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QUY TRÌNH CÂN BẰNG ĐỘNG TẠI HIỆN TRƯỜNG

CÁC LƯU Ý KHI CÂN BẰNG TẠI HIỆN TRƯỜNG CHO MỘT THIẾT BỊ
 Thiết bị phải được lắp đặt hoàn chỉnh, có khả năng chạy đủ tốc độ như lúc làm việc thực tế.
 Đối với các thiết bị làm việc có nguyên liệu như máy nghiền, máy ly tâm.... thì phải dừng cấp
nguyên liệu để máy chạy không tải. Đối với máy nghiền có lắp dao sống thì nên tháo dao ra trước
khi cân bằng, nhằm hạn chế sự mất cân bằng lớn khi thay dao.
 Thiết bị phải được tắt và khởi động nhiều lần
trong quá trình cân bằng, do đó cần bố trí
nhân viên vận hành máy trong suốt quá trình
cân bằng.
 Thiết bị phải có đủ không gian để tiếp xúc và
thao tác với rotor trong quá trình xử lý cân
bằng (hàn, mài…).
VD: Đối với quạt, thường có cửa sổ như hình.

 Tuân thủ các nội quy an toàn: Phòng cháy chữa cháy khi hàn, mài… Tuân thủ khóa lô tô (nếu có) nhằm
đảm bảo an toàn mỗi khi khởi động thiết bị trở lại.

LẮP ĐẶT CẢM BIẾN ĐO
Yêu cầu: Thiết bị phải được dừng hẳn, đảm bảo an toàn để kỹ thuật viên lắp đặt các cảm biến đo.

Dán phản quang đo tốc độ lên trục (hoặc buli), gắn các cảm biến đo độ rung lên gối đỡ của Thiết bị.
LẤY DỮ LIỆU RUNG ĐỘNG, PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG.
Sau khi lắp cảm biến xong và kiểm tra an toàn. Khởi động thiết bị, đợi thiết bị đạt tốc độ ổn định, sau đó kỹ
thuật viên sẽ tiến hành đo các phép đo cần thiết nhằm xác định nguyên nhân gây rung.

MỘT SỐ PHÉP ĐO CƠ BẢN
SAU KHI PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG, NẾU:
1. Biên độ rung do mất cân bằng nằm trong giới hạn cho phép, không phát hiện các bất thường
khác trong phổ dao động. Chúng tôi sẽ dừng công việc, không cần xử lý cân bằng động, các file dữ liệu
sẽ được gửi bằng đường bưu điện cho khách hàng.
2. Biên độ rung cao vượt giá trị cho phép, nhưng nguyên nhân gây rung không phải do mất cân
bằng động. Chúng tôi sẽ dừng công việc hiện trường, tư vấn cho khách hàng hướng xử lý, các báo cáo
sẽ được gửi qua đường bưu điện.
Cả 2 trường hợp trên, chúng tôi sẽ tính phí đo phân tích dao động.
3. Biên độ rung cao do mất cân bằng động, chúng tôi sẽ tiến hành cân bằng động.

CÂN BẰNG ĐỘNG TẠI HIỆN TRƯỜNG CHO THIẾT BỊ
- Sau khi đo dao động và lấy dữ liệu rung động (như đã nêu ở trên), dừng
máy. (Hình 1)
- Tháo nắp cửa sổ, tiến hành đo đạc và gắn đối trọng thử lên Rotor của thiết
bị. Lắp lại cửa sổ.
- Kiểm tra an toàn và khởi động lại thiết bị, biên độ rung sẽ thay đổi khi gắn
đối trọng. Tùy theo thiết bị, kỹ thuật viên sẽ chọn phương án cân bằng, do đó
số lần gắn đối trọng thử và khởi động máy lại có thể khác nhau (1 lần hoặc 2
lần).
Hình 1:Biên độ rung ban đầu

- Máy sẽ xác định vị trí và khối lượng mất cân bằng sau các lần chạy thử nói trên. Dừng máy và xử lý lượng
mất cân bằng đó.

Khối lượng và góc xử lý

Xử lý hàn thêm

Biên độ rung sau khi xử lý

- Khởi động lại thiết bị, nếu độ rung chưa đạt, tiếp tục xử lý, nếu độ rung đạt yêu cầu. Tiến hành nghiệm thu.
Điều kiện nghiệm thu: Biên độ rung do mất cân bằng động đạt tiêu chuẩn ISO 10816-3.

Một số Hình ảnh cân bằng động tại hiện trường.

Cân bằng động cánh quạt trên giàn khoan SA PA

Cân bằng động cánh quạt 3met – Nhà máy Đạm Cà Mau PVCFC

Xử lý cân bằng động máy nghiền Stolz

