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МЕРЕЊЕ НА ВИБРАЦИИ

Мерен систем

Застарени методи за мерење
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Современи методи за мерење

Сили и вибрации на системи

Зошто се мерат вибрациите ?

Да се утврди дека фреквенциите и 

амплитудите не ги надминуваат 
дозволените вредности за материјалот

Да се избегне побуда на одредени 

делови од машината во резонантно 
подрачје

Да се преземат мерки за придушување 

и изолација на изворите на вибрации

За превентивно одржување на 

машините

За конструирање и верификација на 

компјутерски модели на конструкции



3

Периодични вибрации

Улога на фреквентната анализа

Што е фреквентна анализа ?

Периодични вибрации и хармоници
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Што се мери кај вибрациите

Што се мери кај вибрациите

Мерни големини

ЛИНИСКИ ГОЛЕМИНИ ОСЦИЛАТОРНИ ГОЛЕМИНИ
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Од поместување до забрзување

Од забрзување до поместување

Употреба на номограми
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Избор на мерната големина

Избор на мерната големина

Фреквентна анализа или вкупно ниво
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Фреквентна анализа или вкупно ниво

Линеарна или логоритамска скала

Линеарна или логоритамска скала
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Линеарна или логоритамска скала

Мерни места

Поставување на давачот
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Нормирање на вибрациите VDI 2056

Мерење на нивото на виб. (вентилатор)

Анализа на 
вентилатор
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Причини за вибрации

▪ debalans,

▪ necentri~nost,

▪ rezonansa,

▪ le`i{ta,

▪ zap~enici,

▪ lopatki,

▪ kai{i,

▪ kavitacija,

▪ vrtlo`ewe na maslo,

▪ turbulencija,

▪ ventili,

▪ labavosti,

▪ fundamenti,

▪ meko stapalo,

▪ svitkano vratilo,

▪ torzioni vibracii,

▪ biewe i dr.

- debalans 40%

- necentri~nost 30%

- rezonans 20%

- ostanato 10%

Типови на небалансираност

Типови на небалансираност
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Типови на небалансираност

Причини за небалансираност

▪ Конструктивни грешки od nesimetri~ni delovi, 

neobraboteni povr{ini, otstapuvawa od kru`nost i sl.,

▪ Грешки во материјал pri liewe na komponentite, 

nehomogen materijal, neednakva debelina i sl.,

▪ Производствени и монтажни грешки, trajni 

deformacii posle zavaruvawe, naponi predizvikani od 

neednakvo pritegnuvawe na zavrtki i navrtki i sl.,

▪ Грешки за време на работа od erozija i korozija na 

rotorot, nalepuvawe na materijal na lopatki, kr{ewe 

na lopatki, istro{enost na mlinski trkala, termi~ki 

deformacii od topol izduven gas kaj ventilatorite i sl.

Мерење при балансирање
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Избор на корекциони рамнини

Балансирање 

во една 

рамнина

Балансирање 

во две 

рамнини

Динамичко балансирање - пример

Динамичко балансирање - пример
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Динамичко балансирање - пример


