
 

 

Колку ја владеете проблематиката со мерењето на вибрации? 
Сакате ли да го подготвите/надградите Вашиот тим за изведување на овие мерења и да ја подобрите надежноста на Вашите процеси? 
Имате потреба да ги раздвоите и протолкувате типичните аномалии? Сакате практично да ги согледате придобивките од овие мерења? 
                                                                                    
Во соработка со производителот ADASH (www.adash.com) ја најавуваме специјализираната практично-показна работилница, модерирана 

од експертско лице: 

  

В О В Е Д   во  В И Б Р А Ц И И 
М е р е њ а  и  Д и ј а г н о с т и к а 

                                                                       
Среда, 12.06.2019, Хотел Queens, Скопје 

09:15-09:30h ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИТЕ 

09:30-10:30h ДЕЛ 1: OСНОВИ на ВИБРАЦИИТЕ. МЕРЕЊЕ на ВИБРАЦИИТЕ 

 Што претставуваат вибрациите? 
 Преглед на терминологијата и дефинирање на мерните големини. Типови на вибрации. 
 Постапки за мерење на вибрациите. Временска и фреквентна анализа  

 

10:30-11:30h ДЕЛ 2: ВИБРАЦИИТЕ во ПРОЦЕСИТЕ на ОДРЖУВАЊЕ  

 Предиктивно одржување 
 Улогата на испитувањата на вибрации во предиктивното одржување 
 Стандарди за мерење и евалуација на вибрациите  

 
 

11:30-12:00h КАФЕ ПАУЗА  

12:00-13:30h ДЕЛ 2-продложува: ВИБРАЦИИТЕ во ПРОЦЕСИТЕ на ОДРЖУВАЊЕ (практични аспекти) 

 Типични дефекти поврзани со вибрациите, нивна детекција и евалуација 
 Разгледување на небалансираност, лабавост, непорамнетост, дефекти на лежишта (лагери) 
 Систематски пристап при мерењата на вибрациите 
 Проверка и тестирање на опремата за мерење на вибрации 

 

13:30-14:15h – РУЧЕК 

14:15-16:00h ДЕЛ 3: ПРАКТИЧНА АНАЛИЗА на СОСТОЈБАТА на ДЕМО МАШИНА: МЕРЕЊА>АНАЛИЗА>ДИЈАГНОСТИКА 

 Демонстрација на мерење на вибрации со преносни, прирачни уреди - вибродијагностички анализатори на ДЕМО машина.  
Утврдување на потеклото на вибрациијата, изведување на дополнителни мерења (брзина на вртење, температура). 
Демонстрација на софтверска апликација за прибирање на податоците од мерење на одредена машина, хронолошки приказ, 
креирање на извештаи  

 Демонстрација на систем за мониторинг на вибрациите во реално време: монтажа на сензори за вибрации на ДЕМО 
машина, поврзување со РС и софтверска апликација, следење во реално време на вибрацијата, дијагностика, архивирање и 
креирање на извештаи 

 
Котизацијата за работилница “Вовед во Вибрации” изнесува 6300 денари + ддв по учесник  и потребно е да се уплати на наша жиро сметка пред самиот 
настан, за што ќе добиете профактура после извршената пријава.  
Секој учесник по завршување на семинарот ќе добие диплома за учество и материјали од истиот.  
 
За дополнителни информации: mo@loging.mk, тел. 02 3127 345 лок.4, Златко Николовски 

https://adash.com/
http://www.queenshotel.com.mk/pocetna
mailto:mo@loging.mk

