Fixturlaser

OL2R

uppmätning av maskiners rörelser
i olika driftsförhållanden
Mätningar av maskiners rörelser under olika driftsförhållanden utförs vanligtvis
när differenser i driftstemperatur uppträder eller där andra processkrafter påverkar
maskinernas position. Behovet av uppmätning av dynamiska rörelser indikeras
oftast av höga vibrationsnivåer. För vissa maskiner kvarstår problemen med höga
vibrationsnivåer även efter det att uppriktning genomförts vid driftsstopp (i kallt
tillstånd). Genom att använda Fixturlaser NXA tillsammans Fixturlaser OL2R kan
dessa kostsamma och tidsödande problem undvikas på ett snabbt och enkelt
sätt. Genom att utföra mätningar som visar skillnaderna i maskinernas inbördes
position, mellan kallt tillstånd och driftsförhållanden, får man enkelt fram de unika
kompensationsvärdena för uppriktningen. Dessa värden krävs för att uppnå en
perfekt uppriktning av maskinerna i driftstillstånd.
Fixturerna i Fixturlaser OL2R innehåller inbyggda peklasrar, vilket gör att de
snabbt kan monteras och ställas in utan att man behöver använda sig av själva
uppriktningsinstrumentet. Tack vare denna funktion kan fixturerna förmonteras av
personal som inte behöver ha expertkunskaper om axeluppriktning. Samtidigt kan
instrumentet användas för axeluppriktning på annat håll och därmed ökas
utnyttjandegraden.

Mätprocessen i korthet
Montera infästningar för fixturerna på respektive maskin så nära rotationsaxeln som möjligt.
Säkerställ att skruvarna är väl åtdragna och
att infästningarna
sitter stabilt på maskinhöljet.
Justera fixturerna så att dess rotationsenheter
sitter monterade mitt emot varandra genom
att använda de inbyggda peklasrarna. Fixera
inställningen på fixturerna genom att spänna
åtdragningsskruvarna och säkerställ att rotationsenheternas position inte ändras när man
vrider dem.
Slå av peklasrarna på fixturerna och montera
mätenheterna från Fixturlaser XA-systemet.
Mätningar utförs i både kallt och varmt tillstånd
för att beräkna skillnaden i maskinernas position.
Genomför sedan axeluppriktning och kompensera för rörelsen mellan kallt och varmt tillstånd.

FIXTURLASER OL2R
KOMPLETT SYSTEM

Förvaringstemperatur: -20 to 70°C
Vikt:		 5,2 kg med väska

VÄSKA
Material: 	High Impact ABS plast
Mått:
335 x 270 x 150 mm

Mätenheter
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Drifttempratur:

0 to 50°C

Laser:

Class 2 laser

P-0200-SE Fixturlaser OL2R Rev A 2015

Material: 	Extruded aluminum

