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SAMENVATTING
Omdat de Afdeling Technisch Onderzoek van het Rijksinstituut
voor Visserijonderzoek (RIVO-TO) op een praktijkkotter twee
wtypen trillingsmeters wilde uittesten en volgens de bemanning
van de boomkorkotter GO 38 (IJmuiden) er sprake was van
verhoogde trillingsniveaus na reparatie van averij-schade ten
gevolge van een aanvaring op de Noordzee (zomer 1986), leek het
ons zinvol één en ander te kombineren.
Niet om even het trillingsprobleem op te lossen, maar meer om
een beeld te krijgen van de orde van grootte van de trillings
niveaus.
Aangezien er van de GO 38 geen referentiemetingen bekend zijn,
werd besloten om eveneens op het zusterschip, de GO 26
(IJmuiden), te gaan meten onder min of meer dezelfde kondities.
De metingen resulteerden in de versnellingsniveaus van een
12-tal meetpunten met de bijbehorende frequentie(s) met de
grootste amplitudes. Tevens viel de keuze eenduidig op de
digitale handtrillingsmeter met spectrumanalyse en latere
mogelijkheid van machinekonditiebewakingsmetingen. Alhoewel voor
dit laatste in de nabije toekomst analyseprogrammatuur zal
moeten worden aangeschaft of zelf ontwikkeld, geschikt voor een
personal computer dan wel voor de RIVO computer.
De praktijkmetingen op de GO 38 en GO 26 laten een divers beeld
zien, welke absoluut ongeschikt is om een juiste konklusie te
trekken. Hiervoor is inschakeling van een trillingsanalyse
expert onvermijdelijk, waarbij dit rapport dan als vertrekpunt
zou kunnen dienen. Alvorens hiertoe over te gaan, kan een
gedetailleerde analyse van de bouwdetails (voor/na reparatie) en
een diskussie met de betrokkenen wat meer licht in deze
trillingsproblematiek brengen.
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1. INLEIDING
De Afdeling Technisch Onderzoek van het RIVO was op zoek naar
een praktijkvissersschip om twee typen trillingsmeters (Askania
c.q. Microlog) uit te testen, waarna tot een verantwoorde
aanschaf kan worden overgegaan (eind 1986/begin 1987). Met
behulp van de trillingsmeter heeft TO in de eerste plaats de
intentie om de inzichten in de niveaus te vergroten en in de
tweede plaats bij voldoende meetgegevens gezamenlijk met het
bedrijfsleven en terzake kundige onderzoekinstituten tot
eventuele ontwerpverbeteringen te komen.
Aangezien er aan boord van de boomkorkotter GO 38 (IJmuiden)
volgens de bemanning sprake was van toegenomen trillingsniveaus
na de reparaties (zomer 1986), leek het ons zinvol het één en
ander te kombineren en op de GO 38 te gaan meten. Ten gevolge
van een aanvaring op de Noordzee was er zware averij ontstaan
aan de achterscheepskonstruktie, straalbuis, schroef, -as, roer
en roerkoning.
Een probleem is echter wel de afwezigheid van referentie
trillingsniveaus van voor de aanvaring, waardoor er geen een
duidige konklusie aan deze TO-metingen verbonden kunnen en mogen
worden. Om toch enig inzicht in de orde van grootte te krijgen
werd besloten om aan boord van het zusterschip, de GO 26
(IJmuiden), een zelfde meetserie uit te voeren onder min of meer
dezelfde meetkondities.
Deze metingen zijn op respektievelijk vrijdag 19 september 1986
en op vrijdag 3 oktober 1986 uitgevoerd en wel stomend op de
Noordzee ter hoogte van IJmuiden, nadat de kotters de weekvisvangst hadden aangeland.
2. MEETKONDITIES
Omdat het bij beide boomkorkotters om globale trillingsmetingen
tijdens het stomen zou (en moet) gaan vanwege de beperkte
beschikbare tijd, zal hier dan ook niet op ontwerpdetails worden
ingegaan.
De uitgangspunten voor de twee kotters waren:

-

-

nagenoeg gelijke hoofdafmetingen (resp. 40,2x9x5.1 m en
42x9x5.1 m);
ongeveer dezelfde beladings- en trimkonditie (vis
aangeland, nog geen olie gebunkerd);
gelijksoortige voortstuwingsinstallatie (Deutz hoofdmotor,
type 628, vermogen 1985 kW, toeren 865 t/min;
tandwielreduktiekast met keerkoppeling, resp. Kuypers
(5.31 : 1) en Rhenania (5.33 : 1); 4 bladige verstelbare
schroef in een straalbuis, diameter 2700 mm);
scheepskonstruktie c.f. regels Scheepvaart Inspectie.

- 3 -

In bijlage 1, machinekamer layout, zijn de meetpunten en de
meetroute aangegeven:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

fundatie voortstuwingsmotor (SB en BB)
fundatie tandwielreduktiekast (SB en BB)
plager (SB en BB)
eindvrang
tankschot machinekamer werkplaats
roerkoning (BB, top, SB)

De metingen met behulp van de Askania-meter zijn verricht door
F.A. Veenstra (RIVO) en die met behulp van de Microlog door P.
Lammers (Koning & Hartman) -6n F. Storbeck (RIVO). Voor de tech
nische specifikaties van de beide meters, zie bijlage A en 5.
3. TRILLINGSMETERS
Voor het meten van trillingsniveaus aan boord van schepen,
uitgedrukt in versne^lingsniveaus (in g = versnelling
zwaartekracht of m/s ), en/of in snelheid (in mm/s), en/of in
verplaatsing (mm), bestaan er een aantal mogelijkheden:
1)
2)
3)

uitgebreide meetapparatuur voor trillingsanalyse aan boord
versnellingsopnemers met datalogger en/of personal
computers ten behoeve van registratie en verwerking aan de
wal
handtrillingsmeters voor direkte aflezing en beperkte
registratie

Zoals in de inleiding reeds gesteld is TO op zoek naar een
trillingsmeter om meer inzicht te krijgen in de trillingsniveaus
aan boord van de Nederlandse vissersvaartuigen, de kotters in
het bijzonder. Het gespecialiseerde analyse werk zal dan in
samenwerking met het bedrijfsleven en terzake kundige onderzoek
instituten dienen te geschieden, zoals bijvoorbeeld momenteel
gebeurt met het geluidsonderzoek aan boord van de Nederlandse
kotters, namelijk samenwerking tussen RIVO-TO, TPD-TNO
(scheepsacoustici te Delft) en de visserijwerven, e.a. mogelijk
gemaakt door financiële ondersteuning van het C.M.O. (Stichting
Coördinatiecentrum Maritiem Onderzoek) te Rotterdam.
Evenals de in bezit zijnde geluidsmeters, moet de aan te
schaffen trillingsmeter handzaam en gebruikersvriendelijk zijn,
zodat verschillende RIVO-TO medewerkers de waarnemingen kunnen
uitvoeren tijdens het meevaren met de praktijkschepen. Dit houdt
in dat afgezien nog van de financiële aanschafaspekten de opties
1) en 2) bij voorbaat afvallen, omdat hiervoor zeer
specialistische kennis en ervaring nodig is. Voor optie 3), de
handtrillingsmeters, bestaan er twee mogelijkheden vanwege het
gewenste meetbereik van de scheepstrillingen (0-200 Hz):
a)

de Askania-meter; een mechanische veerbelaste handopnemer
met grafische weergave van de trillingen (frequentie en
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b)

amplitude). Achteraf kan men dan met behulp van een loupe
en omrekeningsfaktoren (o.a. cirkelfrequentie) de gemeten
niveaus vaststellen (versnelling, snelheid en verplaat
sing). Technische specifikatie: zie bijlage 4.
de Microlog-meter; een digitale handopnemer met menu's en
spectrumanalyse. Achteraf uitlezen en analyse op printer
en/of personal computer met printer/plotter. Deze meter is
tevens geschikt voor machinekonditiebewakingsprocedures.
Technische specifikatie: zie bijlage 5.

4. METINGEN
In bijlage 2 zijn de Microlog meetresultaten (versnel
lingsniveaus) van de beide kotters tabellarisch weergegeven,
inklusief de frequenties (in Hz) met^de grootste waarden (in g =
versnelling zwaartekracht à 9.81 m/s ) voor het vooraf gekozen
meetbereik van de 12 meetpunten. Aangezien de meter in bruikleen
was en ons geen goede interface ter beschikking stond, is een
grafische weergave van het gemeten spectrum hier niet mogelijk.
In bijlage 3 is een voorbeeld gegeven van de registratie met
behulp van de geleende Askania-meter, welke metingen onbruikbaar
zijn voor een verdere nabeschouwing vanwege een verkeerde tasttrillingsbuis. Voor scheepstrillingen bleek een buis met
vergroting 20 : 1 nodig te zijn, maar deze was defekt, terwijl
met de 5 : 1 vergroting te kleine amplitudes werden geregis
treerd.
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5. KONKLUSIES
Handtrillingsneters:
Na de praktijkmetingen aan boord van de GO 38 en GO 26 valt
onder de gegeven omstandigheden de keuze eenduidig op de
Microlog-meter, vooral met betrekking tot de hanteerbaarheid en
reproduceerbaarheid (meetroutines) van de trillingsmetingen.
Bovendien heeft deze meter een aantal extra mogelijkheden, die
van groot belang zijn bij de toekomstige TO-projekten, zoals:
-

scheepsontwerpoptimalisaties (konstruktie, lay-out) met
behulp van de mogelijkheid : spectrumanalyse. —
machinekameroptimalisaties (werktuigen, lay-out) met behulp
van de mogelijkheid : machinekonditiebewaking.

Voor deze extra mogelijkheden is er in de toekomst wel behoefte
aan aankoop van analyseprogrammatuur, weliswaar thans alleen nog
geschikt voor een IBM personal computer, maar in de toekomst ook
voor de Apple II personal computer van TO of de RIVO-computer.

Tenslotte wat betreft het financiële aspekt, de Microlog-meter
is een faktor 2-3 maal duurder dan de Askania-meter, waarvoor
het TO-budget 1986 thans ontoereikend is. De trillingsmeter
wordt daarom dan ook als eerste wens op de TO-knelpuntenlijst
1987 gezet.
Versnellingsniveaus
Aangezien het hier ging om orde van grootte trillingsmetingen en
het uitproberen van twee typen trillingsmeters, hebben de hier
geregistreerde trillingsniveaus geen enkele bewijskracht. Temeer
omdat de referentiemetingen niet hetzelfde vaartuig betreffen.
Desalniettemin is het toch interessant om de data wat nader te
bekijken.
Als eerste reaktie valt op, dat de versnellingsniveaus zowel bij
de 50% als de 100% vermogenskonditie (c.f. opgave schipper) bij
elkaar in de buurt liggen in de orde van grootte van 0.116 g 1.24 g, zo ook de frequenties met de grootste versnellingen,
resp. 5-55 Hz en 0.015 g - 0.45 g.
Of deze niveaus in absolute zin hoog zijn of niet is bij gebrek
aan goed referentiemateriaal moeilijk te beoordelen, zo ook de
absolute verschillen. Daarom zal hier niet verder op de absolute
waarden worden ingegaan, maar wel op de tekenverschilien:
+
-

een hoger versnellingsniveau GO 38 ten opzichte van de GO 26
een lager versnellingsniveau GO 38 ten opzichte van de GO 26

Dit leidt dan tot de volgende opmerkingen:

1) voor de meetpunten 2 en 3 is er een tekenverschil (+/-) bij
de stuurboord (SB) en bakboordmetingen (BB), zowel bij de
50% als 100% vermogenskonditie voor meetpunt 2 en de 100%
konditie voor meetpunt 3;
2) voor de meetpunten 1 en 5 is er een tekenverschil tussen de
50% en 100% vermogenskonditie, resp. + en
3) de meetpunten 4 en 6 zijn meer eenduidig in teken, resp. en + onder beide vermogenskondities;
4) de frequenties met de grootste amplitudes komen voor beide
kotters redelijk overeen, met name de meetpunten 6 BB, 6 top
en 6 SB, resp. 16 en 24 Hz, 20 en 34 Hz en 8 en 16 Hz.
Onzer inziens laat de hier gevolgde globale vergelijking van de
gemeten versnellingsniveaus een divers beeld zien. Enerzijds
liggen bij de 50% vermogenskonditie de GO 38-niveaus grotendeels
hoger en anderzijds bij de 100% vermogenskonditie grotendeels
lager dan de GO 26-niveaus met uitzondering van de meetpunten 6
BB, 6 top en 6 SB. Van wezenlijke verschillen kan op grond van
deze metingen dus niet gesproken worden.
Om meer duidelijkheid in de veronderstelde verhoogde trillings
niveaus op de GO 38 te kunnen verkrijgen is inschakeling van een
trillingsanalyse expert, zoals bijvoorbeeld TN0-IWEC0, Techno
Diagnosis of Intersona, dan ook onvermijdelijk, waarbij dit
rapport als vertrekpunt kan dienen. Naast kennis van de juiste
bouwdetails zijn dan ook de ontstekingsfrequentie van de
voortstuwingsmotor, uitlijning, bladfrequentie van de schroef en
trillingsniveaus bij verschillende vermogenskondities gewenst.
Alvorens tot bovenstaande over te gaan kan een gedetailleerde
analyse van de mogelijke verschillen (voor/na de reparatie) en
een diskussie met betrokkenen wat meer licht in deze trillingsproblematiek brengen. RIV0-T0 is bereid hierin mee te denken.
Ir. F.A. Veenstra
Afdeling Technisch Onderzoek
18-11-86/ML
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BIJLAGE 2 - TRILLINGSMETIHGEH GO 38 EH GO 26
1
f
GO _ 26
i
GO_38
I
100%
vermogen{50%
vermogen
[~50%
vermogen
MEETPUNTEN
In g. max. j in g.
max.
in g. max.
ampl.
ampl. J
ampl.
(g)bij
(g)bijJ
(g)bij
f (Hz)
f (hz)
f (Hz)J
-JL-fI
I
I
Hoofdmotor i
1
0.132/
1.19
0.109/ 0.853
1 SB dwars
1.19
45
5.4/
I
59.7
0.195/
0.18/
1 BB dwars |1.28
.915 0.101/ 0.975
50.1
5.4
47
Tandwielkast,
2 SB dwars i 1.42
2 BB dwars

,
I

.749

Lager
|
3 SB dwars j .284
I
3 BB dwars I .269
I
L
I
Eindvrang
I 0.116
4 langs
I

1.85

Roerkoning j
6 BB dwars ( 0.116
6 top

0.126

6 SB dwars • 0.117
I

0.171/
57

1.17

0.289/
48.9

1.76

0.453/
32.7
0.25/
55.5

0.23/
36

0.046/
17.7
0.056/
16.5

0.404

0.054/ 0.242

0.035/

0.512

18

21

0.039/
18/47

0.351/ i0.210
13.8

0.025/
39

1.24

0.214/
40.2

0.021/

0.203

0.053/
18.3
0.058/
20.4
0.015/
12.3

.993

—

.360

0.181/ 0.184
18.0

0.148/
18.6

.482

0.32/
34.0

Schot werkplaats
5 langs
I 0.464 0.154/ 0.153
I
15.6

1.32

0.32/ 1.33
34.2
0.179/ 0.801
36

0.148/
55.5

0.013/ 0.282
30.6

100% vermogen
in g.
max.
ampl.
(g)bij
f (Hz)

0.119

,I
0.035/ 0.204 0.035/ 0.062
16/24.0|
16/24
0.035/ 0.356 0.123/ 0.096
34.5
17.7
I
0.07/ 0.348 0.07/ p.106
8
8.4
!

1.25

15.9
0.031/
20.4
0.019/
16.5

0.285/
16.2

0.420

0.343/
16.2

0.230
0.161
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HAND VIBROGRAPH
System Askania

LEHMANN & MICHELS • HAMBURG
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Technical Data
Frequency ronge:
up to 250 c. p. s
Magnification:
1. 5. 20, 50-fold
Waxed tape:
width 25 mm., supply 9 m. (30 ft.)
Spring drive with governor:
running time about 2 min.
Paper advance (standard):
about 40 mm./sec 1'/? in./sec.)
2 time markers for second- and optional
marks
Dimensions:
250 x 140 x 80 mm.
(10 x 57? x 3'A in.)
Weight:
1.7 kg. (about 33/a lbs )

Storage case:
260 x 150 x 90 mm:
(10'/4 x 6.x 3Vi in.)
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Vibration frequency ?7 c p s
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Before balancing Vibration
amplitude 1 0 045 mm Basis
f r e q u e n c y 14 5 c p s
Superposed
frequency 96 c p s

BIJLAGE h
Fig

22

After balancinga) compressor balanced.
b) compressor and driving
motor balanced

Fig

23

After starting of compressor the
mean pressure rises to 2 at. gauge.
Pressure vibrations of each stroke
amount to 1 3 at.

INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
An easily operated, exceptionally powerful instrument system providing
greatly increased efficiency and productivity for a broad variety of tasks:
PREDICTIVE (CONDITION) MAINTENANCE
FIELD VIBRATION ANALYSIS

ENVIRONMENTAL SURVEYS
CORROSION (THICKNESS) MONITORING
RECORDING OPERATING MEASUREMENTS

B4LOMKR TECHNOLOGY INTERNATIONAL
Manufacturers of Vfl™ t/vv

u Machinery Monitoring & Protection Systems

MICROUDG IMS
INFORMATION
MANAGEMENT
SYSTEM

FRIENDLY AND EASY TO OPERATE
• Measurements are taken efficiently on pre-programmed
routes or at random for maximum flexibility
• All measurements are positively identified by ID. and plain
language description
• Easy to follow prompts on the Collector's large graphic LCD
assure flawless operation with minimum experience and
training
• Two pre-programmed alarm levels assure abnormal mea
surements are recognized immediately
• Coded or plain language notes may be added to measure
ments to make certain unusual, abnormal or unsafe condi
tions are documented for corrective action

COMPREHENSIVE PREDICTIVE MAINTENANCE SYSTEM
• Condition monitoring vibration measurements are obtained
efficiently with a handheld pickup or direct from a continu
ous monitoring system
• High resolution, averaged FFT frequency spectra required for
accurate, detailed trending and analysis are recorded auto
matically or on command
• Frequency spectra may be displayed individually or arrayed
in a time history. 3D. waterfall at the host computer for early
trend recognition and accurate analysis
• A variety of displays and reports are provided for efficient
screening, early trend recognition and identifying and"5nalyzing abnormal conditions

POWERFUL FIELD VIBRATION ANALYZER
• Frequency spectra are displayed on the lightweight, port
able Collector for rapid, effective field analysis

SUPERIOR REPLACEMENT FOR OPERATING LOGS
• Measurements read from instruments are entered through
the keyboard just like numbers are entered into a calculator
• Powerful, efficient screening and trending quickly calls
attention to changes in efficiency and operating conditions

SMALL, LIGHTWEIGHT COLLECTOR WITH LARGE
STORAGE CAPACITY
• Weighs less than 5 pounds
• Stores approximately 1,000 overall measurements plus 163
400 line, high resolution frequency spectra
• Long battery life, approximately 18 hours between charges
• Battery can be replaced without loss of instructions or data
• Sealed front panel with large embossed keys fa

* -SIX *
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PALOMAR TECHNOLOGY INTERNATIONAL'S MICROLOG
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM — greatly improves
both the efficiency and effectiveness of any task requiring peri
odic measurements. Designed specifically for Predictive Mainte
nance. MICROLOG collects measurements obtained from a
lightweight handheldprobe, a continuous monitoring system or
read from permanently installed indicators.
MICROLOG sorts and records measurements, alarms when
measurements, or trends, areoutside of predetermined limits and
can display the complete history of a measurement or group of
measurements in an easily understood graphical format.
Prior to MICROLOG. Predictive Maintenance and other tasks
requiring periodic measurements have been severely limited by
tedious, labor intensive, and often inaccurate manual logging
and display. With MICROLOG, measurements are collected
accurately, recorded automatically, and available for fast, effec
tive evaluation.
Measurements such as Vibration and Temperature are obtained
directly with a handheld probe. MICROLOG can also be con
nected to a continuous monitoringor measuring system for direct
recording and analysis. Any measured value, vibration, tempera
ture, pressure, flow, etc., read from an instrument or indicator,
can be entered through the MICROLOG keyboard.
Measurements collected with MICROLOG are transferred into a
host for print out, sorting into files, permanent storage and
trending.
THE MICROLOG INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
consists of three components:
COLLECTOR
SUPPORT MODULE
DATA MANAGEMENT SOFTWARE
MICROLOG COLLECTOR is a lightweight (approximately 5
pounds), intelligent, portable data terminal constructed to with
stand a harsh industrial environment. Designed for Operations
Personnel, the MICROLOG COLLECTOR greatly increases both
the speed and accuracy of periodic logging.
OVERALL MEASUREMENTS — are collected with the
handheld probe or entered through the keyboard.
ID NUMBERS — assure rapid, positive identification of each
measurement. ID numbers are user assigned and may be any
alpha numeric combination to a maximum of 20 characters
per measurement point.
DESCRIPTION — identifies measurement, location and spe
cific point in plain language. Descriptions are user assigned
and may be any alpha numeric combination to a maximum of
32 characters per measurement point.
NOTES — either spelledout or coded may be recorded witha
measurement to report conditions such as leaks, dirty oil and
loose fittings.
ROUTES — may be preprogrammed or measurements col
lected at random.
SPECTRUM ANALYSIS — ofvibration signals is accomplished
on board the MICROLOG COLLECTOR. High resolution (up
to 400 lines) spectra may be collected automatically when an
overall amplitude is above a preset limit or manually by a
simple keyboard command.

SPECTRUM AVERAGING — performed within the MICROLOG COLLECTOR produces the accuracy required for trend
ing and detailed analysis.
SPECTRUM DISPLAY — on the MICROLOG COLLECTOR'S
large LCD screen provides a powerful capability for field
analysis.
OPERATION — is simple and easily mastered with minimum
training. Measurements are recorded in logical steps with
fewest possible keystrokes to assure accuracy. Easily under
stood prompts are always available for direction.
KEYBOARD ENTRIES — are made exactly like a familiar
handheld calculator. Large (.5 inch square) keys are raised
embossed with tactile feedback for protection from moisture
and ease of operation.
ADVANCED LCD DISPLAY — 4.8" x 2.4" Display prompts the
operator with full high resolution graphics including ID
number, description, engineering units, previous and current
measurement values and alarm levels.
BATTERY POWERED — by rechargeable NiCadbatteries. An
automatic power saving system is provided to maximize the
time between charges (approximately 18 hours). An extended
life back-up battery assures the COLLECTOR'S memory is always preserved.
SINGLE CONNECTOR — used for external probe, battery
charger and host interface assures full protection from the
environment without requiring caps which are invariably
unused or lost.
SUPPORT MODULE — This component of the MICROLOG
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM provides a con
venient interface between the COLLECTOR and it's Host Micro
computer. COLLECTOR batteries are charged from the SUPPORT
MODULE. Batteries are either charged in place through the
single point connector or may be removed and charged separ
ately. The latter permits the COLLECTOR to be operated contin
uously using multiple battery packs. Additional back-up battery
— packs also may be simultaneously charged for extended off-site
operation.
HOST COMPUTER — receives measurements and associated
information from the MICROLOG COLLECTOR through an RS
232 data link. With softwareprovided as part of the MICROLOG
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM, the host performs
the filing, trending and display tasks that make MICROLOG so
much more efficient and effective than any other method of
collecting and recording periodic measurements.
Measurements maybe displayed in a value versus time format for
rapid, easy identification of trends. Multiple measurementpoints
may be displayed simultaneously on the same time axis to check
the relationship between variables and confirm changes.
FFT spectrum plots maybe displayed individually or arrayed in a
time history, 3D, W&terfall type display.
Tfie host computer may be used to preprogram routes and can
generate a variety of reports for effective management. An End of
Shift Report lists every point and its value. Other reports include
an Exception Report that list only those measurements that are
out of the predetermined alarm envelope and a Missed Point
Report that list measurements on a preprogrammed route that
weren't collected.

SPECIFICATIONS
INBUT
KEYBOARD ENTRY — Measurements Read from Indicators or
Installed Instruments Entered in Engineering Units. Maximum of 8
Places Including Sign (• or (and Decimal Point.

VIBRATION PROBE
FREOUENCY RESPONSE. 2 Hz (120 CPM) to 5 KHz (300 KCPM)

Liquid Crystal (LCD) 41 Characters by 16 Lines Viewable area 4.84
Inches (12.3 cm) Wide by 2 42 Inches (6 1 cm)

Casing Vibration
Acceleration

COLLECTOR

DISPLAY

HANDHELD PROBES

Ranges: 50. 20. 10. 5
2. 1. 5. 2. I

BIJLAGE 5

Velocity

Displacement

5(125). 2(50).
1(25). 5(12 5).
2(5). I (2 5)

20(500). I0|250|
5(125). 2(50|

Frequency Range — Overall: from 2. 10. 50 Hz (120. 600.
3000 CPM) to 2.000 Hz (120 KCPM) integrated. 2.000 Hz (120
KCPM) or 20 KHz ( 1.200 KCPM) unmtegrated
Temperature
Range with Handheld Probe: -250 to 1.000 degrees F (-150
to 550"C)
FROM INSTALLED MONITORING SYSTEM

Contrast — Adjustable from Keyboard
KEYBOARD
Thirty Two (32) 5 inches (12 7 mm) by 5 inch (12 7 mm) Alpha
Numeric
Four (4) 5 inch (12.7 mm) by 10 inch (25 4 mm) Command
Keys are Raised Embossed with Tactile Feedback
STORAGE CAPACITY
1.000 Measurements with 8 character ID and no Description. 660
Measurements with 16 character ID and 16 character Description
OUTPUT

Casing Vibration — G's. in/sec (mm/sec) peak or RMS

RS 232 to Host Microcomputer via Support Module.

Shaft Displacement — Mils (Micrometers) peak to peak

POWER SUPPLY

Axial Position — Mils (Micrometers)

TYPE — Rechargeable NiCad Batteries in a Removable Cartridge
Designed for Intrinsic Safety

Gap — V/blts

TIME BETWEEN CHARGES — 18 Hours of Normal Measurements
OVERALL (STATIC) MEASUREMENTS

ENVIRONMENTAL

IDENTIFICATION — Alpha-numeric ID User Programmable to a
Maximum of 20 Characters Per Measurement Record
DESCRIPTION — Plain Language Name/and or Description/
Location of Measurement. User Programmable to a Maximum
of 32 Characters Per Measurement Record
TIME — Recorded with Measurement. Month. Day. Year. Hour.
Minute. Second
ROUTE — (Sequence of Measurements! Programmed or Random
Sequence
NOTES — May be Added to Measurement to Describe Special
Conditions. Plain Language or Coded to a Total of 8.000 Characters

TEMPERATURE OPERATING RANGE — Minus 20 to Plus 50
degrees C (Note: Continuous Operation Below 0 degree C will
Reduce the Time Between Charges)
RELATIVE HUMIDITY — 0 — 95% Non-condensing
PHYSICAL
Height
Width
Depth
Weight

—
—
—
—

10.25 (26 cm)
8.50 (21.6 cm)
2.25 (5.71 cm)
5.0 pounds

DATA MANAGEMENT SOFTWARE (INITIAL ISSUE)
DATA BASE CAPACITY

ALARM LIMITS
Individually AssigrttcTto Each Measurement to Call Attention to
Abnormal Conditions.

65.000 Points. 2.000 Measurements Each Point, to a product of
15 Million.
GRAPHICS
Trend (Time Versus VSlue) Plots for up to 5 Simultaneous Variables

FREQUENCY SPECTRUM ANALYSIS

Individual Frequency Spectrum

FREQUNCY RANGE
Upper 6. 12. 30. 60. 120. 300. 600. 1200 KCPM

Frequency Spectra in 3D WSterfall. Time History
CONTROL

Lower 120. 600. 3000 CPM

Programming and Route Downloading to Collector

RESOLUTION/STORAGE CAPACITY
Lines Resolution

Spectrum Storage Capacity

20
128
200
256
400

3200
512
326
256
163

ENSEMBLE AVERAGING
Programmable from 1-99

REPORTS
Print Out Latest VSlue Each Point With Alarm Limits
List of All Measurements Recorded During Last 24 Hours
(Daily Log)
List of Measurements Out of Limits
List of Measurements on a Programmed Route Not Collected

i/l/UCROLOG

B4LOMM? TECHNOLOGY INTERNATIONAL
Manufacturers of \AEfV&ïSvttM MachineryMonitoring & ProtectionSystems

5235A AVENIDA ENCINAS. CARLSBAD. CALIFORNIA 92008 USA • (619) 438-6891

