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1. Przeznaczenie i właściwości 
Kalibrator K-20 jest wzorcowym źródłem drgań służącym do sprawdzania i 

wzorcowania przyrządów do pomiaru drgań o oddziaływaniu ogólnym oraz na 

kończyny górne. Wytwarza drgania o wartości skutecznej przyspieszenia 1 ms-2
  

i częstotliwości 15,915 Hz (zwanej dalej 16 Hz) oraz 10 ms-2
  

i częstotliwości 

79.577 Hz (zwanej dalej 80 Hz). 

Kalibrator K-20 umożliwia: 

 Sprawdzanie przyrządów do pomiaru drgań wraz z przetwornikami 

 Wzorcowanie przyrządów do pomiaru drgań wraz z przetwornikami 

 Wykrywanie uszkodzeń przyrządów do pomiaru drgań i przetworników 

 Wzorcowanie trójosiowych przetworników siedziskowych wraz z dyskiem. 

2. Dane techniczne 
 16 Hz 80 Hz 

Przyspieszenie 1 ms-2
  

 3% 10 ms-2
  

 3% 

Częstotliwość 15.915 Hz  0,5% 79.577 Hz  0,5% 

Obciążenie maksymalne 2000 g 500 g 

Zniekształcenia <  5% dla obciążenia 0  2000 g 

Czas nagrzewania < 1min 

Zakres temperatury pracy C  30C 

Wilgotność względna  90% w temperaturze + 30C 

Zasilanie 8 baterii AA (alkaliczne) 

lub 8 akumulatorów  

Min. czas nieprzerwanej pracy z bateriami 30 godzin (przy obciążeniu 100 g i 

częstotliwości 80 Hz lub 600 g i częstotliwości 16 Hz)                                      

Wymiary długość 275 mm 

szerokość 193 mm 

wysokość 132 mm 

Masa 4,3 kg z bateriami 

Zgodność PN-EN ISO 8041:2008 

 



3. Wyposażenie 
W skład kompletu wchodzą następujące części: 

kalibrator 

uchwyt dysku 

łącznik M8 / M5 

instrukcja obsługi 

metryczka 

4. Opis kalibratora 
Wysokostabilny generator napięcia sinusoidalnego o częstotliwościach 

15,915 Hz lub 79,577 Hz steruje wzmacniaczem mocy napędzającym 

elektrodynamiczny wzbudnik drgań wytwarzający drgania układu 

mechanicznego. Przyspieszenie wytwarzanych drgań jest kontrolowane osobno 

dla każdej częstotliwości przez dwa przetworniki drgań. Układ elektroniczny 

kalibratora zapewnia stałość przyspieszenia drgań niezależnie od masy 

obciążenia.  

Kalibrator jest zasilany z 8 baterii typu AA lub 8 akumulatorów typu AA 

ładowanych  na zewnątrz. 

Na rys 1. przedstawiono wygląd kalibratora wraz z zaznaczonymi elementami 

sterującymi i wykonawczymi.  

Rys. 1 

 



Z jednej strony wzbudnika, na tylnej ścianie kalibratora znajduje się stolik (4) z 

gwintowanym otworem M5, służący do mocowania badanych przetworników 

do drgań o oddziaływaniu na kończyny górne. Z drugiej strony znajduje się 

stolik (3) do badania przetworników o oddziaływaniu ogólnym.  

Od spodu obudowy znajduje się miejsce na baterie (2).  

Wyłącznik (1) służy do włączania zasilania urządzenia.  

Na górnej powierzchni obudowy znajduje się panel sterująco-kontrolny (5) 

kalibratora przedstawiony na rysunku 2.  

 

Rys. 2 

 

Przyciski (6) i (7) służą do wyboru częstotliwości drgań. 

Po włączeniu zasilania kalibrator ustawia się automatycznie w trybie pauzy, w 

którym drgania mają niski poziom. Tryb ten umożliwia montowanie i demontaż 

przetworników bez wyłączania zasilania kalibratora. Wybór trybu pauzy 

możliwy jest za pomocą przycisku „PAUZA” (9). Przyciskiem „TEST” (8) 

włącza się nominalny poziom drgań dla wybranej częstotliwości. Drgania 

stabilizują się po ok. 10 sekundach. Osiągnięcie nominalnego poziomu drgań 

sygnalizowane jest zgaśnięciem diod wskaźnika „BRAK STABILIZACJI” (10). 

Jeżeli przełączymy częstotliwość w trybie testu kalibrator automatycznie ustawi 

się w trybie pauzy.  Zbyt duże  obciążenie sygnalizowane jest świeceniem 

wskaźnika „PRZECIĄŻENIE” (11). Kalibrator wyłączy drgania po 15 

sekundach przeciążenia. Rozładowanie baterii sygnalizowane jest wskaźnikiem 

„BATERIA” (12). W celu oszczędności baterii, po 30 sekundach bezczynności 

kalibrator wyłączy się automatycznie. Aby go ponownie włączyć należy 

wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie wyłącznikiem (1). 



5. Obsługa kalibratora 

5.1 Źródła zasilania 
Kalibrator K-20 może być zasilany z 8 baterii typu AA, 1,5 V (alkaliczne), lub z 

8 akumulatorów typu AA, 1,2 V. Akumulatory ładowane są po wyjęciu z 

kalibratora za pomocą ładowarki (nie znajduje się w wyposażeniu). 

5.2 Zakładanie i wymiana baterii 
W celu założenia baterii do kalibratora należy odkręcić pokrywę pojemnika 

baterii (2) i włożyć baterie do zamocowanego do niej pojemnika, zwracając 

szczególną uwagę na ich biegunowość. Następnie ponownie wsunąć pojemnik z 

pokrywą i przykręcić pokrywę czterema śrubami.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Mocowanie przetworników (80 Hz) 
Mocowanie przetwornika do badania drgań o oddziaływaniu na kończyny górne 

do kalibratora dokonuje się za pomocą wkrętu mocującego z gwintem M5 (w 

wyposażeniu przetwornika) (Rys. 3).  

 

Rys. 3 

 

Mocowanie powinno być pewne, bez luzów. Nieprawidłowe mocowanie może 

być przyczyną złego kształtu i niewłaściwej amplitudy sygnału drganiowego. 

Operacje mocowania, poprawy mocowania i odłączania przetworników można 

wykonywać przy załączonym kalibratorze po wybraniu trybu „PAUZA”. Po 

zamocowaniu przetwornika wskazane jest odczekanie przed rozpoczęciem 

sprawdzania, w celu ostygnięcia i wyrównania naprężeń wywołanych ogrzaniem 

przetwornika dłońmi. 

Uwaga! Korzystać wyłącznie z baterii alkalicznych. 

 W wypadku stosowania baterii innego rodzaju może 

dojść do ich wylania i uszkodzenia kalibratora. Gdy 

kalibrator jest długo nieużywany, baterie należy 

przechowywać poza urządzeniem. 



5.4 Mocowanie przetworników (16 Hz) 
Mocowanie przetwornika do badania drgań o oddziaływaniu ogólnym z 

dyskiem gumowym dokonuje się po przykręceniu do stolika (3) uchwytu do 

mocowania przetworników siedziskowych (Rys. 6).  

 

Rys. 6 

 

Na ścianie poziomej stolika mocuje się uchwyt z przetwornikiem w celu badania 

osi „X” i „Y” (Rys. 4), natomiast na pionowej ścianie stolika w celu badania osi 

„Z” przetwornika  (Rys. 5).  

 

Rys. 4       Rys. 5 

 

Dysk należy umieścić centralnie na tarczy mocującej uchwyt ustawiając badaną 

oś przetwornika wzdłuż osi drgań kalibratora. Kierunek drgań kalibratora 

wyznacza prosta łącząca oba stoliki (3) i (4). Dysk należy docisnąć do tarczy 

mocującej za pomocą pręta, który należy wsunąć w szczeliny uchwytu. 

Wewnętrzne powierzchnie szczelin są odpowiednio pofalowane, by utrzymać 

pręt w szczelinie i zapewnić właściwy docisk dysku.  

UWAGA! Umieszczając uchwyt z dyskiem na pionowej powierzchni stolika 

kalibrator należy ustawić na krawędzi blatu tak, aby jego część mogła 

swobodnie zwisać poniżej powierzchni, na której stoi kalibrator. 

Kalibrator umożliwia również wzorcowanie przetworników z gwintem 

mocującym M5 na stoliku (3) za pomocą uchwytu pokazanego na (Rys. 7). 

 

 

Rys. 7 



5.5 Badania przetworników przy użyciu kalibratora 
Podczas pracy kalibrator powinien stać na poziomej stabilnej płaszczyźnie 

stykając się z nią bezpośrednio trzema stalowymi nóżkami.  

UWAGA! Praca na miękkiej lub elastycznej powierzchni może wpływać 

ujemnie na dokładność pomiarów. 

W celu sprawdzenia prawidłowości wskazań przyrządu do pomiaru drgań 

należy:  

 przygotować sprawdzany przyrząd do pomiarów według jego instrukcji  

   obsługi 

 włączyć kalibrator 

 przymocować do kalibratora przetwornik drgań współpracujący z badanym 

   przyrządem wg punktu 5.3 lub 5.4 i połączyć go kablem z wejściem przyrządu 

 ustawić zakres pomiarowy umożliwiający najdokładniejszy pomiar  

   przyspieszenia 

 przyciskami (6) lub (7) wybrać częstotliwość odpowiednią do badanego 

   przetwornika zamocowanego na odpowiednim stoliku  

 wcisnąć przycisk „TEST” 

Przyrząd powinien wskazywać wartość przyspieszenia drgań 10 ms-2 wartości 

skutecznej RMS z dopuszczalnym dla niego błędem przy częstotliwości 80 Hz 

oraz 1 ms-2
 

wartości skutecznej RMS z dopuszczalnym dla niego błędem przy 

częstotliwości 16 Hz. W przypadku detektora PEAK wskazania przyrządu 

powinny wynosić odpowiednio 14.14 ms-2 oraz 1.41 ms-2. W przypadku 

włączenia filtrów korekcyjnych wskazania wibrometru wynikają z wartości 

tłumienia filtrów w częstotliwościach odpowiednio 16 Hz i 80 Hz. 

Podczas prawidłowej pracy kalibratora powinna się świecić jedynie kontrolka 

częstotliwości oraz kontrolka „TEST”. Świecenie wskaźnika „BRAK 

STABILIZACJI” świadczy o nieprawidłowych parametrach sygnału 

drganiowego i występuje: 

 w trybie „PAUZA” gdy drgania są zminimalizowane 

 kilka sekund po wybraniu trybu „TEST” 

 podczas oddziaływania zewnętrznych zakłóceń mechanicznych 

 przy nieprawidłowym mocowaniu przetwornika  

  (luzy, sprężystość mocowania, brak symetrii obciążenia, niewłaściwe 

   prowadzenie kabla, kontakt uchwytu lub przetwornika z blatem lub innymi 

   przedmiotami) 

Po zgaśnięciu wskaźnika „BRAK STABILIZACJI” poziom drgań jest zgodny z 

poziomem deklarowanym,  z dopuszczalnym dla niego błędem. 

Świecenie wskaźnika „PRZECIĄŻENIE” oznacza obciążenie kalibratora zbyt 

dużą masą. Jeżeli dzieje się to dla masy obciążenia mniejszej od 500 g dla 80 Hz 

i 2000 g dla 16 Hz może to świadczyć o obniżeniu napięcia baterii. Należy 

wówczas wymienić baterie na nowe. 



Świecenie wskaźnika „BATERIA” wskazuje na obniżenie napięcia baterii 

poniżej 8V, co uniemożliwia pracę kalibratora. Wskazane jest wówczas usunąć 

baterie z kalibratora. 

Duże zakłócenia mechaniczne oddziałujące na kalibrator mogą powodować brak 

stabilizacji amplitudy drgań, co jest sygnalizowane świeceniem wskaźnika 

„BRAK STABILIZACJI”.  

 

5.6 Przykładowe zastosowania 

5.6.1 Wzorcowanie przyrządu do pomiaru drgań wraz z 
przetwornikiem 
Podczas wzorcowania wibrometru należy postępować zgodnie z jego instrukcją 

obsługi. 

5.6.2 Wykrywanie uszkodzeń 

Jeżeli wskazania wibrometru różnią się znacznie od  10 ms-2 dla 80 Hz i 1 ms-2 

dla 16 Hz, wskazuje to na jego uszkodzenie (przetwornika lub przyrządu).  

Jeżeli różnice występują tylko dla jednego przetwornika, to należy go sprawdzić 

w instytucji uprawnionej do wykonywania badań przetworników. 

Jeżeli różnice występują dla wszystkich dostępnych przetworników to 

uszkodzone mogą być zarówno przetworniki, jak i wibrometr. Ponieważ nie 

można wykluczyć uszkodzenia kalibratora, zaleca się w takim przypadku 

poddać sprawdzeniu cały komplet aparatury. 

5.7 Zalecenia eksploatacyjne 
 Kalibrator należy chronić przed upadkiem i dużymi wstrząsami 

 Kalibrator należy chronić od kurzu, pyłu i zawilgocenia 

 Korzystać wyłącznie z baterii alkalicznych. W wypadku stosowania baterii  

   innego rodzaju, może dojść do ich wylania i uszkodzenia kalibratora. 

 Gdy kalibrator jest długo nieużywany, baterie należy przechowywać poza 

   urządzeniem. 

 Przed włączeniem zimnego kalibratora w ciepłym pomieszczeniu należy 

   odczekać, aż jego temperatura zrówna się z temperaturą otoczenia. 

 Zaleca się aby czas ciągłej pracy kalibratora nie był dłuższy niż pół godziny. 

 

 

 

 


