Tisková zpráva

Trvalé monitorování p ináší efektivní úspory

FAG SmartCheck: úsp šné uvedení na trh

Kompaktní m icí p ístroj FAG SmartCheck spole nosti Schaeffler zaznamenal od
svého uvedení na trh po átkem roku 2011 velké úsp chy. Uživatelé z nejr zn jších
odv tví se mohli p esv

it o tom, že p edstavuje nekomplikované a hospodárné

ešení, které umož uje monitorovat i menší nebo z hlediska možného výpadku
mén

kritické stroje. P i nasazení u r zných agregát

u vibra ních sít, elektromotor , odd lova

zákazník , nap íklad

(tzv. dekantér ),

erpadel nebo

kompresor , vyhov l p ístroj FAG SmartCheck veškerým požadavk m. Zákazník m
itom poskytl nejen spolehlivé informace pot ebné k zajišt ní pohotovosti za ízení,
ale i rozsáhlý soubor dat týkajících se chování p íslušných stroj

v provozních

podmínkách.

FAG SmartCheck – m icí systém s minimálními rozm ry, které iní cca jen 44 mm
× 58 mm × 45 mm.
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Úsp šná diagnostika vibra ního síta ve spole nosti Spaleck GmbH & Co. KG
Vzhledem k tomu, že se vibra ní síto asto nachází na po átku delšího výrobního
procesu, p ináší jeho neplánovaná odstávka a s ní spojený výpadek výroby zna né
náklady. Spole nost Spaleck GmbH & Co. KGU proto hledala spolehlivé ešení
on-line monitorování, které by jí umož ovalo zvýšit disponibilitu vlastního vibra ního
síta a tím i disponibilitu strojních za ízení zákazník . V drsných podmínkách, které
v provozním prost edí vibra ních sít panují, se p ístroj FAG SmartCheck osv
a dosáhl ve všech ohledech p esv

il

ivých výsledk . Inteligentní systém m ení

umožnil identifikovat nejd ležit jší provozní stavy vibra ního síta a zajistit tak
pot ebnou disponibilitu za ízení. Protože samotné vibra ní síto zp sobuje vysokou
hladinu vibrací, je obzvlášt d ležité vypo ádat se s pot ebou vyfiltrovat ty správné
informace, které jsou nezbytné k diagnostice poškození. To dokáže jen velmi málo
za ízení, p

emž se v tšinou jedná o mnohem dražší systémy. P ístroj FAG

SmartCheck však bodoval nejen díky p esnému a spolehlivému monitorování, ale
i zásluhou jednoduchého uvedení do provozu a snadné obsluhy. Tento p ístroj
nap íklad

umož uje

využívat

více

než

20

standardn

p eddefinovaných

charakteristických parametr , které se také postaraly o bezproblémové nasazení
v provozu spole nosti Spaleck.

Vibra ní síto spole nosti Spaleck GmbH & Co. KG
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Úsp šná m ení na elektromotoru spole nosti Schorch Elektrische Maschinen
und Antriebe GmbH
Také v p ípad

elektromotor

lze podle zvýšené úrovn

vibrací a hluku v as

detekovat defekty ložisek. Spole nost Schorch Elektrische Maschinen und Antriebe
GmbH proto hledala bezpe né a zárove

nep íliš nákladné

ešení, které by

umož ovalo jak monitorování agregát zam ené na možná poškození ložisek, tak
i zaznamenávání dalších parametr

jako nap íklad teploty, zát že a otá ek.

Rozsáhlý soubor dat m l zajistit trvalou informovanost o celkovém stavu stroj , a to
i v p ípad t žko p ístupných nebo odlehlých za ízení. Dále m l být možný p ístup
k historickým údaj m, poskytujícím další informace o dlouhodobém provozním
chování p íslušných strojních za ízení. Za tímto ú elem provedla spole nost
Schorch instalaci p ístroje FAG SmartCheck u motoru, který pohání pístový
kompresor. V rámci inteligentního monitorování proces se zaznamenávaly i další
parametry jako t eba teplota prost edí a plášt

motoru, u nichž se zjiš ovala

souvislost se signály týkajícími se vibrací. Pro zákazníka m l ale prvo adý význam
výsledek m ení vibrací, upozor ující v as na po ínající poškození valivých ložisek.
Monitorování dekantér , erpadel a kompresor
ístroj FAG SmartCheck bodoval i v dalších aplikacích a suverénn se vypo ádal
s požadavky ohledn
jednozna

monitorování, které na n j byly kladeny. Umožnil nap íklad

identifikovat, zda byla aktuální nevyváženost dekanta ního za ízení

vyvolána jeho šnekem, nebo bubnem. Z hlediska údržby je takové zjišt ní nesmírn
ležité, protože pot ebné servisní zásahy se zcela liší dle p

iny zp sobující danou

nevyváženost. Bezchybnou identifikaci této takzvané „pohyblivé nerovnováhy“ mezi
šnekem a bubnem asto nedokážou jiné monitorovací systémy zajistit.
i m ení na podtlakových
spolehliv

erpadlech detekoval p ístroj FAG SmartCheck

nevyváženosti, nesprávná zarovnání a opot ebení ložisek. Tyto kritické

provozní stavy mohou v závislosti na oblasti nasazení vést k zastavení celé
podtlakové linky a zp sobit tak vysoké náklady související s tímto výpadkem.
Díky své vysoké flexibilit

se p ístroj FAG SmartCheck osv

il i v p ípad

agregát , které se nacházejí na odlehlých místech, jako jsou nap íklad erpadla
sloužící k protipovod ové regulaci, nebo u p ehradních jezer. Zaznamenaná data
lze snadno a pohodln

získávat

prost ednictvím

dálkového monitorování.

Provozovatelé jsou tak stále informováni o stavu za ízení, aniž by museli být u dané
instalace p ítomni, a mohou tak v p ípad

alarmu ihned podniknout pot ebná

protiopat ení.
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Další

diagnostické úsp chy

p ineslo nasazení

p ístroje FAG

SmartCheck

u kompresor . Ty bývají p i svém provozu vystaveny silnému zatížení i zna ným
vibracím, což m že b hem velmi krátké doby zp sobit neplánovanou odstávku
za ízení. P i použití p ístroje FAG SmartCheck bylo možné toto riziko snížit a také
zajistit komplexní monitorování. Prost ednictvím p ístroje FAG SmartCheck se
nap íklad poda ilo zjistit poškození ložiska tak brzy, že bylo možné bezpe
edejít kontaktu šroub . Díky tomu byl následný servisní zásah podstatn levn jší.
Vzhledem k tomu, že montáž p ístroje FAG SmartCheck nevyžaduje žádné
mechanické úpravy, lze jím snadno vybavit i stávající kompresory.

Nasazení p ístroje FAG SmartCheck u erpadla

Nízká cena – vysoká jistota
FAG SmartCheck p edstavuje inovativní m icí systém, který pomocí patentované
diagnostické technologie provádí monitorování v reálném

ase. Díky nízkým

po izovacím náklad m se tak nov vyplatí jej nasadit i u menších agregát . Tento
kompaktní m icí p ístroj se jednoduše instaluje, snadno obsluhuje a díky svým
perspektivním charakteristikám p ispívá k optimalizaci proces
náklad

a tím i ke snížení

na životní cyklus za ízení. Nabídku p ístroje FAG SmartCheck dopl uje

jedine ná a komplexní nabídka spole nosti Schaeffler – týkající se poradenství,
uvedení do provozu, servisu na dálku i smluv o provád ní údržby, až po standardní
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a individuální školení. Také tato nabídka p esahuje obvyklý standard a vždy
zohled uje i bezpe nost za ízení a proces .

Schaeffler Industrial Aftermarket
Obchodní divize Schaeffler Industrial Aftermarket (IAM) zodpovídá za poskytování
náhradních díl a servisních služeb koncovým zákazník m i odbytovým partner m
ve všech d ležitých pr myslových odv tvích. Prost ednictvím inovativních ešení,
produkt

a služeb v oblasti valivých a kluzných ložisek, stejn

jako d sledným

posuzováním celkových náklad na vlastnictví (TCO) snižuje divize IAM udržovací
i provozní náklady, zvyšuje disponibilitu za ízení a tím i úsp šnost podnikání svých
zákazník . Spole nost Schaeffler AG pat í se zhruba 74 tisíci zam stnanci na celém
sv

ve více než 180 závodech a s obratem skupiny více než 10,7 miliardy eur (za

finan ní rok 2011) v celosv tovém m ítku k p edním výrobc m valivých ložisek
a dodavatel m díl pro automobilový pr mysl.
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