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1. Introdução
Este manual
m
de instalação
o e opera
ação contém inform
mações ind
dispensáveis para o
entendiimento do funcionam
mento, parra a corre
eta utilizaç
ção e para
a a manu
utenção do
o
equipam
mento.
Atenç
ção! Leia atentamen
a
nte este manual
m
an
ntes de co
omeçar a utilizar o
equipa
amento.

2. Definições
Ponta: Peça de mão
m
constitu
uída por um
m transduto
or ultra-sôn
nico e por u
um circuito eletrônico.
É o obje
eto de teste
e do MV-US
S.
Transd
dutor: Elem
mento ativo
o da ponta.
Intens
sidade de vibração
o: Amplitude da vib
bração ultra-sônica do transdutor. É o
mensurrando do MV-US.
Carga simulada:
s
: Elemento absorvedorr de energia que visa simular o u
uso da pontta.
Sinal: Amplitude em Volts pico a pico
o do sinal elétrico
e
forrnecido pelo sensor de
d vibração
o
acoplad
do à carga.

3. Aplic
cação
O MV-US – Med
didor de Vibração
V
U
Ultra-sôni
ica é um instrumentto de alta tecnologia
a
dedicad
do ao contrrole de qualidade serriado de trransdutores
s ultra-sônicos empre
egados em
m
sistema
as de tirar manchas
s. O princ
cípio de fu
uncionamento é a medição in
ndireta da
a
intensid
dade de vib
bração do trransdutor sob
s
condiçõ
ões de carga simulada
a.

4. Cara
acterística
as gerais
O equip
pamento MV-US
M
consiste em um
u
simulad
dor de carg
ga associad
do a um medidor
m
de
e
vibração. O sistem
ma foi desen
nvolvido so
ob medida para
p
o item
m a ser testa
ado.

Ba
ase de mediç
ção com simulador de ca
arga e sensor
r de vibração
o (à esquerd
da) e eletrônica de
proce
essamento (à
à direita).
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A simulação da carga
c
é realizada com
m o conta
ato de uma
a borracha de silicon
ne sobre o
transdu
utor. Esta borracha
b
é pressionad
da sobre o transduto
or com uma força constante de
e
0,75 kg
gf (para pre
essão da lin
nha de ar ig
gual a 1 Bar).

Vista da ponta sob carga simulada pela borrracha de silicone pressionada por um cilindro pn
neumático.

A borra
acha de siliicone está montada em
e um sen
nsor de vib
bração, que
e converte a vibração
o
transmiitida atravé
és da borra
acha em um sinal elé
étrico. Este
e sinal eléttrico é prop
porcional a
amplitu
ude de vibra
ação do tra
ansdutor e a sua eficiê
ência de lim
mpeza.
Para se
er aprovad
da a ponta
a sob carg
ga deve induzir uma tensão m
mínima no sensor de
e
vibração. Esta tensão mínimiina é definida pelo usu
uário e dev
ve estar enttre 0 e 10 Volts.
V

5. Espe
ecificações
s
Faixas de caractterização

M
Mínimo

Máximo

Unidade

ncia do transsdutor
Frequên

45

55

kHz

Tensão ≈ a intensidaade de vibraação

0

10

Vpp

Força ap
plicável sobre o transduttor

0,75

4

kgf

±5

%

eza de me
edição*
Incerte

Tensão ≈ a intensidaade de vibraação

d testes no
n anexo 1.
*Veja resultados dos

ção! A pres
ssão da lin
nha de ar é determiinante no resultado
o do teste
Atenç
e deve
e ser regu
ulada com precisão em
e 1 Bar.

ntação
Alimen

127 ou 220
2 VAC 60 Hz
H (Seleção manual
m
no painel
p
traseirro).
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6. Funç
ções e com
mandos
6.1 Paiinel fronta
al

1

2

3
8

4

5

6

7

1. Cone
ector
Conecto
or para mo
onitoração do
d sinal gerrado pelo sensor
s
de vibração.
v
Co
orresponde
e ao sinal a
partir do qual é ap
presentado a amplitud
de pico a pico no display [8].
Atenç
ção! Não lig
igar o sens
sor neste conector.

2. Indicador lum
minoso verrde – “Aprrovado”
nta intensid
dade de vibração insttantânea superior
s
ao
o
Indica que a ponta em testte apresen
o requerido para aprov
vação.
mínimo
minoso verrmelho – “Reprovad
“
do”
3. Indicador lum
nta em tes
ste apresen
nta intensid
dade de vibração
v
ins
stantânea inferiro ao
o
Indica que a pon
o requerido para aprov
vação.
mínimo
4. Tecla “Programa”
e entrar no modo de
d ajuste do limite de tensão
o para a aprovação e demais
s
Permite
parâme
etros do ind
dicador.
5. Tecla “+”
e realizar o ajuste da tensão
t
de aprovação
a
e demais parâmetros do indicado
or.
Permite
6. Tecla “-”
e realizar o ajuste da tensão
t
de aprovação
a
e demais parâmetros do indicado
or.
Permite
7. Tecla “volta”
e retroceder nos menu
us do indica
ador.
Permite
hadas sobre o indicador, veja o manual
m
no link:
Para infformações mais detalh
http://ww
ww.novus.com
m.br/site/default.asp?TroncoID=621808&
&SecaoID=946383&Subsec
caoID=0&Tem
mplate=../cata
logos/layout_produto.a
asp&ProdutoID
D=739283#D
Download

play
8. Disp
Mostrad
dor da inten
nsidade de vibração in
nstantânea e dos parâ
âmetros do indicador.
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6.2 Paiinel traseiiro

1

2

3

4

ector principal
1. Cone
Conecto
or principal onde deve
e ser conectrado o cab
bo do senso
or de vibraç
ção.
2. AC IN
I
Conecto
or de entrada para cabo de alime
entação elé
étrica.
3. Swittch
Liga e desliga
d
o eq
quipamento
o.
4. Sele
etor de ten
nsão e porrta fusível
Permite
e a seleção da tensão de trabalho
o.
6.3 Bas
se de med
dição

2

3

4
6

1
5
7

1. Posttes de pos
sicionamen
nto
Garante
em o alinha
amento da ponta. São
o ajustáveis
s.
2. Alav
vanca
Alavanc
ca para fixa
ação da pon
nta.
ão de acionamento
3. Botã
Permite
e acionar o botão “liga
a” da ponta.

Pá
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4. Acio
onador da válvula de
e comando
o do aplica
ador de ca
arga
Aciona a válvula em
e dependê
ência da po
osição da allavanca. É ajustável.
vula
5. Válv
Válvula 5/2 vias responsáve
el pelo acionamento do cilindro
o que pres
ssiona a bo
orracha de
e
silicone no transdu
utor da pon
nta.
o do sinal do sensorr
6. Cabo
Cabo qu
ue deve ser ligado à eletrônica.
e
P
Possui
o sin
nal do sens
sor de vibra
ação.
7. Entrrada de ar
Entrada
a da linha de
d ar (3 mm
m). A press
são deve se
er regulada com precis
são para 1 Bar.
Atenç
ção! A pres
ssão da lin
nha de ar é determiinante no resultado
o do teste
e deve
e ser regu
ulada com precisão em
e 1 Bar.

7. Aces
ssórios
Cabo de
e alimentaç
ção AC.
Discos reserva de
e borracha de silicon
ne (fixação com ades
sivo de con
ntato emprregado em
m
calçado
os).

8. Espe
ecificações
s técnicas
s
Proteçã
ão contra ch
hoque elétrrico ........................................................ Classe I
Nível de
e proteção IP ....................................................................... IP40
Modo de operação
o .......................................................................... Intermitente
Tensão de alimenttação .................................................................... 127 ou 22
20 VAC
Seleção
o de tensão
o........................................................................ M
Manual
Potência máxima de
d consumo .......................................................... 10 W
Dimens
sões do equ
uipamento (L x P x A) ............................................ 255x380x
x130 mm
Dimens
sões da embalagem ............................................................... 390x110x
x280 mm
Faixa de temperattura de trab
balho ..................................................... 0 a +40 °C
°
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9. Insttalação e ajuste
a
do equipame
e
nto
Os procedimentos
s para insttalação e configuraçã
ão do MV--US são s
simples, po
odendo serr
realizad
dos pelo pró
óprio usuárrio seguindo as inform
mações desc
critas a seg
guir.
9.1 Con
nectando a eletrônica com a base de medição
m
Passo 01
0 – Conec
cte o cabo coaxial da
a base de medição no
o conector tipo BNC que há na
a
traseiira da eletrrônica.
9.2 Con
nectando o MV-US à rede eléttrica
Passo 02
0 – Conec
cte o cabo de alimentação fornec
cido junto com
c
o equiipamento no
n conectorr
[AC IN]
I
localiza
ado na parrte de trás do equipamento, e e
em seguida
a conecte a
outra extremidade a uma tomada
t
dev
vidamente instalada p
para essa finalidade.
Obs.:: A seleção
o de tensã
ão 127 ou 220 VAC é manual.
Passo 03
0 – Ligue o equipam
mento atrav
vés do botã
ão [Switch]
] localizado
o na parte de trás do
o
equip
pamento. O equipame
ento apresentará no display o valor insta
antâneo de
e
vibraç
ção captado
o pelo sens
sor. Um vallor residual de até 10 mV é norm
mal.

In
ndicação da amplitude
a
de
e vibração lo
ogo após liga
ar o equipam
mento.

9.2 Aju
ustando o parâmetro de aceitte.
O equip
pamento po
ossui dois parâmetros
p
que devem
m ser ajusta
ados. O parâmetro de
e aceite e o
parâme
etro de detecção de teste. O parâmetro de
e detecção de teste ((A1SP) corrresponde à
intensid
dade mínim
ma para que
e o equipam
mento inte
erprete que está sendo realizado
o um teste.
O parâm
metro de ac
ceite (A2SP
P) corresponde à inten
nsidade mín
nima para a aprovação.

Pressionado a tecla
a [P] por algu
uns segundo
os para entra
ar no modo de
d ajuste (à esquerda), ajustando
a
o
parâmetro de
e detecção de
e teste (no centro)
c
e aju
ustando o parâmetro de a
aceite (à dire
eita).

Para aju
ustar estes
s parâmetro
os segure por
p alguns segundos
s
a tecla [P], o primeiro parâmetro
o
disponív
vel será o parâmetro
p
de detecçã
ão de teste que tem co
omo valor padrão de fábrica 0,5
5
Volt. O segundo parâmetro é acessado pressionan
ndo a tecla [P] e é o d
de aprovaçã
ão que tem
m
como valor padrão
o de fábrica
a 4 Volts.
ção! Os dem
mais parâ
âmetros do
o indicado
or não deve
vem ser altterados.
Atenç
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10. Operação do
o Equipamento
V-US
10.1 Realizando um teste com o MV
0 – Ligue o equipam
mento (já prreviamente
e instalado, ajustado e conectado
o à linha
Passo 01
de ar comprimid
do) através do botão [Switch]
[
lo
ocalizado n
na parte de trás do
equip
pamento.
Passo 02
0 – Insira
a e acomod
de a ponta a ser testa
ada lançand
do mão dos postes de
e fixação e
alinha
amento.

Passo 03
0 – Pressione a ponta abaixand
do a alavan
nca. No fina
al do curso
o, a alavanc
ca aciona a
válvula de com
mando, que
e por sua vez, pres
ssiona o co
onjunto bo
orracha de
e
silicon
ne e o sens
sor de vibra
ação sobre o transduto
or.

Passo 04
0 – Pressione o botã
ão sobre a alavanca para acionarr a ponta e realizar o teste.

Passo 05
0 – Visualize o resultado no painel da eletrônica. O display in
ndica o valor do sinall
medid
do e os ind
dicadores lu
uminosos se
s a ponta foi “aprovada” ou “reprovada”.
Obserrvação: po
odem ocorrer acionamentos espúrios,
e
contudo breves,
b
do
o
indica
ador de rep
provado e do
d buzzer no início ou no final do
o teste.
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Passo 06
0 – O tes
ste está fina
alizado. Retire a ponta da base de
d medição
o soltando a alavanca
a
de fix
xação.

11. Flu
uxograma do “softw
ware” embarcado

12. Ma
anutenção do Equipa
amento
Para ev
vitar uma possível de
eterioração do equipa
amento e mantê-lo
m
s
sempre em condições
s
satisfatórias de uso, faça frrequenteme
ente uma limpeza ge
eral utilizan
ndo apenas
s um pano
o
ligeiram
mente umed
decido em água
á
e sabão neutro.
Os ace
essórios e opcionais utilizados junto com
m o equip
pamento ta
ambém de
everão serr
mantido
os sempre limpos e em
m boas con
ndições de uso.

13. Sollução de Problemas
P
s
Problem
ma

A eletrô
ônica não ligga.

P
Possível
Ca
ausa

Tomada utilizada
u
paraa ligar o
equipameento está sem
m energia
elétrica.

Solução

Utilize u
uma tomada que esteja
em cond
dições adequ
uadas para
uso.
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Cabo de alimentação danificado.
d
Chave I/O (Switch) esttá na posição
o
“desligadaa”.

Substitu
ua o cabo de
alimentaação danificaado por
outro do
o mesmo tipo e em
boas condições.
Coloquee a chave parra a
posição “ligada”.

O cabo do
o sensor de vibração
v
estáá
desconecttado ou daniificado.

p
Conectee o cabo no painel
traseiro da eletrônicca e
verifiquee a integridaade do
cabo.

Falta de pressão na lin
nha de ar.

Verifique se há pressão na
linha dee ar.

Os resu
ultados das medições
m
parecem não estar
condizeentes com o objetivo

Pressão daa linha de arr com valor
diferente de 1 Bar.

Ajuste a pressão parra 1 Bar.

O equip
pamento meede mesmo
sem naada conectad
do na ponta

O equipam
mento está sendo
submetido
o a vibraçõess externas.

Elimine a fonte de vibração ou
mova o equipamentto para
outro lo
ocal.

A eletrô
ônica não recebe o sinal
para prrocessamentto.

14. Ass
sistência Técnica
T
Caso o equipame
ento apres
sente alguma manife
estação fo
ora do norrmal, veriffique se o
problem
ma está relacionado com
c
algum dos proble
emas relacionados no
o quadro do
o item 15..
Solução de Prob
blemas. Se
e mesmo assim não for
f possívell solucioná--lo, entre em
e contato
o
com a ATCP
A
Engen
nharia Físic
ca para aná
álise e realiz
zação dos reparos.
r

15. Terrmo de Ga
arantia
A ATCP
P Engenharia Física offerece para
a este equip
pamento a garantia d
de 06 mese
es, a partirr
da data
a de compra
a, contra de
efeitos de material
m
e/ou fabricaç
ção que nele se aprese
entar.
Fatores
s que implic
cam na perda da garantia:
1- Inob
bservância dos cuidados recomendados neste
n
manu
ual com re
elação à in
nstalação e
operaçã
ão do equip
pamento;
2- Acid
dente, qued
da, instala
ação inadeq
quada ou qualquer outro
o
dano
o provocad
do por uso
o
incorretto ou ação de agentes
s naturais.
3- Violação, con
nserto ou qualquer outra mo
odificação ou altera
ação execu
utadas no
o
equipam
mento ou em
e suas parrtes por pessoal não autorizado
a
pela ATCP Engenharia
a Física;
Após o vencimento
o do períod
do de garan
ntia, s serviiços, peças e despesas serão cob
brados.
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Anexo 1 – Testes
s de valida
ação
1. Reprodutiibilidade da
d medição
o
Foram realizadas 10 mediçõe
es na amos
stra 07 com
m a linha de ar comprrimido com 01 Bar de
e
pressão
o. A duração do ensaio
o foi de aprroximadamente 05 segundos.
6.00

Intensidade de vibração (Vpp)

Resultado:
Parâmetro
Média

4,81 Volts

Desvio padrão

0,24 Volts

Incertez
za aproxim
mada (2σ)

± 5%

5.75
5.50
5.25
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
B

Amostra 07
0

2. Resultado
o da caractterização das 10 am
mostras
Foram caracteriza
adas 10 am
mostras de pontas parra o estabe
elecimento de uma su
ugestão de
e
intensid
dade mínim
ma (4 Volts)).
4

Ocorrências

3

2

1

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inttensidade de vibração (Vpp)

3. Dependên
ncia da intensidade de vibraçã
ão com o tempo
t
Foi avaliada a evolução temp
poral da intensidade de vibração de três am
mostras.
10

Intensidade de vibração (Vpp)

9

Amostra 7
Amostra 4
Amostra 5

8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

20

40

60

80

100

Tempo (segun
ndos)
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4. Influ
uência da carga imp
posta pela MV-US na
a curva Z(
(f)
Foi ava
aliada a alteração na curva da impedância
a em funçã
ão da frequ
uência e da
a carga de
e
uma da
as amostras
s. A carga aplicada
a
po
ode ser alterada elevando-se a pressão da linha de ar.

Curva sem
m carga

Curva com cargaa simulada

Fr (Hz
z)

236
51.2

m carga siimulada
Com
(1 Bar
r)
50.990
0

Zr (Ω
Ω)

345
5,5

344,9
9

42
27

Fa (Hz
z)

52.3
397

52.151
1

52.4
432

Za (Ω
Ω)

2.84
43

2.420
0

1.770

Sem carga
c

Com carrga real
(tecido co
om água)
50.9
955
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Anexo 2 – Config
guração do
d indicado
or

Parâmettro
A1SP
A2SP
ALrE
TYPE
DPPO
Unit
inLL
inHL
OFFS
A1Fu
A2Fu
A1Hy
A2Hy
Prot

Valor padrão
p
Uniidade Funçção
0.500
V
Volt
Parââmetro de de
etecção de teeste em cursso
4.000
V
Volt
Parââmetro de acceite
0.500
20
3
0
0.000
9.999
Parrâmetros não
o relevantes para o resultado do testte.
Os valores padrão não devem ser alterados.
a
0.000
1
1
0.009
0.009
1
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