слова такі як відпалювання для 
зняття напруженняn.Тобто за останні роки 
з'явилося багато нових досягнень, які 
можуть виготовлятися без зайвих витрат.  

Беручи до уваги те, що відпалювання для 
зняття напруження та рекристалізаційний 
відпал не дають окалини, свідчить про 
велике значення подальшої обробки. Що 
зняття напружень із металу вібрацією 
ставиться перед відпалюванням. Воно має 

також величезну перевагу, що взагалі не 
потрібно звертати увагу на перебіг 
температури, яка залежить від матеріалу. 
Як це необхідно при обидвох способах 
відпалювання для зняття напружень та 
рекристалізаційного відпалу, тобто, що 
застосування зняття напружень вібрацією є 
швидким економним варіантом. 

15. Висновки  

Зняття напружень із металу вібрацією як 

альтернатива до відпалювання? Чи є це 

шляхом, який дозволить заощадити багато 

енергії? У минулому було багато ливарень у 

цілому світі. По цій причині було зроблено 

багато ливарень. Кожна лита деталь 

потребує все-таки моделі, яка також завжди 

коштувала багато. Сьогодні у 2013 році 

техніка зварювання багато змінила. Були 

також закриті деякі ливарні. Також 

можливості, знімати напруження у деталі за 

допомогою відпалювання у багатьох місцях. 

Коли багато десятиліть тому було 

винайдено зняття напружень вібрацією,  

потреба ще не була такою усвідомленою як 

сьогодні. Та вже тоді усвідомлювали, що 

великі конструкції не можна просто так без 

нічого нести у піч. Тепер можна 

використовувати цей варіант як 

альтернативу. Також, для того щоб не 

транспортувати деталь часто сотні 

кілометрів по вулиці для термічного зняття 

напружень. Завдяки протоколюванню та 

сучасній електроніці можна все без 

проблем заносити у протокол, що також 

робить можливим забезпечення якості. 

Зняття напружень із металу вібрацією – 

неперевершена система для 

зварювальних конструкцій, що 

заощаджує час, кошти 

 Із радістю відповімо на Ваші запитання.  
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Ми думаємо, що Ви знайдете час, 

прочитати нашу документацію. Якщо у Вас 

виникнуть запитання, надішліть нам будь-

ласка емейл на wiap(at)widmers.info  

Danke  Gruss   Sven_ Iris_ Hans-Peter  Widmer 

Wiap AG Ltd SA  Baarestrasse 78, CH 6300 Zug 

Schweiz. Tel. +41 62 7524260, Fax +41 62 752 

48 61 Webside  www.wiap.ch,                     

Dez.2013 
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