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A projekt fő célkitűzései 

•Új On-line rezgésdiagnosztikai projekt 

indítása a legfontosabb 100 stratégiai 

forgógép felügyeletére, 

•Integrált diagnosztikai rendszer kialakítása, 

•Kockázat alapú karbantartás bevezetése a 

forgógépeknél: dinamikus, állapotfüggő 

kockázati mátrix kidolgozása, 



A projekt főbb adatai 

•950 db RBs rezgésgyorsulás érzékelő, 

•14 km speciális jelkábel, 

•6,5 km vezérlő és kommunikációs kábel, 

•6,5 km betáp kábel, 

•107 db nyomásálló tokozat, TMUX gyártmány 

•110 db multiplexer, 

•15 db SpriteMax vezénylőben, vagy helyi 

szekrényben elhelyezve 

•Szakértői rendszerek, adatbázis kezelők, egyéb 

szoftverek 



Képek a Megvalósult Rendszerekről 



Képek a Megvalósult Rendszerekről 

BKI által jóváhagyott TMUX egység 



Képek a Megvalósult Rendszerekről 

A TMUX egység Delta-3N Kft. gyártmánya 



Képek a Megvalósult Rendszerekről 



Képek a Megvalósult Rendszerekről 



Szoftverek áttekintése 

1. Az egész rendszer alapja a DLI Engineering 

Corp. ExpertALERT automatikus diagnosztikai 

rendszere (Machine Condition Assesment 

Software) 

2. Delta-3N Kft. saját fejlesztésű szoftverei 

 

ExpertALERT lényege: nem csak rezgést mér, de 

• Kiértékeli a spektrumokat, automatikusan 

jelentést generál, 

• Meghatározza a géphibákat (több hiba 

egyszerre), 

• Megállapítja minden hiba súlyosságát, 

• Javaslatot ad a karbantartói teendőkre 



Szoftverek áttekintése 



Szoftverek áttekintése 

BDES – Board Of Diagnostic Expert Systems 

Szakértői rendszerek eredményeinek 

integrált megjelenítése 



Szoftverek áttekintése 

ThermoALERT 

Termovíziós képek tárolása 

és szakértése 



Szoftverek áttekintése 

OilALERT 

Olajvizsgálati eredmények 

tárolása és szakértése 



Szoftverek áttekintése 

FerroALERT 

Ferrográfiai vizsgálatot 

tárolása és szakértése 



Szoftverek áttekintése 

LeakageALERT 

Szivárgás detektálás során keletkező 

adatok tárolása és szakértése 



Szoftverek áttekintése 

Risk Analyzer 

Gép állapotától függő kockázat elemzés. 

KAR – Kockázat Analizáló Rendszer 



Szoftverek áttekintése 

ExpertALERT >> SAP 

Szakértői jelentések valamint 

útvonal tervek küldése SAP-ba 



Szoftverek áttekintése 

Information & Fault Statistic System 

ExpertALERT-ben található adatok 

Web-en történő publikálása 



Szoftverek áttekintése 

BDES – Board Of Diagnostic Expert Systems 

Szakértői rendszerek eredményeinek 

integrált megjelenítése 



BDES 

• Öt szakértői rendszer eredményeinek integrált 

megjelenítése 

• A gépek lehetséges hibáinak áttekintése és az egyes 

diagnosztikai eljárások által megerősíthető hibák 

kijelzése 

• Színkódolt állapot gombok, kattintásra megjelenik 

a jelentés 



BDES 



BDES 
Üzem Kockázati besorolás 

ThermoALERT 

LeakageALERT 

OilALERT 

FerroALERT 

Megjegyzések 



BDES 
Bármely jelentés egy kattintásra 



Szoftverek áttekintése 

ThermoALERT 

Termovíziós képek 

tárolása és szakértése 



ThermoALERT 

• Termovíziós képek központi helyen való szisztematikus 
tárolása, kezelése, a képek alapján szakértői jelentések 
létrehozása, archíválása 

• Termovíziós képek szabványosított kezelése – külön 
állományban a fénykép (JPG), külön állományban (CSV) a 
hőmérsékleti adatok => kamera típus független feldolgozás 

• Interaktív szakértés 

• ExpertALERT (jelentésekből hibák lekérdezése és ezen) 
hibák megerősítése (amelyek termovízióval megerősíthetők) 

• További, a termovízióval megerősíthető hibák megjelölése 

• Sablonok létrehozása a mérési pozíciókhoz 

• Trend készítése a hőmérsékleti adatokból (teljes kép, 
kijelölt terültek 



ThermoALERT 
Gépadatok 



ThermoALERT 
Jelentések Jelentés időpontjai 

Új jelentés 

Gyorsjelentés 

Diagnózisok 



ThermoALERT 
Részletes jelentés 

Funkció gombok 

Teljes kép és berajzolt 

területek 

Hőmérséklet histogram 



ThermoALERT 
Új jelentés hozzáadása – területek és vonalak megadása 

A böngészőben lehet 

területeket és vonalakat 

kijelölni (FLASH) 

Hőmérséklet histogram 



ThermoALERT 
Új jelentés készítése – szakértés 

 

Hiba megerősítés 

További hibák megjelölése 

További hiba leírása 

Megjegyzés 



Risk Analyzer 

Kockázat Analizáló Rendszer 

• ExpertALERT eredményei és szakértői 
beállításoktól függően meg tudja mondani 
bármely időpillanatban, hogy egy gép 
milyen kockázati besorolást kap 

• Valószínűségi változó – az ExpertALERT 
automatikus rezgésdiagnosztikai szakértői 
rendszer elemzései alapján kerül 
meghatározásra 

• Következmény változó – a gépek 
besorolása az üzemeltető szakemberek 
által a gép balesetének gazdasági, 
biztonsági, egészségi és környezeti hatása 
alapján 



IFSS 

• ExpertALERT-ben található adatok weben 
történő publikálása 

• A klienseken csak egy Internet Explorernek 
kell futnia 

• On-line és off-line adatbázisok együttes 
kezelése 

• Archív adatbázisok kezelése: egyszerre több 
on-line vagy off-line adatbázis kezelése 

• Önálló felhasználó kezelés 



IFSS 
Gépadatok Alap adatok 

Fénykép 

Mérőpontok 

(kattintható) 



IFSS 
Jelentések Gép rendelkezésre álló jelentései 

Gyorsjelentés 

Javaslatok 

Diagnózis 

Skála 

Nyomtatás 

Részletezés 



IFSS 
Mérési adatok Gép rendelkezésre eredményei 

Mérési 

adatok 



IFSS 
Hiba trend 

Gép eddigi hibái 

Hiba súlyosság ábrázolása 

az idő függvényében 

• Konkrét hiba kiválasztása 

• Trend vonal rajzolás 

• Trend görbe rajzolás 



IFSS 
Gép állapot trend 

A gép állapotai az 

idő függvényében 

• Trend vonal rajzolás 

• Trend görbe rajzolás 



IFSS 
Gép statisztika 

A gép múltbéli 

állapotai miként 

oszlanak meg. 



IFSS 
Mérőpont adatok Alap adatok 

Megjelölve, 

hogy melyik 

mérőpontot 

nézzük 



IFSS 
Spektrum Mérési időpontok 

Spektrum 



IFSS 
RMS értékek 

Három irány 

•Konkrét irány kiválasztása 

•Trend vonal rajzolása 

•Trend görbe rajzolása 



IFSS 
Orbit görbe 

ORBIT görbe, ha van 

megfelelő adat 



IFSS 
Tengely irányú mozgás 

Tengely irányú mozgás, ha 

van megfelelő adat 



IFSS 
Hibastatisztika 

Rendezés 

Hiba megnevezés Súlyosságok 

Kattintásra 

géplista 

Kördiagram 

rajzolható 



IFSS 
Hiba előfordulás 

Hiba 

Súlyosságok 



IFSS 
Állapot statisztika 



IFSS 
Hiba típusok megoszlása 



IFSS 
Legsúlyosabb állapotban lévő gépek listája 



IFSS 
A gépek aktuális állapotát bemutató lista 



Köszönjük a Türelmet 

és a Megtisztelő 

Figyelmet 

Dr. Nagy István 

Kungl István 

DELTA-3N Kft. 

www.delta3n.hu 


