4. laborgyakorlat

Készülékek statikus és dinamikus merevségi
vizsgálata

A gyakorlat célja:

Statikus és dinamikus vizsgálatok jelentőségének megismerése
gyártástechnológiai folyamatokban. Készülékes finompozicionálás
bemutatása az ilyen vizsgálatokhoz használt eszközök
alkalmazásával.
Összeállította:
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Bevezetés:
A gyártástechnológiai folyamatok alapvető velejárója a folyamatban résztvevő elemeken
fellépő állandó vagy változó terhelés. Ez lehet erő, nyomaték, nyomás és egyéb olyan hatások,
amelyek jobban vagy kevésbé befolyásolják a különböző folyamatjellemzőket: az eszközök,
mérési eredmények pontosságát és magát az eredményként létrejövő produktum minőségét.
A pontosság és megbízhatóság növelésére való folyamatosan fennálló és növekvő
igény magával vonja a korábban elhanyagolt mértékű hatások vizsgálatát is, melyek között
előkelő helyet foglalnak el a statikai (pl.: kúszás okozta deformációk, robotok pozíciótartása)
és dinamikai vizsgálatok (rezgésdiagnosztika jelentősége szerszámgépeken) is.

a.)

b.)
1. ábra Statikus merevség vizsgálat (a) és nyomatékmérés (b) robot end-effektorok esetén

Alapfogalmak:
Statikus terhelés: Statikusnak tekinthetők azok az igénybevételek, amelyek időben
állandó értékűek vagy a vizsgált folyamat szempontjából elhanyagolható mértékű változások
jellemzik (kvázi statikus terhelések).
Dinamikus terhelés: A terhelés időben véletlenszerűen vagy harmonikusan változik. A
változás érintheti mind a terhelésváltozás mértékét (pl.: rezgés amplitúdó), mind annak
gyakoriságát (pl.: rezgés frekvencia).
Statikus merevség: Statikus terhelés okozta alakváltozás. Értelmezhetjük gépelemre,
szerkezetre, munkadarabra. Értéke függ a terhelésjellemzőktől (irány, nagyság).
Dinamikus merevség: A statikus merevséghez hasonlóan terhelésfüggő alakváltozást
jellemez. A terhelés itt dinamikus jellemzőkkel bír: frekvencia, amplitúdó. A gyártásban
alapvetően harmonikus vagy nem harmonikus rezgések, illetve impulzusszerű igénybevételek
jelentik a terheléseket.
A gépelemek, gépszerkezetek, készülékek és munkadarabok szempontjából a fenti
definíciók alapján elvárt, hogy azok minél jobb merevségi jellemzőkkel rendelkezzenek, így
csökkenthetők a különböző terhelések okozta, folyamatok végeredményében tapasztalható
pontatlanságok.
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Gépiparban a leggyakrabban előforduló terhelések forrásai a területenként igen változó
forrásból származó erők és nyomatékok. Ezek vizsgálata kivétel nélkül speciális méréstechnikai
hátteret igényel. Az elhanyagolható mértékben fennálló terhelések elhanyagolható mértékük
bizonyítása miatt, a folyamatjellemzőket jelentősebb változásra bíró hatások pedig a
változások mértékének felmérése miatt.
Statikus és dinamikus vizsgálatok
A statikus terhelések segítségével kivitelezett vizsgálatoknak általában két fő célja van.
Egyrészt az alakváltozás rugalmas deformációs tartományában való viselkedés megállapítása,
másrészt az esetleges maradó deformációt okozó igénybevételek, illetve a töréshatár mérése.
Ilyen mérések szenzoros támogatására alkalmasak az egy és többkomponenses
erőmérők, nyomatékmérők (piezoelektromos, ellenállásos, induktív, kapacitív, stb.). A
következő ábra három különböző helyen alkalmazott erőmérőt mutat be, melyek közül az a.)
és b.) jelű megoldás szerszámhoz, a c.) jelű munkadarabhoz készüléken keresztül csatolt
erőmérésre nyújt lehetőséget. Zárójelben a szenzor által mérhető erőkomponensek vannak
feltüntetve.

a.)

b.)

c.)

2. ábra Többkomponenses erőmérő szenzorok különböző kialakítása
a.) Főorsó adapter, 10000 1/min (Fx, Fy, Fz, Mz) b.) Késtartóhoz kapcsolt moduláris erőmérő (Fx, Fy, Fz)
c.) T hornyos erőmérő asztal (Fx, Fy, Fz)

A gyakorlatban viszonylag ritkán fordul elő olyan eset, ahol kizárólag statikus terhelés
lép fel egy gyártástechnológiai folyamat során. A dinamikus igénybevételek negatív hatása a
különböző folyamatjellemzőkre (élettartam, deformáció sebessége, mértéke) nézve régóta
ismert. A rezgésmérés ennek köszönhetően nem új keletű, viszont folyamatos fejlődést,
bővülést mutat a mérések célját illetően. Ma jellemzően gép- és szerszámdiagnosztikai
feladatoknál használnak rezgésmérést. A dinamikus vizsgálatok alapvetően három mérésre
terjednek ki úgy, mint impulzusszerű terhelés (szelepek, kovácsolás) harmonikus rezgés
(forgácsolás, kiegyensúlyozatlan forgórészek, kopott csapágyak) és változó jellemzőkkel bíró
rezgések (szerszámgépek eredő rezgései). A rezgésmérés kiválóan alkalmazható bizonyos
gépdiagnosztikai feladatok ellátására (csapágy- és szerszámkopások, kiegyensúlyozatlanná vált
forgórészek).
Ezek a vizsgálatok az MKGS rendszer valamennyi elemét az előzőekben ismertetett
tulajdonságok szerint képesek jellemezni gyártási folyamatok során.
A rezgésmérés gyakorlatban legelterjedtebb eszközei a gyorsulásérzékelők. Ezek Út-,
sebesség-, és gyorsulásméréssel egyaránt végrehajthatók, de a gyorsulásmérés az általános.
Itt a szenzor része egy ún. szeizmikus tömeg. Működés során az érzékelő az erre ható
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tehetetlenségi erőt méri. A szenzor kimenetén kapott gyorsulásjel kétszeri integrálásával előáll
az elmozdulás, amely a rezgésamplitúdót jelenti. Ilyen piezoelektromos elvet hasznosító
szenzorokat mutat a 3. ábra.

3. ábra Szeizmikus piezoelektromos gyorsulásérzékelők (Brüel & Kjaer)
a.) kerületen előfeszített b.), c) központilag előfeszített d.) nyírásra előfeszített piezoelektromos kristály
1-rugó 2-tömeg 3-piezokristály 4-alaplemez 5-kábelcsatlakozás

Mérés bevezető
A gyakorlat során nem statikus merevség mérésére, hanem annak egy nem szokványos
módon történő gyakorlati alkalmazására kerül sor. Bizonyos esetekben a deformáció rugalmas
tartományának felhasználása olyan megoldások hozhatók létre, melyek akár elő is segíthetik a
bevezetőben említett pontosságra vonatkozó követelmények teljesülését.
A rugalmas deformáció megfelelő anyagjellemzők és geometria mellett kismértékű
elmozdulást jelent. Ez felhasználható precíziós pozicionálás céljára.
A gyakorlat során egy prizma rugalmas deformációjával létrehozott finompozicionáló
készülék és a vele kapcsolatos egy-egy statikus és dinamikus mérés kerül bemutatásra.
Pozicionálás rugalmas deformáció segítségével
A prizmás finompozicionálás a prizma oldalsó síkjaira megfelelő módon adott terhelés
által létrehozott deformáción alapszik. A készülék statikus merevsége által meghatározott
rugalmas deformációs tartományban képes pozicionáló eszközként működni. A munkadarab
függőleges elmozdulása gyakorlatban szolgálhatja a megmunkálásból származó függőleges
irányú munkadarabra merőleges (4. ábrán –Z irányú) erő hatásának ellensúlyozását.

4. ábra Prizmás pozicionálás elvi vázlata
A terhelés iránya a zöld, az elmozdulás a piros nyílnak megfelelően történik.
Az ábrán látható esetben az F pont felfelé mozdul el.
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Mérési összeállítás
A mérési környezet elemei:
o
o
o
o
o
o
o

prizma
hengeres munkadarab
piezoelektromos erőmérő szenzor
mérőerősítő (a szenzor jeleinek erősítésére)
digitális inkrementális útmérő (függőleges irányú elmozdulás méréséhez)
számítógép (erőérték követésére)
közdarabok (a megfelelő terhelési felület kialakításához)
Mérőerősítők
Számítógép

Inkrementális
útmérő szenzor

Digitális kijelző az
útmérőhöz

Munkadarab

Prizma

5. ábra Teljes mérési összeállítás

Prizma

Piezoelektromos
erőmérő szenzor

Közdarabok
6. ábra Prizma, munkadarab és szenzorok
elhelyezkedése
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A mérőeszközök a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

Egykomponenses
Kistler
gyártmányú Lineáris inkrementális útmérő szenzor:
piezoelektromos elven működő erőmérő
szenzor:

o

Típus:

9041

o

Gyári szám:

322698

o

Gyártmány:

o

Mérési tartomány:

0-90 kN

o

Típus:

o

Érzékenység:

-4,35 pC/N

o

Mérési tartomány:

30 mm

o

Linearitás:

±6% FSO

o

Felbontóképesség:

1 µm

o Hőmérséklettartomány:

Mahr
Feinprüf Millitron 1500 IC

o Mérési bizonytalanság:

-196-200 °C

0,1-0,2 µm

A mérés menete
A mérés során a satu segítségével 0-6000 N határok között 500 N-os lépésközökkel
növeljük a prizmák oldalainak felső részét terhelő erőt (a lépésekhez rendelhető értékeket
±25N pontossággal kell beállítani, tehát 500±25N, 1000±25N, stb.). Az inkrementális útmérő
által kijelzett értékeket minden esetben rögzítjük.
Ezek után megismételjük a mérést ellenkező irányban. Ez azt jelenti, hogy 6000 N-os
terhelésről indulva 500 N-os lépésekkel 0 N-ig kell csökkenteni a terhelést. Erre a rugalmas
deformációt kísérő hiszterézis (irányfüggőség) jelensége miatt van szükség.
Három különböző prizma esetén szükséges végrehajtani mindegyik mérést. A különböző
geometriák és anyagi minőségek előre beláthatóan eltérésekkel járnak a különböző
terhelésértékekhez tartozó elmozdulásokat illetően.
A mérési pontok beállítása a satu hajtókarjának elforgatásával történik, a számítógép
által kijelzett erőértékek változásának folyamatos követése mellett. Fontos, hogy a hiteles
eredmények eléréséhez minél kevesebb dinamikus változás történjen. Cél a lehetőleg
egyenletes, nem túl gyors terhelésnövekedést eredményező tevékenység, így könnyebb
beállítani a kívánt mérési pontot, valamint a gyors és emiatt esetlegesen nagyobb mértékű
alakváltozás sem terheli hibával a mérést.
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Minden terhelésváltoztatás után feljegyezzük a beállított erő és leolvasott elmozdulásértékeket, amelyeket táblázatban, majd diagramon kell feltüntetni. Az így kapott diagram a
prizmás finompozicionáló berendezés statikus karakterisztikájának tekinthető.
A mérés során tehát felvételre kerül 3 x 2 x 12=72 (prizmák száma x fel- és leterhelés x
beállítandó terhelések száma=teljes sorozat) mérési pont, melyeket egy táblázatban és egy
diagramon kell rögzíteni, majd levonni a megfelelő következtetéseket.
Prizmás pozicionálás dinamikus vizsgálata
A gyakorlat ezen részében az fentiekben ismertetettektől kismértékben eltérő mérési
környezethez kapcsolódó rezgésvizsgálatot kell végrehajtani. Két jellemző megállapítását
célozza a mérés úgy, mint csillapítás és sajátfrekvencia, alap- és felharmonikusok.
Ezekhez a számítógépen futó program által vezérelhető elektrodinamikus gerjesztőt
fogjuk használni. Ennek felépítése igen hasonló a hétköznapi hangszórókhoz. Megfelelő
jelgenerátor segítségével változatos időbeli lefutást mutató jelekkel (szinuszos, négyzetes)
gerjeszthető, ami elősegíti a vizsgálatok kezdő paramétereinek jó beállíthatóságát.
A csillapítás méréséhez impulzusszerű terhelést kell alkalmazni, amely a berendezés
csillapításának megfelelően csillapodó (lecsengő) görbét ad eredményül a mérési
regisztrátumban.
Mérési összeállítás
Elektrodinamikus gerjesztő

Mérőerősítő

Szenzor

Satu

Teljesítményerősítő

Munkadarab

(A mérés során alkalmazott összeállítás kis mértékben eltér az ábrán láthatótól, de
lényegében megegyeznek.)
A mérés menete
A rezgető kapcsolási jelenségének segítségével lehet előállítani impulzus. Amennyiben a
berendezés bemenetén van jel és az áramforrást lekapcsoljuk a mozgórész egy egyszeri
impulzusszerű gerjesztést kap.
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Az elektrodinamikus rezgető a bemenetére kerülő, folyamatosan változtatható
frekvenciájú szinuszos jel hatására változó frekvenciájú erő segítségével kényszer-rezgésbe
hozza a vizsgálandó elemet. Ha a gerjesztő erő frekvenciája a vizsgálandó elem valamelyik
saját frekvenciához közelít, az elem „berezeg”, azaz amplitudója lokális maximumot mutat. Ezt
a rezgés-érzékelő és a hozzácsatolt töltéserősítő méri, az adatgyűjtő kártya rögzítikijelzi.
Tovább változtatva a rezgető erő frekvenciáját további lokális maximumok (felharmonikusok)
találhatók. A lengő tömeg nagyságától függően a gerjesztő erőt teljesítményerősítővel lehet
növelni.
Amennyiben a folyamat során rögzítjük a jel Fourier-transzformáltját (spektrumát), jól
észlelhetőek a különböző kiugró értékek. Az így kapott frekvenciák lesznek az alap-,
felharmonikusok és a sajátfrekvencia. A gerjesztésnek megfelelő frekvenciájú rezgés az
alapharmonikus, ennek többszörösei a felharmonikusok. Ezek kisebb csúcsokként láthatók a
spektrumon. A sajátfrekvenciával azonos gerjesztésre egy magasabb csúcs a válasz.
Az esetleges erős zavarások miatt problémás lehet a sajátfrekvencia mérése
spektrumanalízis útján. Az alapharmonikus különböző sajátfrekvenciákhoz (igen összetett
rendszerről van szó elemenként, és akár részösszeállításonként változó sajátfrekvenciával)
való igazítása adhat támpontot ezek közelítő meghatározására ilyen esetben
Az impulzusszerű gerjesztésre kapott válasz egy csillapodó görbe. Itt az első és harmadik
csúcs segítségével számolható a logaritmikus dekrementum, majd ebből a csillapítás a
következők szerint:
Logaritmikus dekrementum:

Λ=
Csillapítás:

=

Λ
√Λ + 4

A sajátfrekvencia szintén számítható a lecsengő görbe segítségével is. Az impulzusszerű
terhelés után a magára hagyott rendszer sajátfrekvenciájának megfelelően rezeg, míg a belső
csillapításnak köszönhetően ez abba nem marad.
A sajátfrekvencia tehát számítható a görbéből öt egymást követő periódusnak megfelelő
távolság vizsgálatával. Itt vagy öt pozitív vagy öt negatív csúcshoz vagy tíz tengelymetszethez
tartozó időintervallumot mérünk meg, majd kiszámolva az egyes periódusok átlagos idejét és
az átlagérték reciprokát képezve megkapjuk a sajátfrekvenciát.
=

1

[

1
∑
5

]

A mérési eredmények jelentős eltérést mutathatnak az alkalmazott szorítóérő
függvényében, így érdemes vizsgálni a minimális, beállítási nagyságrendű vagy azt túllépő
erővel szorított munkadarabok esetén is fentebb említett értékeket.
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Készülék statikus vizsgálata
Jegyzőkönyv

A mérés során beállított erő és mért elmozdulás-értékek
(Erő: 0-6000N tartományban, 500 N-os lépésközökkel, a beállított értékek ± 25 N térhetnek el
a pontostól, pl.: 513 N, vagy 492 N megfelel az 500 N-os beállításhoz. Az anyag lehet öAl2MgSi4
vagy HSS, a nyílásszögek 90° és 120°)

Leterhelés

Felterhelés

1. prizma

Felterhelés

Nyílásszög:

Anyag:

Nyílásszög:

Erő

Elmozd.

Erő

Elmozd.

1. prizma

Leterhelés

Anyag:

Erő

Elmozd.

Erő

Elmozd.
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Anyag:

Nyílásszög:

Erő

Elmozd.

Erő

Elmozd.

Elmozdulás [µm]

Elmozdulás [µm]

A táblázatos adatok diagram formában:

Névleges erő [N]

Elmozdulás [µm]

Elmozdulás [µm]

Névleges erő [N]

Névleges erő [N]

Elmozdulás [µm]

Elmozdulás [µm]

Névleges erő [N]

Névleges erő [N]

Névleges erő [N]
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A kapott mérési pontok, diagramok alapján levonható következtetések:
Anyagi minőség változásának hatása:

Geometria (nyílásszög) változásának hatása:

Amennyiben tapasztalható a hiszterézis jelensége, hol és milyen mértékben (van-e, diagramok
szakaszain milyen eltérést okoz)?
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Készülék dinamikus vizsgálata
Jegyzőkönyv
Az impulzusszerű terheléssel végzett dinamikus vizsgálatot háromszor kell elvégezni,
majd az eredmények alapján le kell vonni a megfelelő következtetéseket.
Az impulzusgerjesztéssel létrehozott lecsengő görbe vázlatos ábrája (megjelölendő tíz
tengelymetszet vagy öt periódushatár):
A méréshez használt jelölések:
A kijelölt intervallum időbeli hossza:
Egy periódus ideje átalgosan:
Az előzőek alapján számolható sajátfrekvencia:
A csillapítás számításához használt csúcsértékek:
A logaritmikus dekrementum értéke:
A csillapítási tényező értéke:

∑T [s]
T0 [s]
f0 [Hz]
A1, A3 [g]
Λ [-]
D [-]

Amplitúdó (g[m/s2])

1. mérés

Jellemző

Idő [s]

∑T [s]

T0 [s]

f0 [Hz]

A1 [g]

Érték
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A3 [g]

Λ [-]

D [-]
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Amplitúdó (g[m/s2])

2. mérés

Idő [s]

Jellemző

∑T [s]

T0 [s]

f0 [Hz]

A1 [g]

A3 [g]

Λ [-]

D [-]

Érték

Amplitúdó (g[m/s2])

3. mérés

Idő [s]

Jellemző

∑T [s]

T0 [s]

f0 [Hz]

A1 [g]

Érték
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A3 [g]

Λ [-]

D [-]

Műszer- méréstechnika

Készülékek statikai és dinamikai vizsgálata

A különböző mérések során kapott értékek összehasonlítása során levonható
következtetések (nagy eltéréseket mutatnak, hasonlók, ennek okai):

A mért értékekből számított átlagok:
Jellemző

∑T [s]

T0 [s]

f0 [Hz]

A1 [g]

A3 [g]

Λ [-]

D [-]

Érték
Az átlagos jellemzők, diagramok alapján levont következtetések (milyen a csillapítás,
lecsengés jellemzői időt, amplitúdót tekintve):

Amplitúdó (g[m/s2])

160 Hz-es gerjesztő frekvencia (pl.: munkadarab függőleges orsójú marón 80 1/min-es
fordulatszámmal, kétélű homlokmaróval történő megmunkálása) során mérhető spektrum
képe:

Frekvencia [Hz]

A spektrum alapján levonható következtetések (alap-, felharmonikusok, rezonanciával járó
frekvenciák):
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