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1 ЗВІТ WM_811: ЛИПЕНЬ 2017 

 

 
Установка WIAP® MEMV® разом із 

принтером. На фото Джім Пітер Відмер. 

 

 
V-збудник OV20 на DV пристрої. Зліва Свен 

Відмер, справа Джім Пітер Відмер. 

 

 
Зліва 2 вали із вагою 12 тонн для обробки 

із WIAP® MEMV®. 

 

 
Комплект установки WIAP® MEMV®; 

упаковано в транспортних ящиках для 

зовнішньої роботи і внутрішнього 

порядку.   

1A) ВСТУП 

При обробці деталей із металу, 

наприклад, під час зварювання, у деталі 

формуються напруження. Ці небажані 

напруження залишаються в деталі. 

Також лиття, кування або обробка на 

верстаті можуть призвести до 

залишкових напружень. Ці напруження 

зменшують несучу здатність деталі і 

можуть мати негативний вплив, якщо 

деталь піддається іншій обробці, зокрема 

для зняття напружень. Крім порушення 

розмірів пізніше може постраждати і 

корозійна стійкість деталі. Відомим і 

широко поширеним є зняття  напружень 

в деталях шляхом нагрівання або 

відпалу. Але це забирає багато часу, 

енергії та дорого. Крім того, по 

відношенню до деталі протікає не без 

проблем, так як нагрівання та 

охолодження можуть легко змінювати її 

стабільність розмірів і розтягувати 

деталь. Заготовки, виправлені за 

допомогою полумя, знаходяться  

локально в стані напруги, яке 

збалансовано взаємодіє з навколишнім 

середовищем. Якщо ця заготовка 

відпалюється, то внаслідок деформації 
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виникає новий стан напруженості і 

заготовка потім згинається. Подальша 

обробка потім не впливає на 

прямолінійність. Крім того, під час 

відпалу формується окалина, яка 

повинна бути видалена з поверхні 

заготовки на наступній стадії обробки. 

Так, наприклад, шляхом піскоструминної 

обробки, яка може привести до появи 

нових напружень в заготовці. Кілька 

десятиліть тому було запропоновано, 

зменшити в металі спричинені обробкою 

власні напруження шляхом струшування 

або вібрації. Для цього заготовка 

вібрується на вібраційному столі або за 

допомогою підключеного пристрою для 

вібрації. Це може тривати приблизно від 

5 до 30 хвилин. Для більших і важчих 

заготовок застосовувався більш 

тривалий час вібрації, але цього слід 

уникати з кількох причин. Під час 

вібрування залишкові напруження 

вирівнюються по всій деталі, отже не 

тільки на поверхні. Заготовку можна 

піддавати подальшій обробці. Зняття 

залишкових напружень є найсильнішим 

на початку вібрації, але потім рівень 

ефективності досить швидко спадає. Цей 

процес часто пов'язаний з декількома 

невідомими і вимагає знань про деякі 

матеріали і речі або належного навчання. 

Хоча він має багато переваг у порівнянні 

до зняття напружень теплом, а саме 

менше часу і енергії, уникання теплової 

деформації та забруднення окалиною 

деталі, та використання вібрації для 

зняття напружень часто уникається, 

оскільки було проведено недостатньо 

досліджень з чіткими параметрами. 

Є три типи залишкових напружень. 

Залишкові напруження першого типу 

макроскопічні і термічно виникають із-за 

того, що край і ядро заготовки після 

відповідного нагріву охолоджуються з 

різною швидкістю. У залишкових 

напруженнях  другого типу за рахунком 

фазових переходів або формування 

осадків відбуваються місцеві 

мікроструктурні напруження. У 

залишкових напруженнях третього типу 

зміщення оточені полем напружень. 

Передумовою для багаторазово 

доведеної, успішної стабілізації форми 

шляхом вібрації є зменшення 

макроскопічних залишкових напружень 

у заготовці, тобто напружень першого 

типу. Зняття напружень зумовлює, як 

мінімум, локальне перевищення межі 

текучості, яка знаходиться під впливом 

різних факторів. Можна назвати високі 

залишкові напруження, які 

накладаються однаково направленими 

напруженнями від навантаження або 

місцеві збільшення напружень 

навантаження і залишкових напружень 

через вирізи, тріщини або дефекти. 

Складність полягає в тому, що залишкові 

напруження заготовки майже не можна 

було до тепер виміряти. Тим більше, що 

заготовка для цієї мети не повинна бути 

знищена. Замість цього вимірюються 

супутні явища. Навіть, наприклад, 

намагалися, просвічувати деталі  

рентгенівськими променями, але за 

допомогою цього можна побачити тільки 

приповерхневі області. На заводах з 

переробки металів і майстерень ці, більш 

придатні для не лабораторних тестувань, 

способи навряд чи можливо провести. 

Були також спроби, прослідкувати за 

зняттям напружень за допомогою 

свердління отворів, що в кращому 

випадку дозволяє зробити висновки 

тільки про область просверлденого 

отвору. Крім того, було зроблено спробу 

з обмеженим успіхом, прослідкувати 

процес зняття напружень за допомогою 

вібрації шляхом вимірювання зміни 

витрати напруги електродвигуна, який 

використовується для приводу 
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ексцентрика. Це теж в кінцевому рахунку 

має мало сенсу, щоб зробити висновки 

про всю заготовку, не маючи при цьому 

інформації про зони. Навіть застосування 

датчика на деталі насправді не 

призводить до надійних результатів. На 

підставі цих результатів новий WIAP® 

MEMV® метод ставить перед собою 

завдання, забезпечити вимірювання 

залишкових напружень, яке може бути 

використане при знятті напружень з 

допомогою вібрації, у металообробних 

заводав використовувася б на практиці і 

призводив до надійних результатів 

вимірювань. Завдяки отриманим із 

WIAP® MEMV® методом результатам 

щодо залишкових навантажень у 

заготовці можна ефективніше і  

цілеспрямованіше провести послідуюче 

зняття напружень і стабілізацію форми 

заготовок. Це особливо стосується 

зняття напружень із допомогою вібрації. 

В основному цей метод вимірювання 

використовується з метою перевірки, але 

також для виявлення залишкових 

напружень, звичайно і у заготовок, у 

яких напруження були зняті іншими 

способами. Завжди думали, що деталі 

таким чином вібруюються рівномірно, 

тобто в кожній точці своєї поверхні і 

обсягу приблизно однаково. Проте 

завдяки багатьом випробуванням із 

WIAP® MEMV® способом було визнано, 

що це не так. Насправді, під час зняття 

напружень за допомогою вібрації 

виникають зони, у яких матеріал 

заготовки реагує на індуковану вібрацію 

по-різному. G-значення, причому 1G = 

9,81 м/с2, не всюди однакове. Навпаки G-

значення зміщується і змінюється на осі 

вібрації по-різному, відповідно до 

переважаючих там різних залишкових 

напружень відповідної заготовки. 

Завдяки новому методу WIAP® MEMV® 

можна точно встановити, що може бути 

використано для значно кращих 

результатів зняття напружень за 

допомогою вібрації. Завдяки 

цілеспрямованій роботі можуть бути 

значно зменшені як час, так і споживання 

енергії. 

1B) ЩО WIAP МОЖЕ НА ДАНОМУ ЕТАПІ 

ЗМІНИТИ З ВІБРАЦІЄЮ 

За допомогою нового способу WIAP® 

MEMV® вимірюються G зміщення, а саме 

зміна кожної точки вимірювання, тобто, 

на початку, відповідно до розташування 

V-збудника в осьовому напрямку, 

наприклад, показник 0 градусів або 45 

градусів або 90 градусів, який фіксується. 

Потім відбувається зміна величини G у 

кожній точці вимірювання між до і після і 

протягом декількох хвилин, що 

підтверджує факт у звітах, що найбільше 

зняття напружень відбувається при 

перших робочих циклах і зміни 

відбуваються в залежності від точки 

вимірювання і осей по-різному. Звичайне 

зняття напружень вібрацією, де 

охоплюється просто один осьовий 

напрямок, має лише частковий успіх, 

оскільки з моменту, коли WIAP вимірює і 

вібрує всі напрямки, стало відомо, що 

напрямок Y і Z вібруються, а осьовий 

напрямок Х взагалі не вібрується. Якщо 

ми повернемо на 90 градусів, піддамо 

збудженню вісь Y і вісь X, то вісь Z 

практично не збуджується. Якщо ми 

повернемо на 45 градусів, відбувається 

те, що в залежності від співвідношення 

масової частки довжини Z до ширини X і 

кута, який, наприклад, не може бути 30 

градусів, навіть 3 осі можуть одночасно 

порушуватися, що є цікавим в даному 

положенні, бо в тому випадку зміщення 

відбувається найінтенсивніше, що в свою 

чергу означає, що ми досі завжди 

вібрували тільки 0 або 90 градусів, в 
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результаті чого завжди недостатньо 

досягали вісь. У сотнях деталей, які ми 

тепер виміряли на практиці, це можна  

добре побачити. 

 

Новітній V збудник NV20 може, 

починаючи із низького числа оборотів із  

100% ступенем ексцентрика, повільно 

запускатися і під час запуску 

автоматично регулювати рівень%. Ця 

модель має велику перевагу в тому, що 

вона завдяки регулюванню % може 

стимулювати набагато більше циклів 

навантаження у деталі, тобто цей 

пристрій більш ефективний, ніж всі 

традиційні. Разом із напрямками осей і 

регулюванням ексцентрика можна 

досягнути набагато більше. Так як 

одночасно можна поставляти і подвійний 

V збудник, це означає, що можливим є не 

тільки 2D із зміною напрямку крутіння, 

але і 3D із подвійною зміною напрямку 

крутіння, а вся тема «Зняття напружень в 

металі з вібрацією» підкреслює також 

дуже надійний вид обробки. Що 

хорошого в тому, щоб виміряти 

напруження на поверхні, якщо також на 

глибині у деталі є напруження? Як 

виміряти їх? Нижче вимірювання 

відпаленого і невідпаленого валу із 

вагою 12 тонн на тему G зміщення, у яких 

напруження зняті і перевірені за 

допомогою методу WIAP® MEMV®. 

2А) ДОСЛІДЖЕННЯ: ВІДПАЛЕННИЙ ВАЛ  

ПРОТИ ВАЛА НЕВІДПАЛЕНОГО 

WIAP AG провело велике дослідження, 

під час якого були зняті напруження з 

WIAP® MEMV® у відпаленого і 

невідпаленого валів. 

  

 
Відпалений вал із окалиною перед 

випробуванням. Свен Відмер при 

підготовці WIAP® MEMV® 
експерименту.   

 

 
AV і DV розроблений зажимний пристрій; 

діаметром від 100 мм до 800 мм. 

 

 
2 вали, у одного з яких напруження були 

зняті з допомогою вібрації. Замість того 

щоб у другого валу зняти напруження  із 

WIAP® MEMV®, було взято відпалений 

вал. Зліва Джім Пітер Відмер; справа 

Ганс-Пітер Відмер. 
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Тип валів, в якому на кінці  встановлений 

пристрій . Зображення: Джім Відмер. 

 

2b) Звіт Відпалений вал № 1 

Докладний звіт MEMV WM850_10_b 

 

1. Вимірювання відмінностей у  

відпаленого і невідпаленого валу. Вага 

12.2 тонн. 42CrMo4 Mat. WM_850_05 

 
Аналіз: Чи можна піддавати обробці 
вали  із вібрацією замість 
відпалювання? 

 

 
Поворотний пристрій, вид збоку. Для 

майбутньої стандартизованої WIAP® 

MEMV® багатовісьової системи. 

Зажимний і поворотний пристрій. 

 
Відпалений вал не змінює значення G 

тільки в поздовжній осі; невідпалений 

вал у багато разів. В цілому, відпалений 

вал змінюєтьмя на 4.14 G, невідпалений 

на 11,18 G, що показує, що також у 

відпаленому валі не всі напруження 

зникли. 

 

Вимірювання за допомогою 3 осьових 

напрямків. Установка валів 1, 2, 3 

 

Заключення: Оцінки реєстратора даних 

третього вимірювання є дуже 

значущими. Спочатку були зафіксовані 3 

точки вимірювання і в кінці також три 

точки. Вони порівнювалися. Аналогічно 

як під час вимірювання 2, яке вже 

близько двох років широко 

застосовується. Всі вони були виміряні в 

той же час запуску. Завдяки тому, що з 

самого початку все вимірюється 

ідентично реєстратором, немає ніякої 

помилки, яка може бути викликана, так 

як в одиничному лінійному вимірюванні. 

Це відбувається тому, що в перші цикли 

навантаження напруга змінюється 

негайно. За допомогою ручного 

вимірювання ми не можемо це побачити, 

тому що від першої до останньої точки 

вимірювання, наприклад в 24 точках 

вимірювання втрачаються 2-3 хвилини. 

Це зміщення під час вимірювання точок 

вимірювання 1-24 може спотворити 

результати і не потрібне для реєстратора 

даних. 

 

Вимірювання вала вагою 12,2 тонн,  
відпаленого і невідпаленого, різниця: 

Зміщення відпаленого валу: 4,14 G в 4 

вимірювальних точках в 3 напрямках осі. 

Причому при 0 градусах напрямку 

збуджувача було зміщено у відпаленому 

валі тільки 0,67, між до і після.   

 

В свою чергу невідпалений вал:  
Зміщення: 11,28 G в 4 точках 

вимірювання в 3 вісьових напрямках. 

Причому при 0 градусах напрямку 

збуджувача було зміщено тільки 7,23 G; 
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тобто в 10,8 х менше зміщення у 

відпаленого валу по відношенню до 

невідпаленого валу. 

Програмне забезпечення так розвинуто,  

що цілі криві зміщення фіксуються 

протягом всього часу роботи. Так можна 

оцінити більше. 

Результат вимірювання в реальності:  

Заява клієнта: «Хвилі поводяться  

непомітно, тобто поводятся як хвилі, 

у яких напруження були зняті 

конвенційно.»  

Тобто, метод  WIAP® MEMV® знімає 

напруження не тільки у зварних 

конструкціях, а також у кованих 

заготовках, які до тепер відпалювалися із 

знятими внутрішніми напруженнями.  

 

 
З новими зажимним пристроєм за 

допомогою  WIAP® MEMV® методу було 

змінено зняття напружень в металі з 

вібрацією. Мульти D WIAP WIAP® 

MEMV® система. 

Повністю автоматичний поворотний 

пристрій із затискачем сьогодні також 

доступний. 

 

2в) Різні системи протоколу в тесті 

Три системи протоколу були 
застосовані для складного 
випробування; див. систему нумерації 
в пункті різні методи вимірювання: 
 
2c 1) звичайне вимірювання в одній 

точці на валі 1, 2, 3. Цей метод показує, 

що достовірність не наближається до 

достовірності багатоточкового ручного 

вимірювання або вимірювання 

реєстратором даних. Див. Протоколи 

вимірювання WM850_30. 

 

2с 2) протягом року застосовуване, ручне 

вимірювання в 24 точках на кожній 

деталі для детального спеціального 

протоколювання. Цей метод 

вимірювання є швидкою, кращою 

альтернативою до звичайних 

вимірювань. Проте не так точно, як 

вимірювання реєстратором даних. 

 

2c 3) вимірювання реєстратором даних; в 

кожному положенні вимірюються 3 осі. 

 

2c 4) різні вимірювання між LC 20-20 
тонним вібратором і LC 50 - 50 тонним 
вібратором. 
 
4с 5) Що відбувається в осьових 
напрямках з мертвими центрами, 
стосовно зміщення. На валі 1, 2, 3 
Безспірно потрібно стимулювати як 

мінімум три напрямки осі. Всі напрямки 

осі показують зміну величини G, 

незалежно від початкового положення 

під кутом. 

 

2в 6) Наскільки важливим є кріплення 
V - збудника для протоколювання? 
Дуже важливим є ідеальний зажим. 

Співвідношення довжини розмаху до 

ширини розмаху має велике значення 

для того, щоб стимулювання прийшло до 

місця призначення. Якщо V-збудник 

вібрує тільки навколо, але заготовка не 

рухається, показує, що необхідним є 

з'єднання заготовки і V-збудника краще 

із 100 тоннами, ніж 50 тоннами. 
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2d) Вал № 1, невідпалений 

Докладний звіт MEMV WM850_10_a 
Підготовка нового зажимного пристрою, 

який складається з різних частин. 

WM_850_10 

 

 
WIAP® MEMV® зажимний пристрій від 

400 до 800 мм. 

 

 

 
Поворотно-зажимний пристрій для 

круглих деталей. 

 

 
Вали підготовлені для зняття 

напружень із WIAP® MEMV®. 

Відпалений вал № 1G 

Докладний звіт MEMV WM850_10_b 

 

 
Новий зажимний пристрій. Затиск 

повинен бути зроблений з 140 тоннами 

замість 70 тонн. Тобто затиск з  8 х 17,6 

тонн. 

 

 

Цей збір даних (передня сторона) 

безпосередньо пов'язаний з блоком 

управління. Так що струм двигуна і 

ампери вимірюються одночасно. 
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За допомогою чотирьох реєстраторів 

даних вимірюются три осі для того, щоб 

мати змогу використати в якості 

контролю звичайні результати. Нова 

система призначена для 6 і 8 

реєстраторів даних. 

  

 
Відпалений вал, який підключається за 

допомогою безлічі точок вимірювання, 

для того щоб за допомогою 3 методів 

вимірювання встановити різницю між 

відпаленим і невідпаленим. 

 

 
Гумові прокладки дуже важливі. Надалі 

будуть використовуватися гумові 

прокладки із розміром 100x120x200. Якщо 

більше 1,5 тонн, то поставити дві гумові 

прокладки. Так не будуть передаватися 

жодні коливання у приміщення. 

 

9 тонний вал, у якого напруження були 

зняті з повним автоматом WIAP® 
MEMV®.  

 

 
Зміна напряму осі  і обертання  

Пристрій WIAP® MEMV® DVM.  
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WIAP® MEMV® пристрій для 

протоколювання, на дисплеї якого 

показано стан процесу зняття 

напружень. 

 

 
Протокол, який друкується після 

кожного процесу MEMV®. 

 

 
Показ статусу, як відбулося зняття 

напружень. Після кожного запуску 

визначається зміщення. 

 

 
G датчик: (1 G = 9,8 м/с2) для визначення 

процесу. Разом зі споживанням струму 

двигуна, амперами, які також реєструє 

процес. 

 

 
Міцний зажимний пристрій, який із 140 

тоннами встановлений на деталі. Це 

забезпечує надійний WIAP® MEMV® 

процес зняття напружень.  
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2 E) ВИМІРЮВАННЯ ВІДПАЛЕНОГ ВАЛУ 

ПРОТОКОЛ  

 

Відпалений вал із окалиною. Процес 

WIAP® MEMV® досягає того  ж 

результату що і відпалювання. На знімку: 

Свен Відмер. 

 

 
 

 

2F) ВИМІРЮВАННЯ НЕВІДПАЛЕНОГО ВАЛУ 
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2G) ПРИМІТКИ ЩОДО ЗНЯТТЯ НАПРУЖЕНЬ У 

ВАЛІ ІЗ ВІБРАЦЄЮ 

WIAP АТ з 2014 року провело інтенсивні 

дослідження. Було встановлено, що 

старий метод зняття напружень з 

вібрацією підходить, однак недостатньо 

контролюється. У світлі висновків був 

визначений новий метод. Тепер ми 

знаємо, що G зміщення показує, як 

зменшуються напруження. Зокрема 

багатоточкові вимірювання також 

показують, що так звані вузлові точки; 

відповідно мертві точки присутні в 

багатьох деталях. Вони, в залежності від 

осьового напрямку, як вібратор 

встановлений, взагалі не зачіпляються. 

Тобто під час вібрування у 2 осях, як 

правило, знімається тільки близько 30% 

- 60% напружень. Це в залежності від 

того, як закріплений вібратор. Сьогодні 

новий метод WIAP® MEMV® досягає всіх 
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зон. Тепер із WIAP® MEMV® методом 

можна знімати напруження також у 

виправлених полум'ям, кованих і 

спалених  пластинах.   

Існує також повністю автоматичний 

пристрій, таким чином напрямки осі 

охоплюються багатовісьово. Детальний 

опис міститься в патентних заявках. 

3A) ВИПРЯМЛЕННЯ ПОЛУМ'ЯМ І WIAP® 

MEMV® 

WIAP протестував новий WIAP® MEMV®  

метод у випрямлених полум'ям деталях. 

  

(MEMV® = зняття напружень в металі з 
вібрацією) 
  

 
Деталь із багатьмя місцями нагріву 

полум'ям. 

3B) ОПИС МЕТОДУ ГАЗОПОЛУМЯНОЇ ПРАВКИ 

Цей метод використовується для 

випрямлення деформованих деталей, 

зварних конструкцій, а також для правки 

профілів і великих деталей.  

А також вироби з тонкої жерсті, такі як 

коробчаті конструкції, станини, стійки 

верстатів є типовими завданнями для 

газополум'яної правки металів. Частина 

металу нагрівається в певному місці за 

допомогою ацетилено-кисневого 

полум'я. При цьому, внаслідок 

обмеженого температурного 

розширення, виникають залишкові 

деформації при стисненні. Тобто, між 

зонами пофарбованої і не пофарбованої 

області інше напруження, ніж в центрі 

забарвлення. І таким чином можна знову 

отримати потрібну форму. Крім цього 

газополум'яна правка може 

застосовуватися для надання форми.   

 

 
Деталь була виправлена за допомогою 

полум'я. 

 

Наприклад, можливо виправити виниклу  

при зварюванні деформацію кутів, 

домогтися незначного вигину плит, 

сильно вигинати профілі, виправляти 

зігнуті сталеві плити або деформовані 

рами, а також зменшити діаметр 

циліндрів. 
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(Що звичайно має розглядатися тільки 

як крайня міра.) 

 

 
Точка спрямування полум'я     

 

При обробці загальних конструкційних 

сталей, дрібно гранульованих 

конструкційних сталей, а також 

аустенітних сталей з вмістом вуглецю 

понад 0,05% має застосовуватися 

окислюване полум'я. Температура 650°C 

(червоний нагрів) не повинна бути 

перевищена. Для алюмінію і алюмінієвих 

сплавів температура не повинна 

перевищувати 350°C - 400°C і залежить 

від матеріалу і сплаву. 

3C) ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ ГАЗОПОЛУМЯНОЇ 

ПРАВКИ  

1. Виняткова економність і ефективність 

      ацетилено - кисневого полум'я  

2. Швидке і щадне усунення деформації 

      деталі  

3. Усунення зварювальних деформацій, 

замість відправки на злам 

  

4. Підходить для всіх металевих, зварних 

      матеріалів (для високоміцних сталей  

      підходить за певних умов) 

5. DVS - сертифікована процедура для 

допуску згідно DIN EN 1090 

6. Висока мобільність (можливе 

використання без джерела живлення) 

 

Проте газополум'яна правка викликає 
проблему:  

а саме деформацію під час обробки. 

Відпалення після газополум'яної правки 

призводить до того, що деталь знову 

повертається у вихідне деформоване 

положення. З новим WIAP® MEMV® 

методом деформація після обробки не 

виникає. Тобто, зняття напружень 

WIAP® MEMV® усуває напруження в 

проміжних зонах, які внаслідок 

газополум'яної правки були розжарені до 

червоного і в непофарбованій, де сталася  

деформація при стисканні. Ці 

напруження, що виникли через тепло, 

розподіляються за допомогою нового 

методу вібраційного зняття напружень 

WIAP® MEMV® між холодними зонами 

обтиску, які не встановлені із-за 

газополум'яної правки таким чином, що 

уникається деформація під час обробки. 
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«Завдяки WIAP ®MEMV® методу на 

деталі пропадає окалина". 

 

 

Вимірювальний зонд реєструє процес. 

 

Дуже важливі гумові пікладки. Вони 

повинні мати достатню висоту/ 

товщину, для того щоб коливання не 

передавались в будівлю фабрики. Крім 

цього складання протоколу виконується 

безпомилково.    

 

 
 

Вага деталі більше ніж 20 тон. WIAP АТ 

має установки для деталей з вагою 5, 20, 

50, 100 і 200 тонн. 
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3D) БІЛЬШЕ НІЖ АЛЬТЕРНАТИВА 

Більше, ніж просто альтернатива 

відпалюванню зі знятими 

напруженнями. Завдяки новому 

покращеному методу WIAP® MEMV® 

(Зняття напруження в металі із 

вібрацією). 

Якщо ми візьмемо гарячекатану 

конструкцію, яка деформована на 

закрутці і по прямій на багато мм, 

виправимо її газовим полум'ям, потім 

відправимо на відпалення, то деталь 

після відпалення із-за теплового впливу 

знову повернеться в деформоване 

основне положення.  

За допомогою WIAP® MEMV® методу 

виправлену газовим полум'ям деталь 

можна вібрувати. Налаштування ступеня 

ексцентрика по осі уможливлює процес 

збудження навіть при максимальній 

кількості оборотів, без екстремального 

відхилення. Зачіпаються всі осі. За 

допомогою 24 вимірювальних точок 

встановлюється точний процес і зміни, а 

також ведеться протокол. При подальшій 

обробці деталь не деформується. Тобто, 

зняття напружень вібрацією методом 

MEMV® має переваги по відношенню до 

відпалення, так як вирівнюються напру-

ження. 

Переваги MEMV® WIAP® методу: 

Випряміть деталь і обробіть її, вона не 

згинається. 

Випряміть деталь, повібруйте її за новим 

WIAP® MEMV® методом, після обробки 

не буде ніякої деформації. 

Випряміть деталь і відправте на 

відпалення; вона знову деформується, 

хіба що Ви будете механічно тримати її в 

печі в положенні, але це не так просто. 

Тобто Ви випрямите її знову, обробите і 

вона знову деформується. 

 

Це новий і покращений WIAP® MEMV® 

метод є ключем, чому зняття напружень 

з допомогою вібрації має перевагу перед 

відпаленням. 

Крім того, важливо знати: це 

підтверджує, що WIAP® MEMV® метод 

знімає напруження локально в зонах не 

тільки теплом, але і коливаннями, а саме 

таким чином контролюється, щоб 

виправлена деталь повторно не дефор-

мувалася. 

При цьому дуже важливо проводити 

100% контрольоване зняття напруження 

з допомогою вібрації. Деталь із 

збудником  потрібно дуже міцно 

з'єднати. Напрямок подачі енергії 

відіграє важливу роль. Завжди присутні в 

деталі мертві точки повинні 

встановлюватися, а також завжди 

братися до уваги. 

Нижче наведений протокол показує 

сьогоднішній процес вимірювання 

методом WIAP® MEMV®. 
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3E) КУДИ ДІВАЮТЬСЯ НАПРУЖЕННЯ ПРИ 

MEMV® МЕТОДІ?  

Знімати напруження не теплом, а 

вібрацією?  

 

Що стосується питання куди діваються 

напруження, нижче наводиться коротке 

пояснення.  

Випрямлені полум’ям деталі утворюють 

із-за впливу тепла такий місцевий стан 

напруження, який знаходиться у стані 

рівноваги із навколишнім середовищем. 

Якщо ця деталь відпалюється, через 

вільне деформування утворюється новий 

стан напруження і деталь стає кривою. У 

випрямленій полум’ям деталі, яка була 

випрямлена за допомогою локальних 

станів рівноваги, які накладаються на 

макроскопічні стани рівноваги, ці 

локальні стани рівноваги через обробку 

руйнуються і деталь таким чином 

переходить через деформацію в новий 

стан рівноваги.  

Якщо деталь піддається розжаренню в 

напруженому стані та із напруженнями 

повільно охолоджується, то ці глобальні 

напруження знаходяться в рівновазі і 

подальша обробка не матиме великого 

впливу на прямолінійність.  

При вібруванні в напруженому стані в 

багатьох напрямках напруження в 

глобальному стані інтегруються в стан 

рівноваги і деталь може піддаватися 

обробці. Напруження таким чином 

знаходяться в рівновазі не тільки на 

поверхні, але й в глибині. 
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3F) ЗНЯТТЯ НАПРУЖЕНЬ З WIAP® 

MEMV® У ТРУБ  

 

Дослідження: Литі спеціальні сталеві 
труби обробляються MEMV®  
Великі труби 

 
Спереду WIAP® MEMV® пристрій. Ззаді 

зліва Джим Пітер Відмер, справа Свен 

Відмер 

 

 
Перезажим деталі під час серійного 

процесу WIAP® MEMV® методу. 

Поворотна верхгя частина лежить на 

піддоні 

  

 
Нижня частина поворотно-зажимного 

пристрою. 

 

 
WIAP® MEMV® процес займає 3 х 12 

хвилин 2D, 3D і 4D; 2D = 0°,  3D = 45°  і 4D = 

90° 

 

 
WIAP® MEMV® процес 2D 0° 

відбувається.  
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WIAP® MEMV® контрольний пристрій 

автоматично виконує весь процес. 

Занадто багато G або амперів знижують 

герци/частоту оборотів. При 

відхиленнях, які перевищують зони 

безпеки, система зупиняється. 

  

Маленькі трубки  
Довгі із подвійним напруженням 

 
Тут у 2 труб знімається напруження 

подвійно. 
 

 

3D 45° зняття напруження, центральне 

положення між поздовжнім і поперечним 

напрямками. 

 

 
4D 90° зняття напруження, поперечний 

напрям, напрям короткої осі. 

 

 
2D 0°зняття напруження, поздовжній 

напрямок 0 ° завжди довга вісь. 

 

 
 WIAP® MEMV® процес зняття 

напруження займає менше 45 хвилин. 
 

Протокол велика деталь  
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Разом G зміщення 6,8 (1 G = 9,8 м /с2) між 

до і після. На трубі виміряно в 36 х точках 

до і після. 
  
Протокол мала деталь  

 
 

 
Разом G зміщення 61,2 (1 G = 9,8 м /с2) 

між до і після. На трубі виміряно в 36 х 

точках до і після. 

3G) ПРИМІТКИ, ТРУБИ 

Завдяки новому WIAP® MEMV® методу 

визначаюиься G зміщення між до і після, 

які вимірюються в різних точках. 
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Вертикальною при WIAP® MEMV® 
методі є вісь Y. Горизонтально коротка є  

вісь X, а горизонтально довга вісь Z. 

Завжди довга вісь - це 2D = 0°, коротка 

вісь складає 90°. 

3H) ЗВАРНІ КОНСТРУКЦІЇ 

Протягом багатьох років WIAP знімає 

напруження у зварних конструкціях. 

Безспірно при знятті напружень 

результати завжди були 

багатообіцяючим. Струм двигуна, так як 

зміна амперів і G показника були 

доказуючими. Але і тут новий метод 

WIAP® MEMV® з багатовісьовою 

системою як і раніше є важливим 

продовженням. 

 

Деталь 1 Бокова ніжка 

 
Мала деталь із подвійним напруженням. 

14 точок вимірювання для протоколу 

результатів  осьового напрямку2D 

 

 

Мульти D система, для того щоб всі зони 

були досягнуті; 3D напрямок осі. 

 

 
Хороше фіксування відповідає за хороший 

результат  G зміщення. 

4D 90 ° затиск. 

  

Деталь 2 Ніжка станина 

 
Зняття напруження із WIAP® MEMV® в 

середній станині. Поперечний напрямок 

4D 

 

 
Добре закріплений пристрій. 
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Установка пристрою WIAP® MEMV® 

 
Деталь тип 3 Станина  

 

Зняття напружень у станині із WIAP® 

MEMV®. 4D 90 градусів. 

 

 
Добра і правильна установка, так щоб 

мати змогу реєструвати всі мертві 

точки. 

 

 
До 15000 Н енергіх V- збудник можна 

передавати в деталь із OV20. 

3I) ПАТЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Наш WIAP® MEMV® метод базується 
на: 
 
Заявка на патент 778/14 778/14  

Подача заявки від 23/05/2014 

Пристрій для 3 D вібрування  

Назва патента: Метод і пристрій для 

зняття напужень з вібрацією у заготовці 

Подача Німеччина:  Документ Посилання 

2015051312483200DE  

 

Заявка на патент 672/16 672/16 

Подача заявки від 26/05/2016 

Струбцина  

Назва патента:  Струбцина 

 

Заявка на патент 407/17 407/17 

Подача заявки від 27/03/2017 

Багатоточкове вимірювання зміщення G  

Назва патента: Метод вимірювання 

залишкової напружень заготовок 
 

Заявка на патент 772/17 772/17 

Подача заявки від 10/04/2017 

Пристрвй для багатоосьового вібрування 

Назва патенту: Пристрій для зняття 

напружень з вібрацією у заготовок. 

 

 

 



                                 WIAP® MEMV®_WM_811_r10               сторінка 24 з 47 

Це Технічне керівництво WM 852 / креслення відповідно до ст. 2 літ Федеральний закон про авторське право 

(SR 231,1) є нашою інтелектуальною власністю і не може бути скопійований без нашої згоди, копіювати, 

передавати, і не використовується для виконання д. (SR 231,1) від 09.10.1992 

©            Зроблено в Швейцарії         © 

 

 

Для успішного протоколювання WIAP® MEMV® мнтоду WIAP встановив наступне: 

3K) WIAP_MEMV_WM850 СИСТЕМА НУМЕРАЦІЇ ПРОТОКОЛІВ 

 

№ WIAP MEMV WM 850_10    Система реєстратора даних з більше ніж 3 D входами в 

систему 

Опис: Тут на деталі, по крайній мірі в 6 місцях, краще в 8, 

рівномірно росподілено, вимірюється кожна  точка в 3-х 

осях і заноситься в протокол. Встановлюються G  (м/с2) 

зміщення між вимірювванням до протягом перших хвилин і 

після, приблизно через 10 хвилин. 

      

№ WIAP MEMV WM 850_12    Система реєстратора даних з більше ніж 3 D входами в 

систему 

Опис: Повністю автоматична система WM850_10 

   

№ WIAP MEMV WM 850_14 Багатоточкова аналогова система із вимірювальним 

датчиком.   

Опис: Тут на деталі, по крайній мірі в 4 місцях, краще в 6, 

рівномірно росподілено по осі, вимірюється тільки в 1 осі і 

заноситься в протокол. Встановлюються G  (м/с2) 

зміщення між вимірювванням до протягом перших хвилин і 

після, приблизно через 10 хвилин. 

   

№ WIAP MEMV WM 850_16 Багатоточкова аналогова система із вимірювальним 

датчиком.   

Опис: Тут на деталі розподіляються щонайменше від 4 до 8 

місць, вимірюються  з 3-D аналоговим вимірювальним 

зондом і заносяться в протокол. Встановлюються G  

(м/с2) зміщення між вимірювванням до протягом перших 

хвилин і після, приблизно через 10 хвилин. 

   

№ WIAP MEMV WM 820_20        Багатоточкова, ручна вимірювадьна WIAP MEMV система, 

багатовісьова 2D, 3D, 4D 

                                                                Опис: Тут кожна деталь маркується  з крейдоюt. Y вісь =   

                                                               вертикална. Вісь Х = коротка вісь, горизонтальна і вісь Z =   

                                                               довга вісь горизонтально. Кожна вісь повинна мати 4  

                                                           мінімум  4 точки вимірювання, краще від 6 до 8.  

                                                           Відразу ж на початку процесу і в кінці визначається   

                                                                значення, щоб потім занести його у протокол.  

                                                                

№ WIAP MEMV WM 850_30A Протокол после измерения с помощью LC  устройства  со 

сбором данных   

                                                           Прискорення (G / відповідно м /с2) частота оборотів і  

                                                                 ампери  

                                                           Опис: Тут, в старих LC  приладах значення записується 

                                                           в 2D, 3D і 4D систему, потім заноситься у шаблон  

                                                                протоколу для друку, в Excel файл. 
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№  WIAP MEMV WM 850_30 Протокол після вимірювання з допомогою LC  пристрою із 

збором даних   

                                                                 Прискорення (G / відповідно м /с2) частота оборотів і  

                                                                 ампери  

                                                           Опис: Тут, в старих LC  приладах значення записується 

                                                           в 2D, 3D і 4D систему, потім заноситься у шаблон  

                                                                протоколу для друку, з Excel файла WM 850_30 

. 

                                                           

Nr. WIAP MEMV WM 850_30B Протокол после измерения с помощью LC  устройства со 

сбором данных   

  

                                                           Прискорення (G / відповідно м /с2) частота оборотів і  

                                                                 ампери  

                                                           Опис: Тут, в старих LC  приладах  і новому приладі MEMV    

                                                                 значення записується в 2D, 3D і 4D систему, потім  

                                                                 заноситься у шаблон протоколу для багатьох деталей для  

                                                                 друку, в Excel файл WM 850_30. 

 

№ WIAP MEMV WM 850_32      Протокол із пристрою  MEMV, пряма роздруківка   

                                                            відповідного процесу 2D, 3D, 4D 

      Опис: Це протокол MEMV пристрою, який знімає  

                                                                напруження після автоматичного процесу.  

 Після кожного процесу з допомогою сенсорного екрану 

 друкується протокол.  Він замінює протокол  

 WM850_30_ 

 

№ WIAP MEMV WM 850_34 Протокол із пристрою  MEMV, пряма роздруківка   

                                                       відповідного процесу 2D, 3D, 4D, резюме 

                                                       Опис: Це протокол бере  G  зміщення із протоколу  WM850_32 і  

                                                        показує всі зміни 2D, 3D, 4D процесса.    

  

№ WIAP MEMV WM 850_40 Окремий графік реєстратора данних   

 Опис: Це окремі записи кожного реєстратора 

                                                           даних 850_10. Так можна добре побачити, 

                                                           наприклад, якщо обпалена деталь майже не рухається.     

                                            

№ WIAP MEMV WM 850_90 зведений протокол, огляд компіляції 

 Опис: Це вручну оформлене зведення різних вимірювальних  

                                                                 методів. З його допомогою можна побачити, що кожен  

                                                                 метод перевірки по відношенню до інших не дуже  

                                                                відрізняється і може розглядатися як свідоцтво безпеки  

                                                                процесу.  Таке вимірювання в родині деталей потрібно  

                                                                проводити, як правило, один раз, так щоб можна побачити       

                                                                мертві точки  і більш низьке значення G в різних зонах і 

                                                          вибрати необхідні додаткові заходи.  

                                                        

№ WIAP MEMV WM 850_98  Паспорт деталі система нумерації для складання протоколу   

Опис: Кожна деталь отримує паспорт, 

щоб можна доказати значення кожної деталі. 

                                                          Система MEMV має табличку із номером   

 MEMV WM 850_98_ *****. Вибивається клеймо із номером.  
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                                                                За допомогою шпаклівки і затверджувача робиться   

                                                          відбиток клейма, а потім приклеюється до протоколу.  

                                                               Таким чином,  за допомогою сканера перевіряється,  

                                                                чи належить паспорт відбитку і деталі.  

                                                                Оригінальна табличка залишається на заготовці. Вона  

                                                               може бути прикріплена до неї або якщо замовник дасть  

                                                               згоду набити номер безпосередньо на деталь в доступному  

                                                               місці. Табличка – паспорт деталі. Відбиток шпатлівки   

                                                               у протоколі є підтвердженням оцінки,  

                                                              що належить деталі. 

                        

   
Шаблон WIAP MEMV паспорту деталі  

 

 

3Л) НОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

Весь процес нормування був уточнений в квітні 2011 року. 2014 - перші контакти. 2015 -  

уточнення термінів. 4.5.2016 - узгодження дій/ 05.06.2016 – процедуру запущено. На 

основі нових патентних заявок 2 х в 2017 році і ряду інших важливих досліджень тепер 

виконуються умови, що підтверджують надійність процесу для нормування. 

 

4)WIAP® MEMV ® СОРТИМЕНТ ПОСТАВКИ 

WIAP забезпечив широкий асортимент аксесуарів установок, так що зняття напружень із 

MEMV підходить для багатьох типів деталей. Важливим пунктом є  кріплення V збудника 

разом з автоматикою і протоколюванням. 

 

Поз.1  1 доступний, простий у використанні і добре транспортабельний блок 
управління, що складається з: 

 

Поз. 2 1 вібратор V20, із безступінчатим налаштуванням V-збудник коливань, 

регулюється в діапазоні від 0 до 100% 
 

Поз. 3 Аксесуари, що належать до сортименту поставки: 
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Приналежності і зміна комплекту поставки позиція 1 - 3 

 

                     

 

Додаткові гумові прокладки. 

 

Поз. 4.1а 1 гумова прокладка   80 х 100 х 200 мм  

Поз. 4.1b 1 гумова прокладка 120 х 100 х 200 мм  

Поз. 4.1c 1 гумова прокладка 150 х 200 х 200 мм  

Поз. 4.1d 1 гумова прокладка 200 х 200 х 200 мм  

 

Вимірювальні засоби для системи WIAP® MEMV® 
Метод вимірювання MEMV WM-850-30 і WM 850-95A 

 

Поз. 4.12a Вимірювальний зонд метод вимірювання MEMV WM-850-30 і WM-850-95A 

                       

 
   

Поз. 4.12a2 Кабель вимірювального зонда 5 метрів MEMV WM 850-30 і WM 850-95A 
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Поз. 4.12b Тримач із клемовим кріпленням із кабелем вимірювального зонду для кабелю 

методу вимірювання MEMV WM 850-30 A і WM 850-95A 

                       

  

 
 

Поз. 4.12b1   Тримач із клемовим кріпленням для вимірювального зонда тип 1 

                          Розмах 75 виступ 50-35mm   

Поз. 4.12b2  Тримач із клемовим кріпленням для вимірювального зонда типу 2 

                         Розмах 110 виступ 76-60 мм  

Поз. 4.12b3  Тримач із клемовим кріпленням для вимірювального зонда тип 3 

                        Розмах 150 виступ 85-60 мм  

Поз. 4.12c  Магнітний тримач  800 N для вимірювального зонда   

Поз. 4.12d  Магнітний тримач  для вимірювального зонда для великих хвиль до 420 

Поз. 4.12e   Магнітний тримач  для вимірювального зонда для великих хвиль до 800         

Поз. 4.12f   Програмне забезпечення, таблиці з формулами для методу вимірювання 

                       MEMV WM 850-30             

 

                         
 

   

  метод MEMV WM-850-30              метод MEMV WM-850-30        метод MEMV WM-850-95 

 
Вимірювальні засоби для системи WIAP® MEMV® 
Метод вимірювання MEMV WM 850-20 

 

Поз. 4.14a Вимірювальний штифт для методу вимірювання MEMV WM 850-20 

Поз. 4.14a Вимірювальний штифт, таблиця з формулами      
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Вимірювальні засоби для системи WIAP® MEMV® для методу вимірювання MEMV 
WM-850-10 A 

 

                   
 

                        Метод вимірювання MEMV WM 850-10 

 

Поз. 4.15A 3D-вимірювальний зонд USB метод вимірювання MEMV WM-850-10         

Поз. 4.15b 3D-вимірювальний зонд USB метод вимірювання MEMV WM-850-10    

Поз. 4.15c 3D-вимірювальний зонд USB метод вимірювання MEMV WM-850-10    

Поз. 4.16а  Вакуумний тримач вимірювального зонда                                                          

Поз. 4.16а  Магнітний тримач вимірювального зонда                
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Паспорт деталі WM 850-98- аксесуари 

 

Поз. 4.19а  Паспорт деталі табличка 75 х 50                                                       

Поз. 4.19b  Спеціальна шпаклівки зелена 50 мл                                                                      

Поз. 4.19c  Комплект цифр 8мм                                                             

Поз. 4.19d    Комплект букв                                                                         

Поз. 4.19e  Клеймо символ штемпель                                                                                          

         

                    
 

 

Поворотні пластинидля WIAP® MEMV® системи  

 

Для протоколу вимірювання методу WM-850_10, WM850_20, WM850_30 і WM850_95 

 

Поз. 4.21  Поворотна пластина із зажимним кільцем тип 1     

 без опорної плити  

 для V05 / V20         

                       в транспортному ящику 80x400x600 мм          

 

Поз. 4.21b   Поворотна пластина автоматична   

                       Затиск поворотної пластини і 

                       повернення у різне положення градусів  

 

Поз. 4.21c  Програмне забезпечення і PLC розширення  

                       для поворотних пластин  

                       Автоматика із  електричним керуванням                              
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Поз. 4.21b і 4.21c стосуються тільки виділеного червоним кольором  

Патент 572 / 17_7. Квітень.2017 

 

 

Зажимні призми для круглих деталей для WIAP® MEMV® системи  

 

 Поз. 4.22a    Набір зажимних призм для круглих деталей тип 2                      

                         Діаметр від 60 до 420 мм 

                         У транспортному ящику 120 х 400 х 600 мм  

 

 
                                    

                                                        MEMV фото = тип 1, тип 2 охоплює всі градуси  

 

Поз. 4.22b   Набір призм для круглих деталей до 420 мм тип 3    

 Діаметр від 60 до 420 мм 

                  У транспортному ящику 120 х 400 х 600 мм  

                  19.3 кг; без зажимного кільця, опорної пластини і  скоби /різьбового стержня 

 

 
 

 

Поз. 4.22c Набір призм для круглих деталей до 800 мм                               

 Діаметр від 400 до 800 мм 

                       У транспортному піддоні 1200 x 600 мм; 170 кг   

                       Без зажимного кільця, опорної пластини і  скоби /різьбового стержня 
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                                Версія 01                                                                       Версія 02 
 

 

Поз. 4.22d Набір призм для круглих деталей до 1200мм                                      

                      Діаметр від 600 до 1200 мм 

                      У транспортному піддоні близько 200 кг   

                      Без зажимного кільця, опорної пластини і  скоби /різьбового стержня 

 

Поз. 4.22h2  Зажимний набір для круглих деталей, пердній зажим діаметром  до 1000 мм  

 І багаторазовий зажимний пристрій     

 Діаметром до 1000 мм круглі деталі  330 4 шт.  560 3 шт 

                       У транспортному піддоні     

                       Без зажимного кільця, опорної пластини і  скоби /різьбового стержня 

 

 

 
 

Поз. 4.22h3  Поздовжній зажимний елемент для зажимного набору   

 Приналежності для поз. 4.22i, 4.22k або набору призм 4.22d 

 

Поз. 4.22i    Напольний обмежувач для гумових прокладок від зміщень внаслідок від вібрації       

 Діаметр до 1000 мм 

                       У транспортному піддоні     

                       Без зажимного кільця, опорної пластини і  скоби /різьбового стержня 

 

Поз. 4.22k  Зажимний набір для круглих деталей, пердній зажим діаметром до 3200 мм    

 Діаметр до 3200 мм 

                       У транспортному піддоні     

                       Без зажимного кільця, опорної пластини і  скоби /різьбового стержня 

 

Поз. 4.22l    Напольний обмежувач для гумових прокладок від зміщень внаслідок від вібрації           

 Діаметр до 3200 мм 
                       У транспортному піддоні     

                      Без зажимного кільця, опорної пластини і  скоби /різьбового стержня 
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Поз. 4.22m Напольний обмежувач для гумових прокладок від зміщень внаслідок від вібрації        

    Діаметр до 4000 мм 
                       У транспортному піддоні     

                      Без зажимного кільця, опорної пластини і  скоби /різьбового стержня 

 

  

 
Червоний = 4.22h і k тримач двигуна 

Чорний = 4.22і та  L напольний тримач для гуми  

 

Поз. 4.22o1 Пристрій для зажиму втулки   

 Діаметр 75-320 

1. поверх 

 

Поз. 4.22o2 Пристрій для зажиму втулки   

 Діаметр 75-320 

2. поверх 

                            

Поз. 4.23a   Опорна плита двигуна тип 1  

 Розміри плити 25 х 250 х 500 мм 

                       У транспортному ящику 80 х 400 х 600 мм; 27.4 кг 

     

 
 

Поз. 4.23b Опорна плита двигуна тип 2  

 Розміри плити 25 х 200 х 500 мм 

 4 зажими 

                       У транспортному ящику 80 х 400 х 600 мм; 27.4 кг     

         

  

Зажимні болти для WIAP® MEMV® системи  

Поз. 4.26a    Зажимні болти ящик M24 набір тип 1   

 8 х М24 х 400; 4 х М24 х 200; 8 довгих гайок M24 

 10 гайок М24; 20 шайб 

                       Ящик 80 х 400 х 600 мм 
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Поз. 4.26c    Зажимні болти ящик M24 набір тип 2  

 8 х М24 х 300; 4 х М24 х 200; 8 довгих гайок M24 

 10 гайок М24; 20 шайб 

                       Ящик 80 х 400 х 600 мм 

 
Поз. 4.26b    Зажимні болти ящик M24 набір тип 3  

 8 х М24 х 500; 4 х М24 х 300; 8 довгих гайок M24 

 10 гайок М24; 20 шайб 

                       Ящик 80 х 400 х 600 мм 

 

Зажимні скоби, вилочні захвати для WIAP® MEMV® системи 

Поз. 4.27a Зажимні скоби комплект тип 01                                               

 2 х л зажимні скоби Д 500 для M24                                         

                       4 гайки довгі М24    

 8 гайок М20короткі 

 16 штук шайб  

                       Коробка 80 х 400 х 600 мм; 25 кг 

                                             

 

 
 

Поз. 4.27b Зажимні скоби комплект тип 02                                                            

 2 х зажимні скоби Д 300                                            

                       4 х М24 х 300, 4 х M24 х 200 

 4 гайки довгі М24    

 8 гайок М20 короткі 

 16 штук шайб  

                       Коробка 80 х 400 х 600; 20 кг 

 

 

 

 



                                 WIAP® MEMV®_WM_811_r10               сторінка 35 з 47 

Це Технічне керівництво WM 852 / креслення відповідно до ст. 2 літ Федеральний закон про авторське право 

(SR 231,1) є нашою інтелектуальною власністю і не може бути скопійований без нашої згоди, копіювати, 

передавати, і не використовується для виконання д. (SR 231,1) від 09.10.1992 

©            Зроблено в Швейцарії         © 

 

Огляд номерів поз. для WIAP® MEMV® системи  

 

 
 

                                                       Фото містить поз. 4.21 і поз. 4.23b  

 

                      
      Фотографія містить поз. 4.21 та                             Фотографія містить поз. 4.21, поз. 4.23b   

      поз. 4.23b і 4.32 і 4.26a                                                      та поз. 4.22c і 4.32 

 

 
 

Містить поз. 4.21, поз. 4.23b і поз. 4.22c і 4.32 
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Різні типи V пристроїв для системи WIAP® MEMV®  

 

         

 

                                           V20 тип 1 

       

Поз. 4.30a  Другий вібратор, безступінчатий 2-осевий  
 V –збудник коливань 

                       для 5 тонн тип V05 2D тип 1 

                       - складається з корпусу, двигуна змінного струму 0,55 кВт; ексцентрика 

                       - генератор імпульсів для заготовки вагою до 5 тонн, об'ємна частка 30% 

      - 5-метровий кабель з вилкою 

 - Транспортний ящик 

                       - V05 21 кг, коробка 5,1 кг, всього 26,1 кг 

 

Поз. 4.30b  Ціна зменшена V05 2D замість V202D тип 1             

                       При замовленні  тільки WIAP® MEMV05® не  

                       WIAP® MEMV® 20,   

 

Поз. 4.30c    Другий вібратор, безступінчатий 2-осевий  
 V –збудник коливань 

                       для 20 тонн тип V20 2D тип 1 
                       - складається з корпусу, двигуна змінного струму 1,1 кВт; ексцентрика 

                       - генератор імпульсів для заготовки вагою до 20 тонн, об'ємна частка 30% 

      - 5-метровий кабель з вилкою 

 - Транспортний ящик № 6. 

 - Розміри коробки 400x400x600       

 - V20 30кг, ящик 5,5 кг разом = 35,5 кг 

 

Поз. 4.31а   Другий вібратор, безступінчатий 2-осевий  
 V –збудник коливань 
                       для 50 тонн тип V50 2D тип 1 

                       - Складається з корпусу, двигуна змінного струму 2,2 кВт; ексцентрика 

                       - генератор імпульсів для заготовки вагою до 50 тонн, об'ємна частка 30% 

                       - 6-метровий кабель з вилкою 

 - Змінний інвертер до 2,2 кВт 

 - Транспортний ящик № 6.     

 - Розміри коробки: 400 х 400 х 600  

 - Вага V50 42 кг, коробка 5,5 кг, разом = 47,5 кг 
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Поз. 4.32     Другий вібратор, безступінчатий 2-осевий  

 V –збудник коливань 
                        для 100 тонн тип V100 2D тип 1 

  - складається з корпусу, двигуна змінного струму 5,5 кВт; ексцентрика 

                       - генератор імпульсів для заготовки вагою до 100 тонн 

                       - 10-метровий кабель з вилкою 

 - Змінний інвертер до 5,5 кВт 

 - Змінна рама із поз. 1  

 - Розміри коробки    

                       - Нова велика опорна плита 40x400x750 мм    

 

Поз. 4.33      Другий вібратор, безступінчатий 2-осевий  
 V –збудник коливань 
                       для 200 тонн тип V200 2D тип 1 

    - Складається з корпусу, двигуна змінного струму 11 кВ; ексцентрика 

                       - Генератор імпульсів для заготовки вагою до 200 тонн, об'ємна частка 20% 

                       - 15-метровий кабель з вилкою 

 - Змінний інвертор до 11 кВт 

 - Змінна рама із поз. 1  

                       - Нова велика опорна плита 75 х 800 х 1250 мм 

 - Спеціальний транспорт 

 

Поз. 4.42a   Вібратор, не  змінює кут 3-осевий  
 V –збудник коливань 

                       для 20 тонн тип V20 3D тип 2 
                       - складається з корпусу, двигуна змінного струму1,1 кВт; ексцентрика 

                       - генератор імпульсів для заготовки вагою до 20 тонн, об'ємна частка 30% 

      - 5-метровий кабель з вилкою 

 - Транспортний ящик  

 - Розміри коробки: 400 х 400 х 600       

 - V20 3D 30кг, ящик 5, 5 кг, всього = 35,5 кг 

 

 

 

 

Патент 2015051312483200DE / 000778 / 14CH 

 

Поз. 4.42b   Вібратор, не  змінює кут 3-осевий   
 V –збудник коливань 

                       для 50 тонн тип V50 3D тип 2  
                       - Складається з корпусу, двигуна змінного струму 2,2 кВт; ексцентрика 

                       - генератор імпульсів для заготовки вагою до 50 тонн, об'ємна частка 30% 

      - 5-метровий кабель з вилкою 

 - Транспортний ящик  

 - Розміри коробки: 400 х 400 х 600       
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 - V20 3D 30кг, ящик 5, 5 кг, всього =35,5 кг 

 
 

Патент 2015051312483200DE / 000778 / 14CH 

 

 

Поз. 4.42d   Вібратор, не  змінює кут 3-осевий  

 V –збудник коливань 
                       для 100 тонн тип V100 3D тип 2 

         Патент 2015051312483200DE / 000778 / 14CH 

 

Поз. 4.42d   Вібратор, не  змінює кут 3-осевий   

 V –збудник коливань 
                       для 200 тонн тип V200 3D тип 2 

         Патент 2015051312483200DE / 000778 / 14CH 

 V – збудник коливань 

                       для 20 тонн тип V20 тип 3 
                       - складається з корпусу, двигуна змінного струму 1,1 кВт; ексцентрика 

 - Регульована система кута від 0 до 80 градусів 

                       - генератор імпульсів для заготовки вагою до 20 тонн, об'ємна частка 30% 

      - 5-метровий кабель з вилкою 

 - Транспортний ящик  

 - Розміри коробки: 400 х 400 х 600       

 - V20 3D 30кг, ящик 5, 5 кг, всього =35,5 кг 

 

Поз. 4.43b   Другий вібратор, із регулюванням кута 3-осевий  
 V –збудник коливань 

                       для 50 тонн тип V50 тип 3 
                       - складається з корпусу, двигуна змінного струму1,1 кВт; ексцентрика 

 - Регульована система кута від 0 до 80 градусів 

                       - генератор імпульсів для заготовки вагою до 20 тонн, об'ємна частка 30% 

      - 5-метровий кабель з вилкою 

 - Транспортний ящик  

 - Розміри коробки: 400 х 400 х 600       

 - V20 3D 30кг, ящик 5, 5 кг, всього =35,5 кг 

 

Поз. 4.43c   Другий вібратор, із регулюванням кута 3-осевий  

 V –збудник коливань 
                       для 100 тонн тип V100 тип 3 
                   

Поз. 4.43d  Другий вібратор, із регулюванням кута 3-осевий  
 V –збудник коливань 

                       для 200 тонн тип V200 тип 3 
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  Поз. 4.44a  Вібратор, автоматичне регулювання ексцентрика багатовісьовий                       
 Подвійний V –збудник коливань  

                       для 20 тонн тип NV20 тип 4 
                       - складається з корпусу, електродвигуна змінного струму 2 х 1,1 кВт; 

ексцентрика   

                          автоматично регулюється  

                       - генератор імпульсів для заготовки вагою до 20 тонн, об'ємна частка 30% 

      - 5-метровий кабель з вилкою 

 - Транспортний ящик  

 - Розміри коробки: 400 х 400 х 600       

 - V20 3D 30кг, яшик 5, 5 кг,  всього = 35,5 кг 

 

 

 

 

 

Позиція 4.4 стосується тільки верхньої деталі червоної без нижньої частини 

Патент 572 / 17_7.квітень.2017 

 

Поз. 4.44b   Вібратор, автоматичне регулювання ексцентрика багатовісьовий                       

 Подвійний V –збудник коливань  
                       для 50 тонн тип NV50 тип 4 
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Струбцини тип 1 для системи WIAP® MEMV®  

Зажим із допомогою струбцин сьогодні WIAP, якщо можливо, уникається, так  як з'єднання 

деталі із збудником часто призводить до несправності. Проте, для деяких деталей, цей 

спосіб кріплення як і раніше необхіден. 

 

                     
 

Поз. 4.50    Струбцина зварна тип 1 0-150 2 шт           

                        що складається з 2 струбцин в коробці  

 Коробка 80 х 400 х 600 мм; 19 кг    

                    

Поз. 4.51  Струбцина зварна тип 1 0-175 2 шт  
 Коробка 80 х 400 х 600 мм; 20.5 кг 

                                           

Поз. 4.52  Струбцина зварна тип 1 0-200 2 шт  

 Коробка 80 х 400 х 600 мм; 22 кг 

                                       

Поз. 4.53  Струбцина зварна тип 1 0-250 2 шт                 

 Коробка 80 х 400 х 600 мм 

         

Поз. 4.54  Струбцина зварна тип 1 0-300 2 шт                  

                       Коробка 80 х 600 х 600 мм 

        

Поз. 4.55     Струбцина зварна тип 1 0-400 2 шт 

                       Коробка 80 х 400 х 600 мм 

               

 Запобіжні струбцини тип 2 для MEMV® системи WIAP®  
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Патент 672/16 25. Травень 2016 

 
Поз. 4.50   Запобіжна струбцина тип 2 0-150 2 шт                            

     що складається з 2 струбцин в коробці 

 

Поз. 4.50a  2x насадки 150 мм з двома шпинделями TR    

      

Поз. 4.50c    1 WIAP набір струбцин 150 мм TR   

 що складається з 2 струбцин в коробці 

                       Коробка 80 х 400 х 600 мм; 19 кг    

 

Поз. 4.50d  1 насадка 150 мм шпинделя TR     
     

 

Патент 672/16 25.травень 2016 

                

Поз. 4.51 Запобіжна струбцина тип 2 0-175 2 шт    
 Коробка 80 х 400 х 600 мм; 20.5 кг 

                                            

Поз. 4.52  Запобіжна струбцина тип 2 0-200 2 шт    

 Коробка 80 х 400 х 600 мм; 22 кг 

                                       

Поз. 4.53  Запобіжна струбцина тип 2 0-250 2 шт                      

 Коробка 80 х 400 х 600 мм 
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Поз. 4.54  Запобіжна струбцина тип 2 0-300 2 шт                       

 2 коробки 120 х 600 х 600 мм 

        

Поз. 4.55      Запобіжна струбцина тип 2 0-400 2 шт                      
 2 коробки 120 х 400 х 600 мм 

                          

 Вібраційний стіл для WIAP® MEMV® системи  

Поз. 4.90  Вібростіл    

                       800 x 1200 800 мм рівень землі             

 240мм гумова буферизация  

                       Максимальне навантаження близько 1500 кг       (Спеціальне рішення також 

можливе за запитом)                                                       

                                        

                 
 , 

Поз. 4.91  Зажимні скоби комплект для вібростола   

              

 Фабрична теліжка для системи WIAP® MEMV®  

Поз. 4.95     Фабрична теліжка тип 2    

                       1200 Д х 800 Ш х 1900 B  

                      Навантаження колеса 400 кг / 1600 кг 
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Поз.4.96        Фабрична теліжка тип 3  

                                  Розмір: Ш = 1140 мм; Г = 600 мм; В 1440 з колесами; 

  В = 1260 мм без коліс 
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Завишена ціна за алюмінієві коробка тип 2 замість пластикових тип 1 для WIAP® 
MEMV® 

Поз. 4.97a        Набір замість пластикових коробок тип 1  

                                   Алюмінієві коробки набір тип 2          

                                 Набір для всіх основних коробок позиція від 1 до 3       

 

Поз. 4.97b        Набір замість пластикових коробок тип 1 1    
                                   Алюмінієві ящики тип 2                                               

  200 х 400 х 600 мм  

 

Поз. 4.97c        Набір замість пластикових коробок тип 1   
                                  Алюмінієві ящики               

                                  300 х 400 х 600 мм 

  

Поз. 4.97d        Набір замість пластикових коробок тип 1  

                                  Алюмінієві ящики тип 2               

                                  400 х 400 х 600 мм 

  

         
 

Зміни технічних удосконалень можуть бути зроблені без попереднього повідомлення. 
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5) ТАБЛИЦЯ ВАГИ V ЗБУДНИКА  

V збуджувач тип Твін сам автоматично регулює ступінь ексцентрика від 0% до 100% під 

час роботи. Максимальне навантаження розрахованн; ідентично  як в ручному пристрої V 

збудника. 

 
 

V збудник таблиця налаштування ексцентрика    

WIAP® MEMV® системи  
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ний 

диск диск диск диск диск диск диск диск диск диск 

LC05 до 5 тонн 

LC20 до 20 

тонн 

LC50 до 50 

тонн 

LC100 до 100 

тонн 

LC200 до 200 

тонн 

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 

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 

10243

8 

10243

8 204876 

 

 
 

6) ВИСНОВОК 

Процес WIAP® MEMV® дозволяє знімати  

напруження у багатьох варіантах 

деталей. Так як сьогодні всі 

підприємства люблять гнучкість, це 

дозволяє виготовляти деталі 

індивідуально. Виготовляти за короткий 

період, а також за хорошою ціною. 

WIAP виготовляв у попередні роки 

великі машини, включаючи найбільший  

 

 

 

 

токарний верстат з ЧПУ, який коли-

небудь був побудований в Швейцарії. 

Завдяки зняттю напружень в металі з 

вібрацією завжди можна було постачати 

швидко і мобільно. Не дозвольте і собі 

також пропустити цей варіант. Це 

допомагає виробляти заготовки швидко, 

добре і по вигідній ціні. 
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7) ДОДАТКОВО: ФОТОГРАФІЇ ВЕРСТАТІВ 

WIAP® 

Ось деякі фотографії верстатів, які були 

нами від A до Я розроблені і побудовані. 

 

 
WIAP® DM4-C токарний верстат з ЧПУ 

на 15 градусів регулююча револьверна 

головка  

 

 
Каролійна Відмер під час монтажу 

пвдкладки після ремонту 

 

 
WIAP® DM4-С, токарний верстат з ЧПУ, 

подвійна X- система напрявляючих, що 

рухаються окремо 

 

 

 

Wiap® DM2-V являє собою вертикальний 

токарний верстат із висячою 

шпіндельною головкою. Рішення 

аналогічно як у оброблювального центру. 

Застосовується DM2-V для середніх та 

великих серій. Це означає, що цей станок 

повністю замінює звичайні установки з 

роботами. Вертикальне точіння 

заощаджує додаткову автоматизацію, 

так як шпінлельна бабка бере на себе 

обробку завдання. 
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Цей спеціальний поворотний 

фрезерувальний верстат WIAP® DM2_XP 

був виготовлений для великої компанії. 

Він міг точити і фрезерувати із 20`000 

оборотами. У той же час обертовий 

шпиндель, який точить із поперечною 

токарною головкою. Вся конструкція від 

WIAP. Це був один з напружених проектів, 

які коли-небудь WIAP виконував. 

Тривалість циклу одна деталь 2 секунди. 

І дуже точний клієнт, який ділив  секунду. 

 

 
В цілій основі із колоною DM2-V і A-DM2 

напруження також були зняті вібрацією. 

 

 
Справа WIAP® DM 4-C номер машини 

10029. Вона була побудована для отвору 

шпинделя 365 мм. 

 

 
Ця WIAP® DM4-С має діаметр коливання 

1300 мм. 12-кратна дискова револьверна 

головка і 265 мм прохід шпинделя, вага 

машини 13 тонн. Розробка і виробництво 

WIAP. № машини 10020.    

 

 

Двосторонній токарний верстат з ЧПУ 

WIAP® DM2 А. Два револьвера. Дві рухомі 

револьверні головки. Власний 

навантажувач WIAP PL 2 для деталей 

вагою 2 х 7 кг. 

 

 

Концепція, машина. Вібраціне зняття 

напружень. 
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8) КОНТАКТ 
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