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1.  Como usar o aplicativo de valores

“Alinhamento de eixo SKF”

Ferramenta para alinhamento de eixo SKF
Aplicativo de valores

1.1 Como alterar o idioma do aplicativo
O aplicativo se adaptará ao idioma e ao formato 
de data atualmente utilizado pelo dispositivo de 
operação.

•   Para alterar o idioma de um dispositivo iOS, 
toque em:

 Confi gurações --> Geral --> Idioma e região

•  Para alterar o idioma de um dispositivo Android:
1.  Abra as Confi gurações do aplicativo.
2.  Na guia Controles, selecione Idioma e entrada.
3.  Toque em Inglês.
4.  Selecione o idioma de sua preferência.
5.   O tablet mudará imediatamente para o novo 

idioma.

O B S E R VA Ç Ã O :  Os aplicativos de alinhamento 
estão disponíveis em oito idiomas. O aplicativo 
usa o mesmo idioma utilizado pelo sistema da 
TKSA DISPLAY. 
Se o aplicativo não oferecer suporte para o idioma 
selecionado, o inglês será usado como a alternativa 
padrão.
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1.2 Menu principal
Para iniciar o aplicativo, toque no ícone do aplicativo 
de valores, encontrado na tela inicial do dispositivo. 
Isso levará você ao menu principal. 

I M P O R TA N T E :  Certiique-se de ler as 
instruções de uso do hardware da TKSA.

a. Retomar
Se você tiver um alinhamento em andamento, ele 
será exibido à esquerda no menu principal e poderá 
ser retomado.

b. Novo alinhamento
Toque no sinal de mais (“+”) para iniciar um novo 
alinhamento. Se um alinhamento estiver em 
andamento, você será questionado se deseja iniciar 
um novo alinhamento ou continuar o atual.

c. Configurações
Acesse as conigurações editáveis.

d. Biblioteca de máquinas
Acesse a biblioteca de máquinas e relatórios.

e Ajuda
Acesse vídeos de ajuda e o documento Instruções 
de uso.

f. Editar
Os relatórios podem ser excluídos por meio de 
Editar, que se encontra no canto superior direito da 
visualização. Para excluir relatórios, toque em Editar 
e nos relatórios que deseja excluir. Para concluir 
a operação, toque no símbolo de lixeira, no canto 
superior esquerdo da visualização.

g. Relatórios
Relatórios criados anteriormente são mostrados 
como miniaturas, abaixo dos botões do menu 
principal. Se você tocar em um relatório, ele será 
aberto para visualização, edição, impressão e envio 
por e-mail.
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1.3 Configurações

a. Modelo de relatório
Empresa, Operador e o logotipo são informações 
adicionais que são incluídas nos relatórios gerados.

b. Erro angular
Um erro angular expresso como /100mm (mils/”) ou 
como folga do acoplamento. Para folga, especiique 
o diâmetro do acoplamento ao inserir as distâncias 
na exibição de informações da máquina.

c. Valores do sensor
Valores do sensor é uma opção para exibir as 
leituras do detector e os ângulos de rotação durante 
a medição.

d. Opções de medição
Permitir Medição Automática
Procedimento de medição sem tocar no botão 
Gravar. Ele permite que você ignore a necessidade 
de tocar no botão Gravar para a segunda e a terceira 
medições.
Usar ângulos ixos
Procedimento de medição com três posições ixas, 
cada uma separada por 90°. Isso permite que você 
faça a medição sem usar os sensores angulares.

e. Comprimento de filtro estendido
Os valores de medição são iltrados por tempo, 
o que permite medições precisas na presença 
de distúrbios externos, por exemplo, delexões 
do raio laser devido a distúrbios no ar. A opção 
Comprimento de iltro estendido permite que o 
período de tempo de amostra seja aumentado até 
20 segundos.

f. Hardware
As unidades de medição conectadas. Toque em  
Selecionar hardware se desejar selecionar outras 
unidades.

g. Unidade
Para a capacidade de mudar entre unidades de 
medição métricas ou imperiais. Normalmente, a 
unidade é exibida com base na unidade do sistema, 
mas você pode ignorar isso e alterar entre unidades 
métricas e imperiais. 

h. Concluído
Conclua todas as alterações nas conigurações 
tocando em Concluído.
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1.4 Selecionar unidades
A comunicação sem io por Bluetooth estabelecerá 
uma conexão entre o dispositivo e as duas unidades 
de medição. Você será informado se é necessário 
ativar o Bluetooth no dispositivo. 

O B S E R VA Ç Ã O :  Na primeira vez, você precisará 
selecionar as unidades de medição que deseja 
utilizar no sistema. Conecte às unidades de medição 
tocando em uma unidade S (estacionária) e uma 
unidade M (móvel) nas listas. O aplicativo lembrará 
de suas escolhas de unidades de medição e 
tentará se conectar a essas unidades no próximo 
alinhamento.

O aplicativo tem um modo de demonstração que 
permite testar a maioria das funcionalidades sem 
ter unidades de medição f ísicas disponíveis. A opção 
do modo de demonstração é encontrada na parte 
inferior da visualização Selecionar unidades.
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1.5 Informações da máquina
A visualização Informações da máquina é exibida 
quando uma nova medição é iniciada. A visualização 
também está disponível no canto superior direito 
da tela ao registrar dados nas três posições de 
medição.

a. Pesquisar
Toque na lupa para pesquisar máquinas na 
biblioteca.

b. Leitura de código QR
Toque no ícone do código QR para ler códigos 
associados a máquinas na biblioteca. Se forem 
encontradas informações da máquina, elas serão 
usadas para preencher as informações dessa 
máquina.

c. ID da máquina
Digite o nome que será a identiicação da máquina.
O ID da máquina pode ser associado a um código QR.  
Toque em Adicionar código QR e leia a etiqueta com 
a câmera. Para um ID de máquina associado a um  
código QR, é possível remover o código QR.

d. Foto da máquina
Adicione uma foto para ser associada à máquina 
(opcional).

e. Tolerâncias
Os valores de tolerância incorporada podem 
ser utilizados com base na velocidade RPM da 
máquina que está sendo alinhada. Selecione o valor 
apropriado de tolerâncias tocando na linha na tabela 
ou selecione valores de tolerância personalizados 
tocando em Personalizado.

f. Informações do relatório
Digite o nome que será a identiicação do relatório.

Adicione até quatro fotos do relatório, que serão 
adicionadas à última página do relatório.

Há três métodos para calcular os valores desejados. 
Em todos os métodos, tocar no botão Calcular 
valores desejados cancelará a ação e deinirá os 
valores do deslocamento e dos ângulos em Valores 
desejados.

g. Concluído
Conclua todas as alterações em Informações da 
máquina tocando em Concluído.
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1.6 Status do sensor
O Status do sensor será exibido se você tiver 
um aviso ou problema de parada durante a 
coni guração. Ele também será exibido se você tocar 
no aviso/sinal de parada ou no botão Status do 
sensor no canto inferior esquerdo da tela durante a 
medição. 
Se um aviso for exibido, a assistência de 
coni guração, na parte inferior da visualização, 
oferecerá ajuda para corrigir qualquer problema. Os 
sinais de aviso podem ser ignorados, mas um sinal 
de parada é mostrado quando não é possível ler 
valores essenciais do sensor.

Avisos são mostrados quando:
•  O nível da bateria i ca abaixo de 10% da carga 

total.
•  O raio laser está a mais de 2 mm (80 mils) do 

centro desejado durante a coni guração.
•  O raio laser está muito perto da borda do 

detector.
•  A diferença do ângulo de rotação é maior que 

2° entre as unidades de medição.

Os sinais de parada são mostrados quando:
•  Não há conexão Bluetooth.
•  Nenhum raio laser é detectado.

D I C A :  O Status do sensor pode ser utilizado 
para examinar dados temporários, nos valores 
do detector e nos ângulos de rotação, durante a 
medição. 
Quando os resultados são exibidos, os lasers 
são desligados e nenhum valor de detector i ca 
disponível nessa visualização.

a. Número de série e status conectado
O número de série e o status conectado indicam se 
as unidades de medição estão conectadas.

b. Nível da bateria
Indica o nível de carga das baterias internas.

c. Detector
Os valores do detector mostram as distâncias 
entre o centro dos detectores e onde os raios laser 
atingem os detectores.

d. Ângulo de rotação e diferença do ângulo
Os ângulos de rotação e diferenças de ângulo 
podem ser usados para o posicionamento preciso 
das duas unidades de medição opostas.
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e. Selecionar hardware
Lista as unidades de medição conectadas. Toque em 
Selecionar hardware se desejar selecionar outras 
unidades.

f. Concluído
Quando não houver avisos exibidos, toque em 
Concluído para prosseguir para a medição.

1.7 Medição e correção
O display mostra as leituras das unidades de 
medição S e M nos formatos numérico e gráico. 
Para fazer medições relativas, toque no botão “0” na 
parte inferior da tela. O botão “1/2” reduz à metade 
os valores, e o botão “Abs” restaura os valores 
absolutos. 
Se uma tolerância for deinida, a linha será 
mostrada na representação do detector a laser 
como uma área verde, que corresponde à “dentro 
da tolerância”.

Gravação manual
Tocar no botão a “Gravar” salva os valores atuais 
para S e M na lista à direita da tela.

Medições automáticas
Quando a medição automática estiver habilitada 
(consulte a seção Conigurações para ler mais sobre 
como habilitar essa opção), tocar no botão “Gravar” 
iniciará a medição automática.
A gravação continuará até que o botão seja tocado 
novamente.

Procedimento de medição de alinhamento de 
eixo
O alinhamento de eixo será realizado usando o 
mesmo método usado para os mostradores.

Após a coniguração (consulte 2.1), posicione as 
duas unidades de medição no mesmo ângulo de 
rotação. Toque no botão “0” para ajustar os valores 
para zero.

Gire os eixos meia volta (180°). Agora, os valores 
serão o dobro do valor que as linhas centrais de 
rotação estão realmente para fora.
Reduza os valores à metade tocando no botão “1/2”.
Conirme as leituras tocando no botão “Gravar” e 
girando os eixos mais 180°. Observe os valores e 
veriique se eles estão próximos dos registrados, 
mas com um sinal oposto.

Resultado de medição
Os valores agora mostram a quantidade de 
desalinhamento (deslocamento em planos dos 
detectores) em qualquer ponto ao redor dos eixos, 
no mesmo ângulo de rotação, já que as unidades de 
medição estão posicionadas.

Correção
A correção funciona na maioria dos tipos de 
instalações de eixo para eixo, independentemente 
da orientação e das dimensões. Posicione as 
unidades de medição na direção de ajuste.
Mova a máquina e observe os valores. 
Mova a máquina de modo a atingir valores iguais a 
zero. 
Mova a extremidade dianteira enquanto observa o 
valor da unidade M e mova a extremidade traseira 
enquanto observa o valor da unidade S.
Repita para a outra direção (90° em relação à 
primeira).
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1.8 Relatório
Os relatórios são gerados automaticamente como 
arquivos PDF e são exibidos no menu principal, 
com o alinhamento mais recente no canto superior 
esquerdo. Um relatório automaticamente contém 
dados de medição para ambos os resultados 
“Como encontrado” e “Como corrigido” quando um 
alinhamento completo é realizado.

a. Editar relatório
O relatório contém informações da medição e pode 
ser concluído com informações adicionais. Toque em 
qualquer lugar no relatório para editar.

b.  Assinatura
Toque no campo Assinatura e digite sua assinatura 
na abertura da visualização Assinar relatório. Se 
um relatório assinado precisar ser editado, o editor 
será informado sobre uma remoção de assinatura. 
O usuário terá que coni rmar isso para que seja 
possível editar.

c.  Compartilhar relatório
Enquanto um relatório é visualizado, é possível 
compartilhá-lo, por exemplo, por e-mail ou 
impressão. 
A funcionalidade de compartilhamento está 
disponível no canto superior direito da página.

Shaft Alignment Report

Values

Machine ID Date

21/12/2016, 15:54

Company Operator

Notes

Tolerances

Stationary Unit (S):

Movable Unit (M):

±0.00 mm

TKSA 71, 1610-0024

TKSA 71, 1610-0025

Result

# Time (mm)S Roll (mm)M Roll Comment

1 15:54:36 -0.31 -1.3° -0.35 -1.8°

2 15:55:01 -0.86 -52.6° -0.63 -53.0°

Signature

............................................................... 1/1
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1.9 Biblioteca de máquinas
A biblioteca de máquinas é uma maneira 
conveniente de pesquisar e selecionar máquinas e 
relatórios medidos anteriormente.

a. Biblioteca de máquinas
Exibe uma lista com o ID da máquina e os relatórios 
de máquinas medidas anteriormente.

b. Pesquisar
Toque no campo de pesquisa para separar os IDs de  
máquina na lista.

c. Informações da máquina
Selecione um ID de máquina para visualizar as 
informações da máquina correspondente.

d. Novo alinhamento
Toque para usar as informações da máquina 
mostrada como modelo para uma nova medição.

e. Lista de relatórios
Toque no número de relatórios para exibir uma lista 
com os relatórios correspondentes com a data para 
cada relatório.

f.  Relatório
Selecione um relatório para visualizá-lo.

g.  Compartilhar relatório
Enquanto um relatório é visualizado, é possível 
compartilhá-lo, por exemplo, por e-mail ou 
imprimi-lo.  
A funcionalidade de compartilhamento está 
disponível no canto superior direito da página.
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