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Abstract
Predictive maintenance is the most comprehensive maintenance program for industrial and
transportation systems. The approach is based on the automated continuous condition monitoring
system, capable to detect the onset of fault, localization of the failure and remaining useful life
prediction. The purpose of this study is to address the concept of condition based maintenance and
outline the importance of diagnostics and prognostics for the entire maintenance process.
Commercial solution of the integrated diagnostic system, developed for on-line condition
monitoring, will be presented. The aim of the research was to develop an integrated real time
diagnostic condition monitoring system, capable to be implemented on any power or transport
system. Integrated diagnostic systems in the industrial practice are very rare. If they are installed,
strictly intended use, especially on high cost equipment is found. Special developed systems are
installed on wind turbines, high power systems, aircrafts etc... This paper describes integrated
diagnostic system for on-line condition monitoring that has been developed at the Faculty of
Mechanical Engineering in collaboration with the Jozef Stefan Institute.
Keywords: maintenance technologies, diagnostics, prognostics, diagnostic system, maintenance
costs.
Kratek pregled prispevka
Preventivno vzdrževanje po stanju predstavlja najsodobnejšo tehnologijo vzdrževanja
industrijskih in transportnih sistemov. Pristop temelji na sprotnem avtomatskem zaznavanju
spremembe stanja sistema, lokalizaciji poškodbe ter napovedi preostale življenjske dobe sistema.
Namen tega prispeva je predstaviti osnovne Preventivnega vzdrževalnega procesa po stanju in
pomen diagnostike in prognostike za celoten proces vzdrževanja. Predstavili bomo razvoj
komercialne rešitve Integriranega diagnostičnega sistema za sprotni nadzor stanja sistemov. Namen
raziskovalno razvojnega dela je bil, razviti tak Integriran diagnostični sistem za sprotno spremljanje
stanja, ki ga bo mogoče, z ustrezno prilagoditvijo, uporabiti na vsakem pogonskem ali transportnem
sistemu. Integrirani diagnostični sistemi se v industrijski praksi skorajda še ne uporabljajo. V
omejenem obsegu, strogo namenska uporaba, se pojavljajo predvsem v sklopu drage investicijske
opreme in so razviti za spremljanje stanja na izbrani opremi. Strogo namenske diagnostične
sisteme zasledimo na vetrnih turbinah, pogonskih sistemih velikih moči, letalih in podobno. V
prrispevku bomo prikazali Integriran diagnostični sistem za sprotno spremljanje stanja, ki smo ga
razvili na Fakulteti za strojništvo v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan.
Ključne besede: tehnologije vzdrževanja, diagnostika, prognostika, diagnostični sistem, stroški
vzdrževanj
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Uvod

Po grobih ocenah je trenutno v industriji
preko 85 % strojev in naprav, ki so starejše
generacije in nimajo nameščenih sistemov za
sprotno spremljanje stanja. Vzdržujejo se
večinoma s kurativno tehnologijo ali po planu.
Po več kot 20 letnem spremljanju direktnih
stroškov v evropski industriji so ugotovili, da
dosegajo direktni stroški od 4 do 8 % celotnega
prihodka podjetja. V procesni industriji in
elektrarnah pa dosegajo direktni stroški tudi
preko 11% celotnega prihodka. Bolj kritični kot
direktni pa so indirektni stroški, ki so
povzročeni z zastoji v proizvodnem ali
transportnem procesu. Indirektni stroški močno
narastejo, če so zastoji v proizvodnji nenadni in
pogosti. Poleg visokih stroškov vplivajo zastoji
tudi na poslabšanje kvalitete izdelkov,
zmanjšujejo efektivnost v proizvodnji, zaradi
zmanjšanja proizvedene količine izdelkov pa
lahko izgubimo tudi stalne kupce. Ocena je, da
so indirektni stroški veliko večji kot direktni in
dosegajo
preko 7% celotnega prihodka
podjetja. [1]
V prispevku bomo prikazali pomen
vzdrževanja po stanju in način kako je mogoče,
s tehnologijo vzdrževanja po stanju, dosegati
nižje stroške vzdrževanja. Opisali bomo napake
in poškodbe, ki jih lahko pričakujemo pri
vzdrževalnem posegu ter med obratovanjem
strojev in naprav. Prikazali bomo možne načine
za sprotno zaznavo inicialnih poškodb na
pogonskih elementih stroja. V prispevku bomo
prikazali
razvoj
komercialne
rešitve
diagnostična sistema ter prednosti in slabosti
Integriranega diagnostičnega sistema za
zanesljivo zaznavo inicialnih poškodb in
napoved preostale življenjske dobe stroja ali
naprave. [2],[3],[4]
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Definicija in namen vzdrževanja

V literaturi obstoja več definicij vzdrževanja.
Vsaka od njih do neke mere zaobsega pomen,

namen in cilje vzdrževanja. V praksi pa se
največkrat omenjata definicija po British
standardu
(BS 4778) in definicija po
Evropskem standardu (EN 13306). Definicijo
EN je prevzela tudi slovenska standardizacija
(SIST).
Definicija po standardu BS 4778 pravi:
»Vzdrževanje je proces, ki ohranja naprave in
sisteme v delovnem stanju s tem, da preprečuje
prehod le teh v stanje okvare oziroma
vzpostavlja delovno stanje po stanju okvare«
Standardu EN 13306 pa pravi: » Vzdrževanje
je kombinacija vseh tehničnih in organizacijskih
aktivnosti v času uporabe strojev in naprav ter
ima namen ohraniti ali vzpostaviti stanje, v
katerem lahko stroj ali naprava izvaja zahtevano
funkcijo.«
Obe
definiciji
poudarjata
besedo
»preprečuje« ali »ohranja« kar pomeni, da je
potrebno stalno spremljati stanje in ga sprotno
identificirati, da bi lahko preprečili oziroma
ohranjali stroj ali napravo v stanju izvajanja
zahtevane funkcije. EN standard je v svoji
definiciji širši saj zajema tudi organizacijske
dejavnosti, ki so nujno potrebne za učinkovito
in cenovno sprejemljivo vzdrževanje.
Oba standarda pa v svojem bistvu povzemata
zelo natančno namen vzdrževanja, ki je: »
Vzdrževanje mora zagotavljati zanesljivo, varno
in razpoložljivo delovanje naprav in sistemov.«
Z vzdrževanjem skrbimo, da se ne poslabšajo
lastnosti in zmanjša vrednost stroja ali naprave.
Pod pojmom poslabšanje lastnosti razumemo
skrb za preprečevanje fizične obrabe elementov
pri relativnem gibanju, nastanek okvar, lomov
in poškod ter skrb za zmanjšanje fizičnega in
ekonomskega staranja strojev in naprav.
Spreminjanje lastnosti stroja ali naprave v
odvisnosti od časa, pri rednem vzdrževalnem
procesu in brez vzdrževalnega procesa, nam
prikazuje, Slika 1.

Slika 1: Spreminjanje lastnosti stroja ali naprave po času
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Montažne napake in vrste poškodb na
kritičnih mestih

Pri vsakem vzdrževalnem posegu, hote ali
nehote, vnesemo v sistem določene montažne
napake, Slika 2. Pomembno je, da pred
pričetkom obratovanja stroja ali naprave skrbno
preverimo ali smo v sistem vnesli katerokoli
montažno napako, da bi jo pred uporabo stroja
lahko odpravili. V nasprotnem primeru se nam

lahko zgodi, da nam vnesena montažna napaka
inicira, v tribološkem kontaktu, eno ali več
poškodb na pogonskih elementi stroja ali
naprave, ki se relativno gibljejo in so polno
obremenjeni.
Na kritičnih mestih, v materialu ter
tribološkem kontaktu strojnega elementa se,
med obratovanjem, inicirajo poškodbe, ki jih
delimo na;

Slika 2: Montažne napake

Slika 3: Poškodbe v tribološkem kontaktu
 poškodbe konstrukcijskih mest kot so
prehodi, kovičena, vijačena in varjena mesta ter
površinske napake. Vzroki za nastanek teh
poškodb so lahko napačna konstrukcija, slabo
izbran material ter mehanska in termična
obdelava,
 poškodbe v strukturi materiala, ki nastanejo
zaradi dinamične obremenitve, korozije, obrabe
in povišane temperature na kontaktnih mestih,
ter
 poškodbe v tribološkem kontaktu katere
nastanejo zaradi obremenitve, relativne hitrosti,
termične in mehanske obdelave, slabe
kombinacije materialov ter slabo izbranega
maziva, Slika 3.
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Zaznavanje inicialnih poškodb v
tribološkem kontaktu

Zaznavanje inicialnih poškodb v tribološkem
kontaktu je mogoče doseči s pravilno izbiro
strategije in tehnologije vzdrževanja. Strategija
vzdrževanja po standardu SIST EN 13306
določa kurativno in preventivno tehnologijo
vzdrževanja.
Preventivno
tehnologijo
vzdrževanja standard deli še na vzdrževanje po
stanju (CBM - Condition Based Maintenance)
in vnaprej določeno vzdrževanje (PPV Preventivno Plansko Vzdrževanje).

Kurativno
tehnologijo
vzdrževanja
uporabimo, ko nastopi prekinitev opravljanja
delovne funkcije stroja ali naprave. Prekinitvi
sledi popravilo okvare ali odprava poškodbe in
ponovni zagon stroja. Pri uporabi te tehnologije
nastopajo direktni (popravilo) in indirektni
(zastoj proizvodnje) stroški.
Tehnologija PPV bazira na skrbnem
načrtovanju vzdrževalnih del, ker so znani čas,
obseg in stroški vzdrževalnega posega. Slabosti
PPV vzdrževanja so predvsem v tem, da pri
vsakem posegu vnesemo v vzdrževani sistem
določene montažne in druge napake in, da
menjamo med vzdrževalnim procesom tudi
komponente, ki bi lahko še opravljale zahtevano
funkcijo.
Tehnologija preventivnega vzdrževanja po
stanju (CBM) pa zahteva stalno ali periodično
zajemanje in vrednotenje podatkov s katerimi
sprotno spremljamo stanje elementa, naprave ali
sistema ter na osnovi zaznane spremembe
mejnih
vrednosti
tehničnega
sistema,
predpišemo ustrezen časovno kontroliran
vzdrževalni poseg, Slika 4.
Za sprotno spremljanje nastanka poškodb v
tribološkem kontaktu na strojnem elementu
uporabljamo Diagnostični sistem v povezavi z
uvedeno CBM tehnologijo vzdrževanja.

Slika 4: Tehnologija preventivnega vzdrževanja po stanju (CBM)
Namen CBM z diagnostičnim sistemom je
torej pravočasno in sprotno zaznavanje
sprememb stanja v tribološkem kontaktu pri
relativnem gibanju in polni obremenitvi
strojnega elementa. Če sprememba stanja ni
pravočasno zaznana se lahko odrazi v zmanjšani
varnosti in zanesljivost obratovanja strojnega
elementa in nato stroja ali naprave. Dovolj
zgodaj zaznana prihajajoča poškodba ali
odpoved delovanja strojnega elementa pa
omogoča, da lahko pripravimo pravočasno in
kvalitetno izvedbo vzdrževalnega posega brez
indirektnih stroškov, ki bi nastali ob nenadni
zaustavitvi stroja ali naprave.
Pravočasno in kvalitetno izveden vzdrževalni
poseg, izven produkcijskega procesa, zmanjša

direktne in povsem odpravi indirektne stroške
vzdrževanja. V proizvodnem procesu ni
pogostih nenadnih zastojev ter stroji in naprave
so optimalno razpoložljivi za potrebe
produkcijskega procesa.
Za zanesljivo zaznavanje inicialnih poškodb
je potrebno uporabiti Diagnostični sistem, ki
ima integriranih več različnih merilnih tehnik za
zajemanje in metod za procesiranje zajetih
podatkov. Integracija različnih tehnik in metod
nam omogoča zanesljivo oceno stanja in s tem
varnost pri odločanju o času, načinu in velikosti
vzdrževalnega posega. Slika 5 nam shematično
prikazuje uporabo potrebnih merilnih tehnik in
metod procesiranja za zgodnjo in zanesljivo
zaznavo inicialnih poškodb.

Slika 5: Zaznavanje inicialnih poškodb

Slika 6: Vpliv posameznih parametrov na izgubo funkcionalnosti stroja ali naprave
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Izguba funkcionalnosti strojev in naprav

Funkcionalnost strojev in naprav je odvisna v
glavnem od treh parametrov; zastarelosti
sistema, obrabe in mehanskih, oblikovnih,
materialnih in utrujenostnih poškodb na strojnih
elementih produkcijskega sistema. Obrabo
delimo na korozijsko in mehansko obrabo.
Mehanska obraba se deli še na abrazijsko,
utrujenostno in adhezijsko. Katera od naštetih
obrab bo prevladala je odvisno od mehanizma
obrabe, ki nastane v tribološkem kontaktu.
Vpliv posameznih parametrov na izgubo

funkcionalnosti stroja
prikazuje, Slika 6.

ali

naprave

nam

Osnovni mehanizmi obrabe, ki se odražajo v
povečanih vibracijah, kontaktni temperaturi in
obrabnih delcih so prikazani na Sliki 7.
K zmanjšanju obrabe in torne toplote največ
prispeva mazivo, ki se nahaja v tribološkem
kontaktu med delovanjem strojnega elementa.
Mazivo v tribološkem kontaktu nam poleg
zmanjševanja trenja in obrabe pomaga tudi
odvajati torno toploto, obrabne delce in druge
kontaminante iz tribološkega kontakta, Slika 8.

Slika 7: Osnovni mehanizmi obrabe

Med delovanjem stroja ali naprave jih lahko
spremljamo periodično po planu (off-line) ali
sprotno (on-line). Prav tako lahko spremljamo
periodično ali sprotno tudi nastanek obrabnih
delcev v tribološkem kontaktu, Slika10.

Slika 8: Osnovne naloge maziv
Fizikalne in kemične lastnosti maziva, ki so
pomembne zato, da mazivo pravilno opravlja
svojo funkcijo v tribološkem kontaktu so
prikazane na Sliki 9.

Periodično ali občasno spremljamo lastnosti
olja in delcev v olju tako, da najprej ročno
odvzamemo iz rezervoarja, med delovanjem
stroja, vzorec olja, ki ga nato analiziramo v
laboratoriju. V laboratoriju lahko poleg lastnosti
olja analiziramo še količino, obliko, velikost in
morfologijo obrabnih delcev v olju. Zanesljivost
laboratorijske
analize
je
odvisna
od
reprezentativnosti odvzetega vzorca olja.
Pri sprotnem spremljanju stanja olja in
delcev v olju, olje stalno kroži skozi senzorje
naprave. Količina olja, ki stalno kroži skozi
senzorje je velika, zato je reprezentativnost
vzorca popolnoma zagotovljena. S sistemom za
sprotno spremljanje lahko zaznamo spremembo
dialektrične konstante, vsebnosti vode ali vlage,
spremembo vsebnosti aditivov v olju ter
količino, velikost in vrsto (magnetni,
nemagnetni) obrabnih delcev po času.

Slika 9: Določanje stanja maziv

Slika 10: Periodično in sprotno spremljanje stanja olja med obratovanjem [5]

Slika 11: Spreminjanje obrabe po času
Obrabo kontaktnih površin v tribološkem
kontaktu lahko sprotno spremljamo z analizo
obrabnih delcev v olju in z zajemanjem ter
analizo vibracijskih in akustičnih signalov. Z
večanjem globine obrabe v tribološkem
kontaktu se veča tudi moč vibracijskih in
akustičnih signalov, kar nam v odvisnosti od
časa shematično prikazuje, Slika 11.
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Tehnologija preventivnega vzdrževanja
po stanju (CBM)

Na industrijskih in transportnih sistemih se
danes okrog 30 odstotkov vseh vzdrževalnih
aktivnosti opravi s kurativno tehnologijo.
Vzdrževalni proces opravimo, ko se stroj ali
naprava zaradi okvare ustavi. Preventivno
tehnologijo vzdrževanja po planu se uporabljata
v 55 odstotkih vzdrževalnih posegov.
Poškodovane ali za zamenjavo planirane dele se
zamenja v skladu z točno določenim terminskim
planom.[1]
Napredne industrije pa se vedno bolj
odločajo
za
Preventivno
tehnologijo
vzdrževanja po stanju. Vzdrževanje po stanju
sloni na tehnologiji sprotnega spremljanja stanja
strojev in naprav, ki jo imenujemo z angleškim
izrazom; »Condition Base Maintenace« ali
CBM tehnologija vzdrževanja. Tehnologija
CBM je v evropskih tovarnah, za sedaj, uvedena
v manj kot 15 odstotkih vseh vzdrževanih

posegov. Izkušnje v tovarnah, kjer so CBM
tehnologijo uvedli pa kažejo, da so se zmanjšali
tako direktni kot indirektni stroški vzdrževanja.
Opazili so tudi, da je manj posegov v stroje in
naprave in s tem manj dodatno vnešenih
montažnih napak.
Pri vpeljavi CBM tehnologije v vzdrževalni
proces pa je velikokrat težava v tem, da je
potrebno v celoti spremeniti strategijo
vzdrževalnega procesa ter znatno povečati
investicije v opremo in
izobraževanje
vzdrževalcev. Na kritičnih mestih strojev je
potrebno namestiti senzorje in jih povezati s
sistemom za zajemanje in analizo zajetih
podatkov. Vse to zahteva investicije v merilno
opremo in prilagoditev strojev in naprav. Na
ključne stroje moramo, za zanesljivo oceno
stanja, namestiti tako imenovani Integrirani
diagnostični sistem, ki združuje več tehnik za
zajem in več metod za analizo oziroma
procesiranje zajetih podatkov ter poseben
program za napoved preostale življenjske dobe
stojnega elementa na osnovi zaznane poškodbe
v tribološkem kontaktu. Na osnovi predikcije o
napredovanju poškodbe v tribološkem kontaktu
se določi plan vzdrževalnih posegov v stroj ali
napravo. Pretok informacij v Integriranem
diagnostičnem sistemu, za sprotno zaznavanje
inicialnih poškodb, nam v grobi obliki
prikazuje, Slika 12.

Slika 12: Shema pretoka informacij v Integriranem diagnostičnem sistemu

Slika 13: Tribo-diagnostični krog [1]
V centru za tribologijo in tehnično
diagnostiko smo že pred leti izdelali pogonski
sistem za študij in simulacijo Integriranega
Diagnostičnega Sistema (IDS). Integriran
diagnostični sistem, ki ga simuliramo na
laboratorijskem pogonskem sistemu sprotno
zajema in analizira signale vibracij, vibro
akustične signale, podatke o kontaktnih in
delovnih tempraturah, delovne parametre,
spremembe lastnosti olja in obrabnih delcev v
olju. Na kritičnih mestih pogonskega sistema
imamo nameščene
senzorje vibracij in
temperatur. Sistem za analizo olja in delcev v
olju je razvit kot posebna enota diagnostičnega
sistema in je priključen na zobniško gonilo iz

katerega sprotno zajema vzorce olja in jih
analizira.[2],[5]
Integrirani diagnostični sistem omogoča
sprotno zajemanje in analizo zajetih podatkov
ter oceno velikosti, lokacije in poteka poškodbe
na prenosnih elementih (zobniki, ležaji, gredi)
pogonskega sistema. Potek obdelave podatkov
in napoved nastanka kritične poškodbe nam
prikazuje, Slika 14.
Integrirani diagnostični sistem je sestavljen
iz senzorjev, sistema za zajemanje podatkov,
analizo podatkov, izločanje značilk, sistema za
napoved
hitrosti širjenja poškodbe in
ukrepanja.

History data

8

Prediction
Failure distribution

Parameter

6
4

Param distribution
2
0

Parameter
Linear fit

-2

2nd order fit
-4

11-Dec

9-Dec

7-Dec

5-Dec

3-Dec

1-Dec

29-Nov

27-Nov

25-Nov

23-Nov

21-Nov

3rd order fit

Slika 14: Obdelava podatkov in spremljanje zanesljivosti obratovanja [6]
Senzorji, ki so nameščeni na kritičnih mestih
stroja ali naprave zbirajo podatke in jih pošiljajo
v Pametno vozlišče. Pametno vozlišče podatke
obdela in izločene značilke pošlje brezžično
preko strežnika k operaterju in v Diagnostični

center ali tako imenovani E-nadzor. Iz
Diagnostičnega centra pa se ukazi vračajo nazaj
do operaterja in razvijalca, ki nato določita, po
potrebi, način in čas ukrepanja za odpravo
zaznane poškodbe ali okvare, Slika 15.

Slika 15: Shema delovanja Preventivne tehnologije vzdrževanja po stanju (CBM)[3],[4]

Diagnostični center (DC) (E-nadzor) je lahko
organiziran za eno tovarno ali pa je prirejen za
spremljanje več tovarn hkrati. V obeh primerih
je potrebno, preden pristopimo k ustanavljanju
DC, v celoti spremeniti strategijo vzdrževanja
tako, da v tovarni vzpostavimo pogoje za
uporabo Preventivne tehnologije vzdrževanja po
stanju (CBM), Slika 16.

Slika 16: Shema delovanja Preventivne
tehnologije vzdrževanja po stanju (CBM)[3],[4]
Diagnostični center je opremljen in
usposobljen za zajemanje podatkov-značilk
poškodb iz oddaljenih strojev in napravah ter za
analizo podatkov, sprejemanje odločitev ter
napovedi preostanka življenjske dobe. Na
osnovi analiz značilk triboloških lastnosti olja in
delcev v olju ter vibro akustičnih in vibracijskih
signalov. Eksperti v diagnostičnem centru dajo
napotke vzdrževalcev na v oddelku za
vzdrževanje strojev in naprav, ki so locirani v
proizvodnih obratih ali oddaljenih produkcijskih
enotah in tovarnah. Povezava med Centrom in
produkcijskimi enotami se lahko vzpostavi na
več načinov. Vedno se izbere način, ki je najbolj
primeren oziroma optimalen za določeno
okolje-tovarno.
Prikazan primer uporabe CBM tehnologije
vzdrževanja je samo eden od možnih primerov
kako bolj zanesljivo in natančno diagnosticirati
poškodbe v začetni fazi z integriranjem znanja s
področja tribologije v metode sprotnega
spremljanja
stanja
strojev
in
naprav
(monitoring) in v druge metode tehnične
diagnostike. Sistem še naprej razvijamo in
dopolnjujemo z novimi spoznanji.
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Zaključek

Za vpeljavo tehnologije CBM v prakso je
potrebno sistemsko pristopiti k pripravi celotne
organizacije vzdrževanja v podjetju. Ni dovolj
samo nabaviti opremo ali vpeljati IDS na en ali
dva stroja ampak in predvsem zavestno prevzeti
nov način videnja vzdrževalnega procesa kot
celote. Prav tako je potrebno vzpostaviti stalno
izobraževanje celotne vzdrževalne ekipe. Z
vpeljavo CBM tehnologije v vzdrževalni proces
lahko pričakujemo, v kratkem času, naslednje
prednosti:
- Zmanjšanje neposrednih in posrednih
stroškov vzdrževanja
- Manj nenačrtovanih zastojev
- Optimalna zaloga rezervnih delov
- Izboljšana zanesljivost in razpoložljivost
- Izboljšana varnost
- Možnost boljšega načrtovanja proizvodnih in
vzdrževalnih aktivnosti
Z uvedbo preventivnega vzdrževanja po
stanju in uporabo Integriranega diagnostičnega
sistema za pravočasno zaznavo napak ter
poškodb lahko pričakujemo tudi izboljšanje
poslovanja
podjetja.
Predvideni
prag
rentabilnosti stroja ali naprave glede na
razmerje prihodka in stroškov se je ustali na v
naprej določeni točki kot nam to prikazuje
diagram na Sliki 17.
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