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NỘI DUNG  WEBINAR            
CÂN BẰNG ĐỘNG TẠI HIỆN TRƯỜNG

1. Hiện tượng mất cân bằng động & hậu quả
2. Cách phát hiện.
3. Khắc phục.
4. Kỹ thuật cân bằng động tại hiện trường.
5. Thực hành.



Hiện tượng MCB
Khái niệm



HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG ĐỘNG.

➢ Là hiện tượng bị đảo của các chi tiết quay quanh trục.

➢ Hiện tượng này xảy ra do trọng tâm của chi tiết quay 
không trùng với tâm quay. Tạo ra lực ly tâm, uốn cong
trục.

➢ Độ lớn của sự mất cân bằng phụ thuộc vào vị trí của tâm
khối lượng (e, độ lệch tâm), tổng khối lượng (m) và bình 
phương của tốc độ (ω) gây ra Lực ly tâm không mong
muốn



Mất cân bằng động.

➢ Lượng mất cân bằng sẽ bằng với khối lượng mất cân bằng
nhân với khoảng cách từ vị trí của nó đến tâm quay.

➢ Hoặc cũng bằng với khối lượng rotor nhân với độ lệch tâm
của rotor.



Nguyên nhân gây mất cân bằng động.

➢ Dung sai trong quá trình lắp ráp và vận hành.
Tích lũy độ rơ cho phép khi lắp đặt máy. Bulong lắp, 
then… là những chi tiết máy có thể gây mất cân bằng
khi lắp đặt hoàn thiện. Bám bụi.

➢ Vật liệu.
Biến dạng nhiệt: Kim loại giãn nở khi bị nóng lên giãn nở
không đều gây mất cân bằng. Mòn do ma sát. Sự cố, gãy
hoặc nứt cánh.

➢ Sau sửa chữa.
Hàn lại cánh…



Hậu quả của việc mất cân bằng động.

➢ Độ rung cao.
Ồn, rung lắc không an toàn vận hành cho máy móc và
con người.

➢ Biến dạng.
Cong trục, xé cánh, va chạm với phần tĩnh.

➢ Hư hỏng thứ cấp.
Hư vòng bi, tăng độ rơ vòng bi, sinh nhiệt phá hủy bôi
trơn. Hư hỏng đường ống. Nứt vỡ nền móng.



CÁC THIẾT BỊ CÓ KHẢ NĂNG MẤT CBD

➢ Quạt công nghệ.
Quạt liệu, quạt ID, quạt hút… trong các nhà máy xi 
măng, thép, MDF…

➢ Máy nghiền, máy băm.
MDF, TAGS, Gỗ…

➢ Thiết bị vận chuyển.
Trục vít, cánh khuấy, Bơm…

➢ Thiết bị chuyên dụng.
Thép: đầu tạo cuộn. Đĩa phanh , Đầu máy gia công 
CNC…



Cách phát
hiện MCB

Predictive maintenance here!



Cách Phát Hiện.

➢ Độ rung cao.
Nghe & sờ thử. Đoán, dù không chắc là mất cân bằng động.

➢ Kiểm tra bằng mắt.
Rung động nền móng, biến dạng chân rotor. Dừng máy theo dõi độ đảo.

➢ Đo độ rung.
Đo độ rung theo hướng thẳng đứng & hướng ngang. Độ rung cao vượt
qua ISO 10816-3 và 2 phương gần bằng nhau. Khả năng là mất cân
bằng động, nhưng không có gì gọi là chắc chắn.

➢ Phân tích độ rung – Phổ, Sóng.
Phổ 1X theo 2 hướng ngang và đứng gần bằng nhau. Miền thời gian
dạng Sinwave.



Máy CBD & Phát hiện mất CBD.
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TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO

➢ Phát hiện hiện tượng MCB.
Ngôn ngữ con người – hệ BAYESSIAN.

➢ Vị trí bị mất CBD.
Quạt, motor, Puly…

➢ Mức độ nghiêm trọng.
Xanh lá non, vàng, cam, đỏ.

➢ Mức độ tự tin.

➢ So sánh với lịch sử trước đó.
Có thay đổi đáng kể trong trị số MCB.



Tiêu chuẩn ISO 1940

➢ Dựa vào độ lệch tâm cho phép.

➢ Với tốc độ cụ thể.

➢ Khối lượng Rotor cụ thể.

➢ Quy ra khối lượng đối trọng tại một vị trí cụ
thể.



Cách khắc
phục

Preventive maintenance here



Cách khắc phục.

➢ Vệ sinh.
Trường hợp bám bụi, dị vật.

➢ Hàn đắp các điểm ăn mòn.
Ăn mòn vật liệu.

➢ Cân bằng tĩnh.
Độ chính xác không cao.

➢ Kiểm tra rơi rớt chi tiết máy.
Bulong, điểm cân bằng cũ…



Kỹ thuật cân
bằng động

Preventive maintenance here



CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG ĐỘNG

➢ Mất cân bằng tĩnh.

➢ Cân bằng động tại hiện trường –
rotor cứng.

➢ Cân bằng động tại xưởng – Rotor 
cứng.

➢ Rotor mềm.



MÔ HÌNH CBD TẠI HIỆN TRƯỜNG

➢ Bộ thu thập dao động.

➢ Cảm biến độ rung.

➢ Thiết bị đo pha - tachometer.



Máy cân bằng động tại hiện trường.

➢ Máy chính – tính toán.

➢ Cảm biến độ rung – cảm biến đo pha

➢ Trọng lượng thử.



Kết nối

➢ Kết nối đúng kênh.

➢ Dây dẫn đủ dài 2 – 10 mét.



QUÁ TRÌNH ĐO ĐẠC

➢ Thiết bị đo pha - Tacho
Sẽ đo vận tốc góc tuyệt đối của rotor dựa trên một điểm
đánh dấu sẵn: bang phản quang, bút xóa, then…

➢ Thiết bị đo dao động.
Sẽ đo dao động đỉnh và góc pha của đỉnh này. Nó sẽ
luôn luôn đo được điểm cao (cong trục) do đỗ trễ pha
và hiệu ứng của việc mất CBD. 

➢ Xác định được: Biên & pha.
Biên độ rung động tại tần số tốc độ quay (1X).  Pha: độ
lệch dao động 1X so với điểm đánh dấu.

High Spot

Heavy Spot



Quy trình

SIMULATION



Thực hành.
DEMO
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