
 

 

Indledende Vibrationsanalyse 
 

Mobius Instituttets indledende kursus i vibrationsanalyse tilbydes som åbne eller som lukkede kurser 

for virksomheder over hele verden. Dette kursus bliver også tilbudt af certificerede træningspartnere i 

mere end 50 andre lande over hele verden. 

Vores kurser er let forståelige ved hjælp af 3D CAD animationer af maskineri, der almindeligvis findes 

på alle typer anlæg. Disse animationer giver en bedre forståelse af maskinkomponenterne og viser 

hvordan fejl påvirker de vibrationer, der overføres gennem maskinen. 

Animerede simulatorer gør det muligt for de studerende at justere hastigheden, alvorligheden af fejl, 

målesteder og meget mere for at se hvordan disse forskelle påvirker vibrationssignalet. 

Før kurset får alle kursister adgang til en online version af kurset via Mobius Instituttets 

uddannelsessted. Deltager kan desuden - i 6 måneder efter kursets afslutning – benytte dette online 

værktøj i deres dagligdag. Vi fokuserer på praktisk viden og forståelse af maskineri, fejlfinding og 

diagnosticering for herigennem at undgå eliminering katastrofale fejl og følgeskader. 

ISO kategori I og ASNT Niveau 1 Vibrationsanalyse 
 

Åbne eller lukkede kurser i virksomheder under ledelse af en erfaren og certificeret instruktør fra 

Mobius Instituttet. Kurset følger ISO 18436-2:2003 og ASNT SNT-TC-1A anbefalet praksis for 

uddannelse og certificering af Kategori I eller Niveau I vibrationsanalytikere. 

Deltagerne får udleveret en kursusmanual, en referenceguide, en Mobius musemåtte med 

diagnostiske påmindelser og en pen.  

Kurset kan afsluttes med en certificeringseksamen. 

Alle Mobius certificerede analytikere modtager et personligt logo med eget certificeringsnummer og -

navn til professionelt brug.  

Mobius Instituttet vedligeholder en liste over alle certificerede analytikere på mobiusinstitute.com og 

tildeler hver analytiker en personlig webside. 
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Kursusbeskrivelse 
 

Varighed: 3-dages Kat. I /Niveau I og 1-dags valgfri gennemgang og certificeringseksamen. 

Beståelseskrav: 75% 

Kurset henvender sig til teknikere uden eller med kun ringe erfaring inden for vibrationsovervågning 

og vibrationsanalyse. Kurset fokuserer på periodisk en-kanals dataopsamling og –analyse for 

tilstandsbaserede vedligeholdelsesprogrammer. 

Et fundament bliver etableret for dybdegående forståelse af spektrums- og bølgeformsforhold. Dette 

er det ideelle kursus for nye vibrationsanalytikere, folk, der indsamler vibrationsdata og for de, der 

ønsker en bedre forståelse af vibrationsanalyse og tilstandsovervågning. 

På kurset opnår du en god forståelse af de grundlæggende elementer. Du vil være i stand til at 

foretage gode målinger (og du vil forstå vigtigheden i gentagelser). Du vil være klædt på til at 

påbegynde analyse af vibrationsspektre. 

 

Kursus indhold: 
 

Praktisk vedligehold 

• Nedbrud, forebyggende vedligeholdelsesprincipper, diagnosticering og RCM 

 

Tilstandsovervågning 

• Gennemgang af tilstandsovervågningsteknikker: Vibration, olie, slidpartikler, infrarød, akustisk 

emission, elektrisk motortest. 

 

Vibrationsprincipper 

• Bevægelse, rms./peak/peak-peak, frekvens/periodisk 

• Forskydning, hastighed og acceleration 

• Enheder og enhedskonvertering 

• Bølgeform og spektrum 

• Naturlige frekvenser og genererede frekvenser 

• Grundlæggende frekvensberegninger 

 

Dataindsamling 

• Instrumentering 

• Transducere og montering af transducer 

• Konventioner for navngivning af målepunkter 

• Opload og download af måleruter 

• Dataindsamling 

• At følge en målerute 

• Gentagelse af data indsamling 

• Testprocedurer 



 

 

• Observationer: Den bedste udnyttelse af din tid i marken 

• Genkendelse af dårlige data 

Viden om udstyr 

• Typer og anvendelse af roterende udstyr 

• Roterende udstyrslejer 

• Gennemgang af fejltilstande og passende brug af tilstandsovervågningsteknikker 

 

Grundlæggende vibrationsanalyse 

• Overordnede niveaumålinger 

• Spektrum-analyse 

- Harmoniske og analyseprocessen 

- Alarmværdier, tendensvisning og afvigelsesrapporter 

• Introduktion til fejldiagnoser 

- Ubalance, fejlopretning, løsgang, excentricitet, resonans 

- Fejl på lejer, tandhjul, drivremme, elmotorer 

• Præsentation af cases for at illustrere analyse- og fejlfindingsprocessen. Deltagerne vil udføre 

analyse. 

Gennemgang af ISO standarder 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


