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Фотозвіт: Зняття напружень із металу 
вібрацією. Стан техніки 2012 рік  
Серпень  16.08.2012. Складено Ганс-Петер Відмер, Свен 
Відмер, Іріс Відмер.  
 
 

У сім'ї Відмер досвід зняття напружень із металу вібрацією із   1981 
року. Декілька власних конструкцій, а також патенти  
Розширювали досвід із року в рік. 
 
Великий попит останніх років також показав необхідність,  що 
спосіб має велику надійність.  
Потрібно ще сотні годин інвестувати нові розробки та   
розширення. Перш за все, для того щоб заощаджувати енергію 
протягом останніх років багато підприємств шукали     
альтернативу, щоб обійти дороге та затратне відпалювання.    
Особливо у нержавіючих зварювальних конструкціях, а також 
великих, об'ємних конструкціях зняття напружень вібрацією 
заощаджує багато часу та грошей. Тому варто,  запустити тему у всі 
області. 
 
Ми бачимо, що ніщо не оминає зняття напружень із металу     
вібрацією.  Чому? Тому що конструкції стають все більшими та 
об'ємними. А печі для відпалювання чим дальше, тим більше 
перестають функціонувати. Як повинні тепер молоді інженери 
виготовляти зварювальні конструкції, якщо б вони не могли 
застосовувати зняття напружень із металлу вібрацією? 
Без вібрування цього не можна зробити. Коли точна конструкція 
після зварювання кінцево обробляється, стається часто,  
що саме транспорт спричиняє викривленя. Але якщо напруження 
знімаються вібрацією, то ця проблема вже не є проблемою. 
 
Тому: Зняття напружень із металу вібрацією є альтернативним, 
заощаджуючим кошти та енергію шляхом майбутнього. 
 
 
Далі стосовно сьогоднішнього стану – 2012 рік. 
 
 

 

 

Фото 1): Нова установка WIAP LC 50_D готова.  

Розрахована для деталей до 50 тон. 

 

 

 

Фото 2): Ця установка LC 50 має двигун 2.2 KW; 400 Volt 100 Hz.  
Вібратор закріплюється за допомогою важких струбцин WIAP. 
 

 

Фото 3):Ця нова деталь задньої секції для всіх пристроїв 
LC _ D    
 

 

Фото  4): Ці вали застосовуються у тисячній мм після 
хромування. Після відпалювання, потім хромування або 
вібруівання, потім хромування, підтвердилося 
вібрування. Система зняття напружень вібрацією є 
виходом також при проблемах із напруженнями після 
твердого хромування. (Фото, Швейцарія, 2012  hpw) 
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Фото 5): У багатьох таких валів напруження 
знімаються вібрацією (Фото, Швейцарія, 2012 hpw) 
 

 

Фото 6): Також у каретці крану напруження 
знімаються вібрацією.  (Фото, Швейцарія 2012 hpw) 
 

 

Фото 7). Без цих гумових підкладок не  можна знімати 
напруження вібрацією у жодної деталі.  (Фото, 
Швейцарія  2012  hpw ) 
 

 

Фото 8): У таких каретках крана , разом із іншими 

деталями, напруження знімаються вібрацією. (Фото, 

Швейцарія 2012  hpw) 

 

 

Фото 9): Напруження у черв'ячних валів уже десятиліття 
як знімаються за допомогою установки WIAP LC  (Фото, 
Швейцарія 2012  hpw)     
 
 

 

Фото 10): Для затискання вібратора потрібен міцний 
пристрій   (Фото, Швейцарія  ch  2012  hpw) 
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Фото 11): Також у деталях для транспортних засобів 
напруження знімаються вібрацією  (Фото, 2012  
Швейцарія hpw)  
 

 

Фото 12): У 2012 році одна установка WIAP LC 20 була 
відправлена до Китаю. Ця установка знімає напруження 
у місяць у сотні деталей. Вібрування нержавіючих 
важких, зварених деталей – надійний спосіб 
застосування.  

 

Фото 13):  Введення у клієнта. Клієнт знає спосіб вже 
декілька років. Він обрав установку WIAP, тому що інший 
продукт не регулювався безступенево у частоті обертів і 
безступеневого регулювання швидкості.  
 

 

Фото 14): Новий пристрій для передачі даних WIAP DK20 
піклується про передачу даних через  wireless на ноутбук  
(Фото, Швейцарія CH 2012  hpw)  
 

 

Фото 15):  Цілу установку легко транспортувати.  
(Фото, Швейцарія CH 2012  hpw) 
 

 

Фото 16): Установка WIAP LC05,   5-тонна, працює із 
двигуном 0.37 KW.  (Фото, Швейцарія 16_08_2012 hpw) 
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Фото 17):  Тут видно резинові підкладки. WIAP 
застосовує  80 x 100 x 200 і 120 x 100 x 200 мм. Важливо, 
щоб було хороше приглушення, щоб не вібрував ся і цех.   
(Фото, Швейцарія 2012  hpw) 
 
 

 

Фото 18). Ноутбук Acer з’єднаний із пристроєм для 

передачі даних через Wireless. 

 

Фото 19): Кольоровий принтер HP  забезпечує 

бездоганне роздрукування протоколу. 

 

 

 

Наступні установки у програмі постачання:  
WIAP LC 05 для деталей до 5 тон. 
WIAP LC 20 для деталей до 20 тон.  
WIAP LC 50 для деталей до 50 тон. 
Готується нова установка WIAP LC 100 
 
Коротке пояснення способу зняття напружень вібрацією 
установкою WIAP LC:  
 
1)_Деталь. У якої потрібно зняти напруження, ставиться 
на товсті резинові підкладки. Для того щоб не 
пердавалися коливання на будівлю та заміри зняття 
напружень проводилися без побічних наслідків. 
2)_На деталь закріплюється безступінчо регульований 
збудник коливань, за допомогою важких струбцин, тому 
що збудник через поперечні сили пошкоджує кожну 
легку струбцину.   
Вимірювальний зонд, датчик прискорення міцно 
закріплюється на деталь. Важливо: Міцно закрутити. 
Особлива, власна електроніка, яка виготовляється WIAP 
вже десятиліття, дозволяє бездоганно висвітлювати дані 
для протоколу.   
3)_Потім на ексцентрику збудника коливань 
налаштовується ступінь ексцентрика. Її можна 
налаштувати від 0 до 100 %. При 5-тонних деталях 
можна установку LC 20, яка розрахована для 20 тон, 
налаштувати на 25 %. 
4)_ Тепер можна запускати вібратор, збудник окливань,  
двигун. Із ступеня числа обертів 0% повільно зростає 
вверх. Час у 30 хвилин налаштовується на пристрої. 
Повільно крутиться вверх приблизно до 4000  обертів. 
Прискорення показує G; тобто  100 mV = 1 G. Досягається 
приблизно 10 - 20 G. Ампери зростають, але також знову 
спадають, у зоні, де є власний резонанс. 
Всі ці дані точно заносяться у протокол, щоб закінчити 
процес зняття напружень. 
 
Деталі, які не показують жодних змін протягом 30 
хвилин процесу, такі деталі, які раніше відпалювалися 
або такі, у яких немає напружень. 
 
Інші нові розробки WIAP на 2013 рік: 
 
- Установка WIAP LC 100 для 100 тон  
- Установка WIAP LC 200  для 200 тон  
- Затискний стіл для маленьких деталей  тип 1 , тип 2 і 
тип 3 
   Для установки LC5 5-тонної 
-серійний затиский стіл тип 4, 5 і 6    
- Затискний пристрій для валів для вібратора LC 5, LC 20, 
і LC 50  
- Комбінований пристрій LC  тип D та пристрій для 
передачі даних тип E  
Фотозвіт складено:  18.08.2012.  Ганс-Петер Відмер, Свен 
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