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WM_811 RAPPORT: JULI 2017

En komplet WIAP® MEMV® conditioning;
pakket i transportkasser for den eksterne og
interne drift specialarbejde orden.
Det WIAP® MEMV® systemet komplet med
printer. På billedet Jim Peter Widmer.

V-excitation OV20 på DV-enheden. Links Sven
Widmer, højre Jim Peter Widmer.

Links 2p. behandle 12 tons ruller til WIAP®
MEMV®.

1A) INDLEDNING
Ved bearbejdning af emner af metal, for
eksempel ved svejsning, er dannet i
arbejdsemnesektionerne spændinger. Disse
uønskede spændinger forbliver i emnet.
Også
støbning,
smedning
eller
bearbejdninger kan forårsage permanente
spændinger. Disse spændinger reducere
belastningen kapacitet af emnet og kan have
en negativ indvirkning, hvis emnet til en
anden, især bearbejdningen skal udsættes.
Ud over den svækkede dimensionsstabilitet
kan
lide
endnu
senere
korrosionsbestandighed af emnet. Kendte
og udbredt er lempelse af emner ved
opvarmning eller udglødning. men det er
tidskrævende, energi-forbrugende og dyrt.
Det er også i forhold til arbejdsemnet ikke
uden problemer, da både opvarmning og
køling
nemt
kan
ændre
dets
dimensionsstabilitet og fordreje emnet.
Flame-relaterede emner har lokalt på en
tilstand af spænding, som står i forbindelse
med omgivelserne i balance. Hvis dette
emne annealed stillet ved deformation af en
ny tilstand af spænding og emnet bøjes
derefter. Efterfølgende behandling er
derefter ikke har en stor indflydelse på
rethed. Også dannes under annealing skala,
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som skal fjernes i et yderligere trin tilbage
fra emneoverfladen. For eksempel ved
sandblæsning, hvilket kan føre til nye
spændinger i emnet. Årtier siden, blev det
foreslået at reducere de resterende
spændinger induceret i metal gennem
behandlingen ved at ryste eller vibration af
emnet igen. Til dette formål er emnet
vibreres på et vibrationsbord eller ved
hjælp
af
en
tilknyttet
vibrationsindretningen eller vibreres. Det
kan være omkring 5 til 30 minutter. For
større og tungere emner også signifikant
længere vibrationer gange var kendt, men
det er skal undgås af flere grunde. Når
vibrerende de resterende spændinger over
hele emnet bringes i balance, ikke blot på
overfladen.
Emnet
kan
behandles
yderligere. Den resterende stress afslapning
er stærkest i starten af vibrationen, men
derefter effektivitet flader ud ganske
hurtigt. Denne proces er ofte forbundet med
flere ubekendte og kræver nogle materialer
og ekspertise eller ordentlig instruktion.
Selv om det har mange fordele i forhold
varmen slappe, nemlig mindre tid og energi,
undgå
termisk
deformation
og
kontaminering
af
emnet
skala
er
anvendelsen
af
vibrationen
spændingsaflastende ofte skånet fordi
stadig utilstrækkelige undersøgelser er
blevet defineret med klare parametre.
Der er tre typer af egenspændinger. Den
indre spænding af den første type er
makroskopisk og termisk dannet af, at
kanten og kernen af et emne efter passende
opvarmning at køle ned ved forskellige
hastigheder. Når de indre spændinger i den
anden art sker ved faseovergange eller
dannelse
af
bundfald
til
lokal
mikrostrukturel spænding. Den resterende
stress af den tredje type forskydninger er
omgivet af et spændingsfelt. Forudsætning
for mange dokumenteret vellykket form for
stabilisering ved vibration er en reduktion
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af det makroskopiske restspænding i
arbejdsemnet, dvs. spændingerne af den
første type. Spændingen nedbrydning
forårsaget en i det mindste lokal overstiger
flydegrænsen, som påvirkes af forskellige
faktorer.
Nævnes
kan
være
høje
egenspændinger, der er overlejret på de
ensrettede tomgangsspændingerne eller
lokale
stigninger
i
belastning
og
egenspændinger ved hak, revner eller
mangler. Problemet er, at de indre
spændinger i et emne er næppe målbar
endnu. Især da emnet til dette formål, må
ikke ødelægges. I stedet er bivirkninger
måles. Selvom et eksempel, har forsøgt at Xray emner, men der kan ses kun nærarealer. I metal forarbejdning fabrikker og
værksteder denne egnet snarere for
prøvningslaboratorier tilgange er næppe
realistisk. Det har også forsøgt at forstå med
stress relief huller, men tillader bedste kun
konklusioner om brønden området.
Endvidere er det blevet forsøgt med
begrænset succes at tegne ved at måle
skiftende strømforbrug elektriske motor til
at drive en excentrisk konklusioner med
hensyn til forløbet af vibrationer afslapning.
Også dette er i sidste ende meget lidt
meningsfuld og drage konklusioner om hele
komponent uden zoner for at få oplysninger.
Selv anvendelsen af en sensor på emnet ikke
rigtig fører til pålidelige resultater. På
baggrund af disse resultater, den nye
WIAP® MEMV® sætter mål at tilvejebringe
måling af resterende stress af emner, der
kan bruges i vibrationer afslapning, er
praktisk til metal behandlinger, og fører til
pålidelige målinger resultater metoder.
Takket være det opnåede ved de WIAP®
MEMV® procesværdier i forhold til den
indre spænding af emner kan være den
efterfølgende afspænding, altså udføre
stress afslapning og dimensionsstabilisering
af emnerne mere effektive og målrettede.
Dette gælder især for vibration afslapning.
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Hovedsageligt til testformål, denne måling
proces, men også almindeligt anvendt til
påvisning af egenspændinger, selvfølgelig
selv med emner, der er blevet lempet på
andre måder. Det har været altid ment, at et
emne derved vibrere ensartet, det vil sige, i
hvert punkt af dens overflade og rumfang
omtrent ens. Gennem mange forsøg med
WIAP® MEMV® processen erkendte
imidlertid, at dette ikke er tilfældet. Faktisk
er indtrådt i vibration relief regioner, hvor
materialet af emnet reagerer forskelligt på
den inducerede vibrationer. G-værdi, svarer
til 1G = 9,81 m / s² er den samme overalt.
Snarere er disse skift og G-værdi på aksen
for vibrationer forskelligt ændres i
overensstemmelse med de fremherskende
der i hvert enkelt tilfælde, forskellige
restspændinger i de respektive emne. dette
detekteres præcist med den nye WIAP®
MEMV® metode, der kan anvendes til
betydeligt bedre resultater efter afslapning
vibrationer afslapning. både tid og
energiforbruget kan også reduceres
betydeligt ved mere målrettet arbejde.

1B)HVAD KAN FLYTTE WIAP DATE MED
VIBRATIONER

I den nye fremgangsmåde bliver WIAP®
MEMV® G målte forskydninger, at
ændringen pr målested bevæger sig, det vil
sige, i begyndelsen har ifølge arrangementet
af V-patogen i aksial retning, z. , 0 grader
eller 45 grader eller 90 grader, er en værdi
detekteret. Derefter ændringen af G ved
hvert målepunkt mellem før og efter, og
inden for få minutter, hvilket bekræfter den
erklæring, som allerede er i rapporter om, at
den største stress relief finder sted på de
første duty cycles og ændringerne migrerer
forskelligt afhængigt af målepunktet og akse
, Den konventionelle vibrationer slappe af,
hvor blot en aksial retning er ophidset,
opnår kun en delvis succes, fordi da WIAP
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alle retninger foranstaltninger og stimulerer
det er anerkendt, at Y-retningen og Zretning vibrere, at den aksiale retning X har
ingen stimulering. Vi roterer 90 grader, vil
vi opfordre Y-aksen og X-aksen, får Z-aksen
næsten ingen forslag. vi roterer 45 grader,
passerer gennem, at afhængigt af
massefraktion forhold mellem længden Z til
bredden X og vinklen på eksempel ikke kan
være 30 grader, kan selv 3 akser samtidigt
spændt, som er interessant i det
arrangement, forskydningen sker mest
udførligt i det tilfælde, hvilket igen betyder,
at vi altid hidtil har været vibreres kun 0
eller 90 grader, hvorved stadig ikke opnået
en tilstrækkelig akse. I de hundredvis af
komponenter, som vi nu har målt i praksis,
som kunne være godt anerkendt.
Den nyeste V impulshjul NV20 kan gå op
langsomt fra det laveste hastighed til 100%
Exzenterstufe og automatisk justere
niveauet% under opstart. Denne model har
den store fordel, at det kan stimulere arter i
den ene del af tilpasningen% mere
belastning cyklus, at denne enhed kan få
igen mere end noget Konventionel. Sammen
med
aksen
retninger
og
den
Exzenterverstellen vil blive opnået meget
mere. og dobbelt V-patogen er stadig
tilgængelig på samme tid, hvilket betyder, at
det samme ikke kun 2D er mulig med
kursændring,
men
3D
dobbelt
retningsændring, slappe hele emnet Metal
med vibration også fremhæve en meget
pålidelig behandling Art. Hvad nytter det at
måle spændinger i overfladen, hvis det har
også dybe komponent spændinger? Sådan
måler for disse? Nedenfor målinger af
udglødet og ikke-annealet en 12 tons valse
underlagt G skift, afslappet og testet med
WIAP® MEMV® metoden.
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2A) ANALYSE: ANNEALET RULLE MOD EN
VALSE UGLØDET

Den WIAP AG har foretaget en større
undersøgelse hvor annealet og uglødet
valser WIAP® MEMV® blev lempes.

Glødede rulle verzundert før prøven. Sven
Widmer mens forberederWIAP® MEMV®
Eksperimenter.
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2 valser, hvoraf den ene blev lagt med
vibration. I stedet for den anden valse
medWIAP® MEMV® at slappe af, blev en
udglødet rulle taget. Links Jim Peter Widmer;
højre Hans-Peter Widmer

Aksler type, hvor akselenderne, blev
apparatet monteret. Billede: Jim Widmer
2b) rapport Glødede valse No.1
Detaljeret Rapport MEMV WM850_10_b
1. Måling af forskellene i et annealet og
uglødet valse roll. Vægt 12,2 tons. 42CrMo4
Mat .. WM_850_05
Analyse: Kan behandles med vibrerende
valser i stedet glød?

AV og DV designet jig; fra 100 mm til 800 mm
diameter,

Rotator sidebillede. Mehrachsvibrieren til
fremtidig standardiseret WIAP® MEMV®
systemet. Fastspænding og drejeindretning
Det annealede valse ændrer G-værdi kun
ilængdeakseikke; uglødet valsen med et
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multiplum. Samlet set den annealede rulle
til 4,14 g, den ikke-annealet til 11,18 g,
hvilket viser, at et kalcineret rulle ikke har
alle spændinger off ændret.
Måling med 3 akseretninger. Opspændinger
på rulle 1, 2, 3
erklæring:Evalueringerne af dataloggeren
af den tredje måling er meget meningsfuldt.
Der blev afholdt i begyndelsen af 3
målepunkter i slutningen af også tre
målepunkter. Disse blev sammenlignet.
Lignende måling 2 som i manualen, der
løber forlænget for omkring to år. Alle blev
målt samtidig start. Takket være, at alt
måles identisk fra starten med loggeren
opløsning, er der ingen fejl, der kan være
forårsaget, som i det indre oliepinden
måling. Dette skyldes, at de første
belastningscyklusser, spændingen skifter
med det samme. Hånd måling, kan vi ikke
klar over dette, fordi fra det første til det
sidste målepunkt, f.eks. Pr 24 målepunkter,
der allerede 2 til 3 minutter forløbet. Dette
skift i tidspunktet for måling af målepunktet
en til målepunktet 24, kan forfalske
resultaterne,
og
gælder
ikke
for
dataloggeren opløsning.
Målingen af en 12,2 ton valse annealet og
uglødet hvor har en forskel:
Forskydning af den annealede rulle: 4,14 g 4
målepunkter i hver 3-akseretningerne.
Hvoraf i retningen af 0 grader excitation
blev omrørt ved den udglødede valse kun
0,67, mellem før og efter.
Til gengæld ikke-annealet rulle:
Forskydning: 11.28 g 4 målepunkter i hver
3-akseretningerne. Der ved 0 grader
patogener retning kun 7.23 G blev flyttet;
dvs. 10,8 x mindre forskydning af en rulle
annealet til en ikke-annealet valse.
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Softwaren er udvidet, så registreres hele
skift kurver under hele køretid. Solen kan
evalueres mere.
Måling resultat i virkeligheden: Kunden
erklæring: "bølger holde lav profil, der
opfører sig som konventionelle afslappede
bølger."
Det vil sige, den metode WIAP® MEMV®
afslappet ikke kun svejsning strukturer,
men også smedet emner, der har været
stress lettet indtil nu.

Med nye inventar var med WIAP®
MEMV®Metoden ændrer afslapning metal
med vibrationer. Multi D WIAP WIAP®
MEMV® system.
Fuldautomatisk opbevaring rotator med
fastspænding er også tilgængelig i dag.
2c) Generelle protokoller systemer i
testen
Tre protokol systemer er blevet ansøgt
om
de
sofistikerede
forsøg;
se
nummereringssystemet
i
punkt
forskellige målemetoder:
2c 1) den traditionelle et-punkt-måling ved
rulle 1, 2, 3. Denne metode viser, at
Aussagekräftigkeit ikke af den multi-point
Hand måling eller datalogger måling
kommer op langt. Se Messprotkolle
WM850_30.
2c 2) i et år anvendes, manuel måling punkt
24, til hver komponent, for det detaljerede
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særlige logning. Denne målemetode er en
hurtig, bedre alternativ til konventionelle
messer. Men ikke så nøjagtige som
dataloggeren måling.
2c 3) Datalogger målinger; pr position 3
akser hver skal måles.
2c 4) har forskellige målinger mellem LC
20-20 tons vibrator og LC 50 - 50 tons
vibrator.
WIAP® MEMV® jig 400 til 800 mm.
4c 5) Hvad sker der i de aksiale retninger
med doedpunkterne, som at flytte. Ved
rulle 1, 2, 3
Kontrovers er at stimulere nødvendige
minimum tre akse retninger. Alle
akseretningerne viser en ændring af Gværdi, uanset startpositionen i en vinkel.
2c 6) Hvor vigtigt er fastgørelsen af V exciter for excitation logning?
Meget vigtigt er en perfekt ramme.
Forholdet mellem spændvidde til at spænde
er af stor betydning, således at excitation
kommer til din destination. Hvis kun Vexcitation rystet rundt, men emnet ikke
bevæger sig, viser, at en forbindelse til
emnet, og V-excitation bedre fastspænding
med 100 tons, 50 tons, end det er
nødvendigt.

2d) valse No.1 uglødet
Detaljeret Rapport MEMV WM850_10_a
Forberedelsen af den nye patronindretning,
som består af forskellige dele. WM_850_10

Chuck-drejeindretning
komponenter.

Ruller
til
WIAP®
afslapning.
Roll No. annealet. 1G

til

runde

MEMV®forberedt

Detaljeret Rapport MEMV WM850_10_b

Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
immaterielle rettigheder og må ikke kopieres uden vores samtykke, kopieres, transmitteres, og heller ikke bruges til
at udføre d. (SR 231,1) af 1992/10/09
© Made in Schweiz ©

WIAP® MEMV®_WM_811_r10

side 9 af 46
som kontrol. Det nye system er designet til 6
og 8 datalogger.

Den nye armatur. Fastspænding af skal
foretages med 140 tons i stedet for 70 tons. D.
h. 8 x 17,6 tons terminaler.
At bestemme den udglødede valse, som er
tilsluttet med en flerhed af målepunkter
sammenligningen mellem annealet og
uglødet 3 målemetode.

Denne dataindsamling (forsiden) er direkte
forbundet til styreenheden. Således at
motorstrømmen og ampere måles samtidigt.
De gummipuder er meget vigtige. Fremover
er det gummi størrelse 100x120x200 brugt.
Hvis ringere end fordoble over 1,5 tons på en
gummi. Det vibrationer bliver transmitteret
ud i rummet.
9 tons valse, der med den WIAP® MEMV®
Fuldautomatisk maskine frigives.

Med fire datalogger nogensinde tre akser
målt for at anvende konventionelle resultater
Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
immaterielle rettigheder og må ikke kopieres uden vores samtykke, kopieres, transmitteres, og heller ikke bruges til
at udføre d. (SR 231,1) af 1992/10/09
© Made in Schweiz ©

WIAP® MEMV®_WM_811_r10
MEMV®

Aksial
og
retningsændringsindretningen
MEMV® DVM

roterende
WIAP®

WIAP® MEMV® Protokol enhed med status
visning af Enstpannungsprozesses.

som er trykt efter hver MEMV® proces
protokol.
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Status, hvor godt det afslapning fandt sted
display.
splay. Efter hver kørsel, er forskydningen
bestemt.

G probe: (1 G = 9,8 m / s2) til bestemmelse
proces. Sammen med motoren strømforbrug,
ampere som også dækker processen.

Robust jig, som er monteret med 140 tons på
komponenten. Det giver mulighed for en
proces-pålideligWIAP®
WIAP® MEMV® Afslapning.
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2E) MÅLING UDGLØDET VALSE PROTOKOL

En skaleret annealet roll. Den WIAP®
MEMV® processen opnås samme Resulat
ligesom glød. På billedet: Sven Widmer
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2F) MÅLING VALSE UGLØDET
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2G) BEMÆRKNING TIL RULLENDE
VIBRATIONER SLAPPE

Den WIAP AG har foretaget intensive
undersøgelser i 2014 i forhold til året. Man
erkendte, at de gamle metal slappe kommer
med vibrationer, dog var utilstrækkeligt
kontrolleret. I kølvandet på resultaterne, er
blevet bestemt en ny metode. Nu ved vi, at
G-skift
viser,
hvordan
spændinger
reduceres. Især multi-punkts målinger viser
også,
at
såkaldte
knudepunkter;
henholdsvis. Dead centre findes i mange
dele. Disse er så, ikke påvirkes, afhængigt af
den aksiale retning som vibratoren er
monteret. dvs. når to Achsvibrieren
nedbrydes sædvanligvis kun ca. 30% til
60% af spændingerne. Dette kunne
fastsættes afhængigt af hvordan vibratoren.
I dag, den nye metode til WIAP® MEMV®
nåede alle zoner. New Flame udseende,
smedede og brændte plader kan også
brugeWIAP®
MEMV®
Metoder
er
afslappet.
Der er også en fuldautomatisk maskine,
således akse- retninger er nærmede flere
akser. Den detaljerede beskrivelse er
indeholdt i patentansøgningerne.

3A) FLAMME GLATNING OG WIAP® MEMV®
Den WIAP, den nye WIAP® MEMV® Testet
for flamme metode rettet komponenter.
(MEMV® = metal slappe med vibration)

Komponenten
har
varmelegemer
ved flamme glatning.

en

flerhed

af

3B) BESKRIVELSE AF FREMGANGSMÅDEN
FLAMMRICHTDenne metode anvendes til udretning af
deformerede
komponenter,
korrigere
forsinkelsen af svejste konstruktioner samt
til udretning af profiler, og med stort areal
portioner.
Også
tynde
plader
som
kasse
konstruktioner, maskindele baser, maskine
stativ er typiske opgaver for flamme
glatning. En portion af metallet opvarmes af
flammen af acetylen oxygen lokaliseret. Her,
på grund af termisk udvidelse af
handicappede permanent sammenpresning
forekommer. Det vil sige, har den mellem de
zoner af misfarvede region og de ufarvede
region, en anden end midten af misfarvning
spænding. Således ønskesFormularer er
genoprettet. Derudover kan flamme glatning
anvendes til formgivning.
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Samlingen var flamme-dirigeret.

Flamme glatning punkt

Det kan for eksempel ved svejsning en
afholdt kantet forvrængning er rettet en lille
bøjning af plader opnås bend profiler
stærke, rette skæve eller skæv stålplade
frame og korrekt og reducere diameteren af
cylindre.

I bearbejdningen af konstruktionsstål,
finkornede, samt stål med et indhold på
mere end 0,05% af et oxiderende flamme
carbon bør anvendes. Temperaturen på 650
° C (rød varme) bør ikke overskrides.Til
aluminium og aluminiumlegeringer, bør
temperaturen ikke være, og over 350 ° C til
400 ° C er abgängig af materiale og legering.

(Hvad skal være sikker kun som en
midlertidig løsning, men der er varianter)

3C) FORDELE VED FREMGANGSMÅDEN
FLAMMRICHT1. Uovertruffen effektiviteten af acetylen
oxygenflamme
2. Hurtigere og materiale forsigtigt fjerne
arbejdsemnet forsinkelse
3. Clearing Schweissverzügen stedet for
ophugning
4. (stål kun egnet høj styrke) for alle
metalliske, svejsbare materialer egnet
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5. DVS - certificeret procedure for
godkendelse i henhold til DIN EN 1090
6. Høj mobilitet. (Anvendelse uden
strømforsyning)
Men flamme
problem:

glatning
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"Komponenten
mister
sammen
med
spændingerne, omfanget afWIAP ®MEMV®
Proces ".

forårsager et

Nemlig
den
forvrængning
under
behandlingen. En lys efter flammen glatning
har det resultat, at komponenten bevæges
tilbage til den oprindelige forvrænget
position. Under den nye WIAP® MEMV®
metode, er der ingen forvrængning efter
bearbejdning. Dvs. den WIAP® MEMV®
slappe spændingerne i de mellemliggende
zoner, hvor det var rødglødende af flammen
glatning og ufarvet zone, hvor en stukning
blev elimineret. Dette er spændinger, der
genereres af varmen fordeles gennem det
nye WIAP® MEMV® vibration slappe, så er
fordelt mellem de kolde kompressionszoner
som ikke har resulteret fra flammen
glatning med WIAP® MEMV® metoden og
dermed en forsinkelse i redigering
forhindres.

Måleproben logger processen.

Meget vigtigt er en god gummi under
opbevaring. Dette bør have en tilstrækkelig
højde / tykkelse, så der ikke vibrationer
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overføres i en fabriksbygning. Desuden
logningen er korrekte.

Omkring 20 tons af emnet vægt. De WIAP AG
anlæg til 5, 20, 50, 100 og 200 tons.

3D) MERE END ET ALTERNATIV
Mere end blot et alternativ til spændingen
arm glød. Takket være den nye avancerede
procesWIAP® MEMV®(Metal slappe af med
vibrationer).
Når en varmvalset struktur er taget, som er
bøjet i vridning og rethed i flere mm, disse
flamme glatning og bringer derefter i
annealing plante, arbejdsstykke efter
udglødning ved varmepåvirkning tilbage til
grundstillingen fordrejet.
med den WIAP® MEMV®Fremgangsmåde,
flammen rettet emnet kan vibreres. Den
achsspezifizierte Exzenterstufen indstilling
kan V-excitation proces kan også udføres
med en maksimal hastighed uden alt for
ekstreme afbøjning forekommer. Alle akser
er rørt. Med 24 målepunkter den nøjagtige
kursus og ændringerne bestemmes og
registreres.
Når
drauffolgenden
bearbejdning emnet ikke slå sig. Det vil sige,
at vibrationer kan slappe af nu med de
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MEMV® afslapning metode fordele frem for
den glød, fordi spændingerne udligne.
Fordelen ved fremgangsmåden MEMV®
WIAP® samlet:
Opsæt en komponent og redigere den, det
fordrejer.
Indstille en enhed, det vibrerer under den
nye WIAP® MEMV®Metode, er der ingen
forvrængning efter bearbejdning.
Opsæt en komponent, og give det i
udglødning plante, det slår igen, medmindre
du mekanisk ville holde i ovnen i den
position, men det er ikke let. Dvs. det satte
igen, redigere og warp igen.
Denne
nye
og
forbedredeWIAP®
MEMV®Proces er nøglen til, hvorfor
metallet slappe af med vibrationer har en
fordel i forhold til udglødning.
Det er også vigtigt at vide, at læse at fastslå,
at WIAP® MEMV® processen lokalt til
zoner, ikke kun varme, men også med
vibrationer, der nedbryder spændinger
nemlig styres således, at ingen feedback
forsinke en retningsbestemt komponent
finder sted.
Men det er meget vigtigt at foretage en
100% kontrolleret vibration afslapning. Det
tager meget god vedhæftning mellem
komponenten og V-midler. Energien
indlevering retning spiller en vigtig rolle.
Den allestedsnærværende i én komponent
døde centre skal henholdsvis bestemmes. er
altid godt respekteret.
Følgende
log
viser
den
aktuelle
måleprocedure
i
processen
WIAP®
MEMV®,
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3E) HVIS SPÆNDINGERNE GÅ TILBAGE NÅR
MEMV® PROCEDURE?
Den ikke slappe af med varme, men
vibrationer?
Med hensyn til spørgsmålet: Hvor
spændinger gå ud her om en forklaring.
Flame-relaterede komponenter genereret
ved indføring af en lokal varmestress
tilstand, i forbindelse med miljøet i balance.
Hvis denne komponent anneales, bliver
konfronteret med en fri deformation, en ny
tilstand af spænding og komponenten er
skævt. I en flammetørret rettet komponent,
som er blevet rettet ud af lokale
ligevægtstilstande, der lægges over de
makroskopiske ligevægtstilstande, er disse
lokale ligevægtsbetingelser forstyrret af
forarbejdning og komponenten ind i en ny
ligevægtstilstand ved en deformation.
Hvis komponenten udglødes i en fastspændt
tilstand og afkøles langsomt fastspændt, vil
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de globale spændinger i balance og
efterfølgende behandling ikke har en stor
indflydelse på rethed.
Når vibrationer i den fastspændte tilstand i
en flerhed af retninger, er spændingerne i
den globale tilstand bringes i balance, og
komponenten kan behandles. Spændingerne
er ikke kun på overfladen, men også i en
større dybde i balance.
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Omspænde arbejdsemnet under processen af
serien WIAP® MEMV®Proces. Roterende
shell liggende på pallen

Nedre
del
af
forspændingsorganer

det

drejelige

3F) RØR WIAP® MEMV® SLAPPE
Undersøgelse:
Slå
særlige
behandles MEMV® store rør

stålrør

WIAP® MEMV®Proces tager 3 x 12
minutter 2D, 3D og 4D; 2D = 0 °, 45 ° = 3D og
4D = 90 °
forude WIAP® MEMV®Enhed. Bageste
venstre Jim Peter Widmer, højre Sven Widmer

WIAP® MEMV® Proces 2D 0 ° proces finder
sted.
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WIAP® MEMV®Controller udfører hele
processen automatisk. For meget eller for
meget Ameren G Hertz / reduceret hastighed.
I
Aussreissern
der
overstiger
de
sikkerhedszoner, standser systemet.
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4D 90 ° afslapning, tværgående retning, den
korte akseretning.

Små rør lang med dobbelt spænding

2D 0 ° afslapning, længderetningen 0 ° er
altid den lange akse.
Her rørene 2 i den dobbelte spænding lempes.

en WIAP® MEMV® Afslappende proces
tager mindre end 45 minutter.
3D 45 ° afslapning midterposition mellem
langsgående og tværgående retninger.

Protokol stor del
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Samlet forskydning G, 6,8 (1 G = 9,8 m / s2)
mellem før og efter. For et rør målt ved 36 x
før og efter point.
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Total G forskydning, 61,2 (1 G = 9,8 m / s2)
mellem før og efter. For et rør målt ved 36 x
før og efter point.

Protokol lille del
3G) SIDEBEMÆRKNINGER RØR
Takket være den nye WIAP® MEMV®
Fremgangsmåde
til
bestemmelse
G
forskydninger mellem før og efter, som
måles ved forskellige punkter.
Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
immaterielle rettigheder og må ikke kopieres uden vores samtykke, kopieres, transmitteres, og heller ikke bruges til
at udføre d. (SR 231,1) af 1992/10/09
© Made in Schweiz ©

WIAP® MEMV®_WM_811_r10

side 21 af 46

Lodret
er
den
WIAP®
MEMV®
Fremgangsmåde, Y-aksen. Vandret og frigive
X-aksen og horisontalt, den lange akse er Zaksen. Altid den lange akse 2D = 0 °, den
korte akse er 90 °.

3H) SVEJSEDE KONSTRUKTIONER
I mange år har WIAP lempet svejste
konstruktioner. Kontrovers hvor slappe af
resultative
var
altid
lovende.
Motorstrømmen som ampere ændre og G
ændringer var påviselige. Men her er den
nye WIAP® MEMV® proces med multiretningsbestemt system er stadig en vigtig
udvidelse.

En god vedhæftning er ansvarlig for et godt
resultat af G skift.
4D 90 ° fastspænding.
Komponent 2 Stand fod

Komponent 1 sider fod

Centre stå i WIAP® MEMV® slappe af. tværs
4D
Hardware med dobbelt spænding. 14
målepunkter for resultatet logning 2D aksiale
retning

God tilsluttede enhed.

Flere D, således at alle zoner er nået; 3D akse
retning.
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Fastgørelse af indretningen WIAP® MEMV®

Komponenttype maskine stativ 3
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Til 15000 N V- excitationsenergi kan
overføres til komponenten med OV20.

3I) OPLYSNINGER PATENT
vores WIAP® MEMV®
baseret på:

Metoden

er

Patentansøgning
778/14
Hinterlegbescheinigung
778/14
fra
23/05/2014
Organer til at vibrere 3 D
Pate Titel: Metode og apparatur til
vibrationer lempelse af emner
Depositum Tyskland: Dokumentreference
2015051312483200DE
Maskine stand på WIAP® MEMV® slappe af.
4D 90 grader.

Patentansøgning
Hinterlegbescheinigung
26/05/2016
klemme
Pate Titel: klemme

672/16
672/16
fra

Patentansøgning
407/17
Hinterlegbescheinigung
407/17
fra
27/03/2017
Multiple-punktsmåling forskydning G
Pate Titel: Metode til måling af resterende
stress af emner
God og korrekt installation, således at de
døde centre kan indfanges.

Patentansøgning
Hinterlegbescheinigung
2017/10/04

772/17

772/17
fra
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Midler til vibrerende Mehrachsrichtung
Pate Titel: Anordning til vibrationer
lempelse af emner.

For at indstille en god logning, har WIAP nu etableret følgende for WIAP® MEMV® metode:

3K) WIAP_MEMV_WM850 PROTOKOL TALSYSTEM
No. WIAP MEMV WM 850_10 datalogger system med mere 3 D Logging System
Beskrivelse: Dette er en komponent i mindst 6 cifre, bedre ved 8
positioner, jævnt fordelt, hvert punkt målt i 3 akser og
registreres. Der er G (m / s2) skifter mellem prognosen måling
inden for det første minut og efter bestemte efter omkring 10
minutter.
No. WIAP MEMV WM 850_12 datalogger system med mere 3 D Logging System
Beskrivelse: Fuldautomatisk system WM850_10
Nr. WIAP MEMV WM 850_14 multipoint analog målesensorerne målesystem
Beskrivelse: Dette er jævnt fordelt på en komponent på mindst 4
points, bedre til 6 point pr aksen, kun målt i én akse og logget.
Der er G (m / s2) skifter mellem prognosen måling inden for det
første minut og efter efter omkring 10 minutter bestemmes.
Nr. WIAP MEMV WM 850_16 multipunkt 3 D analog målesensorerne målesystem
Beskrivelse: Dette distribueres til mindst en komponent af 4 til 8
cifre, som målt med en 3 D analog målesonde og registreres. Der
er G (m / s2) skifter mellem prognosen måling inden for det
første minut og efter efter omkring 10 minutter bestemmes.
No. WIAP MEMV WM 820_20 multipoint, manuel måling WIAP MEMV systemet Multiaxes 2D, 3D,
4D
Beskrivelse: Her er hver Baueteil med et kridt
markiert. Y-akse = lodret. X-akse = Kort akse
Vandret og Z-akse = lange akse vandret. hver
Aksen er min. , 4 har bedre målepunkter 6 til 8. det er
Umiddelbart ved begyndelsen af processen og i slutningen af
værdien
bestemt til at blive derefter overført til en log
Nr. WIAP MEMV WM 850_30A protokol som målt via LC-enhed med dataopsamling
Acceleration (G / resp. M / s2) hastighed og amp
Beskrivelse: Her i de gamle LC enheder, værdien
opført i 2D, 3D og 4D-system, i en
Rapport skabelon registreret til at udskrive i et
Excel-fil nej.
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Nr. WIAP MEMV WM 850_30 protokol som målt via LC-enhed med dataopsamling
Acceleration (G / resp. M / s2) hastighed og amp
Beskrivelse: Her i de gamle LC enheder, værdien
opført i 2D, 3D og 4D-system, i en
Rapport skabelon registreret til at udskrive fra en
Excel-fil WM 850_30
Nr. WIAP MEMV WM 850_30B protokol som målt via LC-enhed med dataopsamling
Acceleration (G / resp. M / s2) hastighed og amp
Beskrivelse: Her er med den gamle udstyr og LC
ny MEMV enhed af værdi i 2D, 3D og 4D-system
optaget, så i en rapportskabelon komponent merfach
indtastes for at udskrive til en Excel-fil nr WM 850_30
No. WIAP MEMV WM 850_32 protokollen af MEMV enheder direkte udtryk
de respektive processer 2D, 3D, 4D
Beskrivelse: Dette er protokollen for MEMV indretningen
der lemper efter automatisk proces.
Efter hver proces er en brug af berøringsskærmen
Protokol udskrives. Dette erstatter protokollen
WM850_30_
No. WIAP MEMV WM 850_34 protokollen af MEMV enheder direkte udtryk
den respektive proces 2D, 3D, 4D sammenfattet alt
Beskrivelse: Denne protokol tager G
viser skift fra loggen og WM850_32
ændringer fra 2D, 3D, 4D proces.

alle

Nej WIAP MEMV WM 850_40 enkelt Dataloggeren grafik
Beskrivelse: Det er de enkelte optegnelser over hver
Datalogger WM 850_10. Som det kan godt genkendes,
for eksempel hvis en udglødet del, næsten ingen bevægelser
have.
Nej WIAP MEMV WM 850_90 resumé protokol, oversigt kompilering
Beskrivelse: Dette er en manuelt indtastet
Sammen positionen af de forskellige målemetoder. Giver
bestemmes, at hver Prüfemthode modsat
ingen anden har for stor en forskel, og det kan
betragtes som en form Prozessicherheitsnachweisung
være. Således er en måling sker til en komponent i familien
at lave en regel én gang, således at en dødpunkt og
lavere G-værdi kan ses på forskellige områder og
om yderligere foranstaltninger kan vælges.
Nr. WIAP MEMV WM komponent 850_98pass nummereringssystemet til logning
Beskrivelse: Hver komponent får ens Komponent Pass,
så kan detekteres værdierne og pr komponent. den
MEMV system har et skjold med nummeret
MEMV WM 850_98_ *****. Her er med chok tal
Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
immaterielle rettigheder og må ikke kopieres uden vores samtykke, kopieres, transmitteres, og heller ikke bruges til
at udføre d. (SR 231,1) af 1992/10/09
© Made in Schweiz ©

WIAP® MEMV®_WM_811_r10

side 25 af 46

et tal taget. Ved hjælp af en kit og hærder
lavet et fradrag i den hit-numre indtryk og
derefter limet til protokollen. Således, med en scaner
undersøges, om komponenten passere til
Udtryk og komponent tilhører. De oprindelige skjold rester
på emnet. Den kan fastgøres dertil eller
Kunden er godkendt, nummeret direkte med Hulning numre ind
Komponent til at slå i et tilgængeligt sted. Skiltet er
komponenten igennem. Den Kittabdruck protokollen er
Bekræftelse af evalueringen, der tilhører komponenten.
Mønster WIAP MEMV komponent Pass

3L) NORMALISERING SYSTEM
Hele normalisering proces var vorabgeklärt i året, der sluttede April 2011th 2014 de første
kontakter. 2015 udnævnelse præciseringer. 2016/05/04 igangsat koordinering af tiltag /
2016/06/05 procedure. På grund af de nye patentansøgninger 2 x i 2017 og flere andre vigtige
undersøgelser nu køre bestemmelser, at en proces pålidelighed for normalisering er.

4)WIAP® MEMV ® LEVERINGSPROGRAM
Den WIAP har givet et bredt produktsortiment af installations tilbehør er til rådighed, således at
selv en MEMV slappe for mange typer af komponenter går. En vigtig position er fastgørelsen af
patogenet V sammen med den automatiske og logning.
Konto 1 1 Workshop tilgængelig, nem at håndtere og godt transportable kontrolenhed.
bestående
fra:
Pos 2 1 vibrator V20, trinløs vibration V -. Excitation, indstilles fra 0 til 100%
Punkt 3 Pakken tilhørende tilbehør .:
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Tilbehør og levering ændre position 1 til position 3

Yderligere gummipuder.
Pos. 4.1a
Pos. 4.1b
Pos. 4.1c
Pos. 4.1d

1 gummipude 80 x 100 x 200 mm
1 gummipude 120 x 100 x 200 mm
1 gummipude 150 x 200 x 200 mm
1 gummipude 200 x 200 x 200 mm

Måleudstyr til WIAP® MEMV® System
Måling Metode MEMV WM 850-30 og WM A 850-95A
Pos. 4.12a målesonde målemetode MEMV WM 850-30 og WM A 850-95A

Pos. 4.12a2 måleprober kabel 5 meter MEMV WM 850-30 og WM A 850-95A

Pos. 4.12b Værktøjsholdere med sonde kabel til målemetode MEMV WM 850-30 A
og WM 850-95A
Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
immaterielle rettigheder og må ikke kopieres uden vores samtykke, kopieres, transmitteres, og heller ikke bruges til
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Pos. 4.12b1 klemme til målesonde type 1
Vingefang 50-35mm fremspring 75
Pos. 4.12b2 klemme til målesonde type 2
Span 110 mm fremspring 76-60
Pos. 4.12b3 klemme til målesonde type 3
Wingspan 85-60mm 150 fremspring
Pos. 4.12c magnetholder 800 N for probe
Pos. 4.12d MesssOnden holder til store bølger til 420
4.12e Pos. sonder indehaveren for store bølger til 800
Pos. 4.12f software tabeller med formler for målemetode
MEMV WM 850-30

Fremgangsmåde MEMV WM 850-30 metode MEMV WM 850-30 metode MEMV WM 850-95
Måleudstyr til WIAP® MEMV® System
Målemetode MEMV WM 850-20 A
Pos. 4.14a Måling Stift til målemetode MEMV WM A 850-20
Pos. 4.14a Pin måling bord med formler

Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
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Måleudstyr til WIAP® MEMV® systemet målemetode MEMV WM 850-10 A

Målemetode MEMV WM 850-10 A
Pos. 4.15A
Pos. 4.15b
Pos. 4.15c
Pos. 4.16a
Pos. 4.16a

3D måleprober USB målemetode MEMV WM 850-10 A
3D måleprober USB målemetode MEMV WM 850-10 A
3D måleprober USB målemetode MEMV WM 850-10 A
Vakum prober holder
Magnetiske sonder indehaveren

Komponent rekord WM 850-98- Tilbehør
Pos. 4.19a Komponent pass plader 75 x 50
Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
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Pos. 4.19b Særlige putty grøn 50 ml
Pos. 4.19c Beat-numre
numre sæt 8mm
Pos. 4.19d slag Breve Set
4.19e Pos. Beat-numre
numre symbol stempel
st

Pladespillere for WIAP® MEMV® System
Til måling protokol metode WM 850_10, WM850_20, WM850_30 og WM850_95
Pos. 4.21

Roterendee plade med kompression type 1
uden en bundplade
til V05 / V20
i transport 80x400x600 mm

Pos. 4.21b pladespillere automatisk
Fastspænding af roterende plader og
Vridning i div. Af grader
Pos. 4.21c software og PLC udvidet
drejning plader
Automatisk elektrisk kørsel

Pos 4.21b og 4.21c kun de bekymringer fremhævet med rødt
Patent 572 / 17_7.April.2017

Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger
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Fastspænding prismer for runde dele til WIAP® MEMV® System
Pos. 4.22a chuck prismer indstillet til indeksering type 2
En diameter på 60 op til 420 mm
I transport 120 x 400 x 600 mm

MEMV foto = type 1, type 2 dækker alle grader
Pos. 4.22b Prismer fastsat for runde dele op til 420 mm Type 3
En diameter på 60 op til 420 mm
I transport 120 x 400 x 600 mm
19,3 kg; uden klemring og bundpladen og klips / gevindstænger

Pos. 4.22c prismer indstillet til runde dele op til 800mm
Diameter 400 til 800 mm
I transportpallen 1200 x 600 mm; 170 kg
Uden klemring og bundpladen og klips / gevindstænger

Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
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Version01 Version02

Pos. 4.22d prismer indstillet til runde dele
del op til 1200 mm
En diameter på 600 til 1200 mm
I transport palle omkring 200 kg
Uden klemring og bundpladen og klips / gevindstænger
Pos. 4.22h2 Spændesæt
ndesæt til runde dele Frontaufspannung diametre op til 1000 mm
Og flere chuck enhed
Op til diameter 1000 mm cirkulære dele 330 560 4 stk 3 stk
I Palle
Uden klemring og bundpladen og klips / gevindstænger
gevindstæn

Pos. 4.22h3 langsgående klemelementet til fastspænding sæt
Tilbehør til Pos. 4.22i, 4.22ik eller Prismenset 4.22d
Pos. 4.22i

Sternboden holder til gummimaterialer at bevæge sig væk ved vibration
Diameter på op til 1000 mm
I Palle
Uden klemring og bundpladen og klips / gevindstænger

Pos. 4.22k Spændesæt til runde dele Frontaufspannung diameter op til 3200mm
Diameter op til 3200 mm
I Palle
Uden klemring og bundpladen og klips / gevindstænger
Pos. 4.22l

Sternboden holder til gummimaterialer at bevæge sig væk ved vibration
Diameter op til 3200 mm
I Palle
Uden klemring og bundpladen
bundp
og klips / gevindstænger

Pos. 4.22m Sternboden holder til gummimaterialer at bevæge sig væk fra vibrationer
Diameter på op til 4000 mm
Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger
tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
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I Palle
Uden klemring og bundpladen og klips / gevindstænger

Rød = 04:22 og k Motor indehaver
Sort = 4,22, og Li Sternboden holder til gummi

Pos. 4.22o1 nav spændeanordning
Diameter 75-320
1. etage
Pos. 4.22o2 nav spændeanordning
Diameter 75-320
2. etage
Pos. 4.23a motorer fodplade type 1
Dimension af pladen 25 x 250 x 500 mm
I transport 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg

Pos. 4.23b Motorer fodpladen type 2
Dimension af pladen 25 x 200 x 500 mm
4 spændesko
I transport 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg

Vantskruer til WIAP® MEMV® System
Pos. 4.26a Vantskruer M24 Box Set Type 1
8 x M24 x 400; 4 x M24 x 200; 8 Long nødder M24
10 møtrikker M24; 20 skiver
Boks 80 x 400 x 600 mm

Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
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Pos. 4.26c vantskruer M24 Box Set Type 2
8 x M24 x 300; 4 x M24 x 200; 8 Long nødder M24
10 møtrikker M24; 20 skiver
Boks 80 x 400 x 600 mm
Pos. 4.26b vantskruer M24 Box Set Type 3
8 x M24 x 500; 4 x M24 x 300; 8 Long nødder M24
10 møtrikker M24; 20 skiver
Boks 80 x 400 x 600 mm
Montering klemmer, gaffel klemmer for WIAP® MEMV® System
Pos. 4.27a Montering klemme sæt typen 01
2 x L fastspænding flanger 500 for M24
4 møtrikker M24 lang
8 M20 nødder kort
16 brikker skiver
Kasse 80 x 400 x 600 mm; 25 kg

Pos. 4.27b Spændebøjle kit Type 02
2 x fastspænding flanger 300 L
4 x M24 x 300, 4 x M24 x 200
4 møtrikker M24 lang
8 M20 nødder kort
16 brikker skiver
Kasse 80 x 400 x 600; 20 kg
Pos. Nummer Flow for WIAP® MEMV® System

Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
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Photo indeholder Pos. 21/04 og Pos. 4.23b

Photo indeholder Pos. 21,4 og foto indeholder
inde
Pos. 21,4, Pos. 4.23b og
Pos. 4.23b og 04:32 og 4.26a Pos. 4.22c og 04:32

Indeholder Pos. 21,4, Pos. 4.23b og Pos. 4.22c og 04:32

Forskellige typer V-enhed
enhed til WIAP® MEMV® System

Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger
tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
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V20 Type 1

Pos. 4.30a Anden vibrator, trinløs 2-akse
Vibrationer V - midler
til 5 tons Type V05 2D Typ1
- bestående af boliger, 0,55 KW AC motor; excentrisk
- impulsgenerator til emne-vægte op til 5 tons, fraktion på 30% volumen
- 5 meter kabel med stik
- Transport kasse
- V05 21 kg, boks 5.1 KG, alt 26,1 kg
Pos. 4.30b Prisnedsættelse V05 V20 i stedet 2D 2D type 1
Hvis bestilt 05 kun WIAP® MEMV® er ikke
WIAP® MEMV® 20,
Pos. 4.30c Udskiftning vibrator kontinuerlig 2-akse
SchwingungsV - Exciter
til 20 tons Type V20 2D Typ1
- bestående af boliger, 1,1 KW AC motor; excentrisk
- impulsgenerator til emne-vægt op til 20 tons, fraktion på 30% volumen
- 5 meter kabel med stik
- Transport æske nr 6.
- Mål på kasse 400x400x600
- V20 30 kg, Box 5,5 kg Ialt = 35,5 kg
Pos. 4.31a Anden vibrator, uendeligt toakset
SchwingungsV - Exciter
til 50 tons typen V50 2D type 1
- Består af boliger, AC motor 2.2 KW; excentrisk
- impulsgenerator til emne-vægt op til 50 tons, fraktion på 30% volumen
- 6 meter kabel med stik
- Skift inverter op til 2,2 KW
- Transport æske nr 6.
- Mål på kasse: 400 x 400 x 600
- Vægt 42 kg V50, Box 5,5 kg, Total = 47,5 kg
Pos. 04:32

Anden vibrator, uendeligt toakset

Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
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SchwingungsV - Exciter
til 100 tons typen V100 2D type 1
- bestående af boliger, 5,5 KW AC motor; excentrisk
- puls generator til emne vægt op til 100 tons
- 10 meter kabel med stik
- Skift inverter op til 5,5 KW
- Caddier fra Pos 1.
- Mål på kasse
- Ny stor bundplade 40x400x750 mm
Pos. 04:33

Anden vibrator, uendeligt toakset
SchwingungsV - Exciter
for 200 tons V200 2D type 1
- Bestående af boliger, AC motor 11 KW; excentrisk
- impulsgenerator til emne-vægte på op til 200 tons brøkdel af 20% volumen
- 15 meter kabel med stik
- Skift inverter op til 11 KW
- Caddier fra Pos 1.
- Ny stor bundplade 75 x 800 x 1250 mm
- Særlig transport

Pos. 4.42a Vibrator vinkel Solid 3-akse
SchwingungsV - Exciter
til 20 tons Type V20 3D type 2
- bestående af boliger, 1,1 KW AC motor; excentrisk
- impulsgenerator til emne-vægt op til 20 tons, fraktion på 30% volumen
- 5 meter kabel med stik
- Transport kasse
- Mål på kasse: 400 x 400 x 600
- V20 3D 30 kg, boks 5, 5 kg, 35,5 kg Total =

Patent 2015051312483200DE / 000.778 / 14CH
Pos. 4.42b Vibrator vinkel Solid 3-akse
SchwingungsV - Exciter
til 50 tons Type V50 3D type2
- Består af boliger, AC motor 2.2 KW; excentrisk
- impulsgenerator til emne-vægt op til 50 tons, fraktion på 30% volumen
- 5 meter kabel med stik
- Transport kasse
- Mål på kasse: 400 x 400 x 600
- V20 3D 30 kg, boks 5, 5 kg, 35,5 kg Total =
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Patent 2015051312483200DE / 000.778 / 14CH

Pos. 4.42d Vibrator vinkel Solid 3-akse
SchwingungsV - Exciter
til 100 tons type V100 3D type 2
Patent 2015051312483200DE / 000.778 / 14CH
Pos. 4.42d Vibrator vinkel Solid 3-akse
SchwingungsV - Exciter
til 200 tons V200 3D type 2
Patent 2015051312483200DE / 000.778 / 14CH
SchwingungsV - Exciter
til 20 tons Type V20 Type 3
- bestående af boliger, 1,1 KW AC motor; excentrisk
- Justerbar vinkel system fra 0 til 80 grader
- impulsgenerator til emne-vægt op til 20 tons, fraktion på 30% volumen
- 5 meter kabel med stik
- Transport kasse
- Mål på kasse: 400 x 400 x 600
- V20 3D 30 kg, boks 5, 5 kg, 35,5 kg Total =
Pos. 4.43b Vibrator, vinkel-indstillelig 3-akse
SchwingungsV - Exciter
til 50 tons Type V50 Type 3
- bestående af boliger, 1,1 KW AC motor; excentrisk
- Justerbar vinkel system fra 0 til 80 grader
- impulsgenerator til emne-vægt op til 20 tons, fraktion på 30% volumen
- 5 meter kabel med stik
- Transport kasse
- Mål på kasse: 400 x 400 x 600
- V20 3D 30 kg, boks 5, 5 kg, 35,5 kg Total =
Pos. 4.43c Vibrator, vinkel-indstillelig 3-akse
Vibrationer V - midler
til 100 tons type V100 Type 3
Pos. 4.43d Vibrator, vinkel-indstillelig 3-akse
Vibrationer V - midler
til 200 tons V200 Type 3
Pos. 4.44a Vibrator, Autom. Justering excenterakse mere
Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
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Dobbelt vibrationer V - virkemidler
mindst 20 ton typen NV20 Type 4
- bestående af boliger, vekselstrømsmotor 2 x 1,1 KW; excentrisk
justeres automatisk
- impulsgenerator til emne-vægt op til 20 tons, fraktion på 30% volumen
- 5 meter kabel med stik
- Transport kasse
- Mål på kasse: 400 x 400 x 600
- V20 3D 30 kg, boks 5, 5 kg, 35,5 kg Total =

Stilling 04/04 påvirker kun skallen rød uden den nederste del
Patent 572 / 17_7.April.2017
Pos. 4.44b Justering vibrator, Autom. Excentrisk multi-akse
Dobbelt vibrationer V - virkemidler
til 50 tons typen NV50 Type 4
Skruetypen 1 for systemet WIAP® MEMV®
Den klemmer fastspænding er i dag på WIAP når det kommer undgået fordi forbindelsen ofte fører
til fejlfunktioner de exciter komponent. For visse komponenter, er der stadig behov denne
fastgørelsesmetode.
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Pos. 04:50 Clamp svejset type 1 0-150 2 stykker
bestående af 2 klemmer i boks
Kasse 80 x 400 x 600 mm; 19 kg
Pos. 04:51 Clamp svejset type 1 0-175 2 stykker
Kasse 80 x 400 x 600 mm; 20,5 kg
Pos. 04:52 Clamp svejset type 1 0-200 2 stykker
Kasse 80 x 400 x 600 mm; 22 kg
Pos. 04:53 Clamp svejset type 1 0-250 2 stykker
Boks 80 x 400 x 600 mm
Pos. 04:54 Clamp svejset type 1 0-300 2 stykker
Boks 80 x 600 x 600 mm
Pos. 04:55

Clamp svejset type 1 0-400 2 stykker
Boks 80 x 400 x 600 mm

Sikkerhed klemmer type 2 for WIAP® MEMV® System
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Patent 672/16 25. Mail 2016
Pos. 04:50 Sikkerhed-clamp type 2 0-150 2 stykker
bestående af 2 klemmer i boks
Pos. 4.50a 2x fastgørelsespunkter 150 mm med dobbelt spindel TR
Pos. 4.50c 1 WIAP Schraubzwingenset 150 mm TR
bestående af 2 klemmer i boks
Kasse 80 x 400 x 600 mm; 19 kg
Pos. 4.50d 1 fastgørelsen 150 mm TR Twin skabel

Patent 672/16 25.Mail 2016
Pos. 04:51 Sikkerhed-clamp type 2 0-175 2 stykker
Kasse 80 x 400 x 600 mm; 20,5 kg
Pos. 04:52 Sikkerhed-clamp type 2 0-200 2 stykker
Kasse 80 x 400 x 600 mm; 22 kg
Pos. 04:53 Sikkerhed-clamp type 2 0-250 2 stykker
Boks 80 x 400 x 600 mm
Pos. 04:54 Sicherheitsschraubzwinge type 2 0-300 2 stykker
2 Boks 120 x 600 x 600 mm
Pos. 04:55

Sicherheitsschraubzwinge type 2 0-400 2 stykker
2 Boks 120 x 400 x 600 mm

Vibration bord til WIAP® MEMV® System
Pos. 4,90

vibrationer bord
800 x 1200 mm 800 jordniveau
240mm gummi buffering
Maksimal belastning ca. 1500 kg
anmodning)

(Special opløsning fremstilles også efter
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,
Pos. 4,91

Montering klemme sæt til vibrationer bord

Factory bil for WIAP® MEMV® System
Pos. 4.95

Kurv fabrik type 2
1200 l x 800 x 1900 H B
Hjulbelastning 400 kg / 1600 kg
MEMV Metall stress relief with Vibration
R

WIAP AG LTD SA CH 5746 Dulliken Switzerland, Tel +41 62 7524260 www.wiap.ch

WIAP

R

MEMV

R

Metall entspannen mit Vibration

Printer
WIAP R
MEMV R
Metall entspannen mit Vibration
Kein Entspann Prozess
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Steu e run g
Co ntro l
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G ood stress
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D re h za hl re gu li e run g
RPM re gu la ti on

20E_a

Pos. 4,96

Factory biltype 3
Størrelse: B = 1140 mm; T = 600 mm; H 1440 med hjul;
H = 1260 mm uden hjul

Mere pris aluminium kasser skriver 2 i stedet for plastik til type 1 WIAP® MEMV®
Pos. 4.97a

I stedet Plastic Box Set Type 1
Aluminiumskasser Type 2 Indstil
For alle de grundlæggende bokse indstillet position 1 til 3

Pos. 4.97b

I stedet Plastic Box Set Type 1

Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger i henhold til art. 2 lit. forbundsloven om ophavsret (SR 231,1) er vores
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Aluminium kasser type2
200 x 400 x 600 mm
Pos. 4.97c

I stedet Plastic Box Set Type 1
aluminium kasser
300 x 400 x 600 mm

Pos. 4.97d

I stedet Plastic Box Set Type 1
Aluminium kasser type 2
400 x 400 x 600 mm

Med forbehold for ændringer uden tekniske forbedringer, kan ændres uden varsel i løbet.

5) V IMPULSHJUL VÆGT TABEL
Den V type excitation Twin justeret automatsich selve den excentriske niveau fra 0% til 100% lager
under kørslen. Den maksimale belastning er udformet; identiske patogener, såsom V i
apparathåndbogen.

omdrejning
stal

V excitation excentrisk sett Table
WIAP® MEMV® System

RPM
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

singler double singler
disk

disk

disk

double

singler

double

singler

double

singler

double

disk

disk

disk

disk

disk

disk

disk

LC05 til 5 ton LC20 til 20 tons LC50 til 50 tons
N
N
N
55
110
209
418
418
836
124
248
470
940
940
1880
220
440
836
1672
1672
3344
345
690
1306
2612
2612
5224
497
994
1881
3762
3762
7524
676 1352 2561
5122
5122 10244
883 1766 3344
6688
6688 13376
1118 2236 4233
8466
8466 16932
1380 2760 5226 10452 10452 20904

LC100 til 100
tons
N
1045
2090
2352
4704
4181
8362
6533
13066
9407
18.814
12805 25610
16725 33450
21167 42.334
26.132 52.264

LC200 til 200 tons
N
2090
4180
4704
9408
8362
16724
13066 26.132
18.814 37.628
25610
51220
33450
66900
42.334 84.668
52.264 104.528
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5500
6000
6500
7000

1670
1988
2333
2706

3340
3976
4666
5412

6324
7526
8832
10244

12648
15052
17664
20488

12648
15052
17664
20488
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25296
30104
35328
40.976

31620 63240
63240
37.630 75260
75260
44.164 88.328 88.328
51.219 102.438 102.438

126.480
150.520
176.656
204.876

6) KONKLUSION
Den WIAP® MEMV® proces tillader mange
komponent
ent varianter slappe af. De elsker
fleksibilitet er ønsket af alle virksomheder i
dag, gør det muligt at fremstille
komponenterne enkeltvis. blive klar snart,
og at også til en god pris.
Den WIAP bygget i de foregående år store
maskiner omfatter den største
størs
CNC
drejebænk nogensinde er bygget i Schweiz.
Takket være det metal slappe af med
vibrationer blev altid leveret hurtigt og
adræt. Tillad dig selv at ikke glip af denne
variant. Det hjælper hurtige, gode og
prisbevidste producere emner.

7) DESUDEN: BILLEDER AF WIAP®
VÆRKTØJSMASKINER

Her er nogle billeder af værktøjsmaskiner,
der selv blev udviklet af A-Z
Z og bygget.

Caroline Widmer i fremføringsaggregat efter
reparationer

® DM4-C,
DM4
CNC drejebænk,
bevægelig WIAP®
dobbelt X-slide
slide system for sig
C CNC drejebænk 15 Grad
WIAP® DM4-C
forklædt værktøj revolver
Denne tekniske håndbog WM 852 / tegninger
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af anstrengte projekter at WIAP nogensinde
henrettet. Klokkeslættet, en del i 2 sekunder.
Og en meget nøjagtig kunde, der halveret den
anden.

Hele seng-system med tårn af DM2-V og den
DM2-A vibration afslappet og vibrationsfri
dæmpet.

Den Wiap® DM2-V er en lodret drejebænk
med en hængende over toprammen.
Opløsningen
ligner
den
ene
Bearbeitungszenters. brugte DM2-V for
Central- og store serier. Det betyder, at
maskinen
erstattes
fuldstændigt
konventionelle systemer med robotter. Den
lodrette drejning sparer en ekstra
automatisering, da toprammen overtager
håndteringen opgave,

Denne særlige roterende møller WIAP®
DM2_XP var for en stor virksomhed. Du kunne
dreje og mølle med 20`000 revolution.
Samtidig en roterende spindel, der roterer
med
en
modstående
hoved.
Hele
konstruktionen var af den WIAP. Det var en

Højre WIAP® DM 4-C maskine nummer
10029. Dette blev bygget til en spindel boring
365 mm.

Denne WIAP® DM4-C har en gynge diameter
på 1300 mm. En 12-fold disk tårn og 265 mm
spindel passage maskinens vægt 13 tons.
Design og fabrikation WIAP. maskine
Nr.10020
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Dobbeltsidet CNC drejebænk WIAP® DM2 A.
To revolver. To bevægelige spindelerne. Egen
portal loader WIAP PL 2 til 2 x 7 kg
Pallevægt.
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Et koncept, en maskine. Vibration afslappet
og vibrationsfri dæmpet maskine seng.
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8) KONTAKT

WIAP AG Ltd SA
Industriestrasse 48L
CH 4657 Dulliken
Schweiz

Tlf.: +41 62 752 42 60
Fax.: +41 62 752 48 61
www.wiap.ch
wiap@widmers.info
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