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WM_811 RAPORTTI: HEINÄKUU 2017

Täydellinen WIAP® MEMV® ilmastointi;
pakataan kuljetuslaatikot varten ulkoisia ja
sisäisiä
toimintaympäristön
tilaustyöt
järjestyksessä.
WIAP® MEMV® täydellisenä tulostimeen.
Kuvassa Jim Peter Widmer.

V-heräte OV20 DV laitteeseen. Linkit Sven
Widmer, oikea Jim Peter Widmer.

Linkit 2p. kohdella 12 tonnia rullien WIAP®
MEMV®.

1A) JOHDANTO
Kun työkappaleita työstetään valmistettu
metallista, esimerkiksi hitsauksen aikana,
on muodostettu työkappaleen jännitteet.
Näiden ei-toivottujen jännitysten pysyvät
työkappaleeseen. Myös valamalla, takomalla
tai koneistuksen voi aiheuttaa pysyviä
jännitteitä. Nämä jännitykset vähentävät
kantavuutta työkappaleen ja sillä voi olla
negatiivinen vaikutus, jos maalattu kappale
toiseen, erityisesti työstö on joutua. Lisäksi
heikentynyt
mitanpitävyys
jopa
myöhemmin
korroosionkestävyys
työkappaleen voi kärsiä. Tunnettua ja
laajalle
levinnyttä
on
lievennetty
työkappaleiden
kuumentamalla
tai
hehkutuksen. mutta tämä on aikaa vievää,
energiaa vievää ja kallista. mutta se ei ole
ongelmatonta
myös
suhteessa
työkappaleeseen,
sekä
lämmitysja
jäähdytys voi helposti muuttaa sen
mittatarkkuus ja vääristää työkappaleen.
Liekki-liittyvät
työkappaleita
on
paikallisesti
jännitystilassa,
joka
on
yhteydessä ympäristön kanssa tasapainossa.
Jos tämä työkappale hehkutettu aiheuttamat
muodonmuutokset uuden tilan jännitteitä ja
työkappaleen taivutetaan sitten. Myöhempi
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käsittely on niin ei ole suuri vaikutus
suoruus.
Aikana
muodostuu
myös
hehkutuksen asteikolla, joka on poistettava
seuraavassa
vaiheessa
takaisin
työkappaleen
pintaan.
Esimerkiksi
hiekkapuhaltamalla, joka voi johtaa uusiin
jännitteisiin
työkappaleeseen.
Vuosikymmeniä sitten, on ehdotettu
vähentää jäännösjännityksiä indusoituu
metallin käsittelyn läpi ravistamalla tai
tärinä työkappaleen uudelleen. Tätä
tarkoitusta varten, työkappale tärytetään
vakaalla pöydän tai avulla, joka on
kiinnitetty tärinän laite tai tärytetään. Se voi
olla noin 5-30 minuuttia. Suurempia ja
painavampia
työkappaleiden
myös
merkittävästi pitempi tärinä ajat olivat
tiedossa, mutta tämä on vältettävä useista
syistä. Kun värähtelevä jäännösjännitykset
koko työkappale saatetaan tasapainoon,
eikä vain pinnalla. Työkappale voidaan
käsitellä
edelleen.
Jäännösjännityksiä
rentoutuminen on vahvin alussa värähtelyn,
mutta sitten tehokkuus tasaantuu melko
nopeasti. Tämä prosessi liittyy usein useita
tuntemattomia ja vaatii joitakin materiaaleja
ja asiantuntemusta tai asianmukaista
opetusta. Vaikka se on monia etuja lämpöä
rentoutua,
On
olemassa
kolmenlaisia
jäännösjännityksiä.
Sisäinen
jännitys
ensimmäisen tyypin makroskooppisesti ja
termisesti muodostettu siitä, että reuna ja
ydin työkappaleen jälkeen kuumentamalla
sopivasti jäähtyä eri nopeuksilla. Kun
sisäiset jännitykset toisen lajin tapahtuu
vaiheen
siirtymiä
tai
saostumien
muodostumista
paikallisten
mikrorakenteen
jännitteitä.
Jäännösjännityksiä
kolmannen
tyypin
Dislokaatiot ympäröi alalla jännitteitä.
Edellytys monet todistettu onnistunut
muodossa
stabiloinnin
värähtelyn
vähentäminen
makroskooppisten
jäännösjännitys työkappaleen, eli jännitteet
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ensimmäisen tyypin. Jännite aiheuttama
hajoaminen ainakin paikallisen ylittää
myötörajan, johon vaikuttavat monet tekijät.
Voidaan
mainita
korkeat
jäännösjännitykset, jotka ovat päällekkäisiä
tasasuunnatun
kuorman
jännite
tai
paikallinen
kasvaa
kuorman
ja
jäännösjännitykset, koska lovia, halkeamia
tai vikoja. Vaikeutena on se, että sisäiset
jännitykset työkappaleeseen ovat tuskin
mitattavissa
vielä.
Varsinkin
kun
työkappaleen tähän tarkoitukseen ei saa
tuhota. Sen sijaan sivuvaikutukset mitataan.
Vaikka yksi esimerkki, on yrittänyt X-ray
työkappaleiden, mutta se voidaan nähdä
ainoastaan kohteen-pinta-alat. Metallialan
tehtaissa tämä soveltuu pikemminkin
testauslaboratorioita lähestymistavat ovat
tuskin toteutettavissa. Se on myös yrittänyt
ymmärtää stressiä lievikereiät, mutta sallii
parhaimmillaan vain päätelmiä hyvin
alueella. Se on myös kokeiltu vähäistä
menestystä, tehdä johtopäätöksiä siitä
edistymistä
tärinän
rentoutumista
mittaamalla muuttamalla tehonkulutus
käytetyn sähkömoottorin ajaa eksentrinen.
Tämäkin on loppujen lopuksi hyvin vähän
mielekkäitä ja tehdä johtopäätöksiä koko
komponentti ilman alueita saada tietoa. Jopa
soveltaminen anturin työkappaleessa ei
todellakaan johda luotettavia tuloksia.
Perusteella Näiden havaintojen uusi WIAP®
MEMV® asettaa tavoitteena on saada
aikaan
mittaus
jäännösjännityksiä
työkappaleiden, joita voidaan käyttää
tärinän rentoutuminen, on mahdollista
metallin käsittelyistä, ja johtaa luotettavia
mittaustuloksia menetelmiä. Ansiosta saatu
WIAP® MEMV® prosessin arvojen suhteen
sisäinen jännitys työkappaleiden voi olla
myöhemmin rentoutumista, Eli suorittaa
jännitteen hajoamista ja mittojen tuennan
työkappaleiden ja paremmin kohdennettuja.
Tämä
pätee
erityisesti
värähtelyn
rentoutumista. Pääasiassa testausta varten,
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tämä mittaus prosessia, mutta myös
yleisesti
käytetty
havaitsemiseksi
jäännösjännitykset,
tietenkin
jopa
työkappaleet on lievennetty muilla tavoin.
Se on aina ajateltu, että työkappale siten
värähdellä tasaisesti, eli joka kohdassa sen
pinnan ja sen tilavuuden suunnilleen yhtä
suuri. Monien tutkimusten kanssa WIAP®
MEMV® prosessiin on kuitenkin, että tämä
ei pidä paikkaansa. Itse asiassa syntyvät
värähtelyn
helpotus
alueilla,
joilla
Työkappaleen reagoivat eri indusoidun
värähtelyn. G-arvo vastaa 1G = 9,81 m / s²
on sama kaikkialla. Pikemminkin nämä
siirtymät ja G-arvo on akselin värähtelyn
vaihtelevasti muutettu kulloisenkin on
kussakin tapauksessa eri jäännösjännitykset
vastaavan työkappaleen. tämä havaitaan
tarkasti uuden WIAP® MEMV® menetelmä,
jota
voidaan
käyttää
huomattavasti
parempia tuloksia rentoutumista tärinän
rentoutumista.
sekä
aikaa
ja
energiankulutusta
voidaan
vähentää
huomattavasti enemmän paneutua.

1B)MITÄ VOI LIIKKUA WIAP TASALLA
TÄRINÄÄ

Uudessa menetelmässä WIAP® MEMV® G
mitataan siirtymät, että muutos kohti
mittauskohta siirtyy, että on, alussa on,
järjestelyn mukaisesti V-patogeenin akselin
suunnassa, z. , 0 astetta tai 45 astetta tai 90
astetta, eli arvo ei havaittu. Tämän jälkeen
muutos G arvo kussakin mittauspisteessä
välillä ennen ja jälkeen, ja muutaman
minuutin, vahvistaen lausunto, joka on jo
raportoitu, että suurin vedonpoistaja
tapahtuu
ensimmäisen
työjaksoa
ja
muutokset kulkeutuu eri tavalla riippuen
mittauspisteen ja akselin , Tavanomainen
värähtely rentoutua, jossa vain akselin
suunnassa viritetään, saa vain osittainen
menestys, koska sillä WIAP kaikkiin
suuntiin toimenpiteet ja stimuloi on todettu,
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että Y-suunnassa ja Z-suunta värisemään,
että akselin suunnassa X ei ole stimulaatiota.
kierrätämme 90 astetta, suosittelemme Yakselin ja X-akseli, saa Z-akseli käytännössä
mitään ehdotuksia. me kiertää 45 astetta,
kulkee että riippuen massaosuus pituuden
suhde Z leveys X ja kulma esimerkiksi voi
olla 30 astetta, jopa 3 akselia voi olla
samanaikaisesti innoissaan, joka on
mielenkiintoinen järjestely, että siirtymä
tapahtuu laajimmin tapauksessa, mikä
puolestaan tarkoittaa, että toistaiseksi ei ole
aina tärytetään vain 0 tai 90 astetta, mikä
vielä saavuttanut riittävän akseli. Satoja
komponentteja, jotka olemme nyt mitataan
käytännössä
joka
voitaisiin
hyvin
tunnustettu. että riippuen massaosuus
pituuden suhde Z leveys X ja kulma
esimerkiksi voi olla 30 astetta, jopa 3 akselia
voidaan virittää samanaikaisesti, mikä on
hyödyllistä, jos järjestely on se, että
tapauksessa, jossa siirtymä tapahtuu
voimakkaimmin mikä puolestaan tarkoittaa,
että olemme aina värähteli vain 0 tai 90
astetta niin pitkälle, mikä vielä ole
saavuttaneet riittävän akselilla. Satoja
komponentteja, jotka olemme nyt mitataan
käytännössä
joka
voitaisiin
hyvin
tunnustettu. että riippuen massaosuus
pituuden suhde Z leveys X ja kulma
esimerkiksi voi olla 30 astetta, jopa 3 akselia
voidaan virittää samanaikaisesti, mikä on
hyödyllistä, jos järjestely on se, että
tapauksessa, jossa siirtymä tapahtuu
voimakkaimmin mikä puolestaan tarkoittaa,
että olemme aina värähteli vain 0 tai 90
astetta niin pitkälle, mikä vielä ole
saavuttaneet riittävän akselilla. Satoja
komponentteja, jotka olemme nyt mitataan
käytännössä
joka
voitaisiin
hyvin
tunnustettu. että me toistaiseksi ei aina
tärytetään vain 0 tai 90 astetta, jolloin vielä
ei ole saavutettu riittävän akseli. Satoja
komponentteja, jotka olemme nyt mitataan
käytännössä
joka
voitaisiin
hyvin
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tunnustettu. että me toistaiseksi ei aina
tärytetään vain 0 tai 90 astetta, jolloin vielä
ei ole saavutettu riittävän akseli. Satoja
komponentteja, jotka olemme nyt mitataan
käytännössä
joka
voitaisiin
hyvin
tunnustettu.
Uusin V exciter NV20 voi nousta hitaasti
alimmasta nopeus 100% Exzenterstufe ja
säätää
automaattisesti%
tasolle
käynnistyksen aikana. Tämä malli on se
suuri etu, että se voi edistää lajien yksi osa
sopeuttamistoimenpiteistä%
enemmän
kuormituskierto, että tämä laite voi saada
jälleen enemmän kuin mitään tavanomaisia.
Yhdessä akselisuuntiin ja Exzenterverstellen
saavutetaan paljon. ja v taudinaiheuttaja on
edelleen käytettävissä samanaikaisesti, eli
sama
paitsi
2D
on
mahdollista
suunnanmuutosta,
mutta
3D
kaksinkertainen suunnanmuutosta, koko
aihe Metal rentoutua tärinää korostavat
myös erittäin luotettava käsittely Art. Mitä
hyötyä on mitata pinnan jännityksiä, mutta
jos se on myös osatekijä jännitteet syvä?
Miten mitata näitä? Alle mittaukset
hehkutettu ja ei-hehkutettiin 12 tonnia rulla
kohteena G muutos, rento ja testattu
WIAP® MEMV® menetelmä.

Hehkutettu rulla verzundert ennen testiä.
Sven
Widmer
samalla
kun
valmistellaanWIAP® MEMV® Kokeilu.

AV ja DV suunniteltu pilkki; 100 mm: n 800
mm: n halkaisija,

2A) ANALYYSI: LÄMPÖKÄSITELTY RULLA
VASTAAN RULLAN HEHKUTTAMATTOMAN

WIAP AG on suorittanut laajan tutkimuksen,
jossa hehkutettu ja hehkuttamattoman
rullat WIAP® MEMV® helpotettiin.

2 rullat, joista toinen oli laskettu tärinää. Sen
sijaan, että toisen telan kanssaWIAP®
MEMV® rentoutua, hehkutettu rulla on
ottanut. Linkit Jim Peter Widmer; oikea HansPeter Widmer
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Mittaus 3 akselin suuntaan. Kiinnitystä on
rulla 1, 2, 3

Akselit tyyppiä, jossa akseli päättyy, laite on
asennettu. Kuva: Jim Widmer
2b) raportti hehkutettu rulla No.1
Yksityiskohtainen
WM850_10_b

raportti

MEMV

1.
Mittaa
erot
karkaistun
ja
hehkuttamattoman rulla rulla. Paino 12,2
tonnia. 42CrMo4 Mat .. WM_850_05
Analyysi: voidaan hoitaa täryjyrät sijaan
hehkua?

Statement:Arvioinnit tiedonkeruumoduuli
kolmannen
mittaus
on
erittäin
merkityksellistä. Siellä pidettiin alussa 3
mittauspisteiden lopussa myös kolme
mittauspistettä.
Näitä
verrattiin.
Samanlaisia mittaus 2 kuten manuaalinen,
joka kulkee laajennettu noin kaksi vuotta.
Kaikki mitattiin samaan aikaan alkaa.
Ansiosta, että kaikki on mitattu sama alusta
alkaen tiedonkeruumoduulin ratkaisu, ei ole
virhe, joka voi aiheutua, kuten yhden
mittatikku mittaus. Tämä johtuu siitä, että
ensimmäinen kuormitusjaksoa, jännite
muuttuu välittömästi. Käsi mittaus, emme
voi ymmärtää tätä, koska ensimmäisestä
viimeiseen mittauspisteen, esim. Kuten 24
mittauspisteessä, jo 2-3 minuutin ajan
kulumisen. Tämä muutos, kun mittauksen
mittauspisteen yksi mittauskohteeseen 24
Mittaus on 12,2 tonnin rulla hehkutettu
ja hehkuttamattoman jossa on ero:
Siirtymä hehkutettu rullan: 4,14 g 4
mittauspisteitä kunkin 3-akselin suuntaan.
Joista suuntaan 0 astetta viritys sekoitettiin
on hehkutettu rullan vain 0,67, välillä ennen
ja jälkeen.

Rotator sivukuva. Mehrachsvibrieren tuleville
standardoidun
WIAP®
MEMV®
järjestelmään. Kiristys ja kääntölaite
Hehkutettu
rulla
muuttaa
G-arvo
vainpituusakseliei;
hehkuttamattoman
telaan useita. Kaiken hehkutettu rulla 4,14 g,
hybridisoituneesta 11,18 g, joka osoittaa,
että kalsinoitu rulla ei ole kaikki jännitteet
pois muuttunut.

Vastineeksi hehkuttamattoman rulla:
Paino: 11,28 g 4 mittauspisteitä kunkin 3akselin suuntaan. Joka on 0 astetta
patogeeneihin suuntaan vain 7,23 G
siirrettiin; eli 10,8 x vähemmän siirtymä
telan hehkutetaan ei-hehkutettu rulla.
Ohjelmisto on laajennettava siten, että koko
työvuoron käyrät tallentuu koko aika. Sun
voidaan arvioida paremmin.
Mittaustulos todellisuudessa:
Asiakas
lausuma: "aallot pitää matalaa profiilia,
jotka käyttäytyvät kuten tavanomaiset
rento aaltoja."
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Eli menetelmän WIAP® MEMV® rento
paitsi hitsausrakenteisiin, mutta myös
väärennettyjen työkappaleita, jotka ovat
olleet myöstetyssä asti.
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2c 4) on erilaiset mittaukset välillä LC
20-20 tonnia vibraattorin ja LC 50-50
tonnia vibraattorin.
4c 5) Mitä tapahtuu akselin suuntiin
kuolokohtiin, voidaan siirtää. At telan 1,
2, 3
Kiista on edistää välttämättömään kolmen
akselin suuntaan. Kaikki akselin suuntaan
osoittavat muutoksen G arvo, riippumatta
alkuasentoon kulmassa.

Uudet kalusteet oli kanssa WIAP®
MEMV®Menetelmä muuttaa rentoutumista
metalli tärinää. Multi D WIAP WIAP®
MEMV® järjestelmä.
Täysin automaattinen varastointi rotaattorin
kiristys on myös saatavilla tänään.

2c 6) Kuinka tärkeä kiinnitys V - exciter
virittämiseen hakkuita?
Erittäin tärkeää on täydelliset puitteet.
Suhde span span on erittäin tärkeää, jotta
heräte tulee perille. Jos vain V-heräte
ravisteltu ympärillä, mutta kappaleen ei
liiku, osoittaa, että yhteys työkappaleeseen,
ja V-heräte parempi kiristys 100 tonnia, 50
tonnia, mikä on tarpeen.

2c) Yleinen menetelmä järjestelmien
testi
Kolme protokolla järjestelmiä on haettu
hienostunut
kokeita;
katso
numerointijärjestelmä
kohdassa
erilaisten mittausmenetelmien:
2c 1) tavanomaisen yhden pisteen mittaus
telan 1, 2, 3. Tämä menetelmä osoittaa, että
Aussagekräftigkeit ei usean pisteen Hand
mittaus- tai dataloggeri mittaus tulee ylös
asti. Katso Messprotkolle WM850_30.

2d) rulla No.1 hehkuttamattoman
Yksityiskohtainen
raportti
MEMV
WM850_10_a
Valmisteltaessa uutta istukan laite, joka
koostuu eri osista. WM_850_10

2c 2) vuoden ajan sovellettu, manuaalinen
mittauspiste 24, ja kunkin komponentin,
yksityiskohtaisesta erityinen kirjaus. Tämä
mittausmenetelmä on nopea, parempi
vaihtoehto perinteisille messuille. Mutta ei
ole yhtä tarkka kuin dataloggeri mittausta.
2c 3) Dataloggeri mittaukset; per kanta 3
akselia kukin voidaan mitata.

WIAP® MEMV® pilkkimistä 400-800 mm.
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Istukka-kääntämällä
komponentteja.

laite
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kierros
Tiedonhankinta- (etupuoli) on suoraan
kytketty
ohjausyksikköön.
Niin
että
moottorin virran ja vahvistimia mitataan
samanaikaisesti.

Rollers
WIAP®
rentoutumista.
Roll nro hehkutettu. 1G
Yksityiskohtainen
WM850_10_b

MEMV®valmis

raportti

MEMV
Neljä tiedonkeruulaite koskaan kolme akselia
mitattuna,
jotta
voidaan
käyttää
tavanomaista tulokset kontrollina. Uusi
järjestelmä on suunniteltu 6 ja 8 dataloggeri.

Uuden telineeseen. Puristamisen on tehtävä
140 tonnia sijasta 70 tonnia. D. h. 8 x 17,6
tonnia liittimiin.
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Määrittää hehkutettu rulla, joka on kytketty
useilla mittauspisteiden välisen vertailun
hehkutettu
ja
hehkuttamattoman
3
mittausmenetelmä.

WIAP® MEMV® Protokollaa laitteen tilan
näyttö Enstpannungsprozesses.

Kumisuojat
ovat
erittäin
tärkeitä.
Tulevaisuudessa kumi koko 100x120x200
käytetään. Jos huonompi kaksinkertaistuvan
1,5 tonnia kumiin. Se tärinästä lähetetään
avaruuteen.
9 tonnia rulla, joka kanssa WIAP® MEMV®
Täysautomaattinen kone vapautuu.
joka on painettu jokaisen MEMV® prosessi
protokolla.

Aksiaalisessa ja pyörimissuunta muuttuu
laitteen WIAP® MEMV® DVM
Tila kuinka hyvin rentoutumista tapahtui
näyttö. Kummankin ajon jälkeen, muutos
määritetään.
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G koetin: (1 G = 9,8 m / s2) määrittämiseksi
prosessi. Yhdessä moottorin virrankulutus,
ampeeri, joka kattaa myös prosessi.
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Skaalatun hehkutettu tela. WIAP® MEMV®
menetelmällä saavutetaan sama Resulat
kuten hehkua. Kuvassa: Sven Widmer

Vankka jigi, joka on asennettu 140 tonnia
komponenttiin. Se mahdollistaa prosessiluotettavaWIAP® MEMV® Rentoutumista.

2E) MITTAUS HEHKUTETTU RULLAPROTOKOLLAN
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2F) MITTAUS RULLAN HEHKUTTAMATTOMAN
TTAMATTOMAN
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myösWIAP® MEMV® Menetelmät ovat
rento.
On myös täysin automaattinen kone, siten
akselin suuntaan lähestytään useita
akseleita. Yksityiskohtainen kuvaus sisältyy
patenttihakemuksissa.

3A) KUUMILLA OIKOMINEN JA WIAP®
MEMV®
WIAP, uusi WIAP® MEMV® Menetelmää
testattiin liekki suunnataan komponentteja.
(MEMV® = metalli rentoutua tärinä)

2G) HUOMAUTUS VIERINTÄ- TÄRINÄÄ
RENTOUTUA

WIAP AG on tehnyt perinpohjaisia
tutkimuksia 2014 vuodesta. Todettiin, että
vanha metalli rentoutua tulee tärinää,
kuitenkin, on riittävässä hallinnassa.
Vanavedessä havaintojen, uusi menetelmä
on määritetty. Nyt tiedämme, että G muutos
osoittaa, miten jännitykset vähenevät.
Erityisesti monen pisteen mittaukset
osoittavat myös, että niin sanottu solmut;
vastaavasti. Kuolokohtiin esiintyy monin
paikoin. Nämä ovat siis, ei vaikuta, riippuen
akselin suuntaan kuin värähtelijä on
asennettu. kun kaksi Achsvibrieren hajoavat
yleensä vain noin 30%: sta 60%: n
jännitteitä. Tämä voi olla kiinteä riippuen
miten
hieromasauva.
Nykyään
uusi
menetelmä WIAP® MEMV® saavutti kaikki
vyöhykkeet. New Flame-näköinen, taotut ja
poltettu
levyjä
voidaan
käyttää

Komponentin, jolla on useita lämmityselinten
liekki oikaisuun.

3B) MENETELMÄN KUVAUS FLAMMRICHTTätä menetelmää käytetään oikaisuun
epämuodostunut
komponenttien,
korjaamiseksi viive hitsattujen rakenteiden,
sekä suoristaminen profiilien, ja suurialueen osiin.
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Myös ohuita, kuten laatikko rakenteet, kone
emäkset, koneen jalusta ovat tyypillisiä
tehtäviä liekki oikaisuun. Osa metalli
kuumennetaan
asetyleeniä
hapen
paikallinen.
Täällä
lämpölaajenemisen
vammaisten pysyvää puristus tapahtuu. Eli
se on välillä vyöhykkeiden värjäytyneet
alueen ja värittömän alueen, jonka jännite
kuin
keskellä
värin.
Näin
ollen,
halutaanLomakkeet palautetaan. Lisäksi
liekki
oikaisuun
voidaan
käyttää
muotoiluun.

Kuumilla oikominen kohta
Käsittelyssä yleinen rakennekaava terästen,
hienorakeinen, sekä terästen, joiden
hiilipitoisuus on yli 0,05% ja hapettavalla
liekillä tulisi käyttää. Lämpötila 650 ° C
(punainen lämpö) ei tulisi ylittää.Alumiini ja
alumiinilejeeringit, lämpötilan ei pitäisi olla
yli 350 ° C: sta 400 ° C: ssa on abgängig
materiaalia ja metalliseos.

Kokoonpano oli liekki-suunnattu.
Se voi, esimerkiksi, kun hitsaamalla
syntyneet kulma-vääristymä on suunnattu
vähän taipumista levyjä voidaan saavuttaa
mutka profiilit vahva, oikea vino tai
vääntynyt teräslevyä runko ja oikean ja
halkaisijan pienentämiseksi sylintereihin.
(Mikä
pitäisi
olla
turvallista
vain
väliaikaisena ratkaisuna, mutta on olemassa
vaihtoehtoja)

3C) MENETELMÄN ETUJA FLAMMRICHT1.
Ylivoimaista
tehokkuutta
ja
vaikuttavuutta asetyleeni happiliekin
2. Nopeampi ja materiaali varovasti poistaa
työkappaleen viive
3. Clearing Schweissverzügen sijaan
romuttaminen
4. (teräkset sopii vain lujat) kaikkien
metallia, hitsattavat sopivia materiaaleja
5. DVS - sertifioitu hyväksymismenettelyn
DIN EN 1090
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6. Korkea liikkuvuutta.
virtalähdettä)

(Käytä
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ilman

Kuitenkin, liekki oikaisuun aiheuttaa
ongelman:
Nimittäin vääristymä käsittelyn aikana.
Hehku jälkeen kuumilla oikominen on
seurauksena, että osa on siirretty takaisin
alkuperäiseen
vääristynyt
asentoon.
Uudessa WIAP® MEMV® menetelmä, ei ole
vääristynyt koneistuksen jälkeen. Toisin
sanoen
WIAP®
MEMV®
rentoutua
jännitykset välissä vyöhykkeillä, jossa se oli
punainen kuuma liekki suoristaminen ja
väritöntä alue, jossa järkyttää poistettiin.
Tämän synnyttämät jännitteet lämpö
jaellaan uusi WIAP® MEMV® tärinää
rentoutua niin, että on jaettu kylmän
puristuksen alueet, jotka eivät ole seurausta
liekki suoristus kanssa WIAP® MEMV®
menetelmä, ja siten viive muokkaus on
estetty.

"Komponentti menettää yhdessä jännitteet,
asteikon mukaanWIAP ®MEMV® Prosessi. "

Mittauskohtio kirjaa prosessi.

Erittäin tärkeää on hyvä kumia alle
varastointi. Tämän pitäisi olla riittävä
korkeus / paksuus, niin että ei tärinää
tehtaassa rakennuksessa. Lisäksi puunkorjuu
on tarkka.
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Noin 20 tonnia työkappaleen painoa. WIAP
AG kasveja 5, 20, 50, 100 ja 200 tonnia.

3D) YLI VAIHTOEHTOINEN
Enemmän
kuin
vain
vaihtoehtona
kiristysvarren hehkua. Kiitos uuden
kehittyneen
teknologianWIAP®
MEMV®(Metal rentoutua tärinää).
Kun kuumavalssatun rakenne on toteutettu,
joka on vääntynyt väännön ja suoruus useita
mm, nämä liekki suoristus, sitten tuoda
hehkutus
kasvi,
työkappale
tulee
hehkutuksen jälkeen, jonka lämmön
vaikutuksesta
takaisin
perusasentoon
vääntynyt.
kanssa WIAP® MEMV®Menetelmä, liekki
kohdistuu
työkappaleeseen
voidaan
täryttää. Achsspezifizierte Exzenterstufen
asetus mahdollistaa V-magnetointi prosessi
voidaan myös suorittaa suurin nopeus ei ole
liian äärimmäisiä esiintyy taipumista. Kaikki
akselit on koskettanut. 24 mittauspistettä
tarkka kurssi ja muutoksia on määritelty ja
kirjattu. Kun drauffolgenden työkappaleen
työstöä ei loimi. Että on, tärinä voi
rentoutua
nyt
kanssa
MEMV®
rentoutumista menetelmä etuja hehku,
koska jännitteet tasoittua.
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Se etu, että prosessin MEMV® WIAP®
yhteenveto:
Perustaa komponentti ja muokata sitä, sen
loimet.
Perustaa laitteen, se värisee uudessa
ei
ole
WIAP®
MEMV®Menetelmä,
vääristynyt koneistuksen jälkeen.
Perustaa komponentti ja antaa sen hehkutus
kasvi, se loimet uudelleen, ellet olisi
mekaanisesti pidä uunissa asennossa, mutta
tämä ei ole helppoa. Eli se asettaa uudelleen,
muokata ja taivuttaa uudelleen.
Tämä
uusi
ja
parannettuWIAP®
MEMV®Prosessi on avain miksi metalli
rentoutua tärinää on etu hehkutus.
On myös tärkeää tietää, että lukea sen
määrittämiseksi, että WIAP® MEMV®
prosessi paikallisesti alueilla paitsi lämpöä,
mutta myös tärinää, joka hajoaa jännitteet
eli ohjataan niin, että ei palautetta
viivästyttää suuntakomponentti tapahtuu.
Kuitenkin, se on erittäin tärkeää suorittaa
100% kontrolloi tärinää rentoutumista. Se
vie
erittäin
hyvä
kiinnitys
välillä
komponentin ja V-aineita. Energia carrysuunnassa on tärkeä rooli. Alati läsnä yksi
komponentti kuolokohtiin on vastaavasti
määritettävä. aina arvostettu.
Seuraavat
tukin
näyttää
nykyisen
mittausmenettelyn prosessissa WIAP®
MEMV®,
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3E) KUN JÄNNITTEET PALATA MILLOIN
MEMV® MENETTELY?
NOT rentoutua lämpöä, mutta tärinä?
Kysymykseen: Jos jännitteet lähteä täältä
selitystä.
Liekki-liittyviä
komponentteja
syntyy
käyttöön paikallista lämpöä stressi tila, joka
on yhteydessä ympäristön tasapainossa.
Jos tämä osa hehkutetaan, on edessään
ilmainen
muodonmuutos,
uusi
tila
jännitteitä ja komponentti on vino. Liekillä
suunnattu komponentti, joka on suoristettu
paikalliset tasapaino todetaan, että on
päällekkäin
makroskooppisen
tasapainotilat, nämä paikalliset tasapainoolosuhteissa häiriintyvät käsittely ja
komponentti siirtyy uusi tasapainotila,
jonka muodonmuutos.
Jos komponentti hehkutetaan puristetussa
tilassa ja jäähdytetään hitaasti puristettu,
globaali
jännitteet
tasapainossa
ja
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myöhempi käsittely ei ole suuri vaikutus
suoruus.
Kun värähtely lukitussa tilassa useisiin
suuntiin, jännitteet globaalissa tilassa
saatetaan tasapainoon, ja komponentti
voidaan käsitellä. Jännitteet eivät ole vain
pinnalla,
mutta
myös
syvemmällä
tasapainossa.
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Rechucking työkappaleen prosessin aikana
sarja WIAP® MEMV®Prosessi. Pyörivä kuori
makaa lavan

Alempi osa pyörintäjännitysvoima välineet
3F) PUTKET WIAP® MEMV® RENTOUTUA
Investigation: Cast erityisiä teräsputket
kohdellaan MEMV® suurten putkien

WIAP® MEMV®Prosessi kestää 3 x 12
minuuttia 2D, 3D ja 4D; 2D = 0 °, 45 ° = 3D ja
4D = 90 °
eteenpäin WIAP® MEMV®Laitteeseen.
Vasen taka Jim Peter Widmer, oikea Sven
Widmer

WIAP® MEMV®
tapahtuu.

Menetelmä

2D

0
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WIAP® MEMV®Ohjain suorittaa koko
prosessin automaattisesti. Liian paljon tai
liian paljon Ameren G Hertz / hitaammalla
nopeudella. Vuonna Aussreissern ylittävät
suojausvyöhykkeistä järjestelmä pysähtyy.
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4D 90 ° rentoutumista, poikittaissuunnassa,
lyhyen akselin suunnassa.

Pieniä putkia pitkä
kaksoisjännitemuistikortti

2D 0 ° rentoutuminen, pituussuunnassa 0 ° on
aina pitkän akselin.

Täällä putket 2 kaksinkertainen jännite on
lievennetty.

WIAP® MEMV® Rentouttava prosessi vie
vähemmän kuin 45 minuuttia.
Protokolla iso osa
3D 45 ° rentoutuminen keskikohdan välillä
pituus- ja poikkisuunnassa.
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Yhteensä siirtymä G, 6,8 (1 G = 9,8 m / s2)
välillä ennen ja jälkeen. Putkelle mitattuna
36 x ennen ja jälkeen pistettä.
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Yhteensä G siirtymä, 61,2 (1 G = 9,8 m / s2)
välillä ennen ja jälkeen. Putkelle mitattuna
36 x ennen ja jälkeen pistettä.

Protokolla pieni osa
3G) SYRJÄYTYS PUTKET
Kiitos uuden WIAP® MEMV® Menetelmä
määrittää G välisten siirtymien ennen ja
jälkeen, joita mitataan eri kohdissa.
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Pystysuora on WIAP® MEMV® Menetelmä,
Y-akselilla. Vaakasuunnassa ja vapauta Xakselin ja vaakasuunnassa, pitkä akseli on Zakseli. Aina pitkän akselin 2D = 0 °, lyhyt
akseli on 90 °.

3H) HITSATUT RAKENTEET
Useiden vuosien ajan WIAP rento hitsatut
rakenteet. Kiistaa jotka rentouttavat
resultative olivat aina lupaavia. Moottorin
virran, kuten vahvistimia muuttaa ja G
muutokset olivat havaittavissa. Mutta tässä
on uusi WIAP® MEMV® prosessin
monisuuntainen järjestelmä on edelleen
tärkeä jatke.

Hyvä kiinnitys vastaa hyvä tulos G muutos.
4D 90 ° kiristys.
Komponentti 2 Jalusta jalka

Komponentti 1 sivua jalka

Keskus seistä WIAP® MEMV® rentoutua.
poikittain 4D

Laitteisto dual jännite. 14 mittauspistettä
tulos puunkorjuun 2D akselin suunnassa

Hyvä liitetty laite.

Enemmän K-järjestelmä, jotta kaikki alueet
on saavutettu; 3D-akselin suunnassa.
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Laitteen kiinnittämiseksi WIAP® MEMV®

Komponenttityyppihyväksyntänumero
kone seistä 3
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15000 N V- herätteen energia voidaan siirtää
komponentin kanssa OV20.

3I) PATENTTI TIEDOT
meidän WIAP® MEMV®
perustuu:

Menetelmä

Patenttihakemus
778/14
Hinterlegbescheinigung 778/14 kohteesta
23/05/2014
Välineet värähtelevän 3 D
Pate Otsikko: Menetelmä ja laite värähtelyn
rentoutumista työkappaleiden
Talletus
Saksa:
Asiakirjaviite
2015051312483200DE

Kone seistä WIAP® MEMV® rentoutua. 4D
90 astetta.

Patenttihakemus
672/16
Hinterlegbescheinigung 672/16 kohteesta
26/05/2016
puristin
Pate Otsikko: puristin
Patenttihakemus
407/17
Hinterlegbescheinigung 407/17 kohteesta
27/03/2017
Monipistemittauksessa siirtymä G
Pate
Otsikko:
mittausmenetelmä
jäännösjännityksestä työkappaleiden

Hyvä ja oikea asennus, jotta kuolokohtiin
voidaan kaikki kiinni.

Patenttihakemus
Hinterlegbescheinigung
10.4.2017

772/17

772/17
alkaen
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Keinot tärisevä Mehrachsrichtung
Pate Otsikko: Laite tärinä lieventämistä
työkappaleiden.

Näyttämään hyvää puunkorjuun WIAP on nyt vahvistettu seuraaville WIAP® MEMV®
menetelmää:

3K) WIAP_MEMV_WM850 PROTOKOLLAN NUMERO JÄRJESTELMÄ
Nro WIAP MEMV WM 850_10 tiedonkeruumoduuli järjestelmä lisää 3 D Kirjautuminen System
Kuvaus: Tämä on komponentti, joka on vähintään 6 numeroa,
parempi 8 asemissa, tasaisesti jakautunut, jokainen piste on
mitattu 3 akselin ja kirjataan. On G (m / s2) siirtyy välillä
ennusteen mittauksen ensimmäisen minuutin aikana ja sen
jälkeen määritetyn noin 10 minuutin kuluttua.
Nro WIAP MEMV WM 850_12 tiedonkeruumoduuli järjestelmä lisää 3 D Kirjautuminen System
Kuvaus: Täysin automaattinen järjestelmä WM850_10
Nr. WIAP MEMV WM 850_14 multipoint analoginen mittausanturit mittausjärjestelmä
Kuvaus: Tämä levitetään tasaisesti komponentti ainakin 4
pistettä, parempi 6 pistettä kohti akselia, mitataan yhden
akselin vain ja kirjautunut. On G (m / s2) siirtyy välillä
ennusteen mittauksen ensimmäisen minuutin aikana ja sen
jälkeen noin 10 minuutin kuluttua määritettynä.
Nr. WIAP MEMV WM 850_16 multipoint 3 D analoginen mittausanturit mittausjärjestelmä
Kuvaus: Tämä on jaettu ainakin yhden komponentin 4-8
numeroa, kuten on mitattu 3 D analoginen mittapään ja
kirjataan. On G (m / s2) siirtyy välillä ennusteen mittauksen
ensimmäisen minuutin aikana ja sen jälkeen noin 10 minuutin
kuluttua määritettynä.
Nro WIAP MEMV WM 820_20 multipoint manuaalinen mittaus WIAP MEMV järjestelmä Multiaxes
2D, 3D, 4D
Kuvaus: Tässä on jokaisessa Baueteil kanssa liidulla
markiert. Y-akseli = pystysuora. X-akseli = Lyhyt akseli
Vaaka-ja Z-akselin = pitkä akseli vaakasuora. kukin
Akseli on min. , 4 on parempi mittauspisteiden 6-8. se on
Heti alussa prosessin ja lopussa arvon
määritetään voidaan sitten siirtää tukin
Nr. WIAP MEMV WM 850_30A protokollaa mitattiin LC-laite on tiedonkeruu
Kiihtyvyys (G / vast. M / s2) nopeus ja vahvistimen
Kuvaus: Tässä vanhassa LC laitteiden arvo
lueteltu 2D, 3D ja 4D-järjestelmä, joka
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Raporttimallia rekisteröity tulostaa on
Excel-tiedosto ei.
Nr. WIAP MEMV WM 850_30 protokollaa mitattiin LC-laite on tiedonkeruu
Kiihtyvyys (G / vast. M / s2) nopeus ja vahvistimen
Kuvaus: Tässä vanhassa LC laitteiden arvo
lueteltu 2D, 3D ja 4D-järjestelmä, joka
Raporttimallia rekisteröity Tulostus
Excel-tiedosto WM 850_30
Nr. WIAP MEMV WM 850_30B protokollaa mitattiin LC-laite on tiedonkeruu
Kiihtyvyys (G / vast. M / s2) nopeus ja vahvistimen
Kuvaus: Tässä on vanhan laitteiden ja LC
uusi MEMV yksikkö arvoa 2D, 3D ja 4D-järjestelmä
tallennetaan, sitten raporttimalliksi komponentti merfach
tuli tulostaa Excel-tiedoston nro WM 850_30
Nro WIAP MEMV WM 850_32 pöytäkirjan MEMV laitteet suoraan ilmaisu
Prosessiin 2D, 3D, 4D
Kuvaus: Tämä on protokolla MEMV laitteen
rentouttaa jälkeen automaattinen prosessi.
Jälkeen jokainen prosessi on yksi kosketusnäytön avulla
Protokolla tulostetaan. Tämä korvaa pöytäkirjan
WM850_30_

joka

Nro WIAP MEMV WM 850_34 pöytäkirjan MEMV laitteet suoraan ilmaisu
vastaavan prosessin 2D, 3D, 4D tiivistää kaiken
Kuvaus: Tämä protokolla ottaa G
esittää siirtyy tukin ja WM850_32
kaikki muutokset 2D,
3D, 4D prosessi.
Ei WIAP MEMV WM 850_40 yhden dataloggeri grafiikka
Kuvaus: Nämä ovat yksittäisiä kirjaa kunkin
Dataloggeri WM 850_10. Kuten voidaan hyvin tunnustettu,
esimerkiksi jos hehkutettu osa, lähes mitään liikkeitä
ottaa.

Nro WIAP MEMV WM 850_90 protokollan yhteenveto, yleiskatsaus kokoaminen
Kuvaus: Tämä on käsin syötetty
Yhdessä asemassa eri mittausmenetelmät. sallii
määritetään, että kukin Prüfemthode vastapäätä
mikään muu on liian suuri ero, ja se voi
pidetään näin Prozessicherheitsnachweisung
olla. Siten mittaus on komponentti perheen
tehdä sääntö kerran niin, että kuolleen kulman ja
alempi G arvo voidaan nähdä eri alueilla ja
Tarvittaessa muut toimet voidaan valita.
Nr. WIAP MEMV WM komponentti 850_98pass numerointijärjestelmä hakkuiden
Kuvaus: Jokainen komponentti saas Komponentti Pass,
niin että arvot ja komponenttia kohti voidaan havaita.
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MEMV järjestelmä on kilpi, jonka numero on
MEMV WM 850_98_ *****. Tässä on iskuja lukuja
useita otettu. Avulla kitti ja kovettaja
tehnyt vähennyksen osuma numerot vaikutelman ja
sitten liimattu protokollan. Näin ollen, jossa on scaner
tarkistetaan, onko komponentti siirtyy
Ilmaisu ja komponentti kuuluu. Kuvan alkuperäinen Shield
jäännökset
työkappaleeseen. Se voidaan kiinnittää siihen tai
Asiakkaan hyväksyttyä määrä suoraan booli numeroita
Komponentti voittamaan aina saatavilla. Merkki on
komponentin kautta. Kittabdruck protokolla on
Vahvistus arvioinnin kuuluvan komponentin.
Kuvio WIAP MEMV komponentti Pass

3L) NORMALISOINTI SYSTEM
Koko normalisointiprosessia oli vorabgeklärt vuonna päättyi huhtikuu 2011th 2014,
ensimmäiset koskettimet. 2015 tapaaminen selvennyksiä. 5.4.2016 aloittanut toiminnan
yhteensovittaminen / 05.06.2016 menettelyssä. Koska uusi patenttihakemuksista 2 x 2017 ja
useita muita tärkeitä tutkimuksia nyt suorittaa määräyksiä, että menetelmä luotettavuuden
normalisointi on.

4)WIAP® MEMV ® TOIMITUS ALUE
WIAP on tarjonnut laajan tuotevalikoiman asennuksen lisävarusteita, niin että jopa MEMV
rentoutua monenlaisia osia menee. Tärkeässä asemassa on kiinnitys patogeenin V sekä
automaattisen ja puunkorjuu.
Kohta 1 1 Workshop saatavilla, helppokäyttöinen ja hyvin kuljetettavissa ohjausyksikön.
joka koostuu
alkaen:
Pos 2 1 vibraattorin V20, portaaton värähtelyn V -. Viritysjärjestelmät, säädettävissä 0100%
Kohta 3 Paketti kuuluvat varusteet .:
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Tarvikkeet ja toimitus sijainnin muuttaminen 1 asentoon 3

Muita kumityynyt.
Pos. 4.1a
Pos. 4.1b
Pos. 4.1c
Pos. 4.1d

1 kumityyny 80 x 100 x 200 mm
1 kumityyny 120 x 100 x 200 mm
1 kumityyny 150 x 200 x 200 mm
1 kumityyny 200 x 200 x 200 mm

Mittalaitteet varten WIAP® MEMV® System
Mittausmenetelmä MEMV WM 850-30 ja WM 850-95A
Pos. 4.12a rekisteröiminen mittausanturi mittausmenetelmä MEMV WM 850-30 ja WM 850-95A

Pos. 4.12a2 mittauskohtioiden kaapeli 5 metriä MEMV WM 850-30 ja WM 850-95A

Pos. 4.12b Työkalunpitimet koettimen kaapeli mittausmenetelmä MEMV WM 850-30
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ja WM 850-95A

Pos. 4.12b1 puristin mittausanturi tyyppi 1
Wingspan 50-35mm projektio 75
Pos. 4.12b2 puristin mittausanturi tyyppi 2
Span 110 mm ulkonema 76-60
Pos. 4.12b3 puristin mittausanturi tyyppi 3
Wingspan 85-60mm 150 projektio
Pos. 4.12c Magneettipidin 800 N koetin
Pos. 4.12d MesssOnden pidin suuria aaltoja 420
4.12e Pos. Probes pidin suurille aallot 800
Pos. 4.12f ohjelmiston pöydät kaavat mittausmenetelmä
MEMV WM 850-30

Menetelmä MEMV WM 850-30 menetelmä MEMV WM 850-30 menetelmä MEMV WM 850-95
Mittalaitteet varten WIAP® MEMV® System
Mittausmenetelmä MEMV WM 850-20
Pos. 4.14a Mittaus Pin mittausmenetelmä MEMV WM 850-20
Pos. 4.14a Pin mittaus taulukon kaavojen
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Mittalaitteet varten WIAP® MEMV® järjestelmä mittausmenetelmä MEMV WM 850-10

Mittausmenetelmä MEMV WM 850-10
Pos. 4.15A
Pos. 4.15b
Pos. 4.15c
Pos. 4.16a
Pos. 4.16a

3D mittaussondit USB mittausmenetelmä MEMV WM 850-10
3D mittaussondit USB mittausmenetelmä MEMV WM 850-10
3D mittaussondit USB mittausmenetelmä MEMV WM 850-10
Vakum koettimia haltija
Magneettinen koettimia pidike

Komponentti ennätys WM 850-98- Tarvikkeet
Pos. 4.19a Komponentti syöttö levyt 75 x 50
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Pos. 4.19b Erityiset kitti vihreä 50 ml
Pos. 4.19c Beat numerot asetettu 8mm
Pos. 4.19d isku Letters Set
4.19e Pos. Beat numerot symboli leima

Levysoittimet ja WIAP® MEMV® System
Mittaamiseen protokolla menetelmä WM 850_10, WM850_20, WM850_30 ja WM850_95
Pos. 4.21

Pyörivä levy puristus tyyppi 1
ilman pohjalevyn
ja V05 / V20
Liikenteen 80x400x600 mm

Pos. 4.21b levysoittimet automaattinen
Puristamalla pyörivä levyt ja
Kiertämällä div. Astetta
Pos. 4.21c ohjelmistojen
elmistojen ja PLC Laajennettu
kääntämällä levyt
Automaattinen sähköinen ajo

Pos 4.21b ja 4.21c vain huolenaiheet punaisella
Patentti 572 / 17_7.April.2017
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Kiristys prismat kierroksen osat WIAP® MEMV® System
Pos. 4.22a istukka prismat asetettu indeksointiin tyypin 2
Halkaisija 60 420 mm: iin
Liikenteen 120 x 400 x 600 mm

MEMV valokuva = Tyyppi 1, tyyppi 2 kattaa kaikki tutkinnot
Pos. 4.22b Prismat asetettu ympäri osien 420 mm Tyyppi 3
Halkaisija 60 420 mm: iin
Liikenteen 120 x 400 x 600 mm
19,3 kg; ilman kiristysrenkaan ja pohjalevyn ja kiinnikkeet / kierretankoa

Pos. 4.22c prismat asetettu kierroksen osia jopa 800mm
Halkaisija 400-800 mm
Liikenteen lava 1200 x 600 mm; 170 kg
Puristamatta rengas ja pohjalevyn ja kiinnikkeet / kierretankoa
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Version01 Version02

Pos. 4.22d prismat asetettu pyöreälle osien jopa 1200 mm
Halkaisija 600-1200
1200 mm
Vuonna kuljetuspallettia noin 200 kg
Puristamatta rengas ja pohjalevyn ja kiinnikkeet / kierretankoa
Pos. 4.22h2 lukituselementti kierros osien Frontaufspannung halkaisijaltaan jopa 1000 mm
Ja useita istukkalaitteen
Jopa 1000 mm, pyöreät osat 330 560 4 kpl 3 kpl
kuormalavojen
Puristamatta rengas ja pohjalevyn ja kiinnikkeet / kierretankoa

Pos. 4.22h3 pituussuunnassa kiinnityselementti kiinnittämiseksi asettaa
Tarvikkeet Pos. 4.22i, 4.22ik tai Prismenset 4.22d
Pos. 4.22i

Sternboden pidin kumimateriaalia siirtyä pois täryttämällä
Halkaisijaltaan jopa 1000 mm
kuormalavojen
Ilman kiristysrenkaan ja pohjalevy ja kiinnikkeet / kierretankoa

Pos. 4.22k lukituselementti kierros
erros osien Frontaufspannung halkaisija enintään 3200mm
Halkaisija enintään 3200 mm
kuormalavojen
Ilman kiristysrenkaan ja pohjalevy ja kiinnikkeet / kierretankoa
Pos. 4.22l

Sternboden pidin kumimateriaalia
kumima
siirtyä pois täryttämällä
Halkaisija enintään 3200 mm
kuormalavojen
Ilman kiristysrenkaan ja pohjalevy ja kiinnikkeet / kierretankoa

Pos. 4.22m Sternboden pidin kumimateriaalia siirtyä pois
poi täryttämällä
Halkaisijaltaan jopa 4000 mm
Diese Technischen Unterlagen WM 852 /Zeichnungen ist gemäss Art. 2 lit. d des Bundesgesetzes über das
Urheberrecht (SR 231.1) unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt,
weitergegeben, noch zur Ausführung benutzt werden. (SR 231.1) vom 09.10.1992
09.10.
©
Made in Switzerland
©

WIAP® MEMV®_WM_811_r10

Seite 32 von 46

kuormalavojen
Ilman kiristysrenkaan ja pohjalevy ja kiinnikkeet / kierretankoa

Punainen = 04:22 ja k Motor haltija
Musta = 4,22, ja L i Sternboden haltija kumin

Pos. 4.22o1 napa kiristyslaite
halkaisija 75-320
1. lattia
Pos. 4.22o2 napa kiristyslaite
halkaisija 75-320
2. lattia
Pos. 4.23a moottorit jalkalevyn tyypin 1
Ulottuvuus levy 25 x 250 x 500 mm
Liikenteen 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg

Pos. 4.23b Moottorit jalka levy tyyppi 2
Ulottuvuus levy 25 x 200 x 500 mm
4 kiristys kengät
Liikenteen 80 x 400 x 600 mm; 27,4 kg

Ohjausvarren varten WIAP® MEMV® System
Pos. 4.26a Ohjausvarren M24 Box Set Type 1
8 x M24 x 400; 4 x M24 x 200; 8 Long mutterit M24
10 pähkinät M24; 20 pesurit
Laatikko 80 x 400 x 600 mm
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Pos. 4.26c ohjausvarren M24 Box Set Type 2
8 x M24 x 300; 4 x M24 x 200; 8 Long mutterit M24
10 pähkinät M24; 20 pesurit
Laatikko 80 x 400 x 600 mm
Pos. 4.26b ohjausvarren M24 Box Set Type 3
8 x M24 x 500; 4 x M24 x 300; 8 Long mutterit M24
10 pähkinät M24; 20 pesurit
Laatikko 80 x 400 x 600 mm
Asennuskiinnittimet, haarukka pihdit WIAP® MEMV® System
Pos. 4.27a Pantakiinnike asettaa tyyppi 01
2 x L kiinnityslaippojen 500 M24
4 mutteria M24 pitkä
8 M20 mutterit lyhyt
16 kpl pesurit
Laatikko 80 x 400 x 600 mm; 25 kg

Pos. 4.27b Pantakiinnike kit tyyppi 02
2 x kiristys laipat 300 L
4 x M24 x 300, 4 x M24 x 200
4 mutteria M24 pitkä
8 M20 mutterit lyhyt
16 kpl pesurit
Laatikko 80 x 400 x 600; 20 kg
Pos. Numero Flow WIAP® MEMV® System
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Valokuva sisältää Pos. 04/21 ja Pos. 4.23b

Valokuva sisältää Pos. 21,4 ja valokuva sisältää Pos. 21,4, Pos. 4.23b ja
Pos. 4.23b ja 04:32 ja 4.26a pos. 4.22c ja 04:32

Sisältää Pos. 21,4, Pos. 4.23b ja Pos. 4.22c ja 04:32

Eri V laitetyypit varten WIAP® MEMV® System
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V20 Type 1

Pos. 4.30a Toinen värähtelijä, portaaton 2-akseli
Tärinä V - aineet
5 tonnin tyyppi V05 2D TYP1
- joka koostuu kotelon, 0,55 KW AC-moottori; eksentrinen
- pulssigeneraattori työkappaleen painavat enintään 5 tonnia, tilavuusosuus on 30%
- 5 metrin pistoke
- kuljetuslaatikko
- V05 21 kg, Box 5,1 KG, yhteensä 26,1 kg
Pos. 4.30b Hinnanalennus V05 V20 sijaan 2D 2D tyypin 1
Jos tilattu 05 vain WIAP® MEMV® ei
WIAP® MEMV® 20,
Pos. 4.30c Korvaaminen vibraattorin jatkuva 2-akseli
SchwingungsV - Exciter
20 tonnia Tyyppi V20 2D TYP1
- joka koostuu kotelon, 1,1 KW AC-moottori; eksentrinen
- pulssigeneraattori työkappaleen paino 20 tonniin asti, tilavuusosuus on 30%
- 5 metrin pistoke
- kuljetuslaatikko ei. 6
- mitat 400x400x600
- V20 30kg, Box 5,5 kg Yhteensä = 35,5 kg
Pos. 4.31a Toinen vibraattori, äärettömän kaksiakselinen
SchwingungsV - Exciter
50 tonnia tyyppi V50 2D tyyppi 1
- joissa asuntojen, AC moottori 2,2 kW; eksentrinen
- pulssigeneraattori työkappaleen paino jopa 50 tonnia, tilavuusosuus on 30%
- 6 metriä ja pistoke
- Muuta invertteri jopa 2,2 KW
- kuljetuslaatikko ei. 6
- mitat: 400 x 400 x 600
- Paino: 42 kg V50, Box 5,5 kg, yhteensä = 47,5 kg
Pos. 4:32

Toinen vibraattori, äärettömän kaksiakselinen
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SchwingungsV - Exciter
100 tonnia tyyppi V100 2D tyyppi 1
- joka koostuu kotelon, 5,5 KW AC-moottori; eksentrinen
- pulssigeneraattori työkappaleen paino jopa 100 tonnia
- 10 metrin pistoke
- Muuta invertteri jopa 5,5 KW
- caddies alkaen Pos. 1
- pakkauksen mitat
- Uusi iso pohjalevy 40x400x750 mm
Pos. 4:33

Toinen vibraattori, äärettömän kaksiakselinen
SchwingungsV - Exciter
200 tonnia V200 2D tyypin 1
- Joka koostuu kotelon, AC-moottori 11 KW; eksentrinen
- pulssigeneraattori työkappaleen paino enintään 200 tonnia tilavuusosuus 20%
- 15 metriä pistoke
- Muuta invertteri jopa 11 KW
- caddies alkaen Pos. 1
- Uusi iso pohjalevy 75 x 800 x 1250 mm
- Erityistä liikenne

Pos. 4.42a Värähtelijä kulma Kiinteä 3-akseli
SchwingungsV - Exciter
20 tonnia Tyyppi V20 3D tyypin 2
- joka koostuu kotelon, 1,1 KW AC-moottori; eksentrinen
- pulssigeneraattori työkappaleen paino 20 tonniin asti, tilavuusosuus on 30%
- 5 metrin pistoke
- kuljetuslaatikko
- mitat: 400 x 400 x 600
- V20 3D 30kg, PL 5, 5 kg, 35,5 kg Yhteensä =

Patentti 2015051312483200DE / 000778 / 14CH
Pos. 4.42b Värähtelijä kulma Kiinteä 3-akseli
SchwingungsV - Exciter
50 tonnia tyyppi V50 3D Type2
- joissa asuntojen, AC moottori 2,2 kW; eksentrinen
- pulssigeneraattori työkappaleen paino jopa 50 tonnia, tilavuusosuus on 30%
- 5 metrin pistoke
- kuljetuslaatikko
- mitat: 400 x 400 x 600
- V20 3D 30kg, PL 5, 5 kg, 35,5 kg Yhteensä =
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Patentti 2015051312483200DE / 000778 / 14CH

Pos. 4.42d Värähtelijä kulma Kiinteä 3-akseli
SchwingungsV - Exciter
100 tonnia tyyppi V100 3D tyypin 2
Patentti 2015051312483200DE / 000778 / 14CH
Pos. 4.42d Värähtelijä kulma Kiinteä 3-akseli
SchwingungsV - Exciter
200 tonnin V200 3D tyypin 2
Patentti 2015051312483200DE / 000778 / 14CH
SchwingungsV - Exciter
20 tonnia Tyyppi V20 Tyyppi 3
- joka koostuu kotelon, 1,1 KW AC-moottori; eksentrinen
- Säädettävä kulma järjestelmän 0-80 astetta
- pulssigeneraattori työkappaleen paino 20 tonniin asti, tilavuusosuus on 30%
- 5 metrin pistoke
- kuljetuslaatikko
- mitat: 400 x 400 x 600
- V20 3D 30kg, PL 5, 5 kg, 35,5 kg Yhteensä =
Pos. 4.43b Vibraattorin, kulma-säädettävä 3-akseli
SchwingungsV - Exciter
50 tonnia tyypin V50 Tyyppi 3
- joka koostuu kotelon, 1,1 KW AC-moottori; eksentrinen
- Säädettävä kulma järjestelmän 0-80 astetta
- pulssigeneraattori työkappaleen paino 20 tonniin asti, tilavuusosuus on 30%
- 5 metrin pistoke
- kuljetuslaatikko
- mitat: 400 x 400 x 600
- V20 3D 30kg, PL 5, 5 kg, 35,5 kg Yhteensä =
Pos. 4.43c Vibraattorin, kulma-säädettävä 3-akseli
Tärinä V - aineet
100 tonnia Tyyppi V100 Tyyppi 3
Pos. 4.43d Vibraattorin, kulma-säädettävä 3-akseli
Tärinä V - aineet
200 tonnin V200 Type 3
Pos. 4.44a Vibraattorin, autom. Säätö eksentrinen akselia enemmän
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Kaksinkertainen tärinä V - aineet
20 tonnin tyypin NV20 Type 4
- joka koostuu kotelon, vaihtovirtamoottorin 2 x 1,1 KW; eksentrinen
automaattisesti
- pulssigeneraattori työkappaleen paino 20 tonniin asti, tilavuusosuus on 30%
- 5 metrin pistoke
- kuljetuslaatikko
- mitat: 400 x 400 x 600
- V20 3D 30kg, PL 5, 5 kg, 35,5 kg Yhteensä =

Asennossa 04/04 vaikuttaa vain kuori punainen ilman alaosaa
Patentti 572 / 17_7.April.2017
Pos. 4.44b Vibraattorin, autom. Säätö eksentrinen moniakselisiin
Kaksinkertainen tärinä V - aineet
50 tonnin tyypin NV50 Type 4
Ruuvi tyyppi 1 järjestelmän WIAP® MEMV®
Kiinnikkeet kiristys on tänään WIAP kun kyse vierastavat, koska yhteys johtaa usein
herätekenttään komponenttiin toimintahäiriöitä. Kuitenkin, tiettyjen komponenttien, tämä
kiinnitys menetelmä on edelleen tarpeen.
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Pos. 4:50

Puristin hitsattu tyypin 1 0-150 2 kpl
joka koostuu 2 puristimet Box
Laatikko 80 x 400 x 600 mm; 19 kg

Pos. 4:51

Puristin hitsattu tyypin 1 0-175 2 kpl
Laatikko 80 x 400 x 600 mm; 20,5 kg
Puristin hitsattu tyypin 1 0-200 2 kpl
Laatikko 80 x 400 x 600 mm; 22 kg

Pos. 4:52

Pos. 4:53

Puristin hitsattu tyypin 1 0-250 2 kpl
Laatikko 80 x 400 x 600 mm

Pos. 4:54

Puristin hitsattu tyypin 1 0-300 2 kpl
Laatikko 80 x 600 x 600 mm

Pos. 4:55

Puristin hitsattu tyypin 1 0-400 2 kpl
Laatikko 80 x 400 x 600 mm
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Pidikkeet tyypin 2 varten WIAP® MEMV® System
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Patentti 672/16 25. Mail 2016
Pos. 4:50

Turvallisuus-kiristin tyyppi 2 0-150 2 kpl
joka koostuu 2 puristimet Box

Pos. 4.50a 2x kiinnitys 150 mm erillistä kara TR
Pos. 4.50c 1 WIAP Schraubzwingenset 150 mm TR
joka koostuu 2 puristimet Box
Laatikko 80 x 400 x 600 mm; 19 kg
Pos. 4.50d 1 liite 150 mm TR Twin kaapitl

Patentissa 672/16 25.Mail 2016
Pos. 4:51

Turvallisuus-kiristin tyyppi 2 0-175 2 kpl
Laatikko 80 x 400 x 600 mm; 20,5 kg

Pos. 4:52

Turvallisuus-kiristin tyyppi 2 0-200 2 kpl
Laatikko 80 x 400 x 600 mm; 22 kg

Pos. 4:53

Turvallisuus-kiristin tyyppi 2 0-250 2 kpl
Laatikko 80 x 400 x 600 mm

Pos. 4:54

Sicherheitsschraubzwinge tyypin 2 0-300 2 kpl
2 Laatikko 120 x 600 x 600 mm

Pos. 4:55

Sicherheitsschraubzwinge tyypin 2 0-400 2 kpl
2 Laatikko 120 x 400 x 600 mm

Tärinä taulukko WIAP® MEMV® System
Pos. 4,90

tärinä taulukko
800 x 1200 mm x 800 maanpinnasta
240mm kumi puskurointi
(Special liuos valmistetaan myös pyynnöstä)
Maksimikuorma noin 1500 kg
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,
Pos. 4,91

Pantakiinnike sarja värähtelyn taulukko

Tehtaan auton WIAP® MEMV® System
Pos. 4,95

Cart tehdas tyypin 2
1200 l x 800 x 1900 H B
Pyöräkuorma 400 kg / 1600 kg
MEMV Metall stress relief with Vibration
R

WIAP AG LTD SA CH 5746 Dulliken Switzerland, Tel +41 62 7524260 www.wiap.ch

WIAP

R

MEMV

R

Metall entspannen mit Vibration

Printer
WIAP R
MEMV R
Metall entspannen mit Vibration
Kein Entspann Prozess

No Stress
relie f proces s

S chwacher Ents pann Proz es s

Low stress
e
r lief proc ess

M it tlerer Entspann Prozes s

G uter Ents pann Prozes s

Nots topp aktiv
Emergenc y stop ac tiv

Ste u eru n g / Con trol
Au s
Ei n
Off
On

No st top p
Eme rg en cy sto p

Steu e run g
Co ntro l

Middle stress
relief process

G ood stress
relie f proces s

D re h za hl re gu li e run g
RPM re gu la ti on

20E_a

Pos. 4.96

Tehtaan auton tyyppi 3
Koko: B = 1140 mm; T = 600 mm; H 1440 pyörät;
H = 1260 mm ilman pyöriä

Lisää hinta alumiinilaatikot tyypin 2 muovin sijaan tyypin 1 WIAP® MEMV®
Pos. 4.97a

Sen sijaan Plastic Box Set Type 1
Alumiinilaatikot tyypin 2 Set
Kaikki perus laatikot asetetaan asentoon 1-3

Pos. 4.97b

Sen sijaan Plastic Box Set Type 1
Alumiinilaatikot Type2
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200 x 400 x 600 mm
Pos. 4.97c

Sen sijaan Plastic Box Set Type 1
alumiinilaatikot
300 x 400 x 600 mm

Pos. 4.97d

Sen sijaan Plastic Box Set Type 1
Alumiini ruutuihin 2
400 x 400 x 600 mm

Voidaan muuttaa ilman teknisiä parannuksia, voidaan muuttaa ilman tietoon suoritettaessa.

5) V EXCITER PAINO TAULUKKO
V-tyyppinen heräte Yhden säädettiin automatsich itse epäkeskisen taso 0%: sta 100% varastossa
ajon aikana. Suurin sallittu kuorma on suunniteltu; identtinen patogeenien, kuten V on
manuaalinen laite.

Drehzahl

V heräte eksentrinen sett Taulukko
WIAP® MEMV® System

RPM
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500

Einzel Doppel

Einzel

Doppel

Einzel

Doppel

Einzel

Doppel

Einzel

Doppel

Scheibe Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

Scheibe

LC05 bis 5
Tonne
N
55
110
124
248
220
440
345
690
497
994
676 1352
883 1766
1118 2236
1380 2760
1670 3340

LC20 bis 20
LC50 bis 50
Tonnen
Tonnen
N
N
209
418
418
836
470
940
940
1880
836
1672
1672
3344
1306
2612
2612
5224
1881
3762
3762
7524
2561
5122
5122 10244
3344
6688
6688 13376
4233
8466
8466 16932
5226 10452 10452 20904
6324 12648 12648 25296

LC100 bis 100
Tonnen
N
1045
2090
2352
4704
4181
8362
6533
13066
9407
18814
12805 25610
16725 33450
21167 42334
26132 52264
31620 63240

LC200 bis 200
Tonnen
N
2090
4180
4704
9408
8362
16724
13066
26132
18814
37628
25610
51220
33450
66900
42334
84668
52264 104528
63240 126480
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MEMV®
6000 1988
6500 2333
7000 2706

3976
4666
5412

7526 15052 15052 30104
8832 17664 17664 35328
10244 20488 20488 40976

37630
44164
51219

75260
88328
102438

75260 150520
88328 176656
102438 204876

WIAP® DM4-C
C CNC Drehmaschine 15 Grad
verstellter Werkzeugrevolver
6) SCHLUSSWORT
Das
WIAP®
MEMV®
Verfahren
ermöglicht viele Bauteil Varianten zu
entspannen. Da heute gerne Flexiblität von
allen Unternehmen erwünscht wird,
ermöglicht es die Bauteile individuell
herzustellen. In Kürze fertig machen und
zwar auch noch zu einem guten Preis.
Die WIAP hat in früheren Jahren grosse
Maschinen gebaut u.a. die grösste CNC
Drehmaschine, die je in der Schweiz gebaut
wurde. Dank dem Metall entspannen mit
Vibration konnte immer schnell und
beweglich geliefert werden. Lassen auch Sie
sich diese Variante nicht entgehen. Es hilft
schnell, gut und preisbewusst Werkstücke
herzustellen.

7) ZUSÄTZLICH: BILDER VON WIAP®
WERKZEUGMASCHINEN
Hier
ein
paar
Bilder
von
Werkzeugmaschinen, welche selbst von AA Z
entwickelt und gebaut wurden.

Caroline Widmer bei der Futtermontage nach
einer Reparatur

WIAP® DM4-C, CNC Drehmaschine, Doppel X
Schlitten System einzeln verfahrbar

Diese Technischen Unterlagen WM 852 /Zeichnungen ist gemäss Art. 2 lit. d des Bundesgesetzes über das
Urheberrecht (SR 231.1) unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt,
weitergegeben, noch zur Ausführung benutzt werden. (SR 231.1) vom 09.10.1992
09.10.
©
Made in Switzerland
©

WIAP® MEMV®_WM_811_r10

Seite 44 von 46
gesamte Konstruktion war von der Wiap. Das
war eines der anstrengten Projekten, das die
WIAP je ausführte. Taktzeit ein Teil in 2
Sekunden. Und ein sehr exakter Kunde, der
die Sekunden halbierte.

Das ganze Bettsystem mit Turm der DM2-V
und der DM2-A ist vibrationsentspannt und
auch vibrations-gedämpft.

Die Wiap® DM2-V ist eine Vertikaldrehmaschine
mit
obenhängendem
Spindelstock. Die Lösung ist ähnlich der eines
Bearbeitungszenters. Eingesetzt wird die
DM2-V für Mittel- und Grosserien. Das
bedeutet,
diese
Maschine
ersetzt
vollumfänglich die herkömmlichen Anlagen
mit Robotern. Das Vertikal Drehen erspart
eine zusätzliche Automation, da der
Spindelstock
die
Handling-Aufgabe
übernimmt.

Diese
Sonderdrehfräsmaschine
WIAP®
DM2_XP war für einen Grosskonzern. Sie
konnte drehen und fräsen mit 20`000
Umdrehung. Gleichzeitig eine Drehspindel,
die mit einem Plandrehkopf dreht. Die

Rechts
die
WIAP®
DM
4-C
Maschinennummer 10029. Diese wurde für
einen Spindeldurchlass von 365 mm gebaut.

Diese
WIAP®
DM4-C
hat
einen
Schwingdurchmesser von 1300 mm. Ein 12fach Scheibenrevolver und 265 mm
Spindeldurchlass
Maschinengewicht
13
Tonnen. Konstruktion und Herstellung WIAP.
Maschinen Nr.10020
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Doppelseiten-CNC-Drehmaschine
WIAP®
DM2 A. Zwei Revolver. Zwei verfahrbare
Spindelstöcke. Eigener Portallader WIAP PL 2
für 2 x 7 kg Werkstückgewicht.
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Ein Konzept, eine Maschine. Vibrationsentspanntes
und
vibrationsgedämpftes
Maschinenbett.
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8) KONTAKT

WIAP AG Ltd SA
Industriestrasse 48L
CH- 4657 Dulliken
Schweiz

Tel.: +41 62 752 42 60
Fax.: +41 62 752 48 61
www.wiap.ch
wiap@widmers.info
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