FAG SmartCheck
Nadzór stanu ka dej maszyny

Przedmowa

Wzrastaj ca konkurencja wywiera presj na koszty i zmusza
przedsi biorstwa do obni ania kosztów utrzymania.
Konieczne jest unikanie nieplanowanych przestojów i jednocze nie
stawiane s wymagania maksymalnej trwa

ci urz dze .

W drogich urz dzeniach, jak na przyk ad w stalowniach
czy przemy le papierniczym, od wielu lat wa y g ówne i ich
yskowania s permanentnie nadzorowane online przy u yciu
kompleksowych lecz równie kosztownych systemów.
W urz dzeniach standardowych, jak pompy, wentylatory
i przek adnie, ze wzgl du na brak op acalnych rozwi za online
dotychczas rezygnowano z ci ego nadzorowania.
Urz dzenie FAG SmartCheck stanowi op acalny i innowacyjny
system ci

ego zdecentralizowanego nadzorowania online

maszyn i parametrów procesowych.
Urz dzenie oferuje w ciwo ci drogiego systemu, ale jest
zwarte, proste w monta u i atwe do stosowania.
System ma budow modu ow i daje si w ka dej chwili
przystosowa do zmienionych wymaga .
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FAG SmartCheck
Charakterystyka
Urz dzenie FAG SmartCheck stanowi innowacyjny system
online, który mo e by stosowany w wielu zespo ach maszyn.
Zalety charakteryzuj ce FAG SmartCheck :
niewielka i wytrzyma a obudowa
niski koszt inwestycji
intuicyjna obs uga
mo liwo rozbudowy
obszerne informacje o stanie maszyn dzi ki uwzgl dnieniu
parametrów procesowych, jak na przyk ad:

– moc
– ci nienie
– przep yw

informacje o d ugoterminowym rozwoju stanu technicznego
maszyn, dzi ki zintegrowanej pami ci do zapisu danych.

po czenie z centrum sterowania lub sterowanie przez
interfejs
pewnie dzia aj cy alarm, dzi ki opatentowanej metodzie
nastaw i sygnalizacji warto ci progowych
bezpo redni dost p do systemu poprzez sie Ethernet
oraz interfejs sieciowy
ochrona danych przez wielostopniowy system dost pu
bezp atna aplikacja na smartfon
kompletny serwis dla
ysk tocznych i diagnostyki maszyn

Obs uga i komunikacja

Urz dzenie FAG SmartCheck mo na obs ugiwa w atwy
i intuicyjny sposób za pomoc dwóch przycisków
indukcyjnych.
Za pomoc interfejsu sieciowego, korzystaj c z ka dej
standardowej przegl darki WWW, mo na po czy si z
zintegrowanym w urz dzeniu oprogramowaniem FAG
SmartWeb.
Poprzez z cza mo na pod czy urz dzenie przyk adowo
do systemu sterowania, centrum dyspozycyjnego, lub PC,
Ilustr. 1

Dioda LED stanu, czerwona,
ta, zielona
Przycisk, reset alarmu
Przycisk, aktywacja tryb nauki
cze:
Ethernet, zasilanie, skr tka PoE
acze:
RS485, zasilanie
cze:
wej cie-wyj cie, analogowe i cyfrowe

Ilustr. 1
Diody LED, przyciski i z cza

Dzia anie

Urz dzenie FAG SmartCheck jest gotowe do stosowania
natychmiast po dostarczeniu. Zintegrowany zestaw
parametrów charakterystycznych pozwala na ogólny,
skuteczny nadzór stanu.
Dla bardziej dok adnego nadzorowania mo na wybra
dost pne w urz dzeniu szablony konfiguracji pomiarowych,
na przyk ad dla wentylatora lub pompy. Szablon wype nia
si danymi konstrukcyjnymi i operacyjnymi nadzorowanej
maszyny.
Dla
ysk tocznych jest w tym wypadku dost pny
zintegrowana baza danych dla standardowych
ysk FAG oraz
INA. Baza mo e by w ka dej chwili rozszerzona przez
ytkownika o dalsze
yska.
Zale nie od wybranego szablonu mo na dostosowa
odpowiedni parametr, przyk adowo:
typ
yska
liczba opatek wentylatora
zaz bienia
ugo ci pasów.
Wygenerowana tym sposobem charakterystyka pozwala
na bardzo precyzyjne nadzorowanie maszyny.

FAG SmartCheck

Konfiguracja

Urz dzenie FAG SmartCheck umo liwia jednoczesne nadzorowanie
wielu elementów sk adowych maszyny. Mo liwe jest utworzenie
asnych konfiguracji pomiarowych ze wspomaganiem asystentów
zawartych w oprogramowaniu. Dla nadzorowania maszyny mo e by
jednocze nie zastosowanych kilka konfiguracji pomiarowych.
Konfiguracja mo e by kopiowana dla dowolnej liczby urz dze .

Nadzorowanie

Pomiary drga i parametry procesu jak na przyk ad ci nienie i
przep yw s korelowane.

Alarmowanie

Zg oszona do opatentowania metoda automatycznego dopasowania i
sygnalizacji warto ci progowych umo liwia pewno dzia ania alarmu .
Dioda LED na urz dzeniu sygnalizuje natychmiast alarm. Poprzez cza
alarm mo e by przekazany do centrum sterowania.
Bezp atna aplikacja powoduje, e ka dy smartfon mo e sta si

Ilustr. 2
Smartfon jako odbiornik alarmowy
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odbiornikiem sygna u alarmowego w sieci WLAN, Ilustr. 2.

Zastosowanie

FAG SmartChewck rozpoznaje wczesne stadium

uszkodzenia w ró nych urz dzeniach. Przyk adowe pokazuje
Ilustr. 3.
1

2

3

4

5

6

silnik elektryczny
pompa cieczy
dekanter
przesiewacz wibracyjny

wentylator

7

8

spr arka

pompa prózniowa

Ilustr. 3
Monitorowane urz dzenia
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przek adnia

FAG SmartCheck

Szablony standardowe

Szablony standardowych konfiguracji urz dzenia FAG
SmartCheck rozpoznaj nast puj ce uszkodzenia:
uszkodzenia
ysk tocznych
niewywa enia
dy ustawienia
uderzenia.

Nadzorowanie rozszerzone

ytkownik mo e stosowa standardowe szablony nadzorowania.
Dodatkowo istnieje mo liwo zastosowania szablonów
specyficznych dla danego urz dzenia. Rozpoznany specyficzny
wzorzec uszkodze mo e by przypisany do danej cz ci
urz dzenia. Przyk ady pokazuje tabela.

Szablony dla danego urz dzenia
Urz dzenie
Silniki elektryczne

Charakterystyka rozpoznana za pomoc szablonu
dla danych urz dze
Uszkodzenia uzwoje i lu ne pr ty wirnika

i motoreduktory
Pompy pró niowe

Zu ycie cierne i kawitacja

i pompy p ynów
Wentylatory i wyci gi

Cz stotliwo

Spr arki

Zmiany typowego wzorca drga

opatkowa

Przek adnie
Oddzielacze
i dekantery
Przesiewacze
wibracyjne

Uszkodzenia na zaz bieniu
Kawitacja, niewywa enia limaka
i b bna
Osadzanie sit, lu ne spr

yny, p kni cie spr yny

Dzia anie
Nadzorowanie za pomoc urz dzenia FAG SmartCheck mo e
nast powa na trzech poziomach. W pierwszym poziomie
poszczególne maszyny b
nadzorowane w sposób niezale ny.
Je li u ytkownik wybierze poziom drugi, urz dzenie zostanie w
inteligentny sposób zintegrowane z systemem sterowania maszyny.
Stopniem trzecim mo e by zlecony, zewn trzny serwis jak na
przyk ad zdalny dost p przez po czenie internetowe, nadzór i

doradztwo. Ilustr. 4

Zdecentralizowany
nadzór maszyn i procesów
Intelligentna integracja procesu

Ilustr. 4
Poziomy nadzorowania

Niezale ne nadzorowanie
maszyn
i procesów
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Serwis zewn trzny

Instalacja i okablowanie urz dzenia FAG SmartCheck jest proste.
Urz dzenie jest natychmiast gotowe do pracy. Dane s dost pne
bezpo rednio z pami ci urz dznia.

Inteligentna integracja
procesu

Inteligentna integracja procesu jest mo liwa poprzez cza. W
trakcie komunikowania si nast puje wymiana danych oraz
informacji przyk adowo ze sterownikiem PLC lub centrum
sterowania. Specyficzna dla u ytkownika integracja z magistral
danych jest realizowana przyk adowo w standardzie RS485.

Serwis z jednego ród a

Interfejs sieciowy FAG SmartCheck pozwala na zdalny dost p
do danych pomiarowych drog po czenia internetowego.
Stwarza to mo liwo
przeniesienia nadzorowania do
zewn trznego centrum sterowania.

FAG SmartCheck

Oprogramowanie

Z ka dym urz dzeniem FAG SmartCheck jest zintegrowane
oprogramowanie FAG SmartWeb. Umo liwia ono dost p do
urz dzenia z dowolnej przegl darki WWW.
Oprogramowanie FAG SmartUtility light stanowi bezp atny
program na PC za pomoc którego mo na konfigurowa adres
sieciowy, pobiera dane i aktualizowa wewn trzne
oprogramowanie (Firmware).
atny program FAG SmartUtility pozwala na nieograniczony
dost p do wszystkich funkcji urz dzenia FAG SmartCheck, patrz
tabela.
Funkcja

Zakres funkcji

SmartWeb SmartUtility SmartUtility
light

Wskazania stanu parametrów

–

Informacje o systemie

–

Analiza danych pomiarowych

–

Wskazania trendu

–

Wybór szablonów elementu

–

Konfiguracja wej

–

i wyj

Konfiguracja i aktywacja walidacji

–

Konfiguracja i aktywacja wyzwalania

–

Konfiguracja zarz dzania u ytkownika

–

Wskazanie sygna u wej ciowego w
czasie rzeczywistym
Konfiguracja ustawie TCP/IP

–
–

Aktualizacja oprogramowania
Firmware

–

Pobieranie i gromadzenie danych

–

Zewn trzne analizowanie danych

–

–

FAG SmartCheck w sieci

–

–

Pobieranie i wysy anie konfiguracji

–

–

Zarz dzanie wszystkimi urz dzeniami

wprowadzane przez to oprogramowanie
– nie wspierane przez to oprogramowanie
mo e zosta za adowane, zostanie zrealizowane przez FAG SmartWeb

Przy stosowaniu oprogramowania FAG SmartUtility light i FAG
SmartUtility jest wymagany komputer z systemem Windows, patrz
wymagania sprz towe w tabeli na stronie 15.

Analza danych

Urz dzenie FAG SmartCheck oferuje liczne mo liwo ci
analizowania danych pomiarowych i oceny stanu nadzorowanego
urz dzenia
Na podstawie sygna u przyspiesze i sygna u obwiedni
przyspiesze okre lane s nast puj ce ogólne parametry:
RMS warto

szerokopasmowa

RMS w selektywnych pasmach
Warto

szczytowa

Wspó czynnik szczytu
Warto

okresowa

W-Count
Temperatura.
Urz dzenie FAG SmartCheck oblicza jednak nie tylko parametry
ogólne. Mo liwe jest zastosowanie zintegrowanych w urz dzeniu
szablonów do nadzoru w selektywnych pasmach cz stotliwo ci,
charakterystycznych dla ró nych komponentów maszyny.
Charakterystyczne wzory widm cz stotliwo ci drga np. dla wa u, ko a
pasowego lub ko o wentylatora wskazuj odpowiednio wcze nie na
rozpoczynaj ce si uszkodzenie. W po czeniu z parametrami
procesu, jak na przyk ad momentem obrotowym, obci eniem lub
pr dko ci obrotow mo na wykona precyzyjne orzeczenie o
rozwoju uszkodzenia.

FAG SmartCheck

Prezentacja trendu

Prezentacja trendu stanowi najprostsze i najbardziej wyraziste
przedstawienie parametrów. W jednej chwili staje si zauwa alna
zmiana w zachowaniu drga . Ju niewielkie zmiany s widoczne na
obrazie przebiegu drga Ilustr. 5

Zobrazowanie trendu
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i sygna u na przestrzeni
5-ciu miesi cy

Ilustr. 5
Prezentacja obrazowa

Analiza pog biona

Dostosowanie progów
alarmowych

Do przeprowadzenia takiej analizy stosowana jest przegl darka
FAG SmartUtility. Przegl darka oferuje wiele narz dzi
atwiaj cych do wiadczonemu u ytkownikowi dokonanie analizy.
W stanie dostawy w urz dzeniu jest zastosowane wst pne
ustawienie progów alarmowych. Drgania maszyny podlegaj
ka dorazowo wp ywom ró nych warunków pracy. Dla
precyzyjnego dostosowania progów alarmowych do specyfiki
maszyny, urz dzenie FAG SmartCheck dysponuje
automatycznym modu em trybu uczenia. U ytkownik musi
czy tryb uczenia bezpo rednio podczas uruchamiania
maszyny.
Wtedy podczas ka dego stanu pracy maszyny odpowiednie
warto ci drga zostan zmierzone i przyporz dkowane.
Na podstawie danych z pomiarów drga przyrz d FAG SmartCheck
sam wyznaczy w ciwe progi alarmowe. Jednocze nie zostanie
uwzgl dniona zale no drga od licznych wielko ci procesowych.
Gdy tylko w dyspozycji znajdzie si wystarczaj ca ilo danych
pomiarowych, FAG SmartCheck automatycznie zast pi za one
pocz tkowo warto ci danych dla progów alarmowych, nowo
ustalonymi.
Na drodze wielowymiarowego dostosowywania progów
alarmowych nast pi rozpoznanie stanów krytycznych maszyny dla
ka dych warunków pracy, gwarantuj c skuteczne alarmowanie.

Serwis
Uruchamianie

Schaeffler oferuje obszerne us ugi od strategii nadzoru poprzez
uruchomienia a do zdalnego nadzorowania.
Wspólnie z klientem zostaje ustalona strategia nadzorowania,
monta urz dzenia oraz dokonanie pomiarów referencyjnych.

Szkolenia

Pracownicy s szkoleni w zale no ci od ich wiedzy podstawowej
i wymaga . Tre szkole dotyczy obchodzenia si z urz dzeniem
i obs ugi oprogramowania.

Eksploatacja

W ka dym wypadku mo na korzysta z naszego do wiadczenia.
Eksperci pomagaj na przyk ad w ocenie wyników pomiarów. Je li
wyniki pomiarów wskazuj na uszkodzenia otrzymuj Pa stwo
wytyczne do dalszego post powania.

Zdalne
monitorowanie

Je li na miejscu niedost pna jest wiedza ekspercka lub brak
wyszkolonych pracowników, korzystne jest zdalne monitorowanie,
Ilustr. 6

Ilustr. 6
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Zdalne monitorowanie
z ocen danych przez
firm Schaeffler
Je eli firma Schaeffler otrzyma zlecenie zdalnego monitoringu,
wówczas klient otrzymuje regularne sprawozdania o stanie
agregatu oraz zalecenia odno nie post powania w kierunku
poprawy przydatno ci urz dzenia. Je li urz dzenie FAG
SmartCheck wykryje pocz tki uszkodzenia, klient zostaje
natychmiast powiadomiony. Zostanie zaplanowana naprawa,
a cz ci zamienne b
we w ciwym czasie przygotowane.
Dalsze informacje znajd Pa stwo pod
www.FAG-SmartCheck.de
lub te poprzez bezpo redni kontakt z nami.

FAG SmartCheck

FAG SmartCheck
Charakterystyka

Opis

Wielko

44 mm 57 mm 55 mm

Ci

(B H T)

ar

Materia oprawy

210 g
Tworzywo wzmacniane w óknem
szklanym

Mocowanie

ruba M6
Powierzchnia przylegania do
maszyny 25 mm

Stopie ochrony

IP 67

Wewn trzny czujnik drga

Zasilanie

DC 11 V do DC 32 V

Charakterystyka
Piezoelektryczny
czujnik przyspiesze

Maksymalny
pobór pr du

Skr tka Ethernet - PoE
200 mA przy 24 V

Zakres cz stotliwo ci

0,8 Hz do 10 kHz

Zakres pomiarowy

±50 g

Rozdzielczo

200 g

Temperatura pracy

–20 °C do +70 °C

System operacyjny

Linux wbudowany

Software
(J zyki: niemiecki
angielski, chi ski)

FAG SmartWeb
(Internet Explorer, Firefox)

Pomiary

FAG SmartUtility light

Charakterystyka
Funkcje pomiarowe

Pami
Charakterystyka
Pami programu i
pami danych

Opis
25 mV/g

Opis
Przyspieszenie, pr dko
i przemieszczenie przez ca kowanie
Temperatura i parametry procesu, jak
obroty, obci enie i ci nienie

Opis
64 MB RAM, 128 MB Flash

Procedury
diagnostyczne

Sygna czasowy, obwiednia
ledzenie obrotów i cz stotliwo ci
Analiza widmowa i trendu

cza
Charakterystyka
Elementy obs ugi

Opis
2 Przyciski dla trybu uczenia,
reset alarmu, ponowienie
startu, ustawienia fabryczne

Elementy wska nikowe

1 LED status i wska nik alarmu

Parametry stanu w
obszarze przebiegu
czasowego i widma
cz stotliwo ci

Obliczane parametry:
RMS, selektywne RMS,
Sk adowa sta a
Warto szczytowa,(peak, peak to
peak)
Wspó czynnik amplitudy
Monitoring stanu

1 LED potwierdzenie przycisku
2 LEDy wskazania komunikacji
Komunikacja

Ethernet 100 MB/s
RS485
Specyficzne

cza elektryczne

3 dwubiegunowe wtyki M12do zasilania, RS485, analogowe i
cyfrowe wej cia i wyj cia, Ethernet

Definiowane parametry:
DIN ISO 10816

Mo liwe s inne zdefiniowane przez
klienta parametry

FAG SmartCheck

Obróbka sygna u
Charaktery
styka
Rozdzielczo widma
cz stotliwo ci
Dok adno pomiaru
Zakres cz stotliwo ci
Filtr
dolnoprzepu
stowy

Filtr
górnoprzepustowy,
tylko
obwiednia
Specyficzne

Opis
1600 linii, 3 200 linii
6 400 linii, 12 800 linii
24 Bit, A/D-przetwornik
0,8 Hz do 10 kHz

50 Hz do 10 kHz
stopnie:
50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz,
1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz
750 Hz, 1 kHz, 2 kHz

Inne filtry na zapytanie

Opis
2 analogowe, 12 Bit,
zakres 0 Hz do 500 Hz:
Napi cie:
0 V do 10 V,
0 V do 24 V
Opór na wej ciu:

10 k

Pr d:

0 mA do 20 mA,
4 mA do 20 mA

500
Opór na wej ciu:
1 Wej cie impulsowe: 0 V do 30 V,
0,1 Hz do 50 kHz
Wyj cia

1 Analogowe, 12 Bit:
Napi cie:
Minimalny
opór obci enia:
Pr d:
Maksymal
ny
opór obci enia:
1 Wyj cie
prze czaj ce:

Oznaczenie przy
zamawianiu
Opis
SMART-CHECK.CABLE- Napi ciowy kabel zasilaj cy:
POW-P-M12-OE-10M
10 m, 8-pinowy
wtyk M12/ koniec swobodny
SMART-CHECK.CABLE- Ethernet-Kabel:
ETH-P-M12-RJ45-10M 10 m,
wtyk M12/ RJ45
SMART-CHECK.CABLE- Kabel wej cie/wyj cie:
IO-P-M12-OE-10M
10 m, 8-pinowy
wtyk M12 / koniec swobodny

Specyficzne

Wej cia i wyj cia
Charakte
rystyka
Wej cia

Akcesoria

0 V do 10 V
1000

Software
Charakterystyka
SMART.UTILITY

250

Otwarty kolektor
maksymalnie 1 A, 30 V
Specyficz Galwaniczne oddzielenie
ne
wyj cia od wej cia

Opis
atne oprogramowanie do
zarz dzania systemem

Wymagania sprzetowe dla oprogramowania
FAG SmartUtility i FAG SmartUtility light
Charakterystyka
System operacyjny

Opis
Windows

Procesor
Pr dko taktowania
procesora

Pentium III lub lepszy
600 MHz
(zalecana 1 GHz)

Pami

operacyjna

Rozdzielczo
0 mA do 20 mA,
4 mA do 20 mA

Inne akcesoria na zapytanie

Wolna pami
dysku

2 GB
(zalecane 4 GB)
ekranu Co najmniej 1024x768,
rozmiar czcionki normalny
na
40 MB
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