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1. Wstęp
Bezpieczeństwo eksploatacji, dyspozycyjność oraz trwałość 

i niezawodność maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pro-
cesie produkcyjnym ma bardzo duży wpływ na osiągany przez 
przedsiębiorstwa sukces ekonomiczny [1–7]. Znaczne straty 
produkcyjne mogą być skutkiem nieprzewidzianych awarii ma-
szyn i urządzeń, a w konsekwencji postoju maszyn. Do tego 
dochodzą często bardzo kosztowne naprawy. Konieczne jest jak 
najczęstsze rozpoznawanie zmian stanu dynamicznego maszyn, 
stopnia zaawansowania zużycia, rodzaju i poziomu uszkodzeń 
po to, aby w przyszłości zapobiec nieprzewidzianym awariom 
i wcześniej podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze. Pro-
wadzenie eksploatacji maszyn w oparciu o ich obserwację przez 
obsługę (obchodowi) jest niewystarczające.

Diagnostyka maszyn oraz monitorowanie parametrów ich 
pracy pozwala uniknąć skutków awarii, właściwie zaplanować 
okresy przeglądów i remontów maszyn oraz znacznie wydłużyć 
czas eksploatacji maszyn. Organizacyjna i finansowa atrakcyj-
ność diagnostyki zespołów maszynowych oraz ciągły postęp 
w elektronice i dostępność do niej zachęcają do konstruowania 
nowej aparatury do diagnostyki i monitoringu tych maszyn 
[1–8].

2. Eksploatacja maszyn w przemyśle 
W ujęciu ogólnym zespoły maszynowe można eksploatować 

na różne sposoby [1–7]:
zl eksploatacja do wystąpienia awarii;
zl eksploatacja planowo-zapobiegawcza; 
zl eksploatacja zależna od stanu maszyn; 
zl eksploatacja będąca połączeniem planowo-zapobiegawczej 
i zależnej od stanu maszyn.
W metodzie eksploatacji maszyn zależnej od ich stanu tech-

nicznego każdy zespół maszynowy traktowany jest w sposób 
indywidualny. Czas remontów nie jest z góry sztywno zapla-
nowany, tylko uwarunkowany stanem technicznym zespołu 
maszynowego. Remont przeprowadzamy tylko wtedy, gdy jest 
on konieczny. Wcześniej systematycznie wykonuje się pomia-
ry diagnostyczne, indywidualnie określa się stan techniczny 
zespołu maszynowego. 

Spośród nowoczesnych metod badań diagnostycznych ma-
szyn należy wyróżnić bardzo efektywne badania, opierające się 
na wykorzystaniu informacji zawartych w sygnałach towarzy-
szących normalnej pracy maszyn. Sygnałami tymi są sygnały 
wibroakustyczne, które towarzyszą każdemu procesowi wy-

twórczemu i eksploatacyjnemu. Informują one o procesach 
dynamicznych zachodzących w maszynach w zakresie drgań 
strukturalnych i zjawisk akustycznych, których zakres częstotli-
wości leży w granicach od ułamka Hz do kilkudziesięciu MHz. 
Dzięki pomiarom diagnostycznym można stwierdzić począ-
tek pojawienia się uszkodzenia, a następnie obserwować jego 
rozwój i określać trend zmian – rys. 1 i 2. Ocenę aktywności 
drganiowej zespołu maszynowego można wykonać w oparciu 
o stosowne obowiązujące normy lub w oparciu o sprawdzone 
i zalecane kryteria [5]. Wyniki pomiarów drgań można ekstra-
polować w celu przewidzenia terminu koniecznego zatrzyma-
nia zespołu maszynowego. Analizując wyniki pomiarów, obok 
określenia terminu koniecznego zatrzymania ze względu na 
stan techniczny, można określić zakres remontu, przewidzieć 
i zaplanować z wyprzedzeniem czasowym stronę techniczną 
oraz ekonomiczną remontu.

streszczenie: W ocenie autora na szczególną uwagę wśród 
systemów monitorujących stan maszyn wirujących, w tym stan 
łożysk tocznych, zasługują systemy firm: Brüel & Kjaer, SKF, 
BENTLY NEVADA i SPM. Są to systemy najbardziej rozpo-
wszechnione w Europie. W artykule autor przedstawia swoje 
doświadczenia w stosowaniu systemów monitoringu w krajo-
wych zakładach przemysłowych.
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Abstract: According to the author, systems provided by Brüel 
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Eksploatacja zespołów maszynowych zależna od ich stanu 
technicznego jest strategią prowadzenia eksploatacji maszyn 
technicznie i ekonomicznie najkorzystniejszą, coraz częściej 
stosowaną w krajowych zakładach przemysłowych i w energe-
tyce. W gospodarce krajów zachodnich jest strategią dominu-
jącą. Strategia ta obok korzyści ekonomicznych wymusza stały 
postęp techniczny, zwłaszcza w obszarze podnoszenia poziomu 
wiedzy przez kadrę techniczną. Nieuchronne są przy tym koszty 
na organizację i utrzymanie na dobrym poziomie służb dia-
gnostycznych [1–5]. Korzyści ekonomiczne z prowadzenia dia-
gnostyki technicznej w danym zakładzie, jak dowodzi praktyka 
przemysłowa [5], wyraźnie przewyższają koszty jej stosowania.

Autor stwierdza, że w krajowych zakładach przemysłowych 
przed przejściem z eksploatacji planowo-zapobiegawczej do 
eksploatacji zależnej od stanu maszyn bardzo często stosuje 
się formę pośrednią, będącą połączeniem elementów wymie-
nionych wyżej rodzajów eksploatacji. Jest to eksploatacja bę-
dąca połączeniem planowo-zapobiegawczej i zależnej od stanu 
maszyn.

3. Systemy pomiarów diagnostycznych 
W zakładach przemysłowych najbardziej rozpowszechniony 

jest system okresowych pomiarów diagnostycznych zespołów 
maszynowych offline i online, prowadzonych cyklicznie wg 
harmonogramu, który obejmuje:

zl pomiary drgań węzłów łożyskowych i całego zespołu ma-
szynowego;

zl pomiary temperatury w węzłach łożyskowych;
zl ocenę stanu smarowania łożysk.
Pomiary wykonują najczęściej specjaliści z wydziałów dia-

gnostyki lub innych wydziałów utrzymania ruchu. W ocenie 
własnej najlepszymi metodami diagnozowania łożysk tocznych 
w warunkach krajowych są:
zl metoda detekcji obwiedni, w tym metoda zmodyfikowana 
[5, 6];

zl metoda SPM pod warunkiem specjalnego przygotowania 
punktu pomiarowego [5, 6].
W krajach o bardzo wysokiej kulturze technicznej metody 

wymienione wyżej są uzupełniane metodami wysokoczęsto-
tliwościowymi – SE, SEE, HFD, EA. W urządzeniach przemy-
słowych wyprodukowanych przez firmy amerykańskie można 
spotkać wyposażenie węzłów łożyskowych w czujniki drgań 
do metody REBAM. Wszystkie wymienione metody mogą być 
z dobrym skutkiem wykorzystane pod warunkiem właściwego 
przygotowania punktów pomiarowych. Zasady wykonywania 
pomiarów diagnostycznych oraz stosowne kryteria oceny stanu 
technicznego łożysk tocznych, w oparciu o wymienione metody, 
autor przedstawił w monografiach [5, 6]. Stosowanie tych me-
tod wymaga posiadania sprzętu pomiarowego typu analizator 
drgań wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Sprawdze-
nie stanu technicznego łożysk tocznych polega na porównaniu 
bieżących pomiarów z pewnym poziomem odniesienia oraz 
poziomem granicznym określanym jako maksymalny dopusz-
czalny. Niestety w wielu krajowych zakładach przemysłowych, 
zwłaszcza w tych mniejszych, pomiary diagnostyczne łożysk 
tocznych sprowadzają się do oceny łożysk w oparciu o ogólne 
wytyczne norm drganiowych dla maszyn (pomiary prędkości 
drgań do 2 kHz). Postępowanie takie uniemożliwia racjonalną 
eksploatację maszyn, nie daje możliwości wczesnego wykrycia 
anomalii w pracy maszyn.

4. Monitoring stanu technicznego zespołów 
maszynowych

Zespoły maszynowe szczególnie ważne, zwłaszcza w na-
pędach krytycznych, coraz częściej objęte są monitoringiem 
drganiowym. Układy przemysłowe do monitorowania drgań 
maszyn wirujących, w tym silników elektrycznych, można spo-
tkać od lat 70. ubiegłego wieku [3–6]. Historycznie pierwszym 
przenośnym systemem monitorującym stan łożysk tocznych, 
pracującym do chwili obecnej w niektórych krajowych zakła-
dach przemysłowych, był i jest system na bazie oprogramo-
wania firmy Brüel & Kjaer typu 7616. Autor miał i ma możli-
wość korzystania z tego systemu. System funkcjonuje od 1986 
roku, wykorzystuje pomiarowo jeden lub kilka analizatorów 
drgań typu 2515. Program 7616 kontroluje i porządkuje dane 
pomiarowe uzyskane z analizatorów drgań, ostrzega o wykry-
tych zmianach w analizowanych widmach maszyn oraz pozwala 
na przewidywanie wystąpienia awarii. Procedurą podstawową 
jest porównywanie zmierzonych widm o szerokości pasma 6% 
i 23% z widmem odniesienia określonym przez użytkownika 
(np. dla t = 0, początek użytkowania maszyny) w celu wcze-
snego wykrycia uszkodzenia. Widma odniesienia mogą być 

Rys. 1. Trend wzrostu wartości szczytowej dodatniej przyspieszenia 

drgań LPEAK+ węzła łożyskowego w okresie 2 tygodni obserwacji dla 

przykładowego silnika

Rys. 2. Wyniki pomiarów przyspieszenia drgań w monitoringu łożyska 

6326 w przykładowym silniku, idea diagnostyki drganiowej stanu tech-

nicznego łożyska tocznego w silniku [5]
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zapamiętywane dla różnych warunków pracy diagnozowanych 
maszyn. W czasie porównywania widm następuje automatycz-
na korekcja związana z nierównomiernością obrotów maszy-
ny. Od roku 1989 analizator 2515 jest wzbogacony o detekcję 
obwiedni. Można przyjąć, że jest to początek monitorowania 
łożysk tocznych przy wykorzystaniu techniki detekcji obwied-
ni [3–6]. Od roku 1991 z oprogramowaniem WT9324 o na-
zwie „operator danych stanu maszyn” istnieje możliwość ana-
lizy w systemie widm o stałej bezwzględnej szerokości pasma. 
Na rys. 3 dla łożyska 6326 pokazano, w przykładowym silniku, 
wyniki pomiarów uzyskane i analizowane przy udziale syste-
mu monitoringu Brüel & Kjaer typu 7616+2515. Łożysko ma 
uszkodzenie elementów tocznych (BDF) oraz bieżni zewnętrz-
nej (BPFO). Na rys. 3 pokazano widmo przyspieszenia drgań 
zorientowane na diagnostykę łożyska w okresie 28 dni. Wyraź-
nie widać, jak z upływem czasu wzrastają składowe wynikające 
z uszkodzenia łożyska; BDF i BPFO.

Alarm ustawiono z wyprzedzeniem na wartość 30 – 1 = 29 dB, 
liczony wg kryterium autora [5, 6]. Po przekroczeniu wzrostu 
poziomu o 14,5 dB (połowa wartości alarmowej) zwiększono 
częstotliwość pomiarów. W pierwszej połowie października 
1999 zdecydowano się na wymianę łożyska. W czasie wymia-
ny w pełni potwierdził się bardzo zły stan techniczny łożyska 
w silniku. 

Kolejnym ważnym systemem przenośnym (od końca 1986 
roku) był i jeszcze jest system monitorowania firmy Brüel & 
Kjaer oparty o oprogramowanie WT 9124 oraz dwukanałowe 
analizatory w czasie rzeczywistym (typu 2032/34) wykorzystu-
jące FFT oraz rejestratory (zbieracze danych). W odróżnieniu 
od systemów 7616 i WT9324, które do diagnozowania oprócz 
widm amplitudowych i sygnałów czasowych wykorzystywały 
funkcję cepstrum, system WT 9124 umożliwia wykorzystanie 
dodatkowo funkcji wyliczanych przez analizatory dwukana-
łowe w czasie rzeczywistym – korelację, koherencję, gęstości 
prawdopodobieństwa, funkcje przejścia. Było to swego rodzaju 
novum. Wyraźnie poszerzyły się możliwości diagnozowania 
maszyn, w tym silników. Równolegle rozwijane są systemy wie-
lokanałowe dla całych przemysłowych linii produkcyjnych. Sys-

tem 3550 wzbogacono o możliwość śledzenia technologicznych 
parametrów procesowych, rozbiegów i wybiegów. Od roku 1992 
w przemyśle światowym, w najbardziej nowoczesnych, newral-
gicznych jego gałęziach, między innymi na platformach wiert-
niczych, pojawia się system do monitorowania firmy Brüel & 
Kjaer COMPASS (COMputerized Predication Analysis & Safety 
System) – Kompleksowy Komputerowy System Prognozowa-
nia, Analizy i Zabezpieczenia typ 3540. Zapewnia on monito-
rowanie zabezpieczające i predykcyjne praktycznie wszystkich 
spotykanych w przemyśle maszyn wirujących, w tym silników 
elektrycznych i ich łożysk tocznych. Na rys. 4 przedstawio-
no schemat blokowy systemu COMPASS. System obejmuje 
monitorowanie online przy pomocy stałych czujników drgań 
i zmiennych procesowych, jak i pomiary przy użyciu zbiera-
czy danych. Aby zapewnić maksymalną czułość na niewielkie 
nawet zmiany stanu technicznenego monitorowanych maszyn, 
w systemie wprowadzono tzw. adaptacyjną strategię monitoro-
wania [1–3]. Wiąże ona pomiary stanu technicznego maszyn ze 
zmianami ich stanu pracy i warunków eksploatacji. Mierzone 
są prędkości obrotowe oraz tzw. fazy dla danej składowej z wid-
ma drgań – kąty pomiędzy znacznikami na wałach wirujących 

Rys. 4. Schemat 

blokowy systemu 

monitorowania 

COMPASS [1–3]

Rys. 3. Wyniki pomiarów drgań w monitoringu łożyska 6326 w przy-

kładowym silniku, widma drgań, trend pasma obejmującego składową 

BPFO
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maszyn oraz położeniem maksimów w sygnale drganiowym 
dla danej składowej. Dzięki temu można wykrywać np. po-
czątki pękania wałów przez stwierdzenie wystąpienia anomalii 
w pomiarach fazy dla składowych obrotowych (zmiana fazy 
w związku ze zmianami sztywności). W systemie COMPASS 
w ciągu zaledwie paru milisekund wszystkie nastawy pomiaro-
we; rodzaj pomiaru, limity alarmów, nastawy przekaźników itd. 
potrafią się automatycznie zmienić, dopasowując strategię mo-
nitorowania do nowych warunków pracy. System zapamiętuje 
wszystkie sytuacje awaryjne, uzupełniając na bieżąco swoją bazę 
wiedzy. COMPASS umożliwia monitoring stanu technicznego 
łożysk tocznych w oparciu o pomiary drgań bezwzględnych 
oraz diagnostykę łożysk ślizgowych w oparciu o pomiar drgań 
bezwzględnych oraz względnych. 

W ocenie autora najintensywniej rozwijane są systemy moni-
toringu obejmujące swym zasięgiem jeden zespół maszynowy, 
jeden napęd. Wyróżnić można: układy monitoringu zabezpie-
czającego, układy monitoringu predykcyjnego oraz układy łą-
czące te obydwie cechy. Wg autora na szczególną uwagę wśród 
systemów monitorujących stan maszyn wirujących zasługują 
systemy firm: Brüel & Kjaer, SKF, BENTLY NEVADA i SPM. Są 
to systemy najbardziej rozpowszechnione w Europie. Również 
w kraju cieszą się dużym uznaniem. Na uwagę w ocenie autora 
zasługują również urządzenia monitorujące firm krajowych: 
SENSOR i TECHNICAD. Ideę diagnozowania maszyn online 
na przykładzie aparatury firmy SKF przedstawiono na rys. 5.

Systemami monitoringu, szczególnie przydatnymi do diagno-
styki łożysk ślizgowych, są układy pomiarowe wykorzystujące 
pomiary drgań względnych. Wymienić tu można układy kra-
jowej firmy TECHNICAD [8] i amerykańskiej firmy BENTLY 
NEVADA [6, 7]. Systemy te są szczególnie popularne w krajo-
wych elektrowniach w monitorowaniu stanu turbozespołów. 

Obok wymienionych już pomiarów drgań całego napędu, po-
miarów temperatur w ważnych punktach napędu, w tym w wę-
złach łożyskowych, pomiarów prądu, systemy mają możliwość 
monitorowania stanu technicznego łożysk tocznych z wyko-
rzystaniem metody SPM lub metody detekcji obwiedni. Przy-
kładem niech będzie najpopularniejszy obecnie w kraju sys-
tem diagnozowania i monitoringu firmy SKF, wykorzystujący 
oprogramowanie PRISM, Machine Analyst, przy współudziale 
analizatorów typu Microlog oraz urządzeń Multilog – rys. 6. Na 
rys. 7 przedstawiono ideę zintegrowanego Monitoringu Stanu 
Maszyn, a na rys. 8 monitoring dla wielu maszyn w danym 
zakładzie przemysłowym wg SKF [4]. Architekturę systemu 
diagnozowania maszyn online wg SKF graficznie przedsta-
wiono na rys. 9. W przemyśle zachodnim i krajowym coraz 
częściej można spotkać urządzenie do monitoringu ciągłego 
wyprodukowane przez firmę SKF MasCon48, współpracujące 
z oprogramowaniem @ptitude Observer. MasCon48 jest jed-
nostką pomiarową umieszczoną w szczelnej obudowie (IP66), 
służącą do monitoringu ciągłego maszyn pracujących w trud-
nych warunkach przemysłowych. System jest wyposażony w 32 
wejścia analogowe lub wibracyjne, lub w kombinację 24 wejść 
analogowych i 8 wibracyjnych. Dzięki specjalnym przełączni-
kom każde z wejść można odpowiednio skonfigurować w za-
leżności od mierzonego sygnału (przemieszczenie, prędkość, 
przyspieszenie itp.). Za pomocą 16 kanałów cyfrowych może 

Rys. 5. Idea diagnozowania maszyn online na przykładzie aparatury 

firmy SKF [4]

Rys. 6. System monitoringu Multilog firmy SKF [4]

Rys. 7. Idea zintegrowanego Monitoringu Stanu Maszyn  według SKF

 

LMU   
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Serwer
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Schemat ideowy diagnozowania maszyny online
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być mierzona prędkość. Urządzenie pozwala na jednoczesny 
pomiar wszystkich kanałów do częstotliwości 2 kHz, zaś na po-
miary z dwóch kanałów do częstotliwości 40 kHz. Maksymalna 
rozdzielczość to 6400 linii. Dla każdego z punktów pomiaro-
wych można indywidualnie zaprogramować wartości ostrze-
gawcze i alarmowe zależne od wartości, prędkości obrotowej 
lub obciążenia. System może pracować w sieci LAN z innymi 
urządzeniami, jak komputery, drukarki czy serwery. Urządze-
nie jest wyposażone w system samodiagnozy, którego zada-
niem jest kontrolowanie kabli, czujników, systemów elektro-
nicznych oraz wykrywanie ich uszkodzeń, zwarć oraz zakłóceń 
sygnału. Wykrycie usterki powoduje wyzwolenie specjalnego 
alarmu lub restart systemu [4]. Program @ptitude Observer 
może także współpracować z urządzeniami przenośnymi, np. 
z analizatorem PerCon. Przenośny analizator PerCon pozwala 
na równoczesny pomiar drgań w trzech kierunkach, wyniki 
pomiarów są zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia. 

Wyniki są ukazywane w postaci widma częstotliwościowego na 
ekranie urządzenia. Pomiar może być wykonywany w zakresie 
częstotliwości od 0–10 Hz do 0–10 kHz, przy rozdzielczości od 
400 do 6400 linii. Urządzenie pozwala na pomiar detekcji ob-
wiedni oraz badanie rozbiegów i wybiegów maszyny. Zaletami 
tego systemu są trwałość, niezawodność oraz łatwość obsługi. 
Dzięki urządzeniu można przeprowadzać wyważanie jedno- lub 
dwupłaszczyznowe. Dzięki opcji analizy prądowej silnika moż-
na wykonać pomiar oraz analizę pracy silników i generatorów, 
która pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń tych urządzeń 
[4]. Innym urządzeniem służącym do monitoringu maszyn 
w przemyśle, z którym autor ma do czynienia na co dzień w za-
przyjaźnionej cementowni, jest SKF Multilog Online System 
IMx-S. Jest to wysokiej klasy stacjonarny analizator służący 
do diagnostyki ciągłej (online), wyposażony w 16 wejść analo-
gowych i 8 cyfrowych z możliwością jednoczesnego pomiaru 
wszystkich kanałów do częstotliwości 40 kHz. 4 kanały cyfrowe 

Rys. 8. Idea diagnozowania maszyn online na przykładzie wielu maszy-

ny w danym zakładzie przemysłowym wg SKF [4]

Rys. 9. Architektura systemu diagnozowania maszyn online wg SKF [4]

Rys. 10. Schemat napędu młyna cementu oraz rozmieszczenie czujników 

na diagnozowanych elementach napędu odpowiednio:  

1–5 – akcelerometry CMSS-2200; 6–9 – czujniki do pomiaru temperatury 

Pt-100; 10–13 – czujniki wilgotności HIH-4000; 14, 15 – czujniki wiroprą-

dowe Technicad MDS10/MDT10; 16 – znacznik fazy Technicad MDS10/

MDT10 [8] 
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Rys. 11. System monitoringu SKF Multilog Online, System IMx-S: 

a) wygląd zewnętrzny; b) widok od środka [4]

a)

b)

Rys. 12. Uproszczony schemat ideowy zintegrowanego system diagnosty-

ki w danym zakładzie przemysłowym wg. SKF [4]

Rys. 13. Uproszczony schemat ideowy zintegrowanego systemu diagno-

styki w danym zakładzie przemysłowym, rozbudowany o bezprzewodo-

wy przekaz sygnałów wg SKF [4]

służą do pomiaru z wszystkimi standardowymi impulsatorami, 
zaś kolejne 4 z impulsatorami sygnału prostokątnego w zakresie 
wyzwalania 12–24 V. Analizator posiada również indywidualne 
zasilanie 24 V, maksymalnie 40 mA/kanał. Każdy z kanałów 
posiada trzy zaciski przyłączeniowe: P – zasilanie, A – sygnał 
oraz B – masa. Ponadto każdy z kanałów analogowych został 
wyposażony w 6 przełączników miniaturowych (DIP), które są 
ustawiane w zależności od badanego sygnału z czujnika [4]. Na 
rys. 10 przedstawiono schemat napędu jednego z młynów ce-
mentu, na którym zainstalowano wspomniany system. Do wy-
boru są: akcelerometr ICP (z wewnętrzną elektroniką, zasilaną 
z urządzenia), sygnał napięciowy, sygnał prądowy (4–20 mA), 
B – czujnik (wyjście 4–20 mA), sonda wiroprądowa (–24 V) 
oraz dzielnik napięcia. Kanały cyfrowe posiadają zaś po 4 prze-
łączniki miniaturowe (DIP), dzięki którym możemy mierzyć 
sygnał z impulsatora dwużyłowego (tacho) (24 V z zasilaniem 
wewnętrznym), impulsatora trzyżyłowego (tacho) NPN (24 V 
z zasilaniem wewnętrznym), impulsatora trzyżyłowego (tacho) 
PNP (24 V z zasilaniem wewnętrznym), impuls 12–24 V (za-

silanie zewnętrzne) oraz impuls TTL (zasilanie zewnętrzne) 
[4]. System monitoringu SKF Multilog Online System IMx-S 
(rys. 11) daje możliwość pomiaru i analizy dowolnego sygnału 
diagnostycznego towarzyszącego pracy maszyn, dostępnego tak 
w postaci analogowej, jak i cyfrowej.

Współcześnie system diagnostyki maszyn w danym, dobrze 
i nowocześnie zarządzanym zakładzie przemysłowym jest sys-
temem zintegrowanym. Obejmuje system pomiarów prowadzo-
nych aparaturą przenośną, przy pomocy prostych mierników 
(obchodowy), przenośnych analizatorów – zbieraczy danych 
(wykwalifikowany personel) oraz system pomiarów online, mo-
nitoring, wykorzystujący aparaturę stacjonarną. W uproszczo-
nej postaci graficznej przedstawiono to na rys. 12. System ten 
może być rozbudowany o bezprzewodowy przekaz sygnałów. 
Ilustruje to rys. 13.

Obok wymienionych już pomiarów drgań całego napędu, 
pomiarów temperatur w ważnych punktach napędu, w tym 
w węzłach łożyskowych, pomiarów prądu, systemy mają moż-
liwość monitorowania stanu technicznego łożysk tocznych 
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z wykorzystaniem metody SPM lub metody detekcji obwied-
ni. Na rys 14 przedstawiono przykładowe wyniki monitorin-
gu stanu łożyska baryłkowego 22244 w przykładowym silniku. 
Jest to trend składowej łożyskowej BPFI (uszkodzenie bieżni 
wewnętrznej), sygnał przyspieszenia drgań, detekcja obwied-
ni, BPFI = 89,51 Hz, filtr Δf = 0,03 Hz, monitoring firmy SKF, 
Multilog. Z okresu 52 000 godzin pracy łożyska na rys. 14 po-
kazano trend BPFI za ostatnie 4300 godzin pracy. Jest to bardzo 
ciekawy wykres. Charakter zmian wartości składowej BPFI od 
0,69 m/s2 do 21,8 m/s2 (wzrost o 30 dB) można aproksymować 
5 liniami prostymi i przewidzieć czas koniecznej wymiany ło-
żyska (np. wykorzystując kryterium autora). Na charakterysty-
ce nie ma obszaru typu wzrost wykładniczy. W ocenie autora 
taki liniowy charakter zmian wartości mierzonych ma miejsce 
bardzo często, znacznie częściej niż zmiany o charakterze wy-
kładniczym. Jest to widoczne dopiero wtedy, gdy pomiary wy-
konuje się odpowiednio często właśnie w ostatniej „fazie życia” 
maszyn. Określenie granic stanów eksploatacyjnych maszyn, 
w ocenie autora, powinno być wykonane indywidualnie dla 
każdej maszyny. Przewidywanie przyszłej zmiany stanu maszyn 
na podstawie dostępnych symptomów diagnostycznych, okreś-
lane jako prognozowanie stanu, jest elementem tego procesu. 
Zasadą prognozowania jest możliwość obliczenia następnych 
wartości elementu szeregu czasowego na podstawie znajomo-
ści wartości elementów szeregu z przedziału czasu dostępnego, 
wykorzystując pewne formalne zależności lub zbiór tych zależ-
ności. Niezbędne jest dysponowanie modelem trendu sympto-
mu. Teoretycznie model może być dowolnie skomplikowany. 
W przemysłowych systemach monitoringu silników w oparciu 
o pomiary drgań, uwzględniając realia pomiaru, walory apara-
tury, wyniki wcześniejszych badań eksperymentalnych, prawie 
w 100% (ocena autora) przyjmuje się, że procesy zużywania 
się maszyn przebiegają jednostajnie. Przyjmuje się, że trend 
symptomu jest prostą funkcją rosnącą monotonicznie, np. li-
niowo (najczęściej) lub eksponencjalnie. Przykładem niech bę-
dzie najpopularniejszy obecnie w kraju system diagnozowania 
i monitoringu firmy SKF, wykorzystujący oprogramowanie 
PRISM, Machine Analyst, przy współudziale analizatorów typu 
Microlog oraz urządzeń Multilog. Autor uważa, że w ogromnej 
większości przypadków dla prostych zespołów maszynowych, 
zwłaszcza wolnoobrotowych (prędkości do 1000 obr./min), 
można stosować układy monitoringu, w których pomiar dla 
poszczególnych kanałów odbywa się na zasadzie multiplekso-
wania (pomiar po kolei dla każdego kanału z osobna). W zło-
żonych układach napędowych, zwłaszcza w szybkoobrotowych, 
pomiar w poszczególnych kanałach powinien odbywać się rów-
nocześnie.

5. Uwagi końcowe
Autor w oparciu o wieloletnią praktykę w eksploatacji zespo-

łów maszynowych przedstawił swoje doświadczenia w zakresie 
monitorowania stanu technicznego maszyn. Monitoring spraw-
ności technicznej zespołów maszynowych wpływa na zmniej-
szenie liczby awarii oraz powoduje zmniejszenie ich skutków. 
Stosowanie systemów monitoringu staje się coraz bardziej opła-
calne dla przemysłu.
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Rys. 14. Trend składowej BPFI dla łożyska 22244 w przykładowym 

silniku

   prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec – Politechnika Opolska; 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki; 

Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych; 

e-mail: s.szymaniec@po.opole.pl

artykuł recenzowany


