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A téma jelentősége 
A prediktív karbantartási taktika felértékelődik 
 ISO-TS 16949 
 ISO5500X 
 TPM, Lean… 
 
 
Felismerik: a berendezések megbízhatóságának első 
védelmi vonala a kezelő! 
Humán szenzor előnyei: nagy számú, géppel szoros 
kapcsolatban levő, „állapotfigyelők” 



A téma jelentősége 
A korszerű karbantartás célja: 
 A hibák KÖVETKEZMÉNYEINEK mérséklése 
 A következmények megbecslése és 

elkerülésük/csökkentésük módjának mérlegelése 
Eredmény: a mai karbantartási rendszerek gyakrabban 
ellenőriznek, hogy aztán idejekorán beavatkozzanak. 

 



Miért kérdés egyáltalán? 

 Lényegesek a gyakori ellenőrzések 
 Lényeges a gépállapot romlását leghamarabb észlelni 
 Rendelkezésre áll nagy számban a személyzet (nem 

mindenütt) 
 Akkor ~? 
 Prediktív = műszeres diagnosztika (?) 
 Lényeges, hogy nem mérhető minden a szokásos 

diagnosztikai műszerekkel 
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 …hajlamos mindent szögnek nézni 
 Előrejelzés, gépállapot = műszeres mérések 

 Auditor: ami számokkal alátámasztható (!) 
 Mérnökök: csak a hideg tények, egzakt 

megfogalmazások (vas és egyenletek) 
 

Így azonban a humán szenzort nem használjuk! 



Az állapotvizsgálati technika 
fejlődése 
 Érzékszervi diagnosztika 
 Műszeres diagnosztika 
 Műszeres diagnosztika + szakértői rendszerek 
 („Távdiagnosztika”) 
 Érzékszervi diagnosztika 



Prediktív karbantartás és audit 
 Egy audit során a megfelelőséget vizsgálják 
 Auditkritériumok teljesülésére keresnek 

auditbizonyítékot 
 A felülvizsgálat során egzakt rendszert kell bemutatni 
 Mi lehetne egyértelműbb, mint a mérések és  

eredményeik? 



Az érzékszervi diagnosztika 
problémája 
 Nem/nehezen számszerűsíthető 
 Nem objektív 
 Nem reprodukálható 

 
 Ez teljes mértékben így igaz? 



Néhány példa „érzékszervi” 
diagnosztikára 
 Terepi olajvizsgálatok: színskála összehasonlítás 
 Lógás, holtjáték, kopottság ellenőrzése (méréssel) 
 melegedések észlelése: kézzel, termocímkével, 

Thermoscale-el 
 felületek közötti nyomáseloszlás észlelése Prescale-el 

(párhuzamos illeszkedés vizsgálata) 
 vmely geometria megváltozásának észlelése (pl. 

tompahegesztő elektróda vége) 
 bordásszíj állapotának ellenőrzése (GE példa) 
 csapágyak ellenőrzése (GE példa)  





Egy kitérő: UH szivárgás vizsgálat 
 UH szivárgás vizsgálat: 

 Mérés? Nem igazán, inkább csak intenzitás alapján 
hangforrás lokalizálás 

 Mérőszámok: 
 dB, m3, kW… távoli becslések (~30%-os pon- 

tosság) 
 Légfogyasztás adatok: jó számszerűsítés 
 

 Rendszer:  
 Levegő fogyasztás adatok rögzítése – bázis 
 Szivárgás vizsgálatok, szivárgási helyek feltárása/megszüntetése – 

fejlesztés 
 Jkv, karbantartásnál a levegő felhasználás csökkentésének folyamata 

leírt 
 Visszamérések: újra szivárgás vizsgálat, folyamatos légfogyasztás 

mérés 



Mi győzhette meg az auditort? 
 Mitől prediktív a szivárgás vizsgálat? 

 A levegőrendszer legjellemzőbb hibáit, a szivárgási 
helyek kialakulást idejekorán képes észlelni 

 Rendszert építettek mögé 
 Működtetik: ütemterv írja elő a vizsgálatokat, jkv, 

eredményeit beépítik a karbantartási döntésekbe 
 Légfogyasztás adatokkal alá lehet támasztani a 

tevékenység hatásosságát 
 (Aranybánya!) 



Még egy kitérő: termográfia 
 Hogyan számszerűsítené Ön a termográfiai 

eredményeket? 
 Hát ez az! 
 Nincs rá szabvány (50C tűzbiztonsági szempontból, de 

egyébként…) 
 Mégis prediktív taktika 
 Létesítmények, gépek biztosításához alapvetően 

szükséges  



Mi tegyen, aki ki akarja aknázni ezt 
az aranybányát? 
 Ne mondjunk le róla: 

 „Áh! Ezek csak nők!” 
 „Nincs ezeknek még nyolc osztályuk sem, hogyan 

győzzem meg őket!” 
 … stb. 

 Tudatosan építsen rá 
 Közösen a dolgozókkal alakítsa ki 
 Rövid képzésekkel támogassa 
 Előnyök bemutatásával 
 Önaudittal „kényszerítse ki” 



Hogyan alakítsuk ki 
 Nem külön rendszer, hanem az egyik taktika 
 Vagyis a karbantartás korszerűsítés folyamatába 

illeszkedik 
 Egyik kimenete az ERCM-nek… 
 …és az eszközosztályokhoz rendelt stratégiáknak 



Karbantartás korszerűsítésének 
folyamata 



Eg
y 

TP
M

-e
s m

eg
va

ló
sít

ás
 

Szennyeződés TU szerint

Excentrikusság Karbantartás értesítése,Maximo

Forgás ellenőrzése Karbantartás értesítése,Maximo

Nyikorgás működés közben

zörgés

Kuplung szétcsúszás

egyenetlen forgás

Kattogás

Zörgés

Karbantartás értesítése,Maximo

Sérülés Karbantartás értesítése,Maximo

Karbantartás értesítése,MaximoSérülés

Kuplung csapágy M
M Karbantartás értesítése,Maximo

M

M
M

Karbantartás értesítése,Maximo

Emelő orsó M

Emelő lánc M
M Mozgás közben zörgés Karbantartás értesítése,Maximo

M

Forgás közben nyikorgás Karbantartás értesítése,Maximo

M

Görgők M
M



Ahol milliók bújhatnak meg 
 Az adott berendezés folyamatos üzemű, bevonat 

készítő gép, 36 szállal 
  Egy váratlan megállás0 ~0,5MHUF kiesés 
 Korábban átláthatatlan burkolat, heti több váratlan 

megállás 
 TPM során plexit 

 kapott és rendsze- 
res kezelői ellen- 
őrzés alá vettük 

 Eredmény = havi egy-két megállás! 



Hegesztési erősség(fólia-spirál) ellenőrzésére - 
szemrevételezési határminta 

Nem megfelelő 
 (gyenge hegesztés) Megfelelő 

Nem megfelelő 
(túl erős hegesztés) 

 Lámpagyártásban a belső fémrészek egymáshoz 
erősítése nagy jelentőséggel bír. 

 A nem megfelelő tompahegesztés műszaki okainak 
kiszűrése szemrevételezéssel is lehetséges. 



Az ellenőrzés alapja: csekklista 
 Aláírási ív, pipapapír, igazoló dokumentum… stb. 
 ÉD önaudit: feladatlista - csekklista – tényállapot 

összehasonlítása és 
 Eltérések láthatóvá tétele, majd fejlesztési feladatok 



Prediktív-e az érzékszervi 
diagnosztika? 
 Igen ha rendszert építünk rá! 
 Törekszünk a döntési pontoknál minél 

egyértelműbbnek lenni (Pl. határminta) 
 Beépül a karbantartási döntésekbe az eredménye 

(folyamata van) 
 Felülvizsgáljuk, fejlesztjük rendszeresen (önaudit) 
 Hatását ki tudjuk mutatni (gépállások, légfogyasztás… 

stb.) 



Kérdések? 

További kérdések esetén: 
Fekete Gábor  
tpm tanácsadó 
tpm@aastadium.hu 
20/973-2866 
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