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Nowa era w monitoringu drgań
Zmiana w technologii monitorowania drgań, opatentowana metoda HD
ENV® to nowa technologia obwiedni drgań o wysokiej rozdzielczości do
wykrywania wczesnego stadium uszkodzeń przekładni i łożysk.

Drgania przechodzą na Wyższą Rozdzielczość
Z HD ENV, technologie monitorowania wysokiej rozdzielczości wkraczają w świat pomiarów drgań
i ich analizy. To nowe osiągnięcie w technologii monitorowania drgań jest idealnym uzupełnieniem
tradycyjnej analizy drgań. Metoda ta jest w stanie wykryć w bardzo wczesnym stadium, problemy
maszyn, które są zazwyczaj trudne do określenia we wczesnym stadium przy konwencjonalnych
metodach monitorowania drgań mechanicznych, takich jak wady w przekładniach i łożyskach.

Ultra długie czasy wczesnego ostrzegania przy minimalnej złożoności
Zapewniając wcześniejsze ostrzeganie niż jakakolwiek inna technologia monitorowania drgań,
HD ENV zapewnia bezproblemową eksploatację odpowiedzialnego majątku. Z możliwością korzystania ze standardowego, dobrej jakości akcelerometru, metoda jest idealna do monitorowania
przekładni i stanu łożyska przez długi okres. W zakładach korzystających już z monitorujących drgania
przetworników i przewodów, HD ENV jest szczególnie łatwy do wdrożenia.
Wyjątkowa precyzja i klarowność widm i przebiegów czasowych wskazujących lokalizację, rodzaj i
zakres powstających uszkodzeń z wielką dokładnością oraz najdłuższy czas ostrzegania. HD ENV jest
obsługiwana obecnie przez nasze zbieracze danych Leonova i systemy kontroli ciągłej Intellinova.

Wczesne ostrzeganie - klucz do rentownego utrzymania ruchu
Mając wystarczająco dużo czasu, aby zaplanować wymiany lub naprawy można
zachować budżet utrzymania ruchu. HD ENV zapewnia niezrównane wcześniejsze
ostrzeganie o pogarszającej się kondycji urządzenia i wadliwych komponentach.

Rozszerz okresy planowania z tygodni do kilku miesięcy
Wczesne ostrzeganie jest kluczowym elementem udanej strategii opartej na stanie technicznym
oraz istotne zmniejsza ryzyko awarii maszyny. Wprowadzenie właściwej technologii monitorowania
może stworzyć różnicę między kilka miesiącami lub tylko kilka tygodniami, do zaplanowania wymiany lub remontu.
Znaczna poprawę w technologii monitorowania drgań, HD ENV umożliwia wykrywanie usterek
przekładni i łożysk bardzo wcześnie, dzięki czemu możliwe jest ścisłe monitorowanie ich rozwoju
we wszystkich fazach aż do awarii. Poprzez znaczące wydłużenie horyzontu planowania dla utrzymania ruchu, metoda podwyższa sprawność utrzymania ruchu:
• bardzo długie czasy wczesnego ostrzeganias

• maksymalne rozszerzenie horyzontu planowania
• wydłużona żywotność komponentu
• obniżone koszty napraw
• zminimalizowanie nieplanowanych przestojów

HD ENV umożliwia szersze
horyzonty planowania niż
kiedykolwiek przedtem.

W branży morskiej i offshore, współpracując z dostawcą Approved Service Supplier można znacznie
zmniejszyć wymagania kontrolne egzekwowane przez stowarzyszenia klasyfikacyjne. SPM Instrument jest
zatwierdzonym dostawcą usług monitorowania stanu przez Det Norske Veritas, Lloyd Register oraz ABS.

HD ENV jest udoskonaleniem
zbierania danych drgań przetwarzanych
i prezentowanych użytkownikowi.

Doskonała technologia do monitorowania – Prasy • Cylindry Yankee • Przekładnie zębate
Prasy walcowe • Kruszarki • Przenośniki • Dźwigi • Urządzenia przeładunkowe • Piece obrotowe
Młyny kulowe • Miksery • Komory fermentacyjne • Rolki ciągnące • Przekładnie planetarne i inne.

Doskonały monitoring przekładni i łożysk
Opierając się na ponad czterdziestu latach doświadczeń i innowacji, HD
ENV to kolejny postęp technologiczny w monitorowaniu drgań, zapewniający znakomitą wydajność zgodnie z najnowszym stanem wiedzy.

Łatwość zastosowania i zrozumienia
Z HD ENV, zniekształcone dane pomiarowe, rozmyte widma i niepewne wnioski na temat stanu
mechanicznego należą już do przeszłości. Cztery poziomy uszkodzenia łożyska powszechnie zauważane w łożyskach tocznych można dokładnie zaobserwować i ściśle monitorować na każdym
etapie rozwoju. Zestaw predefiniowanych filtrów jest łatwo wybieralny; każdy zaprojektowany do
wykrywania uszkodzeń lub nieprawidłowości na różnych etapach. Po zakończeniu pomiaru, stan
maszyny jest analizowany na bazie ustalonych limitów alarmowych i prezentowany w intuicyjnej
kolorystyce zielono - żółto - czerwonej.

Ekonomiczne rozwiązanie o wysokiej wydajności
HD ENV oferuje obwiednię drgań na zupełnie nowym poziomie i jest idealnym uzupełnieniem
konwencjonalnych technik drganiowych. W widmach i sygnałach czasowych z wybitnym poziomem szczegółowości, zdarzenia związane z udarami, takie jak uszkodzenia kół zębatych i łożysk są
łatwe do zidentyfikowania. Technologia może być stosowany poprzez standardowe przetworniki
IEPE, a więc zaletą jest wykorzystanie już istniejących inwestycji w infrastrukturę i szkolenia z analizy drgań. HD ENV może być stosowany do monitorowania w bardzo szerokim zakresie obrotów.

Różnica jest w danych
HD jest przyszłością w cyfrowej technologii monitorowania stanu. Zdolność do przedstawienia danych
wolnych od zakłóceń w wysokiej jakości HD umieszcza HD ENV ponad innymi technologiami.

Ekstremalna czułość, doskonała klarowność
HD ENV oferuje najbardziej zaawansowaną technologię dostępną
w monitorowaniu drgań. Pomysłowo zaprojektowane i opatentowane algorytmy przetwarzania sygnału cyfrowego wyróżniają i
wzmacniają sygnały z istotnych, pełnych szumów sygnałów drgań
ogólnych maszyny. Widma i sygnały czasowe są cudem klarowności, w postaci stopklatki stanu maszyny zapewniając Działowi
Utrzymania Ruchu uwypuklenie potencjalnych problemów.
Metoda dostarcza wartość skalarną, HD Real Peak, który reprezentuje sygnały obwiedni o rzeczywistej amplitudzie. Wartość ta jest
stosowana do określenia natężenia uszkodzenia w powiązaniu z
wyzwalaniem alarmu. Dzięki HD Order Tracking, ilość próbek na
obrót pozostaje na stałym poziomie, niezależnie od wahań prędkości obrotowej, zapewniając krystalicznie czyste widma bez wady
rozmycia, dzięki czemu źródło sygnałów jest łatwe do identyfikacji.

Klarowność pomiarów jest
związana z cyfrowym przetwarzaniem
sygnałów w nowej technologii HD ENV,
umożliwiając wykrywanie błędów na
etapie początkowym i ułatwiając
prawidłową analizę wad.



Wykres Kołowy oferuje analizę
przebiegów czasowych w nowym
wymiarze. W analizie przekładni,
wykres kołowy pomaga operatorowi
wizualizować stan koła zębatego.

Rozwiązania techniczne dla każdego wyzwania
Wiedza o monitorowaniu stanu
SPM Instrument wyłącznie opracowuje i sprzedaje technologie do pomiaru, analizy i prezentacji
danych z zespołów maszyn. Jesteśmy dostawcą kompleksowych rozwiązań, oferując pełną gamę
metod pomiarowych oraz wysokowydajnych produktów do monitorowania stanu maszyn przemysłowych. Analiza stanu i smarowania łożysk lub zaawansowana analiza drgań – tym wszystkim
się zajmujemy.

Dostawca rozwiązań kompleksowych
W załączeniu do zaawansowanych technologii pomiarowych, SPM oferuje wszystko od przetworników, nadajników i okablowania do przyrządów przenośnych oraz systemów on-line kontrolowanych przez własną platformę oprogramowania, Condmaster ®. Nasz obiekt szkoleniowy
SPM Academy oferuje standaryzowane kursy i szkolenia dopasowane do wszystkich poziomów
dla personelu zajmującego się Utrzymaniem Ruchu, umożliwiając im pełną i stale aktualizowaną
wiedzę na temat naszych produktów I technologii. Dzięki naszej współpracy z Mobius Institute,
SPM Academy zapewnia akredytowane kursy Vibration Analyst CAT I, II, III zgodnie z ISO
(18436-2/3).
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Opatentowana technologia HD ENV jest obecnie zintegrowana z naszymi
zbieraczami danych Leonova i rodziną wysokiej klasy systemów kontroli ciągłej
Intellinova, zapewniając jak najwcześniejsze wykrycie uszkodzenia maszyny.
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