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ДИНАМИЧНО БАЛАНСИРАНЕ
Прибора CoCo-80 включва точнa и леснa програма за динамична балансиране която
може да се прилага за една равнина и динамични решения за балансиране в две
равнини. Динамична програма за балансиране изисква тахометър, и най-малко един
датчики за вибрация (акселерометър, датчик за скорост или датчик за преместване).

Динамично балансиране на място
Много машини, ако не всички, могат да извлекат полза от прецизно динамично
балансиране на място. Дебаланса на ротора може да бъде сериозна причина и
основата на прекомерно високи вибрации. Големи количества на дебаланс може да
доведе до вторични проблеми, включително прекомерно износване на лагерите и
съкратен живот, структурна умора, както и да се предават вибрациите на други
машини наблизо, прехвърляне на вибрациите в тръби и канали, звук с високи нивата
на шума, и по-голямо използване на енергия. Някои видове ротори може да бъде
статично балансирани на изпитателен стенд, въпреки това да може да се налага да
бъдат динамично балансиран след монтажната инсталацията и да се коригира за
всяко разкуплирано разпределение на теглото, които могат да бъдат открити по
време на работа.
Дeбалансa в роторна е резултат от не-равномерно разпределение на теглото по време
на работа на ротора, съчетани с възможност за усукване или огъване на ротора по
време на работа, което води до изместени реалния ротационна ос с инерционната ос
на центъра на ротора.
Балансирането се класифицират в два вида: статичният дебаланс и дебаланс от
двойка сили. В действителност, динамичен дисбаланс е сума на векторите в горните
две. Дебаланса от двойка сили се дължи на центробежните сили, създадени от масите
дебаланс в различни ротационни равнини.
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Фигура 1: Статичен и моментен дебаланс
Тези два вида се вижда от горните фигури. Плътната линия показва централната
инерционна ос на ротора, а прекъснатата линия е истинската оста на въртене.
За статичен дисбаланс на двете оси на въртене са успоредни, така че един равнина
балансиране може да се използва за решаване на дебаланса. Въпреки това, е рядъко
се среща да съществува само статичен дисбаланс в ротора. При всяка значителна
дължина и една балансиране равнина няма да може да коригира дебалансата двойка
сили, ако има такива. В илюстрацията по-горе за дебалансата двойка сили, инерцията
ос минава през центъра на тежестта на ротора и се пресича с оста на въртене.
Създадения дебаланс, ще се появи като 180° разлика във фаза между двете равнини.
В реалните приложения, повечето случаи тази фазова разлика не е точно 180°, което
означава, че главната ос на инерция не преминава през центъра на тежестта, нито е
успоредна на оста на въртене.
Целта на динамично балансиране е да се намери на тежки петна и техните позиции в
ротора, но в действителност не могат да бъдат идентифицирани тежки място, освен
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ако ние правим промени в системата и измерване на въздействието на промените. Ако
приемем, че твърд ротор реагира като линейна система, метода на коефициент на
влияние може да се използва за изчисляване на теглото и позицията на коригиращи
тежести, за да разреши дебаланса. Чрез добавяне на пробни тежести на ротора в
известни места, ние може да измерим реакцията на ротора в нива на вибрации и
фаза. Тези коефициенти на влияние ни позволяват да се изчисли правилната тежести
и места за да се коригират дебаланса в всяка равнина. След като знаем
коефициентите на влияние за ротора следващите балансирания не изискват пускове с
пробни тежести.

Фигура 2: Схема на двуравнинно балансиране.
Горната фигура е типичен схема за настройка на балансирането на две равнини,
включително на ротора, лазерен тахометър и акселерометър. Оборотомера се
използва за прецизно измерване на скоростта на въртене и референтния сигнал за
фазата, а датчик за вибрации като акселерометър се използва за изчисляване на
вибрациите на амплитудата и фазата. Ако два акселерометъра се използват
едновременно, времето за да се правят измервания и пробни пускове се съкращава
наполовина.
Програмата за балансирането на ротора прави предположението, че системата е
линейна и не-гъвкави. Коефициента на влияние се използва за да опише как на
системата ротор-опори реагира на дебалансните промени в теглото. Ние поставяме
пробни тежестта на ротора, които пораждат промяна на вибрации и фаза, за да се
изчисли коефициентът на влияние. Равнина 1 и равнина 2 си влияят взаимно, така и
за балансиране на две равнини трябва да знаем влиянието върху двете равнини,
причинени от пробните тежести. Софтуерът автоматично изчислява необходимите
корекции на теглото и фазовия ъгъл чрез тези коефициенти и първоначалния вектор
на дебаланс. В следващата подробно блок схема се показват отделните стъпки за
балансиране в две равни, като се използва методът на коефициента на влияние.
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Настройка измерването при динамично балансиране

Измерване векторите на дебаланс в двете равнини

Измерване векторите на дебаланс с пробна тежест от към равнина 1

Измерване векторите на дебаланс с пробна тежест от към равнина 2

Изчисляване на корекиращите тежести и фазови ъгъли и се добавят

Необходимо ли е
добалансиране

Да

Изчисляване на допълнителните
тежести и ъгли и се добавят

Не
Край динамично балансиране

Фигура 3: Последователност при динамично балансиране.

Настройка на измерването при балансиране на ротори
Преди да започнете да се балансира машината, трябва да се провери дали
вибрациите на машината се дължи главно на дисбаланс, в противен случай
динамично балансиране не може да реши проблема и много време, ще бъде загубено.
Ако не са били диагностицирани, функцията за измерване на място е отличен начин
за бързо измерване на вибрациите и определяне дали е вероятно този проблем да
бъде дисбаланс. Един добър начин да се провери дисбаланс, ако има такъв, е да се
монтират два датчика на единия край на машината в вертикална и хоризонтална
посока, 90° един от друг. Ако основната причина за вибрациите на машината е
машина дисбаланс, фазовата разлика между двата канала ще бъде около 90°, или
използваната действителната разлика в ъгъла между двата датчика. Амплитудата на
вибрация трябва да е почти една и съща за всеки канал. Ако показанията се
различават следва че, други проблеми са налице и по-нататъшен анализ ще бъдат
необходими за решаване на проблема с вибрациите.
След като състоянието на дисбаланс се провери, машината трябва да бъде спряна. С
CoCo в режим VDC, се настройват лазерния тахометър и датчиците за вибрации. Ако
само един датчик за вибрации ще бъде използван, то той трябва да се намира в точно
една и съща позиция на всяко измерване за всеки пуск за балансиране. Сложете
отразаяащия маркер на видно място на вала на ротора, така че да бъде достъпен за
лазерения тахометър. Тази точка ще бъдат определени като фаза 0 ° в балансиране
програма. Също така имайте предвид, дали ще бъде по-лесно да поставяте пробните
тежести и корекционите тежести в същата посока на въртене на вала, или в
обратната посока на въртене на ротора.
След инсталирането на оборудването, проверка на входните канали и датчици, които
ще се използват за балансиране на проекта. Отидидете на страницата за настройка
параметрите на балансиране на ротора, натиснете F3 Set Sensor & Channel, и
натиснете Enter.
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Фигура 4: Настройка на входни канали и датчици.
Натиснете F1 Edit Table, както е показано на долната фигура. Входните канали и
таблицата с датчиците могат да бъдат редактирани.

Фигура 5: Състояние на входните канали.

Фигура 6: Настройка на входните канали.
Въз основа на вида на сензора, които се използват за всеки канал, измерваното
количеството, режим на въвеждане, инженерни единици и чувствителност трябва да
бъдат настроени. На горната фигура IEPE акселерометър се използва по каналите на
2 и 3, на канал 4 се използва стандартен акселерометър и оборотомера както винаги
е по канал 1.
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Фигура 7: Настройка на датчиците.
Input Mode - Режим на въвеждане - всеки канал трябва да съответстват на
съответното сензор, или да бъде изключен, ако не се използва.
High-Pass – трябва да се използва правилната срязващата честота на
високочестотния филтър. Бъдете сигурни, че честотата на високочестотния филтър, е
не по-висока от половината на скоростта на въртене машината.
Status - опция за включване / изключване на канал.

Програма за балансиране стъпка по стъпка
След като CoCo е настроен и сензорите са на място, може да се стартира програма за
балансиране на ротори.

Подготовка за балансирането
Отворете Onsite Measurement и изберете Rotor Balancing, както е показано на
фигура по долу. Натиснете F6 OK, за да стартирате приложението. На началната
страница, натиснете F1 Job Title, въведете името на работата по балансиране на
машината и натиснете F6 OK за запис и след това натиснете F6 Start, за да отидете
на следващата стъпка - параметрите за настройка.

Фигура 8: Опции за измервания/балансиране на място
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Фигура 9: Прозорец за балансиране на ротори
Този началния екран показва инструкциите на балансиране и настройка. Това е
изображение за балансиране в две равни.
Натиснете F1 Job Title, за да зададете името на проекта, F2 Load Project, за да
заредите записан проект, който бе записан преди това, F3 Load IC за зареждане на
коефициентите влияние, F5 Quit, за да се откажат от теста, и F6 Start, за да
започнете балансирането.

Фигура 10: Прозорец за въвеждане коефициентите на влияние
За да въвеждане коефициентите на влияние, първо присвояване на стойността на
амплитудата и фазата, и след това натиснете F1 Insert, за да вмъкнете двойката
коефициенти. Ако искате да изтриете запис, просто маркирате елемента, след това
натиснете бутона F2 Delete.
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Фигура 11: Екран за настройка на параметрите за балансиране.

Настройка на параметрите
Списъка с параметърите е показан на горната фигура - страницата с параметрите за
настройка.
Plane Number: определя броя на равнините за балансиране. 1 за една
равнина или 2 за две равнини.
Average Type: определяне на вида на усредняване на спектъра на сигнала;
възможностите са: без, линейно, и експоненциално. Обикновено се използва
линейно усредняване, тъй като всяко измерване ще имат равна тежест, след
като нормалната работна скорост и температури са достигнати.
Average Number: определяне на броя на усредняванията за всяко измерване.
Като всяко друго измерване, голям брой на усреднявания ще отнеме много
повече време, за да се измери всеки цикъл. Обхватът на броя усреднявания е
от 1 до 1024.
Weight Unit: определя единицата за маса в g, kg,
преобразуването се обработва от програмата автоматично.

oz

или

lbs;

Length Unit: определя единицата за дължина като mm, cm, m, inch, или ft;
преобразуването се обработва от програмата автоматично.
Movement: определяне на посоката на добавяне на тежести - Against
Rotation (срещу въртене) или With Rotation (по въртене). Пика на
оборотомера, независимо дали е получен от лазерен тахометър или keyphasor,
се счита за нулев ъгъл фаза 0°. Броят на градусите за местата на тежестите,
ще бъдат определени от този ъгъл по посоката на въртене или в обратната
посока. Измерването на фазовия ъгъл зависи от избраната посока.
Vibration Display Type: Определете вида измерване, които да бъдат
наблюдавани - като ускорение, скорост или преместване. Измерването на
фазовия ъгъл не зависи от вида измерване.
Measurement Type: определят вида на стойността на сигнала - Peak2Peak,
Peak или RMS.

Настройка на тахометъра
Натиснете F1 Tacho Setting, за да въведете страница за настройка на тахометъра,
показана в долната фигура, в която се определя прага/нивото на тригера и се
показва сигнала от тригера при въртенето. Натиснете F5 Back To Main Setup след
приключване на настройката.
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Фигура 12: Настройка на тахометъра

Разширена настроика на параметрите
Натиснете F2 за да влезете в страницата за разширена настройка, показана във
фигура по-долу, в който се задават вида на измерване и единиците.

Фигура 13: Предпочитания за показване на екрана при балансиране

Начален пуск
След като всичко е готово се включа машината. Натиснете F6, за да започне
програмата начален пуск и измери състоянието на дисбаланс на машината. Тази
страница показва амплитудата на вибрации (MAG) и фазата (Phase) в градуси за
всяка равнина. Когато всяка стойност спира да се променя, натиснете Напред към
следващата стъпка. Данните се записват автоматично от програмата.
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Съобщението по-горе може да излезе, ако канала на тахометъра CH1, не открие
надежден сигнал от тахометър. За провеждане на добро балансиране, въртяща се
машина трябва да е в стабилна скорост и CoCo трябва да открие надежден тахо
сигнал.
Функционалните клавиши се използват както следва:
F1 Traces, дефинира текущото съдържанието на дисплея. Опциите за
показване са: графика на сигнала или вибрации и фаза.
F2 Procedure, показва стъпките на балансиране, и назад може да се
използва за оперираните стъпки.
F3 Redo, изчиства актуални данни извършва процеса отново.
F4 Summary, показва резултатите от текущите данни, включително всяка
фаза амплитуда на вибрация, добавена маса и т.н.
F5 Tool, менюто Инструменти, включва изчисляване на пробната маса,
разделяне на тегла, комбинация на тегла и т.н.
F6 Next, следваща стъпка.

Фигура 14: Прозорец при първоначално измерване за балансирането
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Пробна тежест: Равнина 1
Изключете машината, добави подходяща маса за подходящо положение на равнина 1,
както е изчислено от програмата, както е показано на долната фигура. Натиснете F1
за въвеждане на балансиращите параметри, и програмата ще се изчисли автоматично
масата на теглото за добавяне.
Съвет: Трябва да се следва правилото 30/30, т.е. след добавяне на
пробна тежест, ако амплитудата на вибрации машина се е променила с
повече от 30%, или фазов ъгъл се е променило над 30°, или и двете са се
променили повече от 30, крайния резултат ще бъде точен.
Полярната диаграма показва позицията на маса която трябва да се добави. За да се
постигне максимален резултат с минимални маса, като цяло, масата се добавя към
външната повърхност на ротора в район, който няма да направи контакт с някоя част
на машината по време на въртене. По късно, когато се добавят коригиращи тежести,
те ще се изчислят за да се добавят на същото разстояние от централната линия на
вала. Уверете се, че избраната маса се намира правилно на равнина 1, след това
натиснете F6 към следващата стъпка. (Радиуса настройка няма влияние върху
изчисленията. Ако пробни тежестите се поставят от външната страна на ротора,
програмата ще приеме тежестта на корекция ще бъдат поставени на същото
разстояние от центъра на вала.)
На фигурата долу, пробната тежест от 0.08 oz е изчислен от програмата, да бъдат
добавени на 0° фаза.

Фигура 15: Тежест за балансираща равнина 1.

Пробна тежест: Пуск 1
Стартирайте машината отново. Амплитудата вибрациите и фазата на двете равнини за
пробен пуск 1 са показана на фигурата. След като показанията са стабилни,
натиснете F6 към следващата стъпка. Ако не сте доволни от показанията (не
забравяйте и правилото 30/30), натиснете F3, за да се рестартира след поставяне на
нови пробни тежести.
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Фигура 16: Пуск 1 с пробна тежест.

Пробна тежест: Равнина 2
Изключете машината. Премахване пробната тежест от равнина 1. Повторете с
поставяне на пробна тежест в равнина 2. Уверете се, че подходяща тежест е
поставена в равнина 2, натиснете F6, за да преминете към следващата стъпка.
Следвайте същите стъпки за равнина 2, пробна тежест 2, както вече обяснихме за
равнина 1.

Фигура 17: Тежест за балансираща равнина 2
След показанието е стабилено, натиснете F6 за следващата стъпка. При завършване
на пуска, на екрана ще се покажат в резюме резултатите.

Фигура 18: Пуск 2 с пробна тежест
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Изчислете корекционата маса и фазов ъгъл
Изключете машината и премахване пробната маса от равнина 2. След приключване
на предишните стъпки, програма за балансиране ще изчисли необходимата маса и
фаза за корекционните тегла автоматично, както е показано на долната фигура.
Първите две стойности в таблицата са необходими маса и фаза, информацията за
радиусът не се използва и може да бъде оставен като 0. Програмата приема, че
корекция на теглото са на същото разстояние от центъра на вала, като пробните
тегла.
Полярната диаграма показва, където трябва да се добави корекция на тежести във
всяка равнина. В горната на полярната графика фаза 0° е позицията на
отражателната точка/отметка за лазерен тахометър или keyphasor. Моля, имайте
предвид, че тази позиция трябва да бъде дефиниран преди това по отношение на
отражателната точка и посока на въртене на ротора.
След корекция на добавени тежести към всяка равнина е направена, трябва да се
извърши окончателен пуск за балансиране, за да се провери амплитудата на
вибрация и фазата.

Фигура 19: Изчислени балансиращи/коригиращи тежести.

Пуск след добавяне на корекциони тежести
Включете машината и след оборотите са стабилни, амплитуда на вибрациите и фаза
се показват като на фигурата. Ако процедурите са следвани правилно, вибрациите на
машината трябва да бъде значително намален.

Фигура 20: Пуск с балансиращи/коригиращи тежести
Ако нивата на вибрациите не са се променили или са се увеличили, след като
необходимата балансираща тежест е добавена, моля, проверете, както следва:
Проверете дали датчиците и тахометъра са правилно приложени в съответните им
местоположения. Проверете и вижте, ако посоката на въртене на вала, в сравнение с
програмата на дисплея е настроена правилно и проверете дали настройките на
входен канал и таблицата със сензори, са били въведени правилно. Ако някой от тези
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параметри са погрешни, моля, задайте правилно и рестартирайте динамичното
балансиране.
Ако цялата информация за настройката и действия изглеждат правилни, но нивата на
вибрации са все още високи след динамично балансиране, може да има други
проблеми.

Пуск за добалансиране (Trim Run)
Въпреки че методът с коефициенти на влияние за динамично балансиране е много
точен, незначителни грешки в местата и теглата на корекционите тежести може да
доведе до някоакъв остатъчен дисбаланс, след като е завършена динамично
балансиране. Също така не забравяйте, че методът с коефициенти на влияние
предполага твърда маса и линейна реакция. Някои ротори може да се малко или
много огъват или усукват при работа. Допълнителни пускове, наречени пускове за
добалансиране може да се извършат, за да се премахнете остатъчния дисбаланс,
докато намалее степента на дисбаланс за целите на потребителя. В края на
програмата за балансиране на ротори ще бъдете подканени да се я извършите отново
или да я запишете и да се сложи край на програмата.

Край на пуска за балнсиране
Когато програмата приключи, софтуерът ще покаже всички текущи данни за вас,
както е поаказано на фигурите по-долу. Софтуерът ще запише на данните
автоматично и данните могат да бъдат заредени отново, ако е необходимо.

Фигура 21: Обобщение на резултатите при балансиране.
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Допълнителни модули за балансиране на ротори
Модул за изчисление на пробното тегло
За да се намали грешката при изчисленията на динамичния баланс, трябва да има
някаква разлика между всеки получен вектор на дебаланс. Правилото 30/30 описва
оптималното количество промяна в амплитудата и фазата. Ако добавената маса е
твърде малка, векторът на дебаланса може да не се промени достатъчно и програмата
няма да може да изчисли точно корекционните тегла. Твърде голяма маса, добавена
към ротора, може да повреди въртящата се машина. По този начин изчислението на
необходимата маса за пробно тегло се изпълнява от програмата, показана на фигура
252. Потребителят трябва да определи масата на ротора, радиуса и скоростта на
въртене (ако скоростта на въртене съществува от тахометъра, не е необходим вход),
и след това натиснете F1, за да изчислите приблизителната маса за пробното тегло.

Фигура 22: Изчисление на пробното тегло.
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Модул за разделяне на тегло
В много случаи изчисляването на пробно тегло и местоположение представлява
решение, което не е подходящо за машината. Чрез въвеждане на допустимите фазови
ъгли, където тежестите могат да бъдат монтирани и въвеждат пробното тегло,
програмата изчислява комбинация от разделени тежести, които да бъдат инсталирани
на всеки фазов ъгъл, както е показано на фигура 23. F2 Insert P1Wts показва екрана
за равнина 1, и F3 Insert P2Wts показва екрана за равнина 2. В полето надпис
Weight/Тегло въведете пробното тегло и ъгъла, предложен от инструмента за
изчисление на пробното тегло. След това въведете ъгъла, под който искате програмата
да осигури решение за разделянето, като например 30 °. Това трябва да съответства на
наличното разположение на ротора, като например лопатките на голям вентилатор.
След натискане на F1 Calculate теглата и ъглите на решението се показват в долната
половина на екрана.

Фигура 23: Разделяне на теглото.
Модул за комбиниране/събиране на тегла
Модула за комбиниране на теглото е обратен процес на инструмента за разделяне на
теглото, т.е. той може да комбинира две тежести от два ъгъла заедно към масата при
определения фазов ъгъл. Операцията е показана на фигура 24; натиснете F1 за
резултатите от изчисленията, показани в долната част.

Фигура 24: Разделяне на теглото.
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