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KORSZERÛ GÉPÁLLAPOT DIAGNOSZTIKA

Napjainkban már mindennapossá válnak azok a gépállapot felügyeleti technológiák és 
módszerek, melyek a termelést végzõ forgógépek, berendezések állapotfüggõ 
karbantartásához szolgáltatnak információt. Az olyan korszerû munkaszervezési eljárások, 
mint a TPM, vagy az olyan karbantartási stratégiák, mint a „Megbízhatóság alapú 
karbantartás”, vagy a „Kockázat alapú karbantartás” nem nélkülözhetik a méréseken alapuló 
objektív információkat a gépek állapotáról. A legrégebbi vizsgálati módszer a gépek 
állapotának meghatározására, a géphibák beazonosítására és azok nagyságának becslésére a
rezgésdiagnosztika.

Az általunk ismertetett rendszer alapja a DLI Engineering 
amerikai cég ExpertALERT automatikus hibadiagnosztikára képes 
mesterséges intelligencia alapú rezgésdiagnosztikai szakértõi 
szoftvere. A DLI rezgésdiagnosztikai technológiája triaxiális (3D) 
méréseket használ. A méréseket on-line automatikus, vagy off-line 
periodikus diagnosztikai felügyelõ rendszerekbe szervezhetjük. A 
US NAVY követelményei alapján kifejlesztett rendszer 
másodpercek alatt, akár a helyszínen képes bonyolult elemzések 

elvégzésére igen magas megbízhatósági szinten:
• A hiba kizárásának megbízhatósága 99%
• A hibatípus meghatározásának megbízhatósága: 96%
• A hibanagyság becslésének megbízhatósága: 89%

Ehhez a rendszerhez kapcsolódva cégünk kifejlesztette más 
diagnosztikai vizsgálati módszerek, interaktív kiértékelõ 
szakértõi szoftvereit, a ThermoALERT-et (termográfia), a 
LeakageALERT-et (szivárgás-detektálás), az OilALERT-et 

(használtolaj-analízis) 
és a FerroALERT-et 
(ferrográfia). Mindegyik szakértõi szoftver az adott 
diagnosztikai szakterület speciális kiértékelési 
eljárásait alkalmazza. A diagnosztikai döntéshozatalt 
az ExpertALERT eredményei támogatják. Az öt 
ALERT rendszer kapcsolódik a szakértõi rendszerek 
eredményeit integráltan megjelenítõ BDES (Board of 
Diagnostic Expert Systems) szoftverhez. A rendszer 
részét alkotja a Risk Analyzer kockázat-becslõ modul, 
amely a kockázatalapú karbantartáshoz - a 
diagnosztikai méréskiértékeléseket követõen - megadja 
a felügyelt forgógépek kockázati besorolását. 

Az IFSS (Information and Fault Statistic 
System) egy olyan Web-alapú szoftver, amely 
segítségével a felhasználók hálózaton 
keresztül elérhetik a diagnosztikai szakértõi 
rendszerek adatbázisait, és különbözõ 
statisztikai elemzéseket végezhetnek a 
berendezések hibafajtáival kapcsolatban. A 
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fenti integrált rendszer SAP kapcsolatát is 
kialakítottuk, amelynek révén minden reggel a 
döntéshozói értekezletre kerülnek az SAP PM 
modulon keresztül a gépállapot diagnosztikai 
eredmények és a forgógépek aktuális kockázati 
besorolásai.

Az ismertetett projekt megvalósult, a 
berendezések mûködnek, folyamatosan végzik a 
méréseket. A szoftverek adatbázisai nagyrészt 
már feltöltésre kerültek, az elemzések, a gépek 
állapotának értékelése folyamatosan történik. A 
diagnosztikai feldolgozó szoftverek egy része 
még bevezetés alatt van, de a rendszeres mérések 

végzéséhez a felhasználó már megteremtette a feltételeket.

Dr. Nagy István, müszaki tudományok kandidátusa,
Ügyvezetõ igazgató ( drnagyi@delta3n.hu )
Delta-3N Kft., 7030 Paks, Jedlik Á. u. 2. www.delta3n.hu
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