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Informaţii importante 

Măsuri de protecţie a muncii 
La măsurarea vibraţiilor și la echilibrarea utilajelor dinamice se impun o 
serie de măsuri de protecţie a muncii şi de securitate. Păstrați o distanță 
sigură de părțile rotative. În acest sens, se impune respectarea unei 
distanţe de siguranţă faţă de componentele rotative şi se impune 
amplasarea traductoarelor şi cablurile acestora în zone ferite de părţile 
rotative. Respectaţi întotdeauna reglementările interne, locale şi 
naţionale de securitate a muncii! Când se lucrează cu greutăţi la rotor, 
securizaţi întotdeauna comutatorul cu un sistem de blocare şi folosiţi şi 
comutatorul de urgenţă, pentru o dubla siguranţă. Acest lucru este 
important mai ales atunci când utilajul este controlat de la distanţă. 
 

VMI International AB nu îşi asumă responsabilitatea 
pentru nici un fel de accidente în care sunt implicaţi 
oameni sau utilaje. 
 

VMI International AB şi dealerii noştri autorizaţi nu vor avea nici o 
responsabilitate pentru pagubele produse la utilaje sau în instalaţii ca 
urmare a utilizării Aparatului  Viber X1TM pentru măsurarea vibraţiilor. 
 
Chiar dacă se întreprind eforturi susţinute pentru ca informaţiile din acest 
manual să fie corecte şi complete pentru a veni în sprijinul utilizatorului,  
pot exista omisiuni sau erori, datorită cantităţii mari de informaţie pe care 
dorim să v-o transmitem.  În această situaţie, vom completa şi vom 
corecta ulterior aceste neajunsuri din documentaţia tehnică, fără o 
notificare suplimentară. De asemenea, eventualele modificări aduse 
Aparatului Viber X1TM  pot afecta la un moment dat acurateţea 
informaţiilor. 
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Introducere 

VIBER X1™ este un vibrometru portabil utilizat în activitatea de 

întreţinere preventivă şi proactivă, în special la utilajele rotative.  

Trusa cuprinde instrumentul, geanta de transport, un traductor 

de vibraţii cu bază magnetică şi un încărcător. 

Aparatul VIBER X1™ măsoară viteza de vibraţie (mm/s, RMS)  

într-un domeniu de frecvenţă de maxim 2 Hz. Instrumentul are 

capacitatea de a efectua măsurători până la 40 Hz, factorul de 

limitare fiind accelerometrul. Accelerometrul oferit împreună cu 

vibrometrul VIBER X1™ măsoară până la cel mult 15 kHz. 

Domeniul de frecvenţă se poate configura cu ajutorul filtrelor 

ajustabile. Filtrul trece-sus se poate seta de la 2 la 10 Hz. Filtrul 

trece-jos se poate seta la 1000 Hz sau la frecvenţa maximă. 

Acest domeniu acoperă majoritatea frecvenţelor caracteristice 

defectelor de natură mecanică sau altor defecte specifice 

utilajelor dinamice. Este vorba aici despre dezechilibru, jocuri 

mecanice, rezonanţă, dezaliniere a arborilor şi a roţilor dinţate, 

cavitaţie sau alte defecte care generează vibraţii.  

Nivelul de alertă stabilit are la bază câteva standarde de vibraţii. 

Comparând nivelul de vibraţie măsurat cu standardul, veţi stabili 

nivelul de uzură al utilajului. Folosiţi această experienţă pentru a 

determina acţiunile care se impun atunci când determinaţi un 

nivel inacceptabil de vibraţie. Cel mai folosit este standardul 

10816, care se aplică de mult timp în întreaga lume, şi anume 

ultima versiune  a clasei 10816-3, care răspunde excelent nevoilor 

de operare continuă şi sigură a utilajelor dinamice. 
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Funcţii 

Pornire instrument 
 
Apasă tasta On/Off şi instrumentul începe să 

măsoare vibraţiile într-un domeniu maxim de frecvenţă implicit 
de 2 Hz, iar LED-ul indică setarea filtrelor (trece-sus şi trece-jos). 
Instrumentul se închide automat după câteva  minute, dacă nu se 
apasă nici o tastă. 
 
 

Ajustare luminozitate ecran 
 
Folosiţi acest buton pentru a creşte 
luminozitatea ecranului. 

 
 
Ajustarea domeniului de frecvenţă 
 
 

Instrumentul Viber X1™ este unul dintre puţinele instrumente 
analogice care permite ajustarea domeniului de frecvenţă. LED-ul 
se aprinde pentru a indica folosirea unui filtru.  
Ajustarea domeniului de frecvenţă se foloseşte pentru 
compararea măsurătorilor în acelaşi domeniu de frecvenţă. 
 
De reţinut: Vechiul standard ISO avea domeniu de frecvenţă 
cuprins între 10 şi 1000 Hz . Recomandat de folosit este domeniul 
cuprins între 2 - 1000 Hz, ca şi domeniu standard. 
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Verificarea acumulatorilor 
 
VIBER X1™ oferă posibilitatea de verificare a acumulatorilor.  
Când acumulatorul mai are 10 % din capacitate, LED-ul care 
indică starea acestuia începe să lumineze intermitent. 
 

 
Stare rulmenţi 
 

Apasă acest buton pentru determinarea stării de funcţionare a 
rulmenţilor. Instrumentul măsoară valoarea parametrului BC  
într-un domeniu de frecvenţă cuprins între 500 Hz şi 16 000 Hz. 
Pentru a reveni la măsurători de vibraţii, mai apăsaţi acest buton 
încă o dată. 
 
Localizarea punctelor de măsurare 
Se pot efectua măsurători de vibraţii pe carcasele lagărelor sau 
cât mai aproape de acestea, pe direcţie orizontală, verticală şi 
axială. 
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Cum se măsoară corect  
Direcţia de sensibilitate a traductorului coincide cu axa centrală a 
traductorului. Se foloseşte baza magnetică a accelerometrului 
pentru amplasarea acestuia atentă în punctul de măsurare. Se 
aşteaptă câteva secunde ca accelerometrul să se stabilizeze, 
pentru reducerea semnalelor de fond, nedorite. Dacă 
accelerometrul trebuie amplasat pe o suprafață care nu are 
proprietăţi magnetice, atunci acesta trebuie amplasat în punctul 
respectiv şi menţinut ferm pe poziţie. Este foarte important să se 
păstreze contactul cât mai bun între accelerometru şi suprafaţa 
pe care este acesta amplasat. Şi la măsurarea pe o suprafaţă 
curbă, se va avea în vedere acelaşi aspect, deci accelerometrul nu 
trebuie să îşi schimbe deloc poziţia în timpul efectuării 
măsurătorilor. Se vor respecta mereu cele trei direcţii de 
măsurare, pe cât posibil. Trebuie să observaţi dacă măsurătorile 
sunt stabile sau fluctuează. Şi măsurătorile care nu sunt stabile 
pot oferi informaţii preţioase pentru determinarea cauzei 
vibraţiilor. 
 
La montarea traductorului cu magnet domeniul de frecvenţă se 
reduce la aproximativ 2000 - 3000 Hz, în funcţie de planeitatea 
contactului dintre magnet şi suprafaţa pe montaj. 
 
Notă! 
Folosirea magnetului poate schimba valoarea parametrului BC. 
Vibraţiile de înaltă frecvenţă pot fi uneori greu de colectat 
deoarece acestea nu se propagă de-a lungul utilajului pe distanţe 
mari. Apăsând mai bine traductorul pe suprafaţă nu veţi modifica 
citirile. Când aveţi dubii asupra citirilor, încercaţi să îmbunătăţiţi 
contactul traductor-suprafaţă. Dacă este necesar, se poate face 
chiar un montaj filetat M6.  
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Toate măsurătorile verticale şi orizontale trebuie să fie 
perpendiculare pe axa maşinii. 
 
Instrumentul VIBER X1™ se foloseşte la efectuarea măsurătorilor 
pe carcasele maşinilor sau lagărelor. Acestea se vor compara cu 
standardele în vigoare. 
 
VIBER X1™ se poate folosi şi pentru măsurarea vibraţiilor altor 
componente precum conducte , supape etc. 
 
Notă: În unele cazuri, masa traductorului poate influența citirea. 

O regulă bună este de a evita efectuarea măsurătorilor pe 

suprafețe ale pieselor foarte mici (cu mase de 10 ori mai mici 

decât masa traductorului).  
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Interpretarea nivelului de vibraţii 

Un utilizator care are puţină experienţă în interpretarea 
rezultatelor vibraţii, ar trebui să utilizeze standardul ISO 10816-3 
sau ghidul de bază de mai jos. 

Standardul se referă în mod normal, la măsurarea  vitezei de 
vibraţie, valori eficace, în mm/s. Pentru a înţelege mai bine ce 
înseamnă această aspect, consideraţi datele măsurate ca valori 
medii care descriu cât mai aproape de realitate mişcarea 
vibratorie a maşinii respective.  Această măsură oferă o bună 
percepţie a cantităţii de energie distructivă dezvoltate ca urmare 
a vibraţiilor respective, care provoacă uzarea, oboseala 
subansamblelor şi chiar avarierea utilajelor, sau echipamentelor 
măsurate. 

Aparatul măsoară valoarea totală RMS a vitezei de vibraţie în 
domeniul de frecvenţă al aparatului. Această valoare RMS este 
suma medie pătrată a valorilor măsurate. 

EXEMPLU:  

Dacă un semnal cuprinde vibraţii datorate dezechilibrului 
(4mm/s), dezalinierii (2 mm/s) şi defectelor de angrenaj (5 
mm/s), atunci valoarea totală RMS a vitezei de vibraţie măsurate 
cu VIBER X1

TM
 este 6,7 mm/s. 

 

Valoarea totală = √42 + 22 + 52 = 6,7𝑚𝑚/𝑠  
 
Reţineţi:  
Reducerea dezechilibrului de la 4mm/s la 1 mm/s se va 
materializa în reducerea valorii totale de vibraţie de la 6,7 mm/s 
la 5,5 mm/s. 
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Standardul ISO clasifică utilajele dinamice în flexibile sau rigide. 
Aceasta se referă la  localizarea rezonanţei corpului rigid al 
maşinii raportată la turaţia de lucru a utilajului respectiv.  
 
De exemplu, o maşină fixată flexibil pe suporţi de cauciuc sau cu 
arcuri va avea rezonanţa la turaţii de lucru joase.   Maşina va 
începe să vibreze la  o turaţie joasă. La creşterea turaţiei peste 
frecvenţa de rezonanţă, nivelul de vibraţii scade. Această maşină 
este considerată flexibilă.  
 
Rezonanţa se determină uşor când la pornirea sau la oprirea 
utilajului. Rezonanţa apare când nivelul de vibraţie atinge un nivel 
local maxim. 
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Maşinile moderne funcţionează adesea la turaţii foarte mari şi au 
sisteme de rezemare a lagărelor flexibile, şi sunt considerate 
utilaje flexibile, chiar dacă nu sunt rezemate pe fundaţii cu 
amortizare cu arcuri sau cu cauciuc. 
 
Standardul ISO 10816-3 prevede limite de vibraţii uşor mai 
ridicate la fundaţiile considerate flexibile, comparativ cu cele 
rigide. În concluzie, starea de rezonanţă nu ar trebui acceptată 
sau cel puţin ar trebui evitată la turaţia de lucru.  
În practică, periculos este considerat şi dublul frecvenţei de lucru, 
sau orice altă frecvenţă naturală de excitaţie cum ar fi frecvenţa 
proprie paletelor. 
 
Un mare avantaj pe care îl oferă măsurarea corectă a vibraţiilor  
şi evaluarea acestora în funcţie de standardele pentru vibraţii 
este acela că vă puteţi estima cheltuielile de întreținere la 
pornire. Dacă determinaţi un nivel de vibraţie mai mare de  
3 mm/s RMS, atunci riscul ca maşina respectivă să înregistreze 
cheltuieli mari de întreţinere este mare.  
Costurile specifice şi acţiunile specifice de întreţinere la fiecare 
utilaj în parte sunt  indicate încă din faza de proiectare a utilajului 
respectiv. 
 
Următorul pas logic, dacă vreţi să îmbunătăţiţi acurateţea 
măsurătorilor este acela de a utiliza analizoare mai performante, 
precum VIBER X2™, X3™ sau X5™ pentru a recunoaşte şi a 
determina frecvenţele din spatele vibraţiilor şi, astfel, a 
determina defectele mecanice. Acest aspect depăşeşte prezentul 
manual. 
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Nivelul de vibraţii recomandat în mm/s  și alte 
observații comune 

Iată un extract din vechiul standard ISO 2372 clasa 4, pentru 
utilaje mari pe fundații flexibile, la care sunt adăugate unele 
observații comune. Utilizați această listă simplificată ca și primă 
indicație, când măsurați o mașină abia pusă în funcțiune sau după 
ceva timp de funcționare. Determinaţi motivele pentru care 
maşina măsurată vibrează cu peste 3 mm/s RMS. 

 0 – 3 mm/s  

Vibraţii mici – Uzare minoră a elementelor rulmentului. Nivel de 
zgomot destul de scăzut.  

 3 – 7 mm/s  

Niveluri de vibraţii considerabile, adesea concentrate la un 
anumit subansamblu, precum şi într-o anumită direcţie de 
măsurare. Uzare considerabilă a rulmenţilor. Apar probleme de 
etanşare la pompe etc. Nivel ridicat de zgomot; încercaţi să 
investigaţi motivul. Planificaţi acţiunile de intervenţie în timpul 
opririlor periodice. Păstraţi maşina sub observaţie şi efectuaţi 
măsurători la intervale de timp mai scurte decât înainte de a 
detecta o tendinţă de deteriorare, dacă este cazul. Comparaţi 
vibrațiile măsurate cu cele ale altor maşini similare. 

 7 – 18 mm/s  

Vibraţii mari. Rulmenții sunt foarte încinşi. Uzarea repetată a 
rulmenţilor determină înlocuirea lor frecventă. Etanşările se 
uzează şi apar scurgeri evidente de produs sau ulei. Cordoanele 
de sudură şi fundaţiile din beton se fisurează. Şuruburile şi 
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buloane sunt slăbite. Se înregistrează un înalt nivel de zgomot. 
Planificaţi intervenţia imediat. Diagnosticaţi utilajul.  

 18 – mm/s   

Vibrații foarte mari şi niveluri ridicate de zgomot. Acest lucru este 
dăunător pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a maşinii. 
Opriţi funcţionarea în cazul în care punct de vedere tehnic sau 
economic este posibil, având în vedere costul mare de oprire a 
instalaţiilor. Nici o maşină cunoscută nu va rezista la acest nivel 
de vibraţii, fără deteriorări interne sau externe. Reduceţi până la 
minimum timpul de funcţionare în asemenea condiţii. 

 
Stare rulmenţi 
 

Apasă acest buton pentru determinarea stării de funcţionare a 
rulmenţilor. Valoarea BC este de fapt valoarea RMS a tuturor 
vibraţiilor de înaltă frecvenţă într-un domeniu de frecvenţă 
cuprins între 500 Hz şi frecvenţa maximă. 
Această valoare are ca unitate de măsură g. 

Valoarea BC de stare a rulmenţilor 

Valoarea BC a stării de funcţionare a rulmenţilor este valoarea 
totală efectivă a acceleraţiei pentru vibrațiile de înaltă frecvenţă 
în intervalul de la 1500 Hz până la 16000 Hz, având unitatea de 
măsură „g”.  
Când elementele de rostogolire se rotesc pe calea de rulare a 
unui rulment, dezvoltă zgomot de fond şi vibraţii în bandă largă. 
Dacă rulmentul este incorect lubrifiat, supraîncărcat datorită unei 
dezalinieri, sau are calea de rulare deteriorată, de exemplu, 
atunci zgomotul de fond şi vibraţiile iniţiale se vor amplifica. 
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Dacă banda de frecvenţă selectată include frecvenţele joase, 
atunci valoarea de stare a rulmentului va include şi vibraţiile 
provenite dintr-un eventual dezechilibru sau o dezaliniere, deci 
nu numai vibraţiile datorate defectelor de rulment. 
Dacă banda de frecvenţă selectată include numai vibraţii şi 
zgomote de foarte înaltă frecvenţă, vom avea nevoie de 
traductoare speciale de vibraţii, foarte rigide şi foarte ferm 
montate pe lagăre, deoarece structura maşinii se comportă ca un 
filtru mecanic pentru frecvenţele ridicate. VIBER X1™ măsoară 
parametrul de stare a rulmenţilor BC într-un domeniu de 
frecvenţă cuprins între 500 Hz şi 16 KHz. În mod normal, vibraţiile 
utilajelor dinamice rareori se regăsesc la frecvenţe sub 500 Hz. 
 
Notă! 
O valoare BC ridicată este un indicator, precum şi o recomandare 
de a continua cu analizarea celorlalte defecte care ar putea să 
apară la utilajul dinamic respectiv. 
Valori BC foarte ridicate pot să apară la cutii de viteze, sau la 
maşini unelte de prelucrat prin aşchiere, precum şi la alte maşini 
fără defecte de rulment, dar care dezvoltă frecvenţe „naturale” 
peste 500 Hz. 
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Parametrul de stare a rulmenților BC [g RMS] 

Diagrama de mai jos este de fapt un ghid pentru a interpreta 
valoarea de stare a rulmenţilor. În cazul în care vibraţiile 
determinate de  alte cauze (de exemplu, tehnologice) se 
încadrează în domeniul de frecvenţă selectat, valorile BC 
determinate pot fi foarte mari, fără ca rulmenţii să fie deterioraţi.  
Se poate înregistra o valoare BC mare şi dacă rulmentul este 
impropriu lubrifiat sau supraîncărcat (de exemplu, la dezaliniere).  

Verificaţi şi temperatura rulmentului. În cazul în care ambele 
valori sunt mari şi cu tendinţă de creştere, cel mai probabil aveţi 
o problemă de rulment. 
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Specificaţie tehnică - VIBER X1™ 

Traductor de 
vibrații  

Accelero
-metru  

Standard 
100mV/g  

(Adaptat la 
instrument) 

Domeniu intrare 
amplitudine  

Vibrații  Max 20 g RMS  Cu alt senzor 
până la 200g  BC  Max 20 g BC  

Domeniu dinamic  60 dB (159 Hz)  

Domeniu de 
frecvență 

Vibrații  

2 - 1000 Hz  
10 - 1000 Hz  
2 - Max Hz  
10 - Max Hz  

Nota 1  
 

BC 0.5 la 16 kHz   

Unități de măsură 
vibrații  

g, mm/s  Nota 2  

Amplitudine RMS 

Procesare semnal Analogic 

Precizie 
măsurători 

Vibrații  ± 3 %  Nota 3  

BC  ± 5 %  Nota 4  

Acumulatori  Litiu sau NiMH (AAA) Nota 5  

Timp funcționare 
Min 24 sau 12 ore pentru 
acumulatori încărcați 100% 

Nota 6 
 

Încărcător extern 5,0 V Litiu și 7,5 V NiMH (AAA)  

Display LED  7 segment   

Protecție carcasă  IP 65   

Temp.  operare  - 20 ÷ 60 °C   

Greutate  285 grame Nota 7  

Dimensiuni  
(L x l x H) 

125mm x 70mm x 40 mm 
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Specificaţie tehnică - VIBER X1™ 

Nota 1 - La selecția utilizatorului  

Nota 2 - La selecția utilizatorului  

Nota 3 - Capătul scalei este 199,9 mm/s pt. vibrații. 

Nota 4 - Peste 0,05 g BC 

Nota 5 - Capacitate acumulator - 2300 mA/h la Litiu și 1100 mA/h 
la NiMH. Dacă folosiți baterii alcaline, nu conectați niciodată 
încărcătorul extern la instrument. (Temperatură de depozitare 
între -20 și 60°C. 

Nota 6 - Timpii de funcționare depind de intensitatea LED - urilor 
și de tipul acumulatorilor. (cca.24 ore pt. Litiu și cca. 12 ore pt. 
NiMH). 

Nota 7 - Instrumentul cu tot cu traductor și acumulator. 

OBS.: Se recomandă folosirea accelerometrului instrumentului, 
pentru ca instrumental să fie perfect calibrat. Dacă schimbaţi 
accelerometrul, instrumentul trebuie recalibrat, pentru a păstra 
acurateţea măsurătorilor indicată în specificaţie. 
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 Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a îmbunătăți 

designul sau specificațiile produselor noastre fără notificare. 

 

 

Declaraţie de conformitate 

VMI International AB declară că instrumentul Viber X1™ este 
fabricat în conformitate cu regulamentele naţionale şi 
internaţionale. 
 
Instrumentul respectă, şi este testat în conformitate cu 
următoarele normative:  
 
EMC Directive:   2004/108/EC  
Low Voltage Directive:   2006/95/EC  
   

 

 
  
8 august 2011    
VMI International AB Suedia 
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Garanție 
VMI International AB oferă, în urma verificării atente, o garanţie a calităţii 
produselor sale, în condiţii normale de utilizare şi de întreţinere, de doi 
ani de la data achiziţionării. În perioada de garanţie, produsele cu 
probleme vor fi returnate la VMI International AB pentru service. Ne 
rezervăm dreptul de a repara sau de a înlocui produsele defecte. 
Întotdeauna încercați să explicaţi foarte clar natura oricărei probleme de 
service, prin e-mail sau telefon.  Verificaţi mai întâi toate aspectele 
simple, cum ar fi acumulatori descărcaţi, cabluri rupte etc.  
Când returnaţi produsul, asiguraţi-vă că aţi indicat corect simptomele şi că 
aţi menţionat că doriţi verificarea şi repararea sau înlocuirea produsului, 
numărul şi data facturii originale. 
 

Exonerarea răspunderii 
VMI nu oferă garanție pentru alte daune decât cele provenite din defecte 
de material sau de fabricație, pentru instrumente folosite în condiții de 
exploatare diferite de cele normale și pentru daune rezultate în urma 
reparațiilor efectuate de către oricine altcineva în afara persoanelor 
autorizate din centrele service. Garanția limitată de doi ani și condițiile  
exprimate aici înlocuiesc toate celelalte garanții, exprimate sau implicite, 
inclusiv orice garanție de comercializare și orice garanție de întreținere 
pentru un anumit scop. Durata oricărei garanții implicite care s-ar putea 
aplica în conformitate cu legislația în vigoare este limitată la un an de la 
data achiziției cu amănuntul a instrumentului. 
  

 
NOTĂ: Condiţiile de garanţie variază de la ţară la ţară. În România 
garanția este conformă cu Legea 449/2003 privind vânzarea şi garanția 
produselor, cu Legea 296/2004 privind Codul Consumului în vigoare din 
01.01.2007 şi cu OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, modificată  
şi completată ulterior inclusiv cu Legea 476/2006.  
Dacă aveţi probleme cu aparatul în timpul sau după perioada de garanţie, 
contactaţi mai întâi distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul. 
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