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ubrifierea i ins ectarea 
rulmenþilor folosind ultrasunete
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M onitori area stării rulmenților și lu ri ierea  ltrasound-ul 
o eră un a ertisment din timp cu pri ire la pro leme ale 
rulmenților sau pro leme de resare
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Ins ec ia re icti  și r acti  a ec i amen-
tel r r tati e cu un instrument cu ultrasunete are 
multe a anta e  
n ite a re us : Ultrasound-ul poate fi utilizat 

la orice viteză a rulmentului – inclusiv la rulmenţii 
de viteză lentă, chiar și la viteze de 1 RPM
n E itarea su ra lu ri ierii  Între 0  și 80  

dintre defecţiunile rulmenţilor au legătură cu lubri-
fierea. Identificaţi lipsa lubrifierii și preveniţi supra-
lubrifierea
nM nit ri are e la istan  și nline: Senzorii 

ultrasonici montaţi permanent pot monitoriza 
rulmenţii 2 / . Creaţi trend-uri și configuraţi nive-
lurile de alarmă.

Putem evita timpii de oprire a producţiei 
anticipând defecţiunile lagărelor și prevenind 
problemele de lubrifiere.

vanta ele Ultrasound ului în monitorizarea 
stării lagărelor

n r ram e ins ec ie ultras un  a 
rulmen il r er
n vertismente din timp cu privire la defecţiuni
n Detectarea lipsei de lubrifiere
n Prevenirea supra-lubrifierii
n oft are avansat pentru a vă ajuta în proce-

sul de lucru și analiza eficienţei

Ultrasound-ul poate fi folosit pentru toate 
vitezele rulmentului mare, medie și mică . În plus, 
deoarece ultrasunetul este un semnal cu frecvenţă 
ridicată si undă scurtă, este posibilă filtrarea zgo-
motelor de fundal parazite și derutante și se poate 
realiza cu succes concentrarea asupra elementului 
specific care urmează să fie inspectat.

Metodele de inspecţie de bază sunt extrem de 
simple și necesită puţină instruire. Cele mai sofisti-
cate instrumente digitale oferă opţiuni pentru pro-
grame complete de monitorizare a stării lagărelor
n og de date  soft are pentru trending și 

setarea parametrilor de alarmă
n Transmiterea datelor de setări  pentru colec-

tarea de date pe baza unei rute extrem de rapide
n Înregistrare eșantion de sunet  analiza spec-

trală pentru evaluare și raportare
n Formate customizabile de raportare care 

încorporează alţi parametri și imagini
n Partajare de date  Pachete soft are care 

funcţionează într-o reţea de calculatoare

anta e c eie al r ramului ultras nic 
entru la re
n ltrasound-ul necesită training minim
n Procesul de implementare este rapid și se 

integrează cu ușurinţă în programele existente
n oft are de gestionare de date ușor de 

utilizat și care creează rapoartele de care aveţi 
nevoie
n Pentru fiecare nivel de inginerie există 

un program care să corespundă nevoilor 
dumneavoastră
n Transferul programelor existente este 

ușor, ceea ce îl face durabil pe termen lung
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Cum funcþionează ins ecþia rulmenþilor rin 
ultrasound

Instrumentele ultrasound detectează fricţiunea  
mișcările mecanice produc un spectru larg de 
sunet. Unul dintre principalii factori care contri-
buie la stresul excesiv în utilaje este frecarea. 
Concentrându-se pe o bandă îngustă de frecvenţe 
înalte, instrumentul detectează modificări subtile 
ale amplitudinii și calităţii sunetului, produse de 
echipamente în funcţionare. eterodinizează apoi 
aceste sunete, care în mod normal sunt nedetecta-
bile, în intervalul audibil unde sunt auzite prin căști 
și observate pe un panou de afișare pentru tending, 
comparaţie și analiză.

-a stabilit că monitorizarea cu ultrasunete 
oferă o avertizare timpurie cu privire la defectarea 
rulmentului. u st sta ilite i erite eta e ale 

e ect rii rulmentului
n  creștere de 8 dB faţă de nivelul de referinţă 

indică un stadiu de pre-defecţiune sau lipsa de 
lubrifiere.

n Creștere de 12 dB stabilește chiar începutul 
modului de defecţiune.
n Creștere de 1  dB indică o stare avansată de 

defectare.
n Creștere de - 0 dB avertizează asupra unei 

defecţiuni grave.

Pentru cei care utilizează analiza spectrală cu 
ultrasunet, aceste condiţii pot fi adesea observate 
atât prin analiza T, cât și prin analiza seriilor de 
timp.

etode de ins ecþie ultrasonică a rulmenþilor
E ist  trei met e entru m nit ri area ultra

s nic  a la rel r
n m arati  Comparaţi același tip de lagăre 

și observaţi deviaţiile, rapid și ușor de realizat
n Ist ric   tabiliţi un trend de valori măsurate 

de-a lungul timpului, cu ajutorul soft are-ului DM
n nalitic  tilizaţi soft are-ul pectralyzer și 

calculatorul integrat de defecţiuni de lagăr

Cu metoda Ist ric și utilizând soft are-ul DM  
putem de asemenea programa nivele de alarmă în 
punctele noastre de date:
n tabiliţi o citire de nivel de referinţă
n alarma 1  indică o lipsă de lubrifiere
n alarma 2  averisment prematur de defecţiune 

lagăr
După încărcarea de date noi de la o rută, 

funcţiile de raportare ale softului vă vor ajuta să 
generaţi rapid și ușor un raport de lubrifiere.

ubrifierea rulmenþilor cu a utorul ultrasound ului
Între 0 și 80  dintre toate defecţiunile rulmenţilor catastrofale, 

funcţionale și premature  sunt legate de lubrifiere.

În afară de selectarea corectă a lubrifiantului, utilizaţi instrumentele 
ultrasonice pentru a identifica lipsa de lubrifiere și pentru a preveni condiţiile 
de supra-lubrifiere.

etaţi un nivel de referinţă pentru fiecare lagar, testaţi periodic pen-
tru a observa creșterea nivelului în decibeli. tunci când un lagăr atinge 
o creștere de 8 dB peste nivelul de referinţă fără nicio modificare asupra 
calităţii sunetului, necesită lubrifiere. tunci când aplicaţi lubrifiant, opriţi-vă 
când nivelul dB revine la nivelul de referinţă. Este chiar atât de simplu

anta e
n Instrument rentabil pentru personalul care se ocupă de lubrifiere
n șor de utilizat
n Vă menţine mâinile libere pentru a lubrifia cu ajutorul suportului de 

montare sau a tocului pentru curea. 




