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A rezgésfigyelési módszer nagy felbontásúvá (HD) válik
A HD ENV® módszer segítségével a nagyfelbontású megfigyelési módszerek belépnek a  
rezgésmérés és -elemzés világába. A rezgésfigyelési technológia ezen új eredménye a hagy-
ományos rezgéselemzés egyik ideális kiegészítőjét képviseli. Ez a módszer alkalmas arra, hogy 
nagyon korai fázisban észlelje a gépekkel kapcsolatos olyan problémákat, például fogaskerék- 
és csapágyhibákat, amelyek hagyományos rezgésfigyelési módszerekkel való korai megál-
lapítása általában véve nehezen megvalósítható. 

Ultrahosszú elõrejelzési idõk és minimális mértékõbonyolultság
A HD ENV® módszer, amely minden más rezgésfigyelési módszernél korábbi előrejelzést biztosít, 
a kritikus berendezések zavarmentes működését teszi lehetővé. Ez a módszer, annak következté-
ben, hogy alkalmas normál, jó minőségű gyorsulásmérő felhasználására, tökéletes eszköznek bi-
zonyul fogaskerekek és csapágyak állapotának hosszú időn át való figyelésére. Rezgésfigyeléssel 
ellátott berendezések esetén, ahol a transzduktorok és a kábelek esetleg már a helyükön vannak, 
a HD ENV módszer különösen könnyen megvalósítható.

A spektrumok és időjelek egyedülálló pontossága és tisztasága lehetővé teszi a kialakulóban lévő 
sérülés helyének, jellegének és mértékének pontos meghatározását nagy pontosság és páratlan 
előrejelzési idő mellett. A HD ENV módszert támogatják jelenlegi Leonova adatnaplózóink és Intel-
linova online rendszereink.

Új korszak a rezgésfigyelésben
A rezgésfigyelési technológiában jelentkező átmenetként a szabadalma-
zott HD ENV® módszer új, nagyfelbontású (HD) burkológörbés (enveloping) 
rezgésfelügyeleti technológiát képvisel, fogaskerekek és csapágyak meg-
hibásodásának korai szakaszban való észlelése céljából.



 

A módszer a tervezési távlatot hetekrõl hónapokra terjeszti ki  
Az előrejelzés a sikeres állapotfigyelésen alapuló karbantartási stratégia egyik kulcsfontosságú 
eleme, ugyanakkor alapvetően fontos a géphibák kockázatának csökkentéséhez. A helyes megfi-
gyelési módszer alkalmazása jelentheti a különbséget abban a vonatkozásban, hogy több hónap, 
vagy mindössze néhány hét szükséges-e a cserék, illetve nagyjavítások ütemezéséhez.

A rezgésfigyelési technológia egyik jelentős továbbfejlesztését képviselő HD ENV® módszer 
lehetővé teszi a fogaskerék- és csapágyhibák nagyon korai észlelését a sérülés kialakulásának 
folyamata során, lehetővé téve ezáltal a kialakulásnak a meghibásodási szakaszokban való szoros 
felügyeletét. Ez a módszer, amely jelentős mértékben kiterjeszti a prediktiv karbantartás 
tervezhetőségi távlatát, az alábbiak következtében növeli a karbantartás hatékonyságát:

 • Különösen hosszú előrejelzési idők

 • Maximális tervezési távlat 

 • Az alkatrészek megnövelt élettartama

 • Csökkent javítási költségek

 • Minimálisra csökkentett tervezetlen állásidő

Elõrejelzés - a költséghatékony karbantartás kulcsa
A karbantartási költségvetést az határozza meg, rendelkezésre áll-e 
elegendő idő a cserék, illetve javítások megtervezéséhez. A HD ENV® 

módszer egyedülálló előrejelzést szolgáltat a gépállapot leromlását és 
az alkatrészek meghibásodását illetően. 



A tengeri és partmenti iparágakban a jóváhagyott szolgáltatókkal (Approved Service Supplier) való együttműködés jelentősen 
csökkenti az osztálybasorolást végző társaságok által betartatott ellenőrzési követelményeket.

Az SPM Instruments cég a DNV GL, Lloyd`s Register és ABS egyik jóváhagyott állapotfigyelési szolgáltatója.

A HD ENV® módszer 
minden eddiginél hosz-

szabb tervezési távla-
tokat tesz lehetővé.



 

A HD ENV módszer a rezgési adatok fel-
dolgozásának és a felhasználó felé való 
prezentálásának továbbfejlesztése.

A tökéletes technológia az alábbiak felügyeletére: Huzalsajtolók • Száritóhengerek • Hajtóművek 
Görgős sajtolók • Zúzógépek • Konvejorok • Daruk • Utótisztítók • Forgókemencék • Golyósmalmok • Keverők  

Mixerek • Autoklávok • Folyamatos öntőberendezések • Bolygókerekes hajtóművek és még sok más.



 

Egyszerü használat és megértés  
A HD ENV® módszer esetén a torzult mérési adatok, az elmosódott spektrumok és a mechanikai 
állapotra vonatkozó bizonytalan következtetések mindegyike már a múlté. A gördülőcsapágyak 
meghibásodási folyamatában általában tapasztalt négy fázis világosan megfigyelhető és szorosan 
felügyelhető a kifejlődés minden egyes fázisa során. Előre meghatározott szűrőkészlet áll rendel-
kezésre az egyszerű kiválasztás céljára. Mindegyik szűrő oly módon van kialakítva, hogy érzékelje 
a sérüléseket, illetve anomáliákat a meghibásodás különböző fázisaiban. A mérés befejezését 
követően a gépállapot meghatározott riasztási határértékek szerint kiértékelésre és egy intuitív 
zöld-sárga-vörös színjelzési rendszerben megjelenítésre kerül.

Költséghatékony, nagy teljesítõképességü megoldás 
A HD ENV® módszer a burkológörbés rezgésfigyelési megoldást teljesen új szintre emeli és a ha-
gyományos rezgésfigyelési módszerek ideális kiegészítőjét képezi. Kiemelkedő részletességű 
spektrumok és időjelek mellett könnyen megállapíthatók az ütéshez kapcsolódó események, mint 
például fogaskerék- és csapágysérülés. A technológia alkalmazható a sztenderd IEPE transzduk-
torok esetén is, kihasználva az infrastruktúra és a rezgéselemzés oktatása terén már elvégzett 
beruházások előnyét. A HD ENV® módszer nagyon széles fordulatszám (RPM) tartományú alkal-
mazások felügyeletére is felhasználható.

Egyedülálló fogaskerék- és csapágyállapotfigyelés 
A HD ENV® módszer, amely több, mint négy évtizednyi tapasztalatra és 
innovációra épül, a további technológiai előrehaladást jelenti a rezgés-
figyelés terén, és kiemelkedő teljesítőképességet nyújt a legkorszerűbb 
technológiákkal együttesen.



A különbség az adatokban rejlik
A HD a digitális állapotfigyelési technológiák 
jövőjét jelenti. Ezt a módszert a többi technoló-
giától az a képessége különbözteti meg, hogy 
képes zavarmentes rezgési adatokat szolgáltatni 
nagy felbontású minőségben.

Nagyon nagy érzékenység, egyedülálló tisztaság
A HD ENV® módszer a rezgésfigyelés terén rendelkezésre álló legfej-
lettebb vizualizációs technológia, melynek keretében átgondoltan ki-
dolgozott és szabadalom által oltalmazott digitális jelfeldolgozási al-
goritmusok kivonják és kiemelik az érdeklődésre számot tartó jeleket 
a zajos, átfogó géprezgési jelek közül. A csodásan tiszta spektrumok 
és időjelek pillanatfelvételt adnak a gépállapotról annak érdekében, 
hogy a karbantartási részleg számára előre jelezzék a potenciális 
problémákat.

Ez a módszer skalár értéket (HD Real Peak - HD valódi csúcsérték) 
szolgáltat, amely a burkológörbe jel valódi amplitúdószintjét képvi-
seli. Ez az érték az adott károsodás súlyosságának megállapítására 
és riasztás megszólaltatására szolgál. HD Order Tracking funkció 
esetén a minták fordulatonkénti száma állandó marad, tekintet nélkül 
a fordulatszám (RPM) változására, melynek következtében a mód-
szer kristálytiszta, elkenődésmentes spektrumokat szolgáltat, ahol a 
jelforrás egyszerűen megállapítható.



A kördiagram nézet az időjelek elemzését 
új dimenzióba helyezi. Hajtóművek 

elemzése során a kördiagram elősegíti a 
felhasználók számára a fogas- 

kerékállapot vizualizálását. 

A mérések tisztasága az új HD ENV 
módszer digitális jelfeldolgozásának 

köszönhető, ami lehetővé teszi a hibák korai 
szakaszban való észlelését és megkönnyíti 

a helyes hibaelemzést.







Állapotfigyelési szakértelem
A SPM Instruments kizárólagosan fejleszti és értékesíti a piacon  a komplex gépészeti berendezésekből 
nyert állapotadatok mérésére, elemzésére és szolgáltatására szolgáló összes módszert. Teljeskörű 
megoldásokat szolgáltatunk, és a mérési módszerek és a kiváló teljesítőképességű termékek teljes 
skáláját kínáljuk az ipari gépek állapotfigyelése céljára, beleértve mind a csapágyak mérését és ke-
nésének elemzését, mind fejlett rezgéselemzését.

Teljeskörõ megoldásokat szolgáltatunk 
A magas szintű mérési módszereken túlmenően a széleskörű SPM termékcsalád mindenre ki-
terjed, a transzduktoroktól, távadóktól és kábelezéstől a hordozható műszerekig és a Condmas-
ter® elnevezésű saját, áramforrással rendelkező szoftverfelület által vezérelt online felügyeleti 
rendszerekig. Oktatási intézményünk, az SPM Academy szabványosított tanfolyamokat és egy-
edi oktatást is nyújt az állapotfigyeléssel foglalkozó személyek minden szintje számára, lehetővé 
téve számukra, hogy teljes mértékben naprakészek legyenek és folyamatosan frissítsék a ter-
mékeinkkel és módszereinkkel kapcsolatos ismereteiket. A Mobius Institute intézettel való part-
neri kapcsolatunk segítségével a SPM Academy akkreditált, ISO (18436-2/3) szabvány szerinti 
CAT I, II és III kategóriának megfelelő rezgéselemzői tanfolyamokat biztosít.

Mõszaki megoldások minden kihíváshoz
A szabadalom által oltalmazott HD ENV® módszer, amely beépítésre 
került jelenlegi Leonova adatnaplózóinkba és a kiváló online rendszer-
eink Intellinova termékcsaládjába, biztosítja a kifejlődő gépsérülések 
lehető legkorábbi észlelését. 
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