Predstavitev dejavnosti podjetja

Kalmer d.o.o. meritve vibracij, balansiranje rotorjev

Ko odidemo, bo vibriralo le tisto, kar boste sami želeli.

www.kalmer.si
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Podatki podjetja

O podjetju
O podjetju

Naše podjetje
IZVAJA OBRATOVALNO-DINAMIČNE ANALIZE strojev in posameznih strojnih elementov od
leta 1989. Naše delo temelji na metodi merjenja in analize mehanskih vibracij, s pomočjo
katerih lahko ugotavljamo stanje ležajev in stanje zobnikov. Ugotovimo in odpravimo zaznano
neuravnoteženost rotorja (elektromotorja,
ventilatorja, turbine, črpalke.). Ugotovimo in
odpravimo necentričnost sklopke na turbinah,
generatorjih, elektromotorjih, reduktorjih,
ventilatorjih, črpalkah ...
V našem podjetju
dela osem ljudi z višjo (inženir) oz. visoko
(diplomirani inženir) izobrazbo strojne smeri.
Za odkrivanje in odpravo napak pa nam služi
vrhunska merilna oprema.
Za izvajanje meritev vibracij uporabljamo:
••

prenosni FFT analizator Bruel&Kjaer 2515f z envelope detektorjem,

••

FFT-analizator Pruftechnik AG - VIBROCORD,

••

FFT-analizator Pruftechnik AG - VIBEXPERT,

••

FFT-analizator SKF Microlog CMXA 80,

••

prenosni računalnik DEWE Port 2000 (16-kanalni računalniški sistem za zajemanje
in analizo podatkov - DYNAMIC CONDITION MONITORING, ki ga uporabljamo
predvsem pri analizah stanja velikih turboagregatov (parne, vodne turbine; omogoča
časovno analizo - zagon, zaustavitev, frekvenčno in orbitalno analizo gibanja rotorja
v drsnem ležaju ...).

Dinamične meritve elektromotorjev:
••
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SKF Dynamic Motor Analyzer EXP 4000.

Za izvajanje balansiranja rotorjev uporabljamo:
••

Portable Balancing Set PBS 380 (balansiranje na mestu),

••

CEMB N 402 (balansiranje na mestu),

••

CEMB z 1000 (stabilni balansirni stroj z geometrijskimi in masnimi omejitvami masa od 5 do 1500 kg, premer do 1500 mm, dolžina do 7000 mm).

Za lasersko centriranje sklopk kardanov in jermenov uporabljamo:
••

Pruftechnik AG – OPTALIGN,

••

Pullalign Pruftehnik-pullalign.

Za izvajanje termovizije uporabljamo:
••

prenosna kamera FLUKE TI 45.

Za stalni nadzor vibracij služi:
••

dvokanalni sistem za nadzor vibracij KALMER MV 05A.

Za meritev širine stiska med valjema služi:
••

sistem za meritev SIGMA-NIP version 2.5.

Za meritev drugih tehnoloških parametrov uporabljamo:
••

temperature (Raytek Raynger ST),

••

optični in kontaktni merilec števila vrtljajev (SKF Tachometer TMOT6),

••

nivoja vibracij in udarnih impulzov (SKF VibPen - SEEPen),

••

enostavni merilec vibracij VM 15.

Imamo pa tudi vso pripadajočo programsko opremo za analizo rezultatov meritev.
Videoskopija
Videoskop Everest XLG 3 nam omogoča preglede notranjosti s pomočjo kamere, ki je postavljena
na koncu 6 metrov dolgega kabla.
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Vizija in poslanstvo
Vizija družbe je, da ostane vodilna slovenska družba na področju analize in meritev vibracij
ter balansiranja in da z uvajanjem novih storitev s področja tehnične diagnostike postane
prepoznaven in vodilni ponudnik tovrstnih storitev v Sloveniji ter prepoznaven ponudnik storitev
vzdrževalnega inženiringa v industriji, energetiki.
Dobro ime, ki ga ima družba že sedaj pri svojih naročnikih, mora v tem obdobju še izboljšati, tako
da bodo naročniki v njej prepoznali zanesljivega in kakovostnega partnerja, katerega poslovanje
temelji na strokovnosti in kvaliteti ter na najvišjih veljavnih pravnih in etičnih standardih.
Velik poudarek je na stalnem izboljševanju kakovosti storitev, povečanju skrbi za ravnanje
z okoljem, zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu vseh zaposlenih ter strokovnem in
osebnostnem razvoju vseh zaposlenih delavcev.
Poslovanje družbe in njeno ime predstavljata tudi zavezo do kupcev, sodelavcev, družbenikov in
družbe kot celote. V obdobju, ki je pred nami, bomo še posebno poudarili negovanje naslednjih
temeljnih vrednot družbe:
Cenimo svoje dobro ime:
••

poslujemo v skladu z najvišjimi veljavnimi pravnimi in etičnimi standardi,

••

povsod, kjer nastopamo, delujemo kot družbeno odgovorno podjetje in si
prizadevamo, da bi bilo ime družbe sinonim za odličnost.

Cenimo svoje kupce:
••

hitro se odzivamo na potrebe in pričakovanja kupcev,

••

kakovost naših izdelkov in storitev zagotavlja našim kupcem vrhunsko vrednost.

Cenimo svoje sodelavce:
••

sodelavce in njihova mnenja obravnavamo spoštljivo in dostojno, nagrajujemo
njihove pobude in dosežke,

••

spodbujamo osebnostni razvoj sodelavcev ter tako zagotavljamo trajni vir
konkurenčne prednosti družbe,

••

vsem sodelavcem zagotavljamo dobre delovne pogoje, ki omogočajo varno in zdravo
delo.

Cenimo svoje družbenike:
••
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delujemo kot družba, ki ji je vodilo posel.

Dejavnosti

Dejavnosti

Meritve mehanskih vibracij

SKF Microlog Analyzer AX

Namen meritve
Z metodo merjenja in analize mehanskih vibracij lahko ugotovimo dinamično stanje strojev,
kot so turbine, generatorji, elektromotorji, črpalke, ventilatorji, reduktorji… in določimo stanje
posameznih strojnih elementov v strojih (drsni, kotalni ležaji, zobniki, detekcija debalansa,
kavitacije ...).
S tovrstnimi meritvami lahko vnaprej napovemo, kateremu strojnemu elementu v stroju se
izteka življenjska doba. Na ta način preprečite nenapovedane izpade v proizvodnji. Prav tako pa
lahko poiščemo vzroke in izvore povečanih vibracij na stroju, če se že pojavijo.
Rešujemo lahko probleme, ki so povezani z resonancami postrojenj, prenosom vibracij iz
okolice, varovanje pred škodljivim vplivom vibracij - izolacije, temeljenja.
Kako poteka meritev
••

Meritev vibracij poteka vedno na mestu, kjer je »problematičen« stroj postavljen.

••

Meritev vibracij na strojih lahko poteka le, če so stroji v obratovanju (z našimi
meritvami ne motimo proizvodnega procesa).

••

Merilna mesta na katerih je meritev narejena, so ponavadi na ležajnih ohišjih (če to ni
mogoče, je lega merilnih mest prepuščena nam).

Vrste meritev:
••

meritve mehanskih vibracij z eno- oz. dvokanalnimi instrumenti,

••

meritve vibracij s šestkanalnim sistemom za zajem podatkov na dveh ležajnih
mestih, v vseh treh merjenih smereh istočasno: Dewetron - DEWE Port 2000 orbitalna analiza stanja valjev v papirnicah,

••

meritev vibracij in zajem podatkov za analizo stanja večjih turboagregatov šestnajstkanalni sistem Dewesoft 6.5, ki jih dobimo na sistemu Bently-Nevada, ki je
nameščen kot permanentni sistem na vseh ležajih turboagregata.
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poškodba ležaja

poškodba ležaja

poškodba notranjega obroča ležaja na reduktorju

napaka na notranjem obroču ležaja

Uravnoteženje (balansiranje) na mestu samem

PBS 380 prenosna naprava za balansiranje

Kaj je balansiranje?
Balansiranje je masno uravnoteženje. To ni centriranje, kot pravijo na servisih avtomobilskih
pnevmatik. Balansiranje je dodajanje balastne mase na obod rotorja, s čimer izenačujemo
centrifugalno silo.
Zakaj balansiranje na samem mestu?
Pri tovrstnem balansiranju ni treba demontirati rotorjev in jih prevažati do balansirnega stroja,
kar zagotovo pomeni veliko znižanje stroškov.
Na ta način odpravimo netočnosti, do katerih lahko pride pri ponovni vgradnji rotorja, poleg
tega pa se rotor balansira pri delovnih vrtljajih, kar je izjemno pomembno, če rotor obratuje
blizu kritičnih vrtljajev.

balansiranje ventilatorja v NEK

mlatilec
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Lasersko centriranje sklopk in kardanov

Prüftechnik Rotalign preizkuševalec centričnosti in ravnine

Kaj je centriranje?
Centriranje je izravnavanje dveh soosnih rotirajočih osi strojev v idealno linijo. Natančno
centriranje podaljša življenjsko dobo strojev, ležajev in elementov sklopke.
Prednosti centriranja z laserskimi instrumenti OPTALIGN in ROTALIGN:
••

zelo natančen postopek,

••

izravnavanje v horizontalni in vertikalni smeri,

••

takojšen izračun potrebnih korekcij za izravnavanje,

••

sklopke ni treba vrteti za 360°, ampak je dovolj že minimalen zasuk za 60°,

••

neposredna primerjava rezultatov s priporočljivimi še dovoljenimi odstopanji,

••

shranjevanje podatkov ter izpis rezultatov.

VRSTE LASERSKIH CENTRIRANJ:
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••

lasersko centriranje sklopk in kardanov,

••

lasersko centriranje jermenic oziroma jermenov.

centriranje sklopke ventilatorja

centriranje sklopke na turboagregatu

centriranje sklopke

centriranje sklopke
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Meritve električnih veličin

SKF EXP 4000 elektrodinamične meritve elekrtomotorjev

Nadzor nad stanjem elektromotorjev z meritvami je priporočljivo izvajati redno, ker lahko s
tem načinom vzpostavimo vzdrževanje elektromotorjev po stanju in se s tem izognemo
neplaniranim zastojem v proizvodnji.
Statični test – test izolacije
Se izvaja, ko je elektromotor izklopljen. Nazivna napetost 400 V. Test se izvede s 1000 - 2000V.
Pri tem se elektromotor ne more poškodovati, ker ob testu ni prisotnih praktično nobenih tokov.
Dinamični test
S tem testom zaznavamo težave pri napajanju. Prepoznamo vir napetosti in zamik faz ali
nihanja ter prepoznamo zamik faz ali nihanja napetosti ter višjih harmonikov, ki nepotrebno
segrevajo motor.
S testi elektromotorjev lahko odkrijemo tudi naslednje nepravilnosti:
••

polomljeno palico na asinhronskem AC-motorju,

••

razliko upornosti med »originalnim« in previtim elektromotorjem (dovoljena razlika
je do 3 %),

••

nepravilno režo med rotorjem in statorjem.

Na osnovi meritev elektromotorjev lahko:
••

preprečiš odpoved elektromotorja,

••

izvajaš servise, ne pa kompletnih popravil (previtja),

••

lahko se odločimo, ali mora motor na servis ali ne (nepotrebni servisi so strošek in
tveganje).

Za izvajanje meritev se uporablja instrument SKF Dynamic Motor Analyzer EXP 4000.
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poškodba rotorja EM

poškodba rotorske police EM

vidne poškodbe rotorja EM

rotor EM; P=800 KW
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Uravnoteženje (balansiranje)
na stabilnem balansirnem stroju

CEMB 1000 stacionarni balansirni stroj

Kaj je balansiranje?
Balansiranje je masno uravnoteženje. To ni centriranje, kot pravijo na servisih avtomobilskih
pnevmatik. Balansiranje je dodajanje balastne mase na obod rotorja, s čimer izenačujemo
centrifugalno silo.
Za uravnoteženje rotarje katere pa zaradi tehničnih zahtev ne moremo uravnotežiti na mestu
samem, pa lahko na stabilnem balansirnem stroju. Cembov balansirni stroj nam omogoča
izvedbo uravnoteženja do premera cca. 1500 mm, dolžine 7000 mm in mase 1500 kg. Spodnja
meja še možnega uravnoteženja je 5 kg.

rotor drobilca

balansiranje Peltonove turbine
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Analiza sistema Sigma-NIP med valjema

Sigma-Nip sistem

Elektronski sistem za analizo NIP med valjema meri in računa širino NIP na različnih točkah
vzdolž valjev v realnem času. Sistem Sigma-Nip sestavlja niz senzorjev, ki so skupaj s
programom za analizo nameščeni med valje. Senzorji se lahko namestijo hitro in enostavno.
Vzdržijo visoke tlake in so sposobni sprotnega merjenja z visoko natančnostjo in obnovljivostjo
meritev. Sistem je izvrstna rešitev za nastavitev katerih koli vrst valjev.
Sistem za meritev NIP sestavljajo različni senzorji, in temeljijo na tehnoloigji upornosti tankih
plasti in so nameščeni na specifičnih točkah med valji. Ko so senzorji nameščeni, se valji lahko
zaprejo. Program, ki deluje v operacijskem sistemu Windows, na ekranu sočasno prikazuje NIP
v načinu, ki je enostaven za razumevanje. Na ta način lahko uporabnik v trenutku zazna, ali sta
valja pravilno nastavljena.
Glede na to, da sistem za analizo deluje v realnem času, je valje mogoče uravnati neposredno v
zaprtem stanju. Spremembe nastavitev je mogoče neposredno spremljati na zaslonu. Potem
ko so valji pravilno nastavljeni, se natisne izpis, kjer je dokumentirano končno stanje.
Sistem Sigma-Nip vsebuje vse potrebne komponente sistema za hitro in natančno določitev
NIP. Sistem vključuje 15 senzorjev, senzorsko vozlišče s kablom USB, intuitivno programsko
opremo in standardni prenosnik.
Senzorji so na voljo v dveh različnih dolžinah, da ustrezajo različnim premerom in prevlekam
valjev. Pri standardnem senzorju znaša merilna dolžina 213 mm, medtem ko le-ta znaša pri
mini senzorju 84 mm. Vsi senzorji so individualno kalibrirani.
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Tehnični podatki za izvajanje meritev NIP-a
Specifikacije sistema
Tehnologija

upornost tankih plasti

Hitrost

300 mm/s

Natančnost

±6%

Obnovljivost meritev

± 98 %

Prosti spomin

200 MB

Glavni spomin

128 MB RAM

Povezava

USB priključek

Operacijski sistem

Windows 2000/XP/Vista/7

Prenosnik

dejanska verzija

Specifikacije senzorja Sigma-Nip
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Standardni Sigma-Nip

Mini Sigma-Nip

Aktivna dolžina senzorja

213 mm

84 mm

Matrične točke

168

168

Debelina senzorja

0,381 mm

0,381 mm

Temperaturno območje

-18 do 150 °C

-18 do 150 °C

Ločljivost

1,3 mm

0,5 mm

Območje širine reže

3,8-213 mm

1,5-84 mm

Minimalni tlak

0,28 MPa

0,28 MPa

Maksimalni tlak

70 MPa

70 MPa

Masa senzorja

227 g

113 g

Material

PET

PET

Sigma-Nip senzor na valju

merjenje na mestu

izrisani graf iz podatkov senzorja
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Orbitalna analiza strojev

Dewesoft orbitalna analiza strojev

Uporablja se za analizo dinamičnega stanja ležajnih mest valjev, rotorjev ventilatorjev,
elektromotorjev, turbin ipd.
Z orbitalno analizo ugotavljamo:
••

obliko in velikost orbit,

••

odstopanje geometrije orbite od geometrije rotacije na en obrat,

••

RMS-vrednosti vibracijskih hitrosti, pospeškov in pomikov.

Glede na naštete dejavnike ugotovimo in ocenimo dinamično stanje ležaja, določimo smer
največje obremenitve na ležaj, vpliv lastne teže rotorja na dinamično stanje, ugotovimo časovno
konstantnost gibanje čepa v ležaju, ovrednotimo velikost vibracijskih pomikov.
Na ležajnih mestih turboagregatov se izvajajo meritve relativnih pomikov gredi proti ležajnemu
ohišju s pomočjo vgrajenega merilnega sistema.

merilni sistem bentley nevada
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dewesoft-waterfall zagonski diagram

Termografija

termovizijska kamera FLUKE TI 45

Namen meritev
Temperatura pokaže stanje naprave in je redni spremljevalec vseh okvar. Prvi znak, da je z
napravo nekaj narobe, je sprememba njene običajne temperature. Slabi spoji, trenje v ležajih,
manjkajoča ali slaba izolacija itd., vse se odraža v povišani temperaturi.
Merilna oprema:
••

termovizijska kamera FLUKE TI 45,

••

arhiviranje in analiza rezultatov,

••

računalnik PC Pentium 4 CPU,

••

tiskalnik HP Laser Jet 2550,

••

software Fluke.
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ležaj ventilatorja

kokila za centrifugalno litje Valji Štore

ležaji ventilatorja
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Videoskopija

Videoskop Everest XLG 3

Videoskop Everest XLG 3 nam omogoča preglede notranjosti s pomočjo kamere, ki je
postavljena na koncu 6 metrov dolgega kabla. Sama kamera ima tudi lasten izvor svetlobe,
tako da je omogočen čim boljši zajem pregledanih strojnih delov. Videoskop je sestavljen iz že
omenjene kamere s premerom 6,1 mm in z optičnim priključkom, ki omogoča pogled naprej
od 5 do 120 mm. Nadgradnja je priključek, ki omogoča stranski pogled do 120° na dolžini 4 do
100 mm. Sam sistem nam omogoča tako imenovano merjenje SHADOW, da lahko primerjamo
meritve dveh parametrov. Sistem lahko deluje v temperaturnem razponu od 20 do 46 °C,
temperaturno območje delovanja pa je do 80 °C in do 95 % maksimalne vlage.

obloge na črpalkah

ležaj reduktorja mlina

reduktor pogona zapiranja

pogon bobna zobnik
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Ostale meritve
Meritve temperature, števila vrtljajev, napetosti jermenov, enostavne meritve vibracijskih
vrednosti, meritve ravnosti linij.
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SKF Stroboscope TMRS 1 merilec obratov

MMF VM15 enokanalni merilec vibracij

Raytek Raynger ST

Hiliger u. Kern merilec napetosti jermenov

Kalmer d.o.o.
Meritve vibracij, balansiranje rotorjev
Nasipi 49, 1240 Trbovlje, Slovenija

Podatki podjetja

Podatki podjetja
Tehnična diagnostika
Tehnični direktor: Stane Ocepek, dipl. ing. strojništva, tel. številka: 041 691 963
Marjan Kozinc, dipl. ing. strojništva, tel. številka: 041 643 021
Boštjan Bartol, ing. strojništva, tel. številka: 031 725 148
Simon Kodrič, ing. elektronike, tel. številka: 040 264 759
Franc Razoršek, tel. številka: 041 643 031
Tadej Tušek, tel. številka: 051 618 395
Tajništvo
Romana Vezovišek, dipl. oec., tel. številka: 041 666 110
Direktor
Borut Hodej, ing. strojništva, tel. številki 03 56 14 700 ali 041 691 967
Leto ustanovitve: 1989
Matična številka: 5304741
Davčna številka: 97177075
Osnovni kapital: 32.642,66 EUR
www.kalmer.si
info@kalmer.si
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www.kalmer.si

