
Mozgásban a 

Reagálótól az 

Előrejelző  

Karbantartás felé Írta Jack Smith      Application Note 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A publikáció egyik érdekes nézőpontja a előrejelző karbantartás (Predictiv Maintaince: PdM) 

kihangsúlyozása. Az útmutató hármat mutat be a PdM technológiák közül: a termográfiát, a 

rezgésanalízist és a teljesítőképesség trend vizsgálatot (Performance trendig). Ezekre 

visszatérünk. 

 

Az útmutató reagáló (reactive), megelőző (PM), PdM és megbízhatóság központú (RCM) 

karbantartási programtípust sorol fel: 

 

 Reagáló karbantartás: üzemeltetés, míg a hiba be nem következik 

 PM: a személyzet időszakos, vagy a lefutott üzemórák szerinti rendszeres 

karbantartást végez 

 PdM: a karbantartás szükségességét a készülék, vagy berendezés tényleges állapota, 

vagy épsége alapján dönti el 

 RCM: a PdM-re emlékeztető metodika, kivéve, hogy figyelembe veszi a berendezés 

üzemképességének kritikusságát és összefüggéseit  

 

Érdekes megjegyezni, hogy nem régen végzett felmérések szerint a létesítmények 60-70 %-a 

nem rendelkezik karbantartási stratégiával. 

 

A PdM 

A minisztériumi útmutató megmagyarázza a rendszer mellett és ellene szóló érveket és 

összehasonlítja előnyeit és hátrányait más karbantartó módszerekhez viszonyítva. Bár 

feltételezi, hogy egy megfelelően működő PdM programmal 8-12%-kal több megtakarítás 

érhető el, mint egy kizárólag PM-et használóval, elismeri, a jelentős kezdeti beruházást, amit 

a PdM igényel. A beruházás tartalmazza a diagnosztikai és monitorozó berendezéseket, a 

berendezések használatát, és a PdM metodikát ismertető házon belüli oktatást. Bár a PdM 

jelentős költségekkel jár, a termelési folyamattól függően, a leállás potenciálisan jóval több 

költséget eredményezhet. 

Bár az útmutatóban közölt információk zöme nem új, azokkal megerősíti a létező 

”kipróbáltuk-és-igaz” PdM stratégiákat. Ez azért fontos, mert még mindig sok üzem ”kezeli” 

reaktív módon a karbantartást. A megalapozott módszerek, segítenek az olyan helyzetek 

előrejelzésében és megelőzésében, amelyek gyakori leállások elviselését jelentenék. 

 

Mennyibe kerül egy váratlan leállás percenként, óránként vagy naponként az Önök létesítményében? 

Mennyit tudnának a leállásokból megelőzni? Helyesen megválasztott karbantartások és beruházások 

segíthetnek minimalizálni ezeket a meglepetéseket. 

 

Az USA Energiaügyi Minisztériuma kidolgozott egy útmutatót ”Üzemeltetés és karbantartás bevált 

gyakorlata az üzemi hatékonyság megvalósításáért” címmel. A 320 oldalas kiadvány szándéka, hogy 

hasznos információt nyújtson az üzemeltetés, karbantartás, létesítményvezetés, energia hatékonyság és 

költségcsökkentés témákban. 



 
 

Például a villamos rendszerek vizsgálatához használt infravörös (IR) termográfia jól 

megalapozott és jól dokumentált. Az áramfejlesztés, átvitel, elosztás és végfelhasználás 

egyaránt élvezheti a termografikus vizsgálat előnyeit. A generátoroktól, motoroktól és 

transzformátoroktól a kapcsolókig, motorvezérlőkig, kábel tálcákig, és világítás elosztó 

táblákig a termográfia számos rejtett hibát tud érzékelni a legtöbb villamos rendszerben. 

 

De ne álljunk meg a villamosságnál. A termográfiát használják hibák érzékelésére és 

elemzésére mechanikai rendszerekben is. 

A forgó berendezések hibáinak észlelésén, túl, mint pl. csapágyhiba, együttfutás, 

kiegyensúlyozás és lazulás, a termográfia használható kazáncsövek, tűzálló anyagok; 

gőzcsapdák, szelepek, gőzvezetékek; folyadéktartályok szintje és csővezeték elzáródások; 

környezeti víz és levegőkibocsájtás; vagy éppen tető héjazat folytonosság ellenőrzésére. 

 

Rezgésvizsgálat műszerezettség és lenyomat analízis szoftver régóta használatos rendellenes 

készülék állapot érzékelésére. Ez a fajta PdM technika segít azonosítani olyan hibákat, mint 

pl. mechanikai kiegyensúlyozatlanság, excentrikus forgórész, együttfutás hiba, rezonancia, 

siklócsapágy problémák, áramlási rezgés, fogaskerék problémák, szíjhajtás hibák, hogy csak 

néhányat említsünk. 

A múltban a rezgés analizátor berendezés megfizethetetlen és bonyolult volt. Ezt a PdM-et 

használó üzemek a feladatot jellemzően kiadták külső cégeknek. Ma azonban a 

rezgésvizsgálók az IR termográfiához hasonlóan rendelkezésre állnak, megfizethetők és 

sokkal kevésbé bonyolultak. 

 

A teljesítőképesség trend vizsgálat kiterjeszti a PdM programokat a létesítmény berendezések 

és gyártási folyamatok üzemi paramétereinek dokumentálásával. Ezzel a személyzet 

alapszinteket, nyomvonal trendeket hozhat létre és érzékeli, ha a folyamat és a berendezés 

paraméterek kívül esnek az optimális tartományon. Ezek az adatok felhasználhatók a 

monitorozott berendezés vagy folyamat épségének és állapotának meghatározásához. 

A legtöbb berendezés sok létesítményben már rendelkezik olyan műszerezettséggel, ami 

felhasználható a teljesítőképesség trend vizsgálathoz. A létesítmény további érzékelőket 

szerelhet fel, ha szükséges. Könnyen használható és viszonylag olcsó adatgyűjtők tehetik 

teljessé a PdM teljesítőképesség trend vizsgálat követelményeit. 

 

Ne hagyjuk ki a hálózati teljesítmény analizátorokat, adatgyűjtőket, 

teljesítményregisztrálókat, adatgyűjtő multimétereket és szigetelésvizsgálókat. A lista nem 

teljes. 

Az eszközök rendelkezésre állnak, az eszközök megfizethetők és könnyű a használatuk. 

Ugyanakkor ezek, vagy más eszközök használatának hatékonysága attól függ, hogy úgy 

használjuk-e azokat, hogy segítsenek előre jelezni és megakadályozni a hibákat - nem reagálni 

azokra a megtörténtük után. 


