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Karbantartás / 5 napos diagnosztikai képzés 
 
Cél: Megismertetni a cég karbantartó szakembereit a rezgésdiagnosztika alapjaival, 

különböző méréstechnikákkal.  
 
Időtartam: 5 nap (1+1+1+2 nap, amelyek között 1-1 hét telik el) 

 
Résztvevők száma:  2-6 fő 

 
A képzés tematikája: 

 
1. nap 

· Szintfelmérés - szakmai teszt (60 perc) 

· A teszt közös kiértékelése (60 perc) 

· Méréstechnikai alapok (90 + 90 perc) 

§ Az érzékelő és rögzítése, a mérési pont - szerepe, miként hat a 

végeredményre, tipikus hibák 

§ A jelkábel - szerepe, miként hat a végeredményre, tipikus hibák 

§ A jelfeldolgozás (szűrők, ablakok, átlagolás) - szerepe, miként hat 

a végeredményre, tipikus hibák 

§ Mobilitási spektrum - szerepe, miként hat a végeredményre, 

tipikus hibák 

§ Mérési gyakorlat 

· Számítható (várható) frekvenciák (60 perc) 

· A spektrumon megjelenő további frekvenciák (60 perc) 

· Az első nap összefoglalása, házi feladat kiadása (30 perc) 
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2. nap 

· Házi feladat megbeszélése (120 perc) 

· Mérési gyakorlat (120 perc)  

· Kiértékelési módszerek (120 perc)  

· Szabályok, ökölszabályok, tapasztalatok. (60 perc) 

· A második nap összefoglalása, házi feladat kiadása (30 perc) 

 

3. nap 

· Házi feladat megbeszélése (120 perc) 

· Konkrét vizsgált szerkezet mérése és elemzése (180 perc)  

· A mérési gyakoriságról, a P-F elmélet (30 perc)  

· A szakértői rendszerekről (90 perc) 

· A harmadik nap összefoglalása, házi feladat kiadása (30 perc) 

4. nap: 

· Házi feladat megbeszélése (120 perc) 

· Rezgésvizsgálat egyéb alkalmazási lehetőségei a megrendelőnél (60 perc)  

· A speciális gördülőcsapágy vizsgálati eljárásokról  (SEE, gSE, Spiker 

Energy, Envelop, SPM). Előny és hátrány (120 perc)  

· Mérési és értékelési rend/terv összeállítása a konkrét problémára (vizsgáló 

szerkezet) (60 perc)  

· Kérdések - válaszok (igény szerint) 

 

5. nap: 

· Mérési és kiértékelési gyakorlat (7 óra) 


