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Csökkentsd a költségeidet az 
elektromos és motorproblémák 
megtalálásával!  
 
 

 

Tény, hogy minden energia veszteség hőmérsékletemelkedéssel 
jár. Minél magasabb a hő annál nagyobb az energia veszteség 
és annál nagyobb az esélye és valószínűsége annak, hogy 
készülék meg fog hibásodni. A frissen üzembe helyezett 
elektromos készülékek, azonnal elkezdenek romlani. Fáradás, 
kor, rezgés, környezeti körülmények komolyan hozzájárulnak a 
veszteségek kialakulásához.  Egy egyszerű apró kis hiba is 
tönkreteheti az egész gyártósort.  Ma már nem ritka az olyan 
gyártási folyamat ahol egyetlen percnyi kiesés 1.000 USD kárt 
okozhat!  Ezért nagyon fontos, hogy a termelő berendezések 
kiesés nélkül teljesítsenek.  
A motorok millió és millió fordulatot tesznek életciklusuk alatt 
és ezek különösképpen hajlamosak elromlani.  Megannyi fő ok 
van a túlmelegedésre a gyenge hűtésre, a sok megállásra és 
újraindításra, túlterhelésre és túlfeszültségre valamint a gyenge 
hálózati energia minőségre. –Különösképpen a 
kiegyenlítettlenségre és a torz jelekre.  Még a legkisebb 
feszültség kiegyenlítettlenség is okozhat tekintélyes 
motoráramot, ami esetleg visszatérhet az alacsony ellenállású 
semleges vezetéken. Ez önmagában is okozhat tüzet.  

 

A legjobb gyakorlat 

a karbantartásban 

Minden ilyen jellegű 
hiba felderíthető a 
tervszerűen megelőző 
karbantartás 
segítségével. A hibára 
hajlamos helyek 
felderítése, és a hiba 
eltávolítása, megelőzi a 
hiba bekövetkeztetét. A 
veszélyes 
gépállapotokat és a 
tüzet. A vizuális 
megtekintés nem 
elegendő. A hőanalízis megmutatja a működési 
hőmérsékleteket, és így a vezetékek, ha ezek a mért 
hőmérsékletek a tervezett felett vannak. Az energia 
veszteségnek oka van. Ha az ok azonnal nem nyilvánvaló, ott 
más elektromos berendezések is tönkremehettek. 
A karbantartást mindig a legjobb gyakorlat kell, kövesse! (a 
biztonságra törekvés szempontjait. Lásd az eset 
tanulmányokat!) 

 

A pontos sorrend mindig attól függ a telepünkön milyen 
berendezések működnek és milyen műszerek állnak 
rendelkezésre.  
Mi az előbbi tervet ajánljuk megvalósításra. Először az adatok 
összegyűjtése következik, utána el kell elhatározni mit is kell 
csinálni. Egy bizonyos jártasság után meg lehet határozni mit, 
tekintünk normális működési hőmérsékletnek és mit jelölünk 
riasztási szintnek. 
 Ezek után adjunk az elvégzendő javításoknak biztonsági 
szempontok szerint prioritást, a gépállapot és különösen a 
hőmérsékletemelkedés függvényében.  Miután elvégeztük a 
javítást, végezzük el a méréseket még egyszer és az új mért 
adatok kerüljenek be a rendszerbe.  

 
Az előírások tartalma  

Az 1. rész tevékenységi jegyzék tartalmazza az általános hiba 
elhárítási utasításokat. A karbantartás számára a hőkamera a 
legjobb eszköz arra, hogy megtaláljuk, felfedezzük a normálistól 
eltérő állapotot. A hő adatok hőkamerával történő 
összegyűjtése az üzembe helyezés után és az időszakos 
felülvizsgálat során alapot ad arra, hogy a későbbiekben ezeket 
az adatokat használjuk a rendszeres felülvizsgálat és a javítások 
utáni állapot meghatározásához. 
 A hőmérséklet ellenőrzés után egy szigetelés vizsgálóval 
(megaohm mérővel) ajánlatos ellenőrizni, hogy milyen 
szigetelési állapotban vannak a tekercsek.  
A vibrációs analízis megmutatja a motorok, csapágyak hibáit. A 
nagyfeszültségű hálózati analízis arra derít fényt milyen a 
hálózati feszültség minősége, vannak-e harmonikusabb és egyéb 
hibák. A kézi oszcilloszkópon megnézhetünk alapjeleket, és 
lenyomozhatjuk az egyéb problémákat pl. egy energia loggerrel 
a kimaradó jelek okait. 
Az aktuális cselekvési terv attól függ milyen műszerek állnak 
rendelkezésre. A 2. részben tárgyaljuk, hogy lehet meghatározni 
a leggyakrabban előforduló elektromos és motor 
(elektromechanikai hibákat). A motorok különösen fontosak, 
mert egy telepen belül nagyon sok fordul elő belőlük. Ők hajtják 
meg a ventilátorokat, szivattyúkat, és kompresszorokat. Az 
olyan felszereléseket, mint pl. a transzformátorok, tartályok, 
szintén előrizni kell 
A 3. részben tárgyaljuk az energia veszteségeket.  Valamint 

hogyan kell olyan hibajelenségeket kezelni, amiknek nincs meg a 

nyilvánvaló oka.  A leírás végén összegyűjtöttünk néhány 

hivatkozást (4. rlsz) és egy összefoglalót ( 5.rlsz) Külön 

paneleken adjuk meg a műszerekkel szembeni 

követelményeket.
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1. Mit kell megnézni és milyen eszközökre 

lesz szükséged?  
1.1 A  hőkamera mint első számú karbantartási eszköz  

A jó rendszertervezéses elosztás kritikus, mivel a hibák 
túlnyomó többsége az alulméretezett vezetékekre és a rosszul 
elkészített kötésekre vezethető vissza. A laza kötések is gyakran 
okoznak a későbbiek folyamán problémát. A motoroknak nem 
szabadna a tervezett vagy a maximumként magadott 
hőmérséklet határon felül dolgozni. A motor tekercsének 
minden 10 C fokkal történő emelkedés, a motortekercs 
szigetelési ellenállásának értéklét 50 %- al csökkenti.   Még 
akkor is, ha a hőemelkedés csak rövid idejű.  

 
A hőkamerák nem teszik feleslegessé a hagyományos 
ellenőrzéseket és az elektromos biztonság ellenőrzését.  Ezeket 
legfeljebb 5 évente el kell végezni. Vedd figyelembe, hogy a 
tárgyakon mért hőmérséklet egy relatív hőmérséklet, nem 
mindig ad megfelelő képet arról, hogy a mért hőmérséklet 
mennyire van közel a veszélyes zónához. Más faktorok, amik 
tartalmazzák a környezeti hőmérsékletben beállott 
változásokat, a mechanikai vagy elektromos terhelést, olyan 
látható jelek, az alkotó részek kritikus pontjai hasonló 
alkatrészekhez köthető tapasztalatok és más mérésekből 
származó adatok teszik teljessé a vizsgálatot. A termográfia a 
legjobb átfogó vizsgálati és megelőző karbantartási módszer. 

 
Közelítsd meg a hibát strukturáltan 

A tervszerű megelőzés időt ad arra, hogy az elvégzendő 
karbantartási feladatokat tervezni lehessen. Különösen, ha a 
hibajavítást nem idegen cég, hanem a saját, műszakiaink fogják 
elvégezni. A műszaki dokumentációnak minden esetben  nagyon 
részletesen kell tartalmazni a mért hőmérsékleteket és az egyéb 
adatokat környezeti hőmérséklet fény, áram stb.  A kollegák 
tapasztalata és ismerete kell, hogy a közelmúltban milyen 
változások voltak az elektromos rendszerben, amik a problémát 
okozhatják, hasznos lehet. 

 

 
 

A szervizeseknek tisztában kell lenniük az alapvető működési 
folyamatokkal, az elektromos berendezések hő karakterisztikáit 
és érteniük kell, hogy az egyes hibák milyen hőmérséklet 
VÁLTOZÁSOKAT okoznak.  Meg kell, figyeljék a berendezéseket a 
bekapcsoláskor a működés folyamán és a lehűléskor.  A 
megfigyelésnél a rendszerben a legrosszabb állapotot, csúcs 
terhelést  kell teremteni. De legalább 40 % leterheltség 
szükséges. Ellenőrizzük a motoron lévő adatlapon a motor 
működési hőmérsékletét és áramát.  Amikor alacsony terhelés 
mellett kell vizsgálni jegyezzünk fel minden 
hőmérsékletváltozás, még a le kisebbeket is.  

 
Amikor csak lehetséges a vizsgált készülék aljzatát el kell 
távolítani, hogy láthatók legyenek az egyes alkotórészek 
áramkörök.  (Ne feledjük, csak szakavatott személy erre 
alkalmas védelmi ruházatban végezhet ilyen munkát!!  )  Amikor 
ez nem lehetséges keressünk egy enyhén megemelkedett 
hőmérsékletű pontot a dobozoláson, Tekintsük ezt 
referenciának. A készülék belsejében valószínűleg ennél jóval 
magasabb hőmérséklet lesz! 

 
Keressük meg a legmagasabb hőmérsékletű pontokat 
ugyanazon a készüléken, ugyanolyan működési feltételek 
mellett. Vedd figyelembe, hogy a légmozgások, szelek, 
befolyásolják a pontos mérést. Fényes felületek és csatlakozások 
valamint a készülékekre rakodó kosz befolyásolják a mért 
hőmérsékletet. 

 
Kiegyenlítetlen terhelések, túlterhelések,  harmonikusok 
ugyanazt a hibát mutathatják. Meg kell mérnünk az elektromos 
tereléseket ahhoz, hogy diagnosztizálni tudjuk a hibát. Egy hideg 
pont is jelentheti a hiba helyét. 

 

Instruments – choose with care 

Readings need to be accurate and repeatable, and instruments must be safe, reliable and robust. Initial capital costs 

are less important than how much an instrument will save over its lifetime. Quality and robustness are worth paying 

extra for. And yes with Fluke’s reputation for reliability “we would say that wouldn’t we”, but if you drop an instrument 

and it alters subsequent readings that will send you looking for faults that aren’t there or, worse, not send you looking 

for faults that are there. 
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What to look for – thermal imagers 

Unless you will be inspecting small, complicated 

components or have very heat sensitive applications, you 

very likely do not need the top models. High resolution 

screens and images look nicer and are more impressive, 

but they add to the price. You will however need enough 

accuracy, adjustable emissivity (to allow for how well the 

object under view emits the heat), and level control and 

span control. Thermal imagers also need sharp auto- 

focusing (out of focus images can be up to 20°C in error.) 

with auto-blending of infra-red and visual images to 

pinpoint the exact problem. Voice annotation frees you 

from having to take written notes. 

 
For basic imagers, the user manual and some form of 

interactive training will often be enough. Medium to high 

end imagers are more complicated and should include 

at least two days of good in-person training. Software 

should let you document your measurements easily. Check 

whether software is included in the price, whether future 

updates are free of charge, and whether you have to buy 

licenses for multiple team members. 

 
Basic instrument specs of course need to be good enough 

to show faults. The Fluke Ti400 for example measures -20 

°C to +1200 °C with an accuracy of 2° or 2% depending 

on temperature and thermal sensitivity of ≤ 0.05 °C. It has 

a 320 x 240 detector and 640x480   display. 
 

Fluke Ti400 Thermal  Camera 
 

Küszöbön álló hiba bekövetkezése a vörös riasztást  
 

Küszöbön álló hiba vagy kritikus hely felfedezése a készüléken 
azonnali beavatkozást igényel! NETA (Internatikonal Electrical 
Testing   association) az alábbi estekben ajánlja az azonnali 
beavatkozást, 
ha a készüléken mért hőmérséklet 40C fokkal magasabb, mint 
a környezeté, azonos készülékek azonos feltételek mellett 
működnek és a felületükön mégis 15 C-al nagyobb 
hőmérsékletet lehet mérni. 
Azokon a helyeken ahol a mérendő készüléket nem lehet 
elérni, például amikor a készülék tetejére motor vagy 
sebességváltó szekrény van szerelve, „hőtükröket” lehet 
alkalmazni (3 mm széles fényesre tisztított alumínium darab) 
Jó lehet ebben az esetben csak összehasonlító mérésre van 
lehetőség nem pontos hőmérséklet meghatározásra. 

 
A hőkamerákkal végzett tervszerű megelőzés, karbantartás, 
csökkenthető a kieső időt és pénzt takarít meg.  Sok frissen 
fellépő hiba további meghibásodásokat okozhat pl. egy 
melegedő tekercs tovább csökkenti a szigetelési ellenállás, 
elkészülődés tovább korrodálja a berendezést illetve a rezgés 
tovább lazítja a összeköttetéseket.  

 
Amikor ez a készülék elromlik az első teendőnk a gyártósort 
leállítani és újraindítani. Nekünk azonban meg kell találnunk a 
hiba okát.

 
Meg kell nézni találunk-e elszínesedést, esetleg elszenesedést.  
Nekünk kell eldönteni, hogy a rendelkezésre álló készülékeink 
közül melyikkel, mit fogunk mérni.  Hőkamera nélkül jóval 
kisebbek a lehetőségek és az esélyek. Természetesen az 
infravörös kamera csak a vizsgált eszköz felületének 
hőmérsékletét méri. Ez azonban utal arra, hogy ebben a 
rendszerben hiba van! Más készülékekkel kell meghatározni azt, 
hogy valójában mi is a hiba oka.  

 
1.2  A szigetelési ellenállás mérése 

A tekercsek megfelelőségi vizsgálatot és szigetelésen 

keletkezett hibákat Szigetelési vizsgálattal tudjuk megmérni.  

A mérés során a készülékünk egy ismert- mondjuk 1.000 V-ot 

generál és megméri a szigetelésen keresztül szivárgó áramot.  

Ebből kalkulálja ki a szigetelési ellenállást. Így fedezi fel hogy a 

fázis-és fázis illetve fázis- és földelési vezeték között mekkora 

az ellenállás. A kezdeti szigetelési ellenállás egy készülék első 

bekapcsolásakor lehet akár1.000 MOhm is. Ez az érték 

gyorsan lecsökkenheti a magas működési hőmérséklet. A 

fentiek miatt a szigetelési ellenállást gyakran kell ellenőrizni. 

 
Nagyon fontos!  Mielőtt megkezdi, a szigetelési ellenállásmérést 

a mérendő készüléket le kell választani a működő rendszerről.
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Test Insulation Rewinding  

Amikor a leolvasott értékeket kiértékeljük, figyelemmel kell 
lenni a hőmérsékletre és a levegő nedvességtartalmára .A 
hőmérséklet és légnedvesség nő akkor a szigetelési ellenállás 
értéke csökken.  A szigetelési ellenállás értéke megduplázódik 
a hőmérséklet minden 10 C emelkedésével.  Az előbbiek miatt 
meg kell mérnünk a szigetelési ellenállás mellett a 
hőmérsékletet is. Pl.  hőkamerával.  

. 
1.3.  Rezgésmérés csapágyaknál és tengelyeknél  

A rezgés vizsgálat kulcseleme a tervszerű megelőző karbantartás! 
A rezgésmérővel meg lehet vizsgálni a rezgés spektrumát, 
mindhárom tengely figyelembe vételével.  Ideális, amikor 
egyszerre történik a három tengely mérése. A mérést a 
meghajtott tengelyek mindkét végén el kell végezni.  

1995   1996   1997    199 1999  2000                     

Year 

 
Figure 1: Every six months, measure resistance of each 

winding to ground and record the    reading. 

Három mérést kell csinálni egy tengelyű készülékeknél. Van 

olyan hiba, ami csak egy bizonyos tengelyen okoz rezgést!  A 

rezgésmérők drága műszerek.  

 
 

What to look for - vibration meters 

Vibration meters should cover a wide frequency range 

(up to 20 kHz will cover most applications). Accuracy of 

measured frequency is particularly important because it 

is the frequency that will suggest a fault cause. Readings 

from probes can depend on how hard they are pressed 

and at which angle, and the meter should compensate 

for this. Different severity levels (like good, satisfactory, 

unsatisfactory, unacceptable) help prioritize repairs. 

 
Entry-level instruments like Fluke’s 805 measure overall 

vibration as well as specific variables like bearing 

condition and temperature. More advanced, the 810 

asks for basic machine information. It then identifies the 

root cause, its location, and how severe it is. It identifies 

and locates bearing faults, misalignment, unbalance and 

looseness. Repair recommendations advise technicians on 

corrective action. A laser tachometer measures accurate  

What to look for – Insulation resistance meters 

Some larger motors have in-built insulation meters. 

Alternatively, an insulation resistance tester with 

combined multimeter can perform most tests you need to 

troubleshoot and maintain cables, switchgear, generators 

and motors. Insulation multimeters take basic supply 

measurements and contact temperatures. An extra safety 

feature is to detect live circuits; another is to automatically 

discharge the residual voltage after the test. 

 
The Fluke 1587 performs insulation tests up to 1 kV and 

adds an RMS digital multimeter. It combines them with 

capacitance, diode and continuity tests and temperature 

measurements. There is a low-pass filter for work on VSDs. 
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Pontosan kell, dolgozzanak, mert a mérés során a kezelőnek 

korlátozott idő áll rendezkedésre. Nincs idő egy alapos 

vizsgálatra.  Ennek ellenére nem szabad, hogy egy 

meghibásodást ne fedezzen fel. 

A motor rezgés egyes frekvenciái gyakran összeadódnak a 
forgási sebességgel, és gyakran mutatnak meghibásodott 
csapágyra, meghajlott tengelyre, meglazult kötésekre.  
Ellenőrizzük a forgási sebességet, nem azt, amik a motor 
adatlapon vannak, hanem a ténylegest, ami alacsonyabb 
lehet, mint az adatlapon feltüntetett. Ez fontos lépés, mert a 
magasabb frekvenciák leosztódnak az állórész hornyaira és 
forgórész tengelyére.  

 
Rezgés problémák gyakran vezethetnek vissza a forgórész 
problémáira.  A meghajlott tengely és a gyenge csatlakozás 
gyakran megkétszerezve, a forgási sebesség kétszeres 
értékeként jelenik meg.  
Magasabb harmónia  függhet attól, hogy hány golyó van a 
csapágyban vagy, hogy mennyi a állórész hornyainak  a 
száma.  A pontos méréshez ezekre az adatokra feltétlenül 
szükség van . A mérés megkezdése előtt ezeket be kell 
szerezni. A csapágy golyóinak átmérője és a külső illetve 
belső átmérő, szintén befolyásolni fogja a rezgést. Bármilyen 
méret különbség két ellenőrzés között komoly oka lehet egy 
alapos vizsgálatnak. 

 
1.4.  Erősáramú hálózati analízis 

A vezetékek elszennyeződése okozhat véletlenszerű hálózat 
kimaradásokat, berendezési hibákat valamint 
túlmelegedést. A hálózati hibák nagy része két nagy 
csoportra vezethető vissza, a kiegyenlítettlenségre és a 
harmonikusokra.   

 
Kiegyenlítettlenség 

Még a legkisebb feszültség kiegyenlítettlenség is okozhatja 
az összeköttetések megromlását. 
A kiegyenlítettlenség úgy keletkezik, hogy egy hálózati 
energia nem megfelelően jut le a felhasználás helyére. 
Alacsony feszültség az egyik vezetéken vagy a szigetelési 
ellenállás értékének lecsökkenése a motortekercsen belül.  

Ha egy motor kiegyenlítetlen állapotban dolgozik, akkor kisebb 
hatásfokkal teszi ezt és le fog csökkenni az élettartama.  
Megnövekedett áramértékeket lehet mérni, alacsonyabb 
nyomatékot ad le és még mechanikus zavarok léphetnek fel.  
Kiegyenlítetlen hálózat működési zavarokat okoz az egyfázisú 
tereléseknél, amiknek a feszültsége  alacsony   vagy magasabb, 
mint a terhelés megadott feszültsége. Ez utóbbira különös 
figyelemmel kell lenni. A kiegyenlítettlenség problémája 
különösen ott lehet komoly ahol a berendezést nem 
megfelelően helyezték üzembe vagy napenergia  rendszert egy 
fázisra kötötték.  Az ilyen kiegyenlítettségből eredő veszteséget 
a hálózati fogyasztók/terhelések jobb csoportosításával vagy 
kiegyenlítő komponensek alkalmazásával lehet csökkenteni.  

 

Harmonikusak és tranziensek 

Szinusz feszültséget nem lineáris terhesére tesznek (amikor a 
terhelés mértéke függ a feszültségnagyságától) Ilyenkor olyan 
áramok keletkeznek amik harmonikusokat tartalmaznak. A nem 
lineáris terelésre a legjobb példa az egyenirányítók.   A 
gyakorlatban ezek a kapcsolóüzemű tápegységek,  változtatható 
sebességű motor meghajtások, a LED és a kompakt fénycsöves 
világítás technikai megoldások és klímás elektronikus 
alkalmazásos. 

 
A LED-es megoldásokból származó tranziens feszültségek, 
motorok gyakori ki és bekapcsolása és a VSD (változtatatható 
sebességű motormeghajtás) műveletek nagyon gyorsan, 
löketszerűen következnek be és sokkal nagyobb értékűek, mint a 
normál hálózati feszültség.  VSD különösen hajlamos arra, hogy 
mágneses mezőt indukáljon és az állórészre és a csapágyakra ….. 
A tervezésnél erre különös figyelemmel kell lenni.  Ilyen feladat, 
hogy egyeztetni kell a meghajtás a motorokkal. Keramikus 
csapágyakat kell használni, szigetelt motorházat, és a tengelyt le 
kell földelni.  Conductive greese ca halp. A VSD kimenetet szűrni 
kell. A harmonikus veszteségek csökkenthetőek úgy, hogy nem is 
engedjük, hogy létrejöjjenek másrészt aktív illetve passzív 
szűrőket alkalmazunk. 
 
A harmonikusok és a kiegyenlítettlenség semleges áramokat 
okozhatnak. Ezeket szűréssel és a terelések jobb elosztásával 
lehet megszűrni. Amikor a hálózat sok kapacitív illetve induktív 
elemet tartalmaz, akkor felléphet rezonancia frekvencia, ami 
hálózati rendszert zavarja.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
What to look for – power quality analyzers 

Power quality meters should ideally capture voltage, 

current and frequency of signals simultaneously. They 

should capture voltage sags, transients and inrush current. 

And they should measure power, harmonics and possibly 

the efficiency of inverters. Power quality meters will also 

repay by reducing energy losses and helping to avoid 

utility penalty charges from breaching power-factor limits. 

 
The Fluke 430 Series II power quality analyzer performs 

electrical load analysis, and power quality logging and 

analysis according to EN 50160. It separates out the losses 

you are suffering, and estimates how much each is costing. 



 

 

1.5. Rejtett hibák felfedezése oszcilloszkóppal és 
adat gyűjtőkkel 

Van pár olyan eset, amikor a hibaelemzéshez a jeleket látnunk 
kell. Ilyenek a zajok vagy egyéb normálistól eltérő 
hullámalakok. A kézi oszcilloszkópok képesek arra, hogy 
megnézhessük velük az amplitúdókat jelek nagyságát, a jelek 
időbeli lefutását.,alakjukat, az alakok torzulását.  A különféle 
bejövő, kimenő jelek egyidejű vizsgálata választ adhat az olyan 
hiba lehetőségekre, mint pl. a feszültség és áram túlterhelés, 
jelek nem megfelelő időben történ szinkronizációja csillapítási 
és bemeneti impedanciák hibás értéke, és a drift. 

 
Hordozható oszcilloszkópokkal meg lehet találni harmonikus, 
tranziens és a nem megfelelő tranziensek okozta hibákat, egy 
és háromfázisú hálózatokban.  Felfedezhetőek a   AC!DC 
konverterek hibái, hibás JGT kapuk, vagy szűrük által okozott  

 hibák, és vizsgálni lehet a pulzus szélesség modulációt. 

Reflexióra, illetve a tranziensek és a kiegyenlítettség hibáit. 

Véletlenszerűen fellépő hibák 

A véletlenszerűen fellépő hibák leggyakoribb elfordulása a por, 
szennyezettség, korrózió és a vezetékek törése. A vezetékek 
elöregedése vagy a gyakori ki bekapcsolás is lehet a hiba oka. 
Ilyenkor a hiba meghatározására energia adatgyűjtőt ajánlott 
alkalmazni. Ilyenkor hosszabb időre felhelyezünk egy 
adatgyűjtőt a hálózatra és megmérjük vele a fogyasztást.  Látni 
fogjuk a mért jeleket, azok alakját, nagyságát. Képet 
kaphatunk az energiafogyasztásról.  
 
A hálózati analizátort egy lakatfogós multimétert ajánlott 
alkalmazni az áram kiegyenlítettlenség és a terhelési 
problémák megállítására minden fázison.  

 
 
 

What to look for – handheld oscilloscopes and energy loggers 

Handheld scopes can have many of the features of bench scopes. They have two or four channels along with automatic 

measurements and features like auto-trigger, single shot and pulse width triggering. A deep memory will allow you to 

examine very small parts of the waveform in detail. 

 
The Fluke 4-channel 190 Series works up to 500 MHz with 10,000 samples per channel. It combines a high performance 

oscilloscope, multimeter and paperless recorder in one instrument with the highest safety category. It can examine trends 

for 22 days, so there is some crossover with energy loggers. 

 
Energy loggers should have high sample rate and large memory, and you should be able to store a number of 

separate logging sessions. They should measure three-phase voltages, currents and power factors – with software to 

transfer measurements easily. 

 
Fluke’s 1730 has an energy analyzer software package for performing energy surveys and load studies. It can also 

discover hidden operational waste such lighting, air conditioning and other large loads that could be switched off when 

not in use. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fluke  1730  Three-Fase  Energy Logger 
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2. A problémák megoldása 
2.1.  Általános elektromos áramkörök 
 

A hőkamerás alkalmazások, terület az elektromos alállomások, 
hálózati elosztók, háromfázisú rendszerek, túlmelegedett 
vezetékek, kábel kötegek, tirisztor , biztosítékok kapcsolok, 
tekercsek és összekötetések.    
 
A túlmelegedés a leggyakrabban abból ered, hogy nagy 
ellenállás van, vagy egy normálisnál nagyobb áram folyik. A 
hibaanalízis kideríti a törött vagy alulméretezett vezetékeket, a 
meghibásodott szigeteléseket, a túl laza elvékonyodott 
csatlakozásokat, kötéseket és az elektromos 
kiegyenlítetlenséget a fázisok között. 
 
Amikor egy ellenálláson nagy áram folyik az tipikusan a 
kapcsoló, a biztosíték vagy valamelyik hálózati elem hibájára 
vezethető vissza.  Nagy, meleg vezeték mindkét végén 
túlterhelésre vagy alultervezett vezetékre utal, illetve hálózat 
kiegyenlítettlenségre utal.  Melegség a vezeték egyik végén azt 
valószínűsíti, hogy a mért helyen laza a kötés. A megemelkedett 
áram a megemelkedett terhelésnek vagy a háromfázisú 
kiegyenlítettségnek lehet köszönhető, ahol megemelkedett 
hőmérsékletet mérünk, ott a vezetéket követnünk kell. Meg 
kell, vizsgáljuk a szóba jöhető hálózati elemeket, terheléseket is.   
Túlmelegedett helyeken lévő alkatrészeket ki kell szerelni. 
Tisztítás és felújítás, után vissza kell helyezni őket! 

 
2.2. Motorok és ehhez hasonló készülékek 
A legtöbb motorhiba a gyenge üzembe helyezés 
következménye. A gyenge figyelmetlen üzembe helyezés 
következménye a csapágyakra, a motor tekercseire, az álló 
részre és a tengelyre korai működés képtelenség. A nem 
megfelelően beállított tengelyek megemelkedett súrlódáshoz, 
csapágyak időelőtti lehasználódásához, melegedéséhez 
vezetnek. A motort megerőltetik, többet fog fogyasztani 
hamarabb tönkre megy.   Tekintet nélkül az okokra ezek a hibák 
megemelkedet hőmérsékletet és megnövekedett rezgést 
okoznak.  Az ilyen természetű hibák feltárására a legjobb a 
hőkamera használata. Különösen akkor, ha nehezen 
megközelíthető helyen van a vizsgálandó motor.        

 

 
 

A motorhibák előfordulásának ábrája azt mutatja, hogy a 
hibák 60 % túlmelegedése a csapágyakon és az állórész 
tekercselésben 30 % pedig a motor tekercsszigetelési hibáira 
vezethető vissza.   Mindkettő ok a túlmelegedésből keletkező 
szigetelési ellenállás csökkentésére vezethető vissza.    
A motor természetesen csak egy része a rendszernek. Maga a 
hiba lehet a tápegységben, a motorvezérlésben, a 
meghajtásban a csatlakozókban stb. 
 
Az általános megközelítés  
 

Az általános alkalmazandó sorrend következő. Kezdjük a 
vizuális megtekintéssel. Utána megnézzük a csatlakozó 
helyeket. Utána megmérjük a szigetelési ellenállást, a terhelt 
áramkör és a föld között, valamint a szigetelési ellenállást a 
fázis- fázis és fázis föld között. Általában a vonali feszültség az 
adattáblának,megadott érték  +/- 10 % .  A nulla vezető és a 
föld között mért érték azt mutatja meg, hogy a rendszerünk 
mennyire van leterhelve és segít a harmonikus áramot 
követni. Ha a nulla és föld között mért feszültség több mint 
3%-al nagyobb, mint a vonal-vonal rész akkor további 
vizsgálódásokat tesz szükségessé. A különféle terhelések 
normál működésnél változtathatják a viszonyokat.  A fázis 
hirtelen 5 kevesebb lehet egymás érintőn, ha egy nagy 
egyfázisú terhelés lép fel.  
 
A feszültség esik a biztosítékok és kapcsoló között ez szintén 
mutathat kiegyenlítetlenséget a motornál a meleg 
emelkedése…. 
 
A csapágyak speciális figyelmet igényelnek. 

 
Viszonylag kis méretük, a csapágyakat sérülékennyé teszi. A 
túl kicsit kenés a túlzottan sok kenés, a szennyeződés, a hibás 
csapágy fészek, a forgórészek nem megfelelő egytengelyűsége 
a csapágyak élettartamát kedvetlenül befolyásolják.  
 
A kenések javasolt gyakoriságát leolvashatjuk a használati 
utasításokból.  A magas csapágy hőmérsékletet leolvashatjuk 
hőkamerával az egyéb hibákat pedig rezgés vizsgálattal lehet 
kideríteni.  
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A tekercsszigetelések hibái sok pénzbe 

kerülhetnek  

Noha a csapágy problémák a leggyakoribbak, a tekercs 
szigetelések meghibásodása többe kerül.  A tekercsek 
pótlása javítása, több időt emészt fel, nem beszélve a kieső 
időről.  A hiba meghatározást leszűkítetjük attól függően, 
hogy a kamera 1 2 vagy 3 fázison lát hibát. Amikor csak egy 
fázisnál mutat hibát akkor az a valószínű, hogy a tekercs és a 
motorház között van a hiba. Amikor két fázison mutat, hibát 
akkor valószínűsíthetjük, hogy a tekercs szakadt, amikor 3 
fázison mutat hibát akkor rossz csapágyazásra vagy fék 
hibára gyanakodhatunk.  
 
 Az állórész tekercsek hibái legtöbbször mechanikus hibára 
vezethetőek vissza.  A motorok esetében a mechanikus 
terhelés nem lehet nagyobb mint a megadott teljesítmény.  
A motorok szokásosan 1,15 teljesítménnyel tényezővel 
futhatnak. Ez azt jelenti, hogy 1,15 -ször lehet nagyobb az 
igénybevétel, mint a lóerőben megadott.  Ez az érték 
azonban csak rövid ideig állhat fenn. Tartós túlterhelés nem 
megengedett.  A hosszantartó túlterhelés 1,15 szerviz faktor 
felett az állórész mérsékletét 20 C -al megemeli.  

 
Nézz utána a „túláramnak” 
 

A legfontosabb, hogy elkerüljük az elektromos túlterhelést 
az hogy a áramot értékét alacsonyan tartjuk. Jó lehet a túl 
áram gyorsan jön és minden előzmény nélküli.  A eljárás 
amikor  vizsgálni szeretnénk a motor futását az, hogy a 
először összehasonlítjuk a teljes terheléses áramot , a 
adattábláról leolvasva, azzal az értékkel amit a tábla megad 
ahol a túlterhelés elé működésbe lép. 

 
Az alsórészen mért áram nem mindig ad választ arra mi az 
igazi hiba. Nem mindig az áram nagysága okoz túlterhelést. 
Veszteségek is vannak, amik szintén függenek az áramtól. A 
motorok gyakran futnak túl fesz alatt az okból hogy 
csökkentsék a keletkezett hibát.  Ez persze nem csökkenti 
nagymértékben a hőt sőt el tudja rejteni a lehetséges 
hibaforrásokat.  Egy kis túl áram nem feltétlenül jelent 
problémát ám a túlfeszültség megemelheti a veszély 
szintjére a túlterhelést. A magas motor áram származhat egy 
csomó egyéb helyről  beleértve a alacsony feszültséget,  fázis 
problémákat a túl sok motor ki és bekapcsolását  is a 
földelési hibákat. 

Környezeti túlterheltség 

 
A környezeti túlterhelést okozhatja nem megfelelő hűtés. A 
szennyezettség felezheti a hűtő ventilátorok hatásfokát. 
eltömetheti a csöveket és a szűrőket. A nem megfelelő 
légáramlat esetén le kell állítani a motort s tisztítani kell. Be kell 
iktatni a következő karbantartási tervbe.  Rendszeresen 
vizsgáljuk meg a fogaskerék szekrény, a kapcsoló szekrényeket 
és a kiegyenlítettséget egy multiméterrel vagy lakatfogós 
műszerrel vagy hálózati analizátorral. Nézzük meg és ha kell 
cseréljük a  csapágyakat.   
 
Nyitott dobozolású motorokat nem szabad használni. koszos 
körülmények között és ajánlatos a meghibásodott 
részegységeket teljesen lekapcsolt állapotban cserélni.  
 
Egyéb hűtési problémák származhatnak akkor amikor a motorok 
trópusi körülmények között vagy nagy magasságban dolgoznak. 
 
A nedvesség –különösen akkor, amikor vegyi anyagok is jelen 
vannak – gyakran okoz korróziót. Az ilyenkor érintett területek a 
csapágy a tekercsek, a forgórész és a tengely.  A fellépő korrózió 
érezhet, amikor rezgést mérünk a motornál.  

 
A forgórész meghibásodása 

A forgórész hibái származhatnak  az öntött  forgórész lezáró 
gyűrűről,  túlmelegedett forgórész lezárok, meglazult vagy 
törött forgórész lezárók okból, A tengelyek szenvedhetnek a 
forgó rész meghajlásától, olyan hibáktól, amik ütődéstől 
származnak illetve repedéstől. A kiegyenlítettlenség okozta 
hibákról meggyőződhetünk, ha megmérjük a rezgést.  Ezt a 
hibát többek között lézeres tengely beállítással korrigálhatjuk.  

 
2.3 Más berendezések 

Transzformátorok viszonylag magas hőmérsékleten is 
dolgozhatnak.  Itt a vizsgálatok hivatkozhatnak a NFPA 
Szabványokra  70B  (Lásd FLUKE transzformátorok 
esettanulmányok)  Vizsgáljuk meg a felületi hőmérsékletet, a 
kimeneti pontok hőmérsékletét,  a hűtő csöveket, a 
ventilátorokat,    a pumpák  valamint a csapágyperselyek 
hőmérsékletét. Ellenőrizzük, van –e túlterhelés és 
kiegyenlítettség. A szíjjak és a csigák hőmérséklet különbsége is 
okozhat a tengelyeken nem egy tengelyűséget.  
 
A tartályok hőkamerás vizsgálata hasznos információkkal 

szolgálhat. Információkat kapunk arról, hogy a tartályok 

tartalma milyen hőfokon van.
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Ez különösen fontos információ hőcserélőknél szigeteletlen 
fém tartályoknál, gőz radiátoroknál. Hasznos információkat 
kaphatunk a hő veszteségről kazánokban illetve a 
fagyasztóknál.  

 

3. Az energia spórolási lehetőség 
megtalálása   

3.1.   Általános vizsgálat 

Energia spórolás lehetőségének felderítésére a legjobb 
helyszín a karbantartás részleg.  
Az energia felhasználás gazdaságosságát a karbantartási 
tervekben kell rögzíteni. A karbantartás során ezeket a 
készülékeket csúcs állapotban kell tartani. 
 
Még akkor is ha a hőkamerás felülvizsgálat nem mutat hibát 
hasznos lehet a vizsgálat a megnövekedett energia 
hatékonyég és a  CO2 kibocsátás ellenőrzése számára. A 
szennyeződés, a hiányzó gőzös hőszigetelés könnyen 
pótolható. Peremek szelepek gyakran nincsenek 
megfelelően szigetelve. Viszont nagyon nagy felületük van.  
Ilyen esetekben szigetelő köpenyt kell rájuk rögzíteni. 
Amikor karbantartás zajlik, ezeket a szigetelő köpenyeket el 
kell távolítani.  

 
Az első vizsgálat 

Az első vizsgálattal tisztázni kell hogy a rendszertől mennyi 
fogyasztást  várunk el.  Illetve mennyi veszteséget engedünk 
meg. A veszteségek leggyakrabban onnan származnak, 
amikor új készülékeket helyezünk üzembe vagy a 
működésbe változtatásokat építünk be.  
 
MI a vizsgálandó berendezéseket nem csak a helyszínen 
vizsgálhatjuk. Fel kell szerelni fogyasztás mérőket a 
készülékekre és így 24 órán keresztül vizsgálhatjuk, hogyan 
alakul a fogyasztás. Így a rendszer 3-4 fontos helyére 
elhelyezett regisztrálóval meg lehet állapítani honnan 
származnak a veszteségek. Természetesen meg kell 
engedjünk bizonyos veszteségeket.  Épületekben például 
jellemzően ilyenek keletkezhetnek a külső hőmérséklettől 
történő függésből.  Ezeket a különbségeket is 
kikalkulálhatjuk. A megszokott fogyasztási értéket 
befolyásolja az újonnan beépítésre került fogyasztók is !  
 

3.2  Mélyebb vizsgálat 

Amikor az első vizsgálat azt gyanítja, hogy hiba van de még 
nincs látható ok akkor a célzott  adatgyűjtés hozhat 
eredményt.  

Ilyenkor a fogyasztási adatok, kW  kWh és a teljesítmény faktor 
hosszabb ideig a fő pontokon történő  monitorozása hozhat 
eredményt.  
Vizsgáljuk meg hogy mekkora a fogyasztás a különböző napszakokban 
és azok mekkora veszteséget hoznak.  Csupán pár perc csúcson történő 
járatás is nyomott hagy az úgynevezett hasznossági mutatóban. 
Figyelni kell hogy ha lehet a legnagyobb terheléseknek energiával 
történő feltöltéseknek akkor  kell bekövetkezni akikor olcsó az energia.   
Azok a terhelések amik átütemezhetőek, időben eltolhatóak 
megengedik a vállalat számára azt, hogy akkor végezzék el  ezeket 
amikor az energia olcsó.   Figyeljük meg hogy a cos fi értéke mennyire 
van 1 alatt és ellenőrizzük az áramszolgáltatótól kapott számlát hogy a  
számla nem tartalmaz e büntetést az alacsony cos fi  miatt.  
 
A levegő befúvatás hibái nagy veszteségeket tudnak okozni. 
Ezt a nyomás veszteséget úgy kell mérjük, hogy megmérjük a 
kompresszornál keletkező nyomást és összehasonlítjuk a 
felhasználás helyén mért nyomással. A különbség a veszteség. 
A vezetékek ultrahangos szkennelése mutatja meg a hiba 
forrását. Hibás gőz, csapdák és nem kielégítő szigetelés is 
nagyon sokba kerülhet. Ilyenkor a szükséges gőzmennyiség 
előállítása jelenti a pluszköltséget.   A meleg vizet és  gőzt 
előállított bojlerre akasztott fogyasztásmérő segíthet 
meghatározni  mekkora a normál fogyasztás és ha a fogyasztás 
ezt az alap értéket túllépi akkor tudjuk, hogy feleslegesen sok 
gőzt kell előállítsunk. Vagyis hiba van.   
Amikor nagy fogyasztást mérünk valamelyik fogyasztón  
legalább 15 percen keresztül vizsgáljuk a fogyasztást.  
Alkalmazzunk  VSD meghajtásokat (változtatható sebességű 
meghajtások) a nagy motoroknál és cseréljük le a nem 
hatékonyan működő motorokat gazdaságosabbakra.    A 
rendszert szenzorokkal és vezérlőkkal a rendszert amiokor 
azokra nincs szükség le lehet álltani.  

 
Célozzuk  meg a strukturális veszteségeket. 

Eddig arról  beszéltünk hogyan lehet a veszteségeket kiváló megelőző 
karbantartási tevékenységgel csökkenteni.  Az új berendezés 
vásárlásnál is legyen szempont az, hogy egy gazdaságosabban működő 
motor milyen gyorsan hozza be a ráfordítást.  ROI  Return on 
Investment. 
 
Ellenőrizzük a klíma berendezésünket,  a falak szigetelését. Itt a 
hőkamerák bevetése hőnapok alatt eredményt hoz. A hőkamerás 
használat nagyon hamar mérhető eredményt hoz.  



12 

 

 

 

4. Irodalom 
 

ANSI 

• Preventive Maintenance Standards 

CENELEC Standards Inspections 

• Inspection and maintenance 

EPRI Electric Power Research Institute: 

• Best Practice Guideline for Maintenance Planning 

and Scheduling 

• Guideline on Proactive Maintenance 

• Electric Motor Predictive and Preventive Maintenance 

Guide 

European Committee for Standardization 

• European Standard EN 13306 – Maintenance 

European Directives 

• Council Directive 89/391 - “Framework Directive” 

general principles concerning the prevention and 

protection of workers against occupational accidents 

and diseases 

• Directive 2009/104/EC – use of work equipment 

• Directive 2006/42/EC on machinery 

IEC 

• IEC 61000-4-30: Power Quality Measurement 

Methods, EN50160 Power Quality Standard 

Electrical Code in the US: NEC Article 250. 

Link: http://212.175.131.171/IEC/iec61000-4- 

30%7Bed1.0%7Den_d.pdf 

Infraspection Institute 

• Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems 

& Rotating Equipment 

Institution of Engineering and Technology 

• IET Wiring Regulations 17th Edition (BS 7671:2008 

incorporating amendment number 1:2011) 

 
• Code of practice for in-service inspection and testing 

of electrical equipment. 

Legislation.gov.uk 

• The Electricity at Work Regulations 1989 

National Fire Protection Association 

• NFPA 70B Recommended Practice for Electrical 

Equipment Maintenance 

NEMA 

• Specifications for motors NEMA MG1 

UK Health & Safety  Executive 

• Keeping electrical switchgear safe 

UK Department of Health 

• 06-03: Electrical safety guidance for high voltage 

systems 

 
See also 

• International Electrotechnical Commission system for 

certification to standards relating to equipment 

for use in explosive atmospheres (IECEX  system) 

• NETA InternNational Electrical Testing Association 

• OSHA maintenance 

• UK Health and Safety Executive Electrical standards 

and approved codes of practice. (Electrical and Power, 

Electrical Appliances, Electromagnetic Compatibility, 

Flammable Atmospheres, Machinery) 

• Fluke’s Thermal Imaging and other specialist 

application information. 

http://212.175.131.171/IEC/iec61000-4-
http://212.175.131.171/IEC/iec61000-4-
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5. Glosszárium 
 
 

koszinusz fi= A hatásos alap teljesítmény az áramkörben(Watt ban kifejelzve) A feszükltség ésaz ram valamint aa feszültség és az 
áram közötti fázis szög koszinusza.  

 

Fluke. Keeping your World up and Running.® 
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