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NOTA S ERW I SOWA

ABB Air Gap Inspector
Wizualna kontrola wnętrza silników i generatorów w 
miejscu ich zainstalowania

Szerokie możliwości kontroli 
Rozwiązanie ABB Air Gap Inspector służy do wizual-
nej diagnostyki stanu wnętrza silników i generato-
rów. Pozwala ono na rozszerzenie zakresu kon-
serwacji zapobiegawczej na poziomie L3 oraz 
programu ABB LEAP (analiza oczekiwanego czasu 
eksploatacji).

Przeprowadzenie wizualnej kontroli wnętrza ma-
szyny za pomocą ABB Air Gap Inspector nie wymaga 
demontażu wirnika. Pozwala to na skrócenie typo-
wego 10-dniowego przestoju maszyny z demon-
tażem wirnika nawet o pięć dni. Dla użytkownika 
oznacza to istotne ograniczenie kosztów serwisu. 
Co więcej, ABB Air Gap Inspector oferuje znacznie 
większe możliwości diagnostyczne niż tradycyjna 
kontrola kamerą wziernikową.

Rozszerzenie programu konserwacji 
zapobiegawczej ABB na poziomie L3
Zalecany przez ABB program konserwacji  prewen-
cyjnej dla silników i generatorów składa się z czte-
rech poziomów, od L1 do L4, obejmujących czynno-
ści konserwacyjne realizowane w trakcie całego 
okresu eksploatacji. 

ABB Air Gap Inspector umożliwia  rozszerzenie 
zakresu diagnostyki na poziomie L3. 

Wprowadzenie w trakcie planowanej konserwacji L3 
(zdjęte pokrywy krańcowe, wirnik nie jest wyjęty) 
inspekcji przy użyciu zrobotyzowanego zespołu 
kamer umożliwia bardziej skuteczne przeprowadze-
nie diagnostyki stanu stojana i wirnika, co nie jest 
standardowo dostępne na tym etapie programu 
konserwacji. Uzyskane obrazy pozwalają na wczesne 
wykrycie problemów, które w przeciwnym razie 
byłyby możliwe do stwierdzenia dopiero na pozio-
mie L4 i zaplanowanie odpowiednich działań 
serwisowych z wyprzedzeniem.

W przypadku planowanej konserwacji poziomu L4, 
mogą istnieć uwarunkowania (np. ograniczenia 
przestrzeni), w których demontaż wirnika może nie 
być możliwy. W takich sytuacjach można przepro-
wadzić konserwację na poziomie L3 wspartą 
diagnostyką ABB Air Gap Inspector. Nie zastąpi to  
w pełni konserwacji na poziomie L4, ale dostarczy 
wielu informacji, które pozwolą na planowanie 
przyszłych działań konserwacyjnych.

Wsparcie dla ABB LEAP
ABB LEAP ma na celu przeprowadzenie oceny stanu 
izolacji uzwojenia stojana i oszacowanie pozostałe- 
go czasu pracy maszyny. Kontrola wizualna za po-
mocą ABB Air Gap Inspector może być wykonana 
jako rozszerzenie programu ABB LEAP, przy zdjętych 
pokrywach, ale bez demontażu wirnika.

ABB oferuje usługę kontroli 
wizualnej stanu wnętrza silników i 
generatorów w miejscu ich pracy. 
Niezwykle cienki, zrobotyzowany 
przyrząd ABB Air Gap Inspector 
porusza się wewnątrz szczeliny 
powietrznej maszyny dostarczając 
obraz stanu powierzchni wirnika i 
stojana, uzwojeń, klinów, zębów 
stojana, kanałów powietrznych i 
elementów zakończeń uzwojeń.
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We reserve the right to make technical 
changes or modify the contents of this 
document without prior notice. With re-
gard to purchase orders, the agreed par-
ticulars shall prevail. ABB does not accept 
any responsibility whatsoever for potential 
errors or possible lack of information in 
this document.

We reserve all rights in this document and 
in the subject matter and illustrations con-
tained therein. Any reproduction, disclo-
sure to third parties or utilization of its 
contents – in whole or in parts – is forbidden 
without prior written consent of ABB. 
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Wsparcie ABB LEAP przez użycie zrobotyzowanej kamery 
inspekcyjnej pozwala dokładniej i z większą pewnością 
oszacować pozostały czas eksploatacji maszyny. Zastosowanie 
ABB Air Gap Inspector umożliwia lokalizację usterek wykry-
wanych przez program ABB LEAP.  Wykonanie inspekcji 
wizualnej pozwala na potwierdzenie, wskazanie miejsca i ocenę 
stopnia istotności uszkodzień takich jak zanieczyszczenia, 
wyładowania niezupełne, poluzowane kliny itp. 
 
Szeroki zakres zastosowań
Usługa Air Gap Inspector powstała po przeprowadzeniu 
szerokiego rozpoznania potrzeb w tym zakresie. W przeciwień-
stwie do standardowych kamer, których użycie ograniczone 
jest do turbo- i hydrogeneratorów o bardzo dużej szczelinie 
powietrznej, robot inspekcyjny ABB, poruszający się przy użyciu 
rolek magnetycznych może być użyty w każdym silniku i gene-
ratorze synchronicznym o szczelinie powietrznej od 10mm 
wzwyż. 

Moduł wyposażony jest w kilka kamer i połączony jest 
przewodem z systemem wyświetlaczy ukazujących obrazy 
odbierane przez kamery. Cały przebieg kontroli jest 
rejestrowany w celu ewentualnego późniejszego wykorzystania. 

Sprzęt i zasada działania
Zrobotyzowany system wizualnej kontroli diagnostycznej
zawiera:
1. ABB Air Gap Inspector — zrobotyzowany, mobilny  moduł 
kamer inspekcyjnych
2. Przewód łączący moduł z systemem sterowania
3. System sterowania służący do poruszania zespołem kamer
4. Wyświetlacze prezentujące na bieżąco obraz z kamer 
 

Zrobotyzowany moduł jest wyposażony w pięć kamer: trzy  
z przodu, jedną z tyłu i jedną na spodzie. Ogniskowe kamer są 
regulowane w celu dostosowania do różnych typów maszyn. 
Kamery zlokalizowane z przodu robota mogą zostać skierowane 
na boki pod różnym kątem w celu uzyskania najlepszego 
widoku takich obiektów, jak zęby stojana, kanały powietrzne, 
itp. Obraz o wysokiej rozdzielczości jest przesyłany przewodem 
do wyświetlaczy i rejestrowany na potrzeby późniejszej analizy.

Kamery wyposażone są w oświetlenie LED, a natężenie światła 
może być regulowane przez operatora.

Moduł inspekcyjny mocuje się do stojana za pomocą 
magnesów. Ustawienie modułów ruchowych można zmieniać  
w celu dostosowania modułu do różnych konstrukcji silników  
i generatorów. Regulacja odbywa się poprzez zmiany w usta-
wieniu łączników między napędem a korpusem modułu, oraz  
na przegubie między połówkami mechanizmu ruchowego.

Kluczowe cechy i zalety
• Inspekcja szczeliny powietrznej bez demontażu wirnika.
• Brak konieczności wyjmowania wirnika zapewnia oszczędno-

ści kosztowe i czasowe oraz ogranicza ryzyko całej operacji.
• Zakres i jakość kontroli są znacznie większe w porównaniu  

do metod konwencjonalnych.
• 100% równomierne pokrycie obrazem o wysokiej rozdzielczo-

ści na całej długości rdzenia stojana.
• Wszystkie dane są rejestrowane do późniejszego wykorzysta-

nia, dokładnej analizy i ewentualnej oceny przez specjalistów.
• Możliwość zapewnienia powtarzalności diagnostyki.
• Możliwość wykonywania zdjęć.

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania  

zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości 

niniejszego dokumentu bez uprzedniego 

powiadomienia. W przypadku zamówień 

obowiązywać będą uzgodnione warunki. ABB  

nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne 

błędy lub brakujące informacje w tym 

dokumencie.

ABB zastrzega wszelkie prawa do niniejszego dokumentu 

i jego przedmiotu oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. 

Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom trzecim  

lub wykorzystanie treści niniejszego dokumentu -  

w części  lub w całości - bez uzyskania uprzedniej, 

pisemnej zgody ABB jest zabronione. 
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Wszelkie prawa zastrzeżone.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy 
o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży ABB

www.abb.pl/silniki
silniki.serwis@pl.abb.com
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