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PROSIMY NIE URUCHAMIAÆ MASZYNY PRZED
ZAPOZNANIEM SIÊ Z INSTRUKCJ¥ OBS£UGI

1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE

Wywa¿arka wa³ów napêdowych TROLL WN-04 przeznaczona jest do dynamicznego
wywa¿ania wa³ów napêdowych dwu,trzy i czteropodporowych w jednym przebiegu pomiaro-
wym.

Dane techniczne:

œrednica wywa¿anych wa³ów do 300 mm

d³ugoœæ wywa¿anych wa³ów do 3550 mm

dok³adnoœæ wskazañ wartoœci wielkoœci niewywa¿enia 1 g

dok³adnoœæ sygnalizacji po³o¿enia niewywa¿enia 3 stopnie

czas pomiaru ok. 10 s

masa wywa¿anych wa³ów do 100 kg

moc silnika napêdzaj¹cego 0,75 kW

prêdkoœæ obrotowa wrzeciona (w trakcie pomiaru) 920 obr./min.

zasilanie 3 x 400 V/ 50 Hz

zasilanie pneumatyczne 06 - 1 MPa

2. INSTALOWANIE

Wywa¿arkê TROLL WN-04 nale¿y zainstalowaæ w pomieszczeniu zamkniêtym, su-
chym i ogrzewanym w okresie jesienno - zimowym. Pod³o¿e przeznaczone do posadowienia
maszyny powinno byæ twarde i wypoziomowane.
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Rys. 1
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3. OPIS KLAWIATURY (rys.1)
 - przycisk nastawy odleg³oœci L1 [ODLEG£OŒÆ]

 - przycisk nastawy œrednicy wywa¿anego wa³u [ŒREDNICA S I, S II, S III]

 - przycisk nastawy odleg³oœci L4 [ODLEG£OŒÆ]

 - przycisk wyboru programu wywa¿ania: wa³y czteropodporowe trzypodporowe lub dwupodpo-

rowe

 - przycisk wyboru progu odciêcia [ZMIANA PROGU]

 - przycisk wy³¹czenia napêdu wywa¿arki

 - przycisk za³¹czenia napêdu wywa¿arki [UWAGA START]

 - przycisk pamiêci wa³ów i kasowanie napisów w edycji nag³ówka

 - przycisk pamiêci wa³ów

 - przycisk pamiêci wa³ów

 - przycisk pamiêci wa³ów

 - przycisk kasuj¹cy poprzednie wartoœci pomiarów [NOWY POMIAR]

 - przycisk wejœcia do podprogramu

 - przycisk wyjœcia z podprogramu

 - przycisk do wprowadzania zmian parametrów - zwiêkszaj¹cy wartoœci

 - przycisk do wprowadzania zmian parametrów - zmniejszaj¹cy wartoœci

 - przycisk przesuwania kursora w górê

 - przycisk przesuwania kursora w dó³

 - przycisk przesuwania kursora w lewo

 - przycisk przesuwania kursora w prawo
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4. POD£¥CZENIE ELEKTRYCZNE WYWA¯ARKI

4.1 POD£¥CZENIE ZASILANIA WYWA¯ARKI

Pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy do gniazda instalacji elektrycznej 3 x 400 V/ 50 Hz.

UWAGA:

Wywa¿arka posiada cztero¿y³owy kabel zasilaj¹cy. Przewód o izolacji w kolorze ZIE-
LONO-¯Ó£TYM, po³¹czony z obudow¹ wywa¿arki, jest przewodem OCHRONNYM [PE].
Pozosta³e trzy przewody s¹ przewodami FAZOWYMI.

4.2 POD£¥CZENIE ZASILANIA PNEUMATYCZNEGO

Przewód zasilaj¹cy zakoñczony szybkoz³¹czk¹ pod³¹czyæ do króæca znajduj¹cego siê
na bocznej œcianie wywa¿arki.

4.3 MONTA¯ I POD£¥CZENIE MONITORA

Podstawa monitora zamontowana jest na pó³ce wywa¿arki.
Z ty³u monitora wychodz¹ dwa przewody: zasilaj¹cy - zakoñczony wtyczk¹ sieciow¹,

oraz przewód ³¹cz¹cy monitor z komputerem wywa¿arki, zakoñczony 15-bolcowym wtykiem
szufladkowym.

Przewód zasilaj¹cy monitor nale¿y pod³¹czyæ do gniazdka 230V, znajduj¹cego siê na
tylnej œciance wywa¿arki.

Przewód z wtykiem szufladkowym nale¿y pod³¹czyæ do gniazda VGA, znajduj¹cego
siê na tylnej œcianie wywa¿arki. Wtyk szufladkowy wyposa¿ony jest we wkrêty, którymi nale-
¿y przykrêciæ go do gniazda w celu zabezpieczenia przed wypadniêciem podczas drgañ.

W³¹cznik zasilania monitora znajduje siê z prawej strony poni¿ej ekranu. W³¹czenie
monitora sygnalizowane jest zapaleniem siê diody umieszczonej nad w³¹cznikiem.

Szczegó³y dotycz¹ce monitora znajduj¹ siê w instrukcji obs³ugi monitora.
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4.4 KONTROLNE URUCHOMIENIE WYWA¯ARKI

W celu sprawdzenia poprawnoœci pod³¹czenia elektrycznego wywa¿arki nale¿y wyko-
naæ czynnoœci opisane w punkcie 5.1, po czym nale¿y nacisn¹æ przycisk . Zostanie
wówczas uruchomiony napêd wywa¿arki. Kierunek obrotów wrzeciona powinien byæ zgodny
z kierunkiem strza³ki umieszczonej na obudowie wywa¿arki, nad wrzecionem. Je¿eli kieru-
nek obrotów bêdzie niezgodny z kierunkiem strza³ki. Nale¿y zamieniæ miejscami pod³acze-
nie dwóch przewodów fazowych we wtyczce przewodu zasilaj¹cego wywa¿arkê.

NIE WOLNO W£¥CZAÆ WYCH£ODZONEJ WYWA¯ARKI DO SIECI PRZED UP£Y-

WEM DWÓCH DO TRZECH GODZIN, POTRZEBNYCH DO WYSUSZENIA ELEMENTÓW

ELEKTRONICZNYCH I OSI¥GNIÊCIA PRZEZ NIE TEMPERATURY POKOJOWEJ. NIE

PRZESTRZEGANIE TEGO WYMOGU GROZI USZKODZENIEM WYWA¯ARKI.

NIE WOLNO WYKORZYSTYWAÆ GNIAZDA ZASILANIA MONITORA DO ZASILA-

NIA INNYCH URZ¥DZEÑ ELEKTRYCZNYCH.
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5. OBS£UGA KOMPUTERA WYWA¯ARKI

5.1 ZA£¥CZANIE KOMPUTERA WYWA¯ARKI

W³¹czyæ w³¹cznik g³ówny wywa¿arki oraz w³¹cznik zasilania monitora.Na ekranie mo-
nitora zostanie wyœwietlony obraz testowy. Po nacisniêciu dowolnego przycisku klawiatury
(rys. 1) komputer zostanie ustawiony w podprogramie POMIAR NIEWYWA¯EÑ, a na ekra-
nie monitora zostanie wyœwietlony obraz przedstawiony na rys. 3.

UWAGA:

Je¿eli w czasie trwania testu kontrolnego naciœniemy przycisk , przerwiemy testo-

wanie systemu oraz ominiemy procedurê wyœwietlania obrazu reklamowego. Komputer zo-
stanie od razu ustawiony w podprogramie POMIAR NIEWYWA¯EÑ.

5.2 WYBIERANIE PROCEDUR POMIAROWYCH

Po naciœniêciu przycisku  komputer zostaje w programie WYBIERZ PROCEDU-

RÊ, a na ekranie monitora zostanie wyœwietlony obraz pokazany na rys. 2. Wejœcie do odpo-
wiedniego podprogramu nastêpuje poprzez naprowadzenie kursora na w³aœciw¹ pozycjê

(prostok¹t z odpowiednim podprogramem) i naciœniêcie przycisku . Naprowadzenie kur-

sora odbywa siê poprzez naciskanie przycisków  i .

Wyjœcie z danego poprogramu nastêpuje poprzez naciœniêcie przycisku . Na ekra-

nie monitora pojawi siê obraz WYBIERZ PROCEDURÊ, przedstawiony na rys. 2.

Rys. 2
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5.3 POMIAR NIEWYWA¯EÑ

Naprowadziæ kursor przyciskami  i  na pozycjê POMIAR NIEWYWA¯EÑ i

nacisn¹æ przycisk . Komputer zostanie ustawiony w podprogramie POMIAR NIEWY-

WA¯EÑ, a na ekranie monitora zostanie wyœwietlony obraz przedstawiony na rys. 3. Po

w³¹czeniu tego podprogramu kursor ustawia siê zawsze na pozycjê  (próg odciêcia).

5.3.1 Wprowadzenie parametru œrednica

Naprowadziæ kursor na pozycjê ŒREDNICA (rys. 3) poprzez naciœniêcie przycisku 
lub za pomoc¹ strza³ek.

Naciskaj¹c przyciski  lub  regulujemy wartoœæ tego parametru co 1 cm w za-

kresie od 3 do 30 cm.
Naciskaj¹c przyciski  zmieniamy wybór œrednicy SI, SII, SIII poszczególnych seg-
mentów wa³u

5.3.2 Wprowadzenie parametru odleg³oœæ

Naprowadziæ kursor na pozycjê L1 do L6 (rys. 3) za pomoc¹ strza³ek  lub .

Naciskaj¹c przyciski  lub  regulujemy wartoœæ tego parametru co 1 cm w za-

kresie od 2 do 200 cm. Dla pozycji L6 naciskaj¹c przyciski   zmieniamy pozycjê
na L7

UWAGA:

Naciœniêcie przycisku  powoduje ustawienie kursora na pozycji L1, a naci-

œniêcie przycisku  na pozycji L4.

Rys. 3

L1
L2
L3
L4
L5

L6,L7

SI, SII, SIII
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Rys. 4
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5.4 EDYCJA NAG£ÓWKA

Wejœæ do podprogramu WYBIERZ PROCEDURÊ poprzez naciœniêcie przycisku .

Naprowadziæ kursor przyciskami  na pozycjê EDYCJA NAG£ÓKA (rys. 2) i naci-

sn¹æ przycisk . Komputer zostanie ustawiony w podprogramie EDYCJA NAG£ÓWKA, a

na ekranie monitora zostanie wyœwietlony obraz pokazany na rys. 5.

Rys. 5

5a
4

2
1

5b 5c 5d 5e

3
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5.4.1 Zapisywanie tekstu nag³ówka

Przyciskami   naprowadzamy kursor na dowoln¹ pozycjê od 1 do 4 (rys. 4).

Przyciskami   naprowadzamy kursor na dowolny kwadrat w wybranej pozycji. Przy-

ciskami   wpisujemy w wybrany kwadrat dowoln¹ literê lub cyfrê.

W pozycjach od 1 do 4 wpisujemy dane w³asnego zak³adu pracy (nazwê, adres, telefon).

Zredagowany nag³ówek wprowadzamy do pamiêci komputera poprzez naciœniêcie przy-

cisku . W celu skasowania napisu nale¿y nacisn¹æ przycisk .

5.4.2 Ustawianie zegara

Naciskaj¹c przycisk  naprowadziæ kursor na pozycjê 5a (rys. 4). Przyciskami 

 ustawiæ w³aœciw¹ godzinê. Naciskaj¹c przycisk  naprowadziæ kursor na pozycjê 5b.

Przyciskami   ustawiæ minuty.

5.4.3 Ustawianie daty

Tryb ustawiania daty jest podobny, jak w przypadku ustawiania zegara. Na pozycji 5c
ustawiamy dzieñ, na pozycji 5d ustawiamy miesi¹c, a na pozycji 5e rok.

UWAGA:

Po ustawieniu danych na ka¿dej pozycji nale¿y zapisaæ je do pamiêci komputera po-

przez naciœniecie przycisku .

Zredagowany w powy¿szy sposób nag³ówek, wraz z dat¹ i godzin¹ wykonania pomiaru
pojawi siê na wydruku wyników pomiaru niewywa¿eñ wa³u.

5.5 LICZNIK POMIARÓW

Wejœæ do podprogramu WYBIERZ PROCEDURÊ naciskaj¹c przycisk . Naprowa-

dziæ kursor przyciskami    na pozycjê LICZNIK POMIARÓW i nacisn¹æ . Kom-

puter zostanie ustawiony w podprogramie LICZNIK POMIARÓW, a na ekranie monitora
uka¿e siê obraz przedstawiony na rys. 6.
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Rys. 6

5.6 PAMIÊÆ PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH WA£ÓW

Komputer wywa¿arki mo¿e zapamiêtaæ parametry geometryczne (odleg³oœæ L1 do L6 i
œrednicê) czterech ró¿nych wa³ów. Przy wywa¿aniu wa³u o zapamiêtanych parametrach geo-
metrycznych parametry te wprowadzane s¹ do uk³adu pomiarowego jednym przyciskiem.

5.6.1 Zapis do pamiêci

Wa³ nr 1: ustawiæ typ wa³u dwu-trzy lub czteropodporowy
- ustawiæ parametry od L1 do L7 oraz œrednicê S1 - S3

- nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski  i .

Wa³ nr 2: ustawiæ typ wa³u dwu-trzy lub czteropodporowy
- ustawiæ parametry od L1 do L7 oraz œrednicê S1 - S3

- nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski  i .

Wa³ nr 3: ustawiæ typ wa³u dwu-trzy lub czteropodporowy
- ustawiæ parametry od L1 do L7 oraz œrednicê S1 - S3

- nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski  i .

Wa³ nr 4: ustawiæ typ wa³u dwu-trzy lub czteropodporowy
- ustawiæ parametry od L1 do L7 oraz œrednicê S1 - S3

- nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski  i .

UWAGA:

Nale¿y zanotowaæ, pod jakim przyciskiem zosta³y zapisane parametry danego wa³u.
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5.7 ODCZYT PARAMETRÓW Z PAMIÊCI

Wa³ numer 1: nacisn¹æ przycisk 

Wa³ numer 2: nacisn¹æ przycisk 

Wa³ numer 3: nacisn¹æ przycisk 

Wa³ numer 4: nacisn¹æ przycisk 

5.8 WYBÓR PROGRAMU WYWA¯ANIA WA£U

Poprzez naciskanie przycisku  (rys. 1) zmieniamy program wywa¿ania wa³u.

Wywa¿arka posiada trzy programy wywa¿ania:

1. wywa¿anie wa³ów czteropodporowych
2. wywa¿anie wa³ów trzypodporowych
3. wywa¿anie dwupodporowych

Program nr 1 dotyczy wa³ów 4 podporowych ( 3 segmentowych). Mocuje siê go w 4 podpo-
rach wg schematu przedstawionym na rysunku nr 7 Do ka¿dego segmentu tego  wa³u jest
przypisana œrednica S1 - S3
Program nr. 2 dotyczy wa³ów posiadaj¹cych trzy przeguby. Mocuje siê je w trzech podporach
wed³ug schematu przedstawionego na rys 7a. Parametr  L6 i L7 jest automatycznie ustawio-
ny na  wartoœci = 0
Program nr. 3 dotyczy wa³ów posiadaj¹cych dwa przeguby. Wa³ taki nale¿y mocowaæ w
skrajnych podporach. Podpór œrodkowych nie u¿ywaæ (patrz rys. 7b) W tym uk³adzie para-
metr L1 jest odleg³oœci¹ pomiêdzy przegubami wa³u, parametry L2 i L3 - zgodnie z rys. 4c,
zaœ parametry L4 i L5,L6, L7 s¹ automatycznie ustawione na zero i zablokowane (nie mo¿na
zmieniæ ich wartoœci za pomoc¹ klawiatury).

rys 7

rys 7b

rys 7a
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6. INSTRUKCJA WYWA¯ANIA WA£U

6.1 ZAMOCOWANIE WA£U

Do mocowania wa³u na wywa¿arce s³u¿¹ cztery podpory (patrz rys. 8). Znajduj¹ siê w
nich czujniki pomiarowe oraz przewody ³¹cz¹ce czujniki z uk³adem pomiarowym. Podpory
nr 2,3 i 4 mo¿na przesuwaæ wzd³u¿ ³o¿a wywa¿arki, po uprzednim zluzowaniu œrub 6.

Rys 8

Rys 8a

1 - podpora nr I
2 - podpora nr II
3 - podpora nr III
4 - podpora nr IV
5 - ³o¿e wywa¿arki
6- œruby do blokowania podpór
7 - dŸwignia podpory II i III
8 - blokada podpory IV
9 - dŸwignia podpory IV
10 - œruba dociskowa wa³u

Rys 8b

1

2

4

7

8

9
5

10

10

6

7
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ZAMOCOWANIE WA£U TRZYPODPOROWEGO

1. Ustawiæ wstêpnie podporê nr II i III tak, aby podpora 2 znalaz³a siê w pobli¿u œrodkowe-
go ³o¿yska wa³u, a podpora IV znalaz³a siê poza zasiêgiem prawego koñca wa³u.

2. Zluzowaæ dŸwigniê 6 zamka podpory II i III podnieœæ ramiê podpór w górê.

3. Odblokowaæ wrzeciono podpory 4, obracaj¹c blokadê 8 w lewo. Po za³o¿eniu wa³u za
pomoc¹ dŸwigni 9 przesun¹æ wrzeciono w lewo, do oporu i przykrêciæ wal przez flanszê
redukcyjn¹ ko³nierza. Zablokowaæ wrzeciono w tym po³o¿eniu pokrêcaj¹c dŸwigni¹ 7 w
prawo.

4.Podpora nr III mo¿e zostaæ niezamkniêta

ZAMOCOWANIE  WA£U CZTEROPODPOROWEGO

1. Ustawiæ wstêpnie podporê II,III IV tak, aby podpory II i III znalaz³y siê w pobli¿u œrodko-
wych ³o¿ysk wa³u a podpora IV poza zasiêgiem koñca wa³u

2. Zluzowaæ dŸwigniê „7” zamka podpory II i III i podnieœæ ramiona do góry

3. Odblokowaæ wrzeciono podpory IV obracaj¹c dŸwignie „8” w lewo. Za pomoc¹ dŸwigni 9
przesun¹æ wrzeciono w prawo do koñca.

4. Za³o¿yæ wa³ na podpory opieraj¹c go delikatnie na podporach II i III. Dokrêciæ ko³nierz
przedniej czêœci wa³u do wrzeciona poprzez flanszê redukcyjn¹.

5. Dosun¹æ wrzeciono podpory IV do ko³nierza koñca wa³u dŸwigni¹ „9” i dokrêcic przez
flanszê redukcyjn¹.

6. Zablokowaæ wrzeciono podpory IV blokad¹ „8” zakrêcaj¹c j¹ w prawo

7. Zamkn¹æ ramiona podpory II i III i zablokowaæ dŸwigni¹ „7”

8. Dokrêciæ œruby dociskowe nr 10 do wyczuwalnego oporu

9. Dokrêciæ œruby „6” do blokowania podpór ( dotyczy wszystkich podpór)
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ZAMOCOWANIE  WA£U DWUPODPOROWEGO

1. Ustawiæ wstêpnie podporê IV tak, aby znalaz³a siê poza zasiêgiem prawego koñca wa³u.

2. Zluzowaæ dŸwigniê 7 zamka podpór II i III podnieœæ ramiê podpory w górê.

3. Odblokowaæ wrzeciono podpory IV, obracaj¹c blokadê 8 w lewo.  Po za³o¿eniu wa³u za
pomoc¹ dŸwigni 9 przesun¹æ wrzeciono w lewo, do oporu i dokrêciæ ko³nierz wa³u poprzez
flanszê redukcyjn¹ do wrzeciona. Zablokowaæ wrzeciono w tym po³o¿eniu, pokrêcaj¹c blo-
kad¹ 8 w prawo.

1 - w³¹cznik g³ówny
2 - wtyk kabla video od monitora
3 - gniazdo czujnika II
4 - gniazdo czujnika III i IV
5 - zasilanie monitora
6 - zasilanie pneumatyczne
7 - zasilanie elektryczne

Rys. 9

1

5

34

2

6

7

Rys. 9b

Rys 9a
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UWAGA:

Tarcze wrzeciona w podporach I i III s³u¿ace do przykrêcania ko³nierzy wa³ów, s¹ wy-
mienne. U¿ytkownik wykonuje we w³asnym zakresie tarcze uchwytowe potrzebne do moco-
wania wa³ów w tulejach rys. 6-12 i 9-1. Przyk³adowe tarcze pokazano na rys. I, II i III.

Podpora III posiada system szybkiego mocowania wa³u, u³atwiaj¹cy wymianê wywa¿a-
nych wa³ów tego samego typu.

W celu wymiany wywa¿onego wa³u na identyczny nale¿y:

- odkrêciæ œruby mocuj¹ce ko³nierz wa³u do tarczy podpory IV

- odblokowaæ wrzeciono za pomoc¹ dŸwigni 8.

- podtrzymuj¹c wa³ rêk¹ odsun¹æ wrzeciono od ko³nierza wa³u za pomoc¹ dŸwigni 9.

- oprzeæ prawy koniec wa³u o ³o¿e, odkrêciæ lewy ko³nierz od tarczy podpory I i zdj¹æ wa³ z

maszyny.

- przykrêciæ lewy ko³nierz nastêpnego wa³u do podpory I.

 - dŸwigni¹ 9 dosun¹æ wrzeciono podpory IV do prawego koñca wa³u i przykrêciæ jego ko³-

nierz do tarczy.

- zablokowaæ wrzeciono podpory IV za pomoc¹ dŸwigni 8.

6.2 POMIAR NIEWYWA¯EÑ

Rys.10
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Po zamocowaniu wa³u nale¿y wprowadziæ do komputera nastêpuj¹ce dane:

1. PRÓG ODCIÊCIA - wg punktu 5.3.3

Próg odciêcia programuje dok³adnoœæ wskazañ zmierzonego niewywa¿enia. Jeœli na przy-
k³ad ustawimy próg odciêcia na poziomie 10 gram, niewywa¿enia mniejsze od 10 gram bêd¹
wyœwietlane jako zero.

2. PROGRAM WYWA¯ANIA - wg punktu 5.7

Dla wa³u czteropodporowego nale¿y wybraæ program 1 rys.10, dla wa³u trzypodporowego
program 2 rys 11a, dla wa³u dwupodporowego program 3 rys.

3. ŒREDNICA - wg punktu 5.3.1

Nale¿y wpisaæ œrednicê poszczególnego segmentu wa³u SI, SII, SIII,na której umieszczone
bêd¹ ciê¿arki korekcyjne.

4. ODLEG£OŒÆ - wg punktu 5.3.2 oraz rys 4a lub 4b lub 4c

- oznaczyæ kreda na wale przewidywane miejsca zamocowania ciê¿arków korekcyjnych.

- zmierzyæ miark¹ i wpisaæ do pamiêci komputera nastêpuj¹ce wymiary (patrz rys. 3):

dla wa³ów czteropodporowych wymiary L1, L2, L3, L4, L5, L6

dla wa³ów trzypodporowych: wymiary L1, L2, L3, L4, L5

dla wa³ów dwupodporowych: wymiary L1, L2, L3

Po wykonaniu niezbêdnych czynnoœci ustawczych nacisn¹æ przycisk . Po wykonaniu
pomiaru niewywa¿eñ wa³ zostanie automatycznie zatrzymany, a na wskaŸnikach na ekranie
pomiarowym pojawi¹ siê wartoœci niewywa¿eñ rys 10

Lewy wskaŸnik pokazuje wielkoœci niewywa¿enia w miejscu okreœlonym wymiarem L1.
Drugi wskaŸnik pokazuje wielkoœci niewywa¿enia w miejscu okreœlonym wymiarem L2 + L3.
Trzeci i czwarty wskaŸnik pokazuje wielkoœci niewywa¿enia w miejscu okreœlonym wymia-
rem L5. Wyœwietlone na wskaŸnikach liczby okreœlaj¹ masy ciê¿arków korekcyjnych
(w gramach).
Przy wywa¿aniu wa³u dwupodporowego wyniki pokazuj¹ siê tylko na dwóch wskaŸnikach
(rys. 11b), dla wa³u trzypodporowego na trzech wskaŸnikach (rys. 11a)

UWAGA:
Je¿eli niewywa¿enie w którejkolwiek z p³aszczyzn korekcji przekroczy wartoœæ oko³o 500
gram, maszyna wykona procedurê zatrzymania awaryjnego. Na ekranie monitora pojaw¹
siê orientacyjne wyniki w kolorze czerwonym.
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Znajdowanie miejsc mocowania ciê¿arków korekcyjnych:

1. Obracaæ powoli rêk¹ wa³ w kierunku wskazywanym przez czerwone strza³ki i znajdu-
jace siê nad i pod lewym wskaŸnikiem do chwili, gdy strza³ki zmieni¹ kolor na zielony i zwróc¹
siê grotami w kierunku wskaŸnika, a z g³oœnika wywa¿arki rozlegnie siê seria dŸwiêków gon-
gu. Wówczas nale¿y zatrzymaæ wa³ i narysowaæ kred¹ kreskê wzd³u¿ wa³u, w najwy¿szym
punkcie jego œrednicy, w pobli¿u podpory nr 1.

Narysowaæ kreskê w poprzek wa³u, w odleg³oœci L2 od œrodka lewego przegubu (rys.
4). Punkt przeciêcia siê obu kresek wyznaczy œrodek geometryczny ciê¿arka korekcyjnego
nr 1. Masa ciê¿arka wyœwietlona jest na lewym wskaŸniku.

2. Obracaæ powoli rêk¹ wa³ w kierunku wskazywanym przez czerwone strza³ki znajdu-
j¹ce siê nad i pod drugim wskaŸnikiem do chwili, gdy strza³ki zmieni¹ kolor na zielony i
zwróc¹ siê grotami w kierunku wskaŸnika, a z g³oœnika wywa¿arki rozlegnie sie seria dŸwie-
ków gongu. Wówczas nale¿y zatrzymaæ wa³ i narysowaæ kred¹ kreskê wzd³u¿ wa³u, w naj-
wy¿szym punkcie jego œrednicy, w pobli¿u podpory nr 2.

Narysowaæ kreskê w poprzek wa³u, w odleg³oœci L2 + L3 od œrodka lewego przegubu
(rys. 4). Punkt przeciêcia siê obu kresek wyznaczy œrodek geometrzyczny ciê¿¹rka korekcyj-
nego nr 2. Masa ciê¿arka wyœwietlona jest na drugim wskaŸniku.

3. Obracaæ powoli rêk¹ wa³ w kierunku wskazywanym przez czerwone strza³ki znajdu-
j¹ce siê nad i pod trzecim wskaŸnikiem do chwili, gdy strza³ki zmieni¹ kolor na zielony i
zwróc¹ siê grotami w kierunku wskaŸnika, a z g³oœnika wywa¿arki rozlegnie sie seria dŸwie-
ków gongu. Wówczas nale¿y zatrzymaæ wa³ i narysowaæ kred¹ kreskê wzd³u¿ wa³u, w naj-
wy¿szym punkcie jego œrednicy, w pobli¿u podpory nr 3.

Narysowaæ kreskê w poprzek wa³u, w odleg³oœci L5 od œrodka lewego przegubu (rys.
4). Punkt przeciêcia siê obu kresek wyznaczy œrodek geometrzyczny ciê¿¹rka korekcyjnego
nr 3. Masa ciê¿arka wyœwietlona jest na trzecim wskaŸniku.
Identycznie jest dla wskaŸnika 4 odpowiednio zaznaczaj¹c punkt L5

Rys. 11

dla wa³u trzypodporowego (rys 11a)

dla wa³u dwupodporowego (rys 11b)
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7. KALIBRACJA DLA WA£ÓW CZTEROPODPOROWYCH

Wywa¿arka posiada system kalibracji umo¿liwiaj¹cy u¿ytkownikowi samodzielne wy-
strojenie maszyny. Kalibracji dokonujemy w wypadku podejrzeñ o nieprawid³owe wskazania
maszyny (spowodowane starzeniem siê elementów elektronicznych, wp³ywem zmian tem-
peratury, wilgotnoœci itp.)

Przebieg kalibracji
1. Zamocowaæ wa³ w czterech podporach (zaleca siê aby by³ on wczeœniej wywa¿ony)

2. Ustawiæ parametry

- program wywa¿enia  w pozycji wa³ 4 - ro podporowy  rys 12

- odleg³oœæ wed³ug pomiaru L1 do L7
- œrednica S1 do S3
- próg odciêcia Q=1

3. Zamocowaæ ciê¿arek o masie 80 g przy II podporze w miejscu okreœlonym sum¹ wymia-
rów i L2 +L3

4. Ustawiæ program kalibracja

5. Wcisn¹æ przycisk start

Rys 12

6. Maszyna powinna pokazaæ  wynik 0-79  lub 0-80

Rys 13
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7. Zdj¹æ ciê¿arek z miejsca przy podporze II i zamocowaæ go przy podporze III w miejscu
okreœlonym wymiarem L5

8.W³¹czyæ napêd wywa¿arki przyciskaj¹c klawisze  i 

9. Maszyna powinna pokazaæ wynik 0-79-80 lub 0-80-79 ( rys 14)

10. Zdj¹æ ciê¿arek 80g z miejsca przy podporze III i za³o¿yæ go przy podporze IV w miejscu
okreœlonym wymiarem L5.

Rys 14

11. W³¹czyæ napêd wywa¿arki przyciskaj¹c klawisze  i 

12. Maszyna powinna pokazaæ wynik 0 79 80 80 lub 0 80 79 80 (rys 15)

13. Zdj¹æ ciê¿arek kalibracyjny 80g

14. W³¹czyæ przycisk  ESC i wróciæ do programu POMIAR NIEWYWA¯EÑ

15. W³¹czyæ  przycisk START. Je¿eli wyniki na poszczególnych podporach bêd¹ wiêksze ni¿
2g dowa¿yæ wa³ ( najlepiej plastelin¹) wg wskazañ wywa¿arki i ponownie przeprowadziæ
kalibracjê wg pkt 1-14.

  Rys 15
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7.1 KALIBRACJA DLA WA£ÓW TRZYPODPOROWYCH

Przebieg kalibracji:

1. Zamocowaæ wa³ w trzech podporach (zaleca siê, aby by³ on wczeœniej wywa¿ony).

2. Ustawiæ parametry:

- program wywa¿ania przycisk  (w pozycji „wa³ trzypodporowy”) (rys 16)

- odleg³oœci wed³ug pomiarów od L1 do L5
- œrednicê
- próg odciêcia Q = 1

3. Zamocowaæ ciê¿arek o masie 80g przy II  podporze, w miejscu okreœlonym sum¹ wymia-
rów L2 + L3.

4. Ustawiæ podprogram „KALIBRACJA”.

5. Wcisn¹æ przycisk .

6. Maszyna powinna pokazaæ wyniki [0, 79, dowolny] lub [0, 80, dowolny].

7. Zdj¹æ ciê¿arek 80g z miejsca przy II podporze i przymocowaæ go przy IV (prawej) podpo-
rze w miejscu okreœlonym wymiarem L5.

8. W³¹czyæ wywa¿arkê przyciskaj¹c jednoczeœnie klawisze   i .

9. maszyna powinna pokazaæ wyniki [0, 79, 80] lub [0, 80, 79].

10. Wyjœæ z programu „KALIBRACJA” i w³¹czyæ podprogram „POMIAR NIEWYWA¯EÑ” oraz
zdj¹æ ciê¿¹rek 80g z miejsca przy podporze IV.

11. Wcisn¹æ przycisk . Je¿eli na wyœwietlaczu pojawi¹ siê wyniki równe zeru, proces
kalibracji jest zakoñczony.

12. Je¿eli choæby na jednej pozycji pojawi¹ siê wyniki niezerowe, wywa¿yæ wa³ na zero i
powtórzyæ kalibracjê wg punktów 3,4,5,6,7,8,9,10,11 (je¿eli u¿yty do kalibracji wa³ by³ niewy-
wa¿ony, operacjê tê nale¿y przeprowadiæ kilkakrotnie, a¿ do skutku opisanego w punkcie
11).

Rys 16
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7.2. KALIBRACJA DLA WA£ÓW DWUPODPOROWYCH
(dotyczy wywa¿ania wa³ów bez przegubu œrodkowego)

1. Ustawic prze³¹cznikiem  pozycjê „wa³y dwupodporowe”.

2. Zamocowaæ wa³ w podporze I i IV (zaleca siê, aby mia³ on ponad 1m d³ugoœci i by³ wywa-
¿ony).

3. Ustawiæ parametry wa³u:

- L1: odleg³oœæ miêdzy przegubami
- L2: odleg³oœæ pierwszego ciê¿arka
- L3: odleg³oœæ miêdzy ciê¿arkami
- œrednicê
- próg odciêcia Q = 1

4. Za³o¿yæ ciê¿arek o masie 80g w miejscu okreœlonym sum¹ wymiarów L2 + L3.

5. W³¹czyæ podprogram „KALIBRACJA” i uruchomiæ wywa¿arkê przyciskiem .

6. Po zatrzymaniu obrotów na wyœwietlaczach powinny pokazaæ siê wyniki [0, 79, dowolny]
lub [0, 80, dowolny].

7. Wyjœæ z podprogramu „KALIBRACJA”, w³¹czyc podprogram „POMIAR NIEWYWA¯EÑ”,
zdj¹æ ciê¿arek 80g i w³¹czyæ maszynê przyciskiem ..

8. Po zatrzymaniu obrotów na wyœwietlaczach powinny pokazaæ siê wyniki [0, 0,].

9. Je¿eli na obu lub jedenej z dwóch pierwszych pozycji pojawi¹ siê wyniki niezerowe, wywa-
¿yæ wa³ na zero i powtórzyæ kalibracjê wg punktów 5,6,7,8,9 (je¿eli u¿yty do kalibracji wa³ by³
niewywa¿ony, operacjê tê nale¿y przeprowadziæ kilkakrotnie, a¿ do skutku opisanego w punk-
cie 9).

.

Rys. 17
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UNI - TROL
***********************************************************************************************************************************************************
UNI - TROL Sp. z o.o. WYWA¯ARKI  KOMPUTEROWE
Zak³ad Produkcyjny MONTA¯OWNICE DO KÓ£
i Salon Sprzeda¿y PODNOŒNIKI
ul . Estrady 56 PROSTOWARKI  DO OBR?CZY
01 - 932 Warszawa KOMPRESORY
http://www.unitrol.com.pl. AUTOMATY DO POMPOWANIA
e-mail: office@unitrol.com.pl WULKANIZATORY
tel . / fax  ( 22 )  8179422 NARZÊDZIA WULKANIZATORSKIE
tel . / fax  ( 22 )  8349014 & 8349013 WYPOSA¯ENIE  WARSZTATOWE
************************************************************************************************************************************************************

Deklaracja Zgodnoœci CE
    zgodnie z dyrektywami : 98/37/CE i  89/336/CEE

My : Uni-trol Sp. z o.o.
Ul. Estrady 56
01-932 Warszawa
Polska

deklarujemy, na nasz¹ wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ, ¿e wyrób

Wywa¿arka do wa³ów napêdowych   TROLL WN-04

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z nastêpuj¹cymi uregulowaniami prawnymi :

- dyrektywa 98/37/CE ( bezpieczeñstwo maszyn );
- dyrektywa 89/336/CEE  i poni¿szymi modyfikacjami ( kompatybilnoœæ elektromagnetyczna ).
W celu weryfikacji zgodnoœci z uregulowaniami prawnymi skonsultowano zharmonizowane normy lub inne
dokumenty normatywne :

- PN - EN 292 – 1 / 2000 Maszyny – Bezpieczeñstwo – Pojêcia podstawowe, generalne zasady projektowania -
Podstawowa terminologia, metodologia – Czêœæ 1;

- PN - EN 292 – 2 / 2000 Maszyny – Bezpieczeñstwo – Pojêcia podstawowe, generalne zasady projektowania -
Podstawowa terminologia, metodologia – Czêœæ 2;

- PN - EN 50081 – 1 / 1996 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotycz¹ce emisyjnoœci -
Œrodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemys³owione – Czêœæ 1;

- PN - EN 50081 – 2 / 1996 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotycz¹ce emisyjnoœci –
- Œrodowisko przemys³owe – Czêœæ 2;

- PN - EN 50082 – 1 / 1999 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotycz¹ce odpornoœci na
zaburzenia – Œrodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemys³owione Czêœæ 1;

- PN - EN 50082 – 2 / 1997 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotycz¹ce odpornoœci na
zaburzenia – Œrodowisko przemys³owe Czêœæ 2;

- PN - EN 294 / 1994 Bezpieczeñstwo maszyn – Odleg³oœci bezpieczeñstwa uniemo¿liwiaj¹ce siêganie
koñczynami górnymi do stref niebezpiecznych;

- PN - EN 349 / 1999 Maszyny – Bezpieczeñstwo – Minimalne odstêpy zapobiegaj¹ce zgnieceniu czêœci cia³a
cz³owieka;

               - PN - EN 60204 – 1 / 2001 Bezpieczeñstwo maszyn – Wyposa¿enie elektryczne maszyn – Czêœæ 1: Wymagania
ogólne;

- PN - EN 61204 / 2001 Zasilacze niskiego napiêcia pr¹du sta³ego – W³aœciwoœci i wymagania bezpieczeñ
stwa;

- PN - EN 61293 / 2000 Znakowanie urz¹dzeñ elektrycznych danymi znamionowymi dotycz¹cymi zasilania
elektrycznego -
- Wymagania bezpieczeñstwa;- 62/2002 Podzespo³y elektryczne;

- PN – EN 983 / 1999 Bezpieczeñstwo maszyn – Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa uk³adów hydraulicz-
nych i pneumatycznych i ich elementów - Pneumatyka

Niniejsza deklaracja dotyczy wszystkich wyrobów wyprodukowanych zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹, która
jest czêœci¹ niniejszej deklaracji.

Prezes Zarz¹du
Wies³aw Roguski

Warszawa, 17.09.2007 .....................................................
       Podpis




