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Gördülőcsapágyak folyamatos figyelése
Az eredeti SPM módszert kifejezetten gördülőcsap-
ágyak állapotfigyelésére fejlesztették ki. A módszer, 
melynek jellemzője a könnyű kezelhetőség, könnyen 
megérthető és megbízható információt szolgáltat  
az adott csapágy mechanikai állapotáról és kenéséről. 
A módszer, amely csak néhány bemenő adatot  
igényel, méri a gördülőcsapágytól érkező jeleket és 
azonnal - intuitív zöld-sárga-vörös állapotkódok segít-
ségével - kiértékeli a csapágy állapotát, lehetővé téve 
a problémás helyek szakértelmet nem igénylő, gyors 
és egyszerű behatárolását.

Az SPM®HD mérési módszer az SPM módszer szaba-
dalmaztatás alatt álló továbbfejlesztése, amely áttörést 
képvisel az alacsony fordulatszámú gépek állapotfi-
gyelése terén. Az SPM HD egyedülálló képessége az, 
hogy képes az 1 - 20000 f/p tartományban mérni.

Újradefiniált állapotfigyelés
A mérési eredmények még soha nem látott részletes-
séggel kerülnek megjelenítésre, kristálytiszta képet 
adva a csapágy állapotáról. A borotvaéles spektrumok 
és időjelek az alapvető ok elemzését a megismerés új 
szintjére emelik. A mérési értékek és a bővült ismeretek 
alapján a csapágy kenése azonnal optimalizálásra kerül 
és a csapágy élettartama jelentősen meghosszabbítható.

Ahol az eddig bevált módszerek már nem használnak, 
az SPM HD módszer mély benyomást keltő pontosság-
gal és hosszú előrejelzési időkkel érzékeli a romló  
csapágyállapotot és várhatóan bekövetkező hibákat.  
Az SPM HD módszer nagyon hatásos a fogaskerekek 
olyan, fogilleszkedésből származó jeleinek érzékelése 
terén, amelyeket például sérült fogak okoznak.

Az SPM HD kikövezi a gépészeti berendezések foko-
zott megbízhatóságához vezető utat, és tökéletes társ 
a rezgéselemzésben.

Ismerje meg a csapágyfigyelési technológia új generációját
40 éve annak, hogy az SPM Instrument úttörő szerepet játszott az ütésimpulzus mérés 
terén. Azóta a True SPM módszer szerte a világon felhasználókra talált az ipar területe-
in, és általánosan a csapágyállapot mérés legjobb módszerének ismerték el.



 

Az előrejelzés hatalma 
A pontos állapotinformáció a tervezett karbantartással 
kapcsolatos, információn alapuló döntések meghoza-
talának előfeltétele. Kiemelkedő előrejelzési idők 
mellett az SPM HD lehetővé teszi az Ön számára, 
hogy a lehető legkorábbi fázisban megállapíthassa a 
berendezés potenciális hibáját. 

A berendezések és alkatrészek kopása és törése, azok 
teljes élettartama során, könnyen figyelhető. Az SPM 
HD módszer hatékonyan érzékeli az előjelzéseket  
mutató géprészeket és automatikusan kiértékeli azok 
aktuális állapotát.

A kiterjedt SPM HD gyakorlati tesztelése során a  
hibák előrejelzési ideje 3 és 14 hónap között mozog.

Az SPM HD módszernek köszönhetően a megelőző 
karbantartási program teljesen kézbentartható. Nin-
csenek meglepetések, nem kell a járt utat keresni.

Anyagi előnyök
Az SPM HD módszer segítségével a létesítmény  
gépészeti berendezésének döntő része bevonható  
a prediktív karbantartási programba. Ha több gép  
folyamatosan figyelhető, hosszabb hibaelőrejelzési 
idő mellett, akkor a leállások és létesítmény- 
üzemzavarok száma csökkenthető. 

A géppel kapcsolatos, folyamatosan kialakuló problé-
mák előrejelzésének előnyei kézenfekvőek:

• Minimálisra csökkentett állásidő a termelésben

• Maximális termelékenység

• Kevesebb másodlagos kár

• A tartalékalkatrészek csökkent készlete

• Jobb minőségű javítás és rövidebb javítási idő

• Megőrzött eszközérték

Különleges előjelzési idők
A hibák korai észlelése létfontosságú a berendezések élettartamának és hatékonysá-
gának maximalizálása céljából. Az alkatrészek hátralévő élettartamának becslése és 
annak ismerete, hogy mikor érkezik el a javítás ideje, a legnehezebbnek bizonyul. 



A fejlett SPM®HD  
algoritmusok kiszűrik a 

nem releváns jeleket.

Huzalsajtolók • Önlevevős papírgép szárítőhengere • Hajtóművek • Görgős sajtolók
Zúzógépek • Konvejorok • Daruk • Regenerátorok • Forgó kemencék • Golyósmalmok • Agregátok 

Keverők • Emésztők • Folyamatos üzemű öntőberendezések • Bolygóműves hajtóművek, stb. 



Az SPM®HD módszer  
zöld-sárga-vörös színek  

segítségével azonnal kiér-
tékeli a csapágyállapotot.

”A mérési módszer nagyon megbízható és nem idéz elő téves riasztásokat. Minden alkalommal, amikor a rendszer 
sérülést jelzett, az igaznak bizonyult a csapágy szétszerelésekor. Az előjelzési idő maximum 14 hónap volt.”  

Per Ljungström, Preventív karbantartási mérnök, Holmen Paper Hallsta, Svédország.



Az alacsony fordulatszám által jelentett kihívás 
Az alacsony fordulatszámon üzemelő gépek állapotfi-
gyelése általában véve bonyolultabb, mint az ipari  
gépeké. A csapággyal és hajtóművel kapcsolatos  
problémákból származó jelek tipikusan alacsony  
energiatartalommal rendelkeznek és gyakorlatilag nem 
elemezhetők. Ezen jeleknek a háttérzajtól a jelentést 
hordozó csapágyinformáció kinyerése céljából való 
megkülönböztetése nagyon nehézkes feladat lehet.  
Az alacsony fordulatszámon gyűjtött adatokat gyakorta 
tévesen figyelmen kívül hagyják, mondván, hogy azok 
„csak zajok”. Ezért a csapágykopás és -sérülés gyakorta 
észrevétlen marad egészen addig, amíg már túl késő.

A prediktív karbantartás terjedelmének az alacsony for-
dulatszámon való állapotfigyelésre való kiterjesztésével 
az SPM HD módszer képviseli azt a csapágyfigyelési 
módszert, amelyre Önnek szüksége van.

Az SPM®HD megoldás 
Az SPM HD a hardver és szoftver kapacitás optimális 
kihasználását biztosítja a maximális teljesítőképes-
ség érdekében. A fejlett digitális algoritmusok  
nagyon nagy dinamikát biztosítanak, lehetővé téve a 
kívánt jel háttérzajtól való megkülönböztetését. A jel 
érzékelésre és fokozásra kerül, ami a gépállapot egy-
értelmű és akadálytalan megtekintését eredményezi.

Az SPM HD módszer az SPM Instrument erőteljes  
fejlesztési munkájának eredménye, melyet az iparból 
származó ügyfeleivel szoros együttműködésben 
végzett. A módszert sikeresen tesztelték a gyakorlat-
ban is, alacsony fordulatszámú alkalmazások - mint 
például ikerhuzalos sajtolók, orsós sajtolók, szárító-
hengerek és szélturbinák - esetén, melyek közül  
néhányuk üzemi fordulatszáma mindössze néhány 
fordulat/perc.

Ultra alacsony fordulatszámú csapágy figyelése
A csapágyak idő előtti tönkremenetele alacsony fordulatszámú gépek esetén notó-
rius probléma. Az alacsony fordulatszámú alkalmazások mérésével kapcsolatos spe-
ciális körülmények a mai napig kívül esetek a bevált figyelési módszerek határain. 



Ortviken-i Papírgyár

Ügyfelek általi ajánlólevél

A Svédországban lévő, az SCA tulajdonában álló 
Ortviken-i Papírgyár fényes kiadványpapírokat, LWC 
(alacsony víztartalmú) és újságpapírokat gyárt négy  
papírgyártó gépen, 850 ezer tonna éves gyártási  
kapacitás mellett. Folyamatosan figyelik SPM online 
Intellinova rendszerrel cellulóz víztelenítésére használt 
ikerhuzalos sajtolójukat, melynek normál üzemi fordu-
latszáma 6 - 15 f/p.

Azt követően, hogy a rendszert 2010. júniusában SPM 
HD-vel  szerelték fel, hat csapágysérülés került sikere-
sen megállapításra. A kicserélt csapágyak vizsgálata 
igazolta, hogy az SPM HD helyesen jelzi a csapágysé-
rülés típusát, és mostmár a csapágycsere költségei  
jelentősen alacsonyabbak.

Urban Lander, az SCA OPrtviken-i Papírgyár karbantar-
tási igazgatója hozzáteszi: “Néhány hónap SPM HD-vel 
végzett csapágyállapot mérés után azt a következte-
tést vonjuk le, hogy az tökéletesen teljes megelégedé-
sünkre működik. Mostmár azt tervezzük, hogy az SPM 
HD módszert több alacsony fordulatszámú gép esetén 
alkalmazzuk, és ajánljuk az SPM HD módszert a többi 
olyan felhasználó számára is, akinek hasonló csapágy-
problémája van.”A spektrum tökéletes egyezést mutat a külső csapágypálya  

károsodásával.

Több, mint másfél hónap előjelzési idő.



Gias es expelit latur? Ibus dolupti isq-

uae nobis dissimo comnime offictem 

veliquunt que vero.

Esettanulmányok

Az NM52 típusú, 900 kW-os szélturbina főtengelycsapágyából 
származó spektrum a külső csapágygyűrű sérülését mutatja. 
Az ütésimpulzus szintje nagyon alacsony, de a spektrum egyre 
növekvő sérülést mutat. A tengely fordulatszáma 22 f/p.  
A szélerőmű 752 kW teljesítményt állított elő, ami a maximális 
teljesítmény 84%-ának felelt meg. 

Az ütésimpulzus trend az alacsony sebességű függőkonvejor 
hajtóműve esetén állandó emelkedést mutat az első mérés 
óta. Kezdetben a hajtómű a zöld tartományba esett és jó álla-
potban volt, az elmúlt néhány hónap során azonban a mérési 
értékek megnövekedtek és a vörös tartományba kerültek, és 
kisebb sérülések jelei mutatkoznak.

Az ikerhuzalos sajtoló színspektrumos áttekintése (Colored 
Spectrum Overview) igazolja, hogy a jel a belső csapágypályá-
ról származik. Az ikerhuzalos sajtoló fordulatszáma 10-15 f/p.  
A minták oldalsávokkal rendelkező középfrekvenciából állnak. 
A cserét követően a sárga négyzettel jelzett csapágyjelek  
teljesen eltűnnek.
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Az acélgyártó rúdsor hajtóműből származó időjel törött  
görgőre utal. A csapágy fordulatszáma 64 f/p. A markerek  
közötti idő a görgők fordulatszámának felel meg. Az időtarto-
mány nagyon erőteljes eszköz a gépek üzemállapotának  
mélységi elemzésekor.



 

Állapotfigyelési szakértelem 
Az SPM Instrument egy teljes megoldást szolgáltató 

cég, amely a mérési módszerek és nagy teljesítőké-

pességű termékek teljes skáláját kínálja ipari gépek 

állapotfigyeléséhez. Csapágymérés és kenéselemzés, 

valamint a fejlett rezgéselemzés - Ezek mindegyikét 

magában foglalja.

A fejlett mérési módszereken túlmenően a széleskörű 

SPM termékcsalád mindent tartalmaz, a érzékelőktől, 

távadóktól és kábelektől a hordozható műszerekig  

és a saját szoftver platform által ellenőrzött  

online figyelőrendszerekig. Az SPM Akadémia  

szabványosított tanfolyamokat, valamint egyedi  

oktatást biztosit az állapotfigyelésben érintett szemé-

lyek minden szintjén.

A kiemelkedő működőképesség kéznél van 
Az SPM HD az egyedülálló megoldás az alacsony  

fordulatszámú gépek állapotmérésével kapcsolatos 

problémákat illetően. Új normát állít fel a modern  

állapotfigyelés számára és sikeresen használható  

mindenfajta gépészeti berendezés esetén.

Majdnem minden iparág rendelkezik olyan, alacsony 

fordulatszámú csapágyas alkalmazásokkal, melyek figye-

lése ezidáig lehetetlennek bizonyult - a szélturbináktól a 

konvejorokig, gyártás és bányászat terén. Szélesebb 

gépskálára alkalmazhatóan az SPM HD lehetőséget 

nyújt arra, hogy az állapotfigyelés ígéretét az ipar  

minden területén ténylegesen maximálissá tegyük.

Az SPM HD az állapotfigyelésben egy lépéssel tovább 

megy. Mostmár kezünkben van a maximális megbíz-

hatóság eszköze.

Műszaki megoldások minden helyzet esetén
A bonyolult SPM HD mérési módszert beépítettük a csúcsminőségű online  
rendszerek Intellinova családjába. Az online mérés a kialakuló gépsérülések  
lehető legkorábbi előjelzését biztosítja. 
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SPM Instrument Budapest Kft., Búbosbanka u. 5/C, Hu-1173 BuDAPEST, Ph. +36 1 256 0435, Mob. +36 20 982 6032, iroda.spm@spminstrument.hu, www.spminstrument.hu
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