
 

 

 

1.3 A rezgésmérő műszerek pontosan kell dolgozzanak,  

mert a mérés során a kezelőnek korlátozott idő áll  

rendelkezésére. Nincs idő egy alapos, minden részletre kiterjedő 

vizsgálat elvégzésére. Ennek ellenére nem szabad, hogy egy 

meghibásodást ne fedezzen fel a vizsgálat során. A motor rezgés 

egyes frekvenciái gyakran összeadódnak a forgási sebességgel és 

ezek gyakran utalnak meghibásodott csapágyra, meghajlott 

tengelyre és meglazult kötésekre. Ellenőrizzük a fordulatszámot, 

de ne azt, amit a motor adatlapján olvashat, hanem a tényleges 

fordulatszámot, ami alacsonyabb lehet, mint az adatlapon 

feltüntetett.  

Ez fontos lépés, mert a magasabb frekvenciák leosztódnak az állórész hornyaira és a forgórész tengelyére. 

Rezgés problémák gyakran vezethetnek vissza a forgórész problémáira. A meghajlott tengely és a gyenge 

csatlakozás gyakran megkétszerezve, a fordulatszám kétszeres értékeként jelenik meg. A felharmonikus 

függhet attól, hogy hány golyó van a csapágyban vagy hogy mennyi a állórész hornyainak száma. A pontos 

méréshez ezekre az adatokra feltétlenül szükség van. A mérés megkezdése előtt ezeket be kell szerezni.  

A csapágy golyóinak átmérője és a külső illetve belső átmérő, szintén befolyásolni fogja a rezgést. 

Bármilyen méret különbség két ellenőrzés között komoly oka lehet egy alapos vizsgálat elvégzésének.  

A rezgésmérésnél az alkalmazott műszernek széles méréstartománnyal kell rendelkeznie.  

A legtöbb alkalmazás során ez a méréstartomány egészen 20 KHz-ig kell terjedjen.  

 

 



 

 

A mért rezgés frekvenciájának pontossága nagyon fontos, mert a mért értékből lehet a hiba okára 

következtetni. A különböző mérőfejekről leolvasott értékek függhetnek attól, hogy a mérés során milyen 

keményen nyomják őket a mérendő felülethez és milyen szögben. A gép és csapágy állapot minősítése 

során hetven féle szintet különböztethetünk meg. Csak pár példa: jó, kielégítő, nem kielégítő, 

elfogadhatatlan. Ezek a minősítések mutatják meg, hogy a karbantartóknak a hibajavítás során milyen 

prioritásaik lesznek.  

 

A FLUKE cég belépő szintű rezgés vizsgálója kéziműszere a FLUKE 805 modell 

http://www.globalfocus.hu/products.php?mgid=78&sgid=0&pid=663 

 Képes arra, hogy megmérje az általános vibrációt, valamint speciális változókat, mint pl. csapágyak 

állapota és a hőmérséklet.  

 

A fejlettebb rezgésmérő műszer a FLUKE 810 modell 

http://www.globalfocus.hu/products.php?mgid=78&pid=483 

 Már a gépek állapotát is tudja vizsgálni, mi a hiba gyökere, hol lép fel a hiba és mennyire komoly a hiba. 

Meghatározhatjuk vele a csapágyak hibáit, a nem azonos tengelyű beállításokat, kiegyenlítetlenségeket, és 

a meglazult állapotokat. A hibajavítási javaslatokkal a műszakiak eldönthetik mit és mikor javítnak ki. A 

lézeres tachométerek megmérik a pontos fordulatszámot. 

Videó a Fluke 805 FC műszerről- Villamos motorok karbantartása webinárium: 

https://www.youtube.com/watch?v=ew9BVKV0RzQ&t=41s 

Árajánlatkérés: info@globalfocus.hu 
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