
Nr 11 l Listopad 2014 r. l 97 

A
U

TO
M

ATYZA
C

JA W
 PR

O
D

U
K

C
JI / M

A
sZYn

Y I n
A

PęD
Y eleK

TRYC
Zn

e

1. Wstęp
Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy ze

społów maszynowych jest prawidłowe ustawienie sprzęgniętych 
ze sobą maszyn. Przedwczesne uszkodzenia maszyn, w tym 
przede wszystkim uszkodzenia ich łożysk oraz sprzęgieł, ma
ją bardzo często swoją przyczynę w niewłaściwym ustawieniu 
zespołu maszynowego. Nieprawidłowe ustawienie zespołu ma
szynowego powoduje [21, 22, 23, 24]:
zl wzrost drgań maszyn;
zl przyspieszone zużycie łożysk;
zl nieprawidłową pracę sprzęgieł i ich szybsze zużycie;
zl niesymetrię szczeliny powietrznej w silnikach;
zl przyspieszone zużycie uszczelnień;
zl przyspieszone zużycie wałów;
zl wzrost zużycia energii elektrycznej;
zl problemy z zachowaniem odpowiedniej jakości wyrobów.
Rozosiowanie (linia wałów układu napędowego odbiega od linii 

prostej) wywołuje wzrost drgań silnika i urządzenia napędzanego 
we wszystkich kierunkach, szczególnie w kierunkach osiowym 
A oraz pionowym V. W widmie prędkości drgań wzrastają skła
dowa obrotowa fr i jej kolejne harmoniczne (2, 3, 4), w szczegól
ności druga obrotowa 2fr [21, 22, 23, 24]. Jak uczy doświadczenie,  
w widmie prądu stojana silnika wzrasta składowa obrotowa fr . 
W „trudnych” przypadkach diagnozowania wadliwego ustawie
nia silnika i urządzenia napędzanego, trzeba sięgać do bardzo 
zaawansowanej techniki diagnozowania, jaką jest wizualiza
cja drgań całego obiektu, przy przyjęciu pewnej uproszczonej 
geometrii układu [24]. Obserwując animację drgań można za
uważyć kołysanie się całego układu. Przy wykrywaniu luzów 
montażowych w mocowaniu układów napędowych do funda
mentów i konstrukcji wsporczych bardzo przydatne są dwuka
nałowe pomiary drgań na fundamencie (konstrukcji wsporczej) 
i zespole maszynowym. Istotne różnice w intensywności drgań 
dla składowych obrotowych oraz różnice w fazie dla tych skła
dowych dochodzące do 180 stopni, świadczą o występowaniu 
luzów w mocowaniu [24].

Współpracujące wały są najczęściej połączone ze sobą za 
pomocą sprzęgieł, które zwykle kompensują jakąś część nie
współosiowości układu. W literaturze można spotkać opinię, że 
nawet połowa wszystkich przedwczesnych uszkodzeń maszyn 
spowodowana jest przez niewłaściwe ich ustawienie. Prawidło
we ustawienie maszyn prowadzi do krótszych, planowych po
stojów serwisowych, koniecznych dla przeprowadzenia obsługi 
i napraw [21, 22, 23, 24]. 

Dzięki postępowi w dziedzinie materiałowej i konstrukcyj
nej stało się możliwe budowanie maszyn znacznie bardziej 

Nowa metoda ustawiania napędów  
przemysłowych
Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec

Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób wykorzysta-
nia inżynierii odwrotnej w diagnostyce wytwarzania, montażu 
i ustawień napędów przemysłowych maszyn obrotowych wiel-
kogabarytowych na przykładzie suszarni bębnowej. Podstawą 
proponowanej metody jest bezdotykowy i bardzo szybki pomiar 
laserowy geometrii 3D obiektów rzeczywistych podczas ich 
wytwarzania i montażu. Na tej podstawie tworzona jest gęsta 
chmura punktów zawierających miliony punktów zorientowa-
nych w przyjętym układzie współrzędnych 3D i które składają 
się na szczegółowy obraz badanego obiektu. W proponowanej 
metodzie otrzymane punkty zostały połączone w trójkąty, two-
rząc przestrzenną siatkę, a następnie dokonano transformacji 
na powierzchnie, na podstawie których wyznaczono podstawo-
we relacje geometryczne (kątowe i liniowe) między ważniejszy-
mi elementami suszarni. Poprzez wykorzystanie narzędzi infor-
matycznych, takich jak Inventor i SolidWorks, ustalono dokład-
ność wykonania bardzo ważnych elementów maszyny z punktu 
widzenia pracy napędu, a których wyznaczenie tradycyjnymi 
metodami pomiarowymi, ze względu na kształt i wymiary bada-
nych części, jest bardzo trudny. Opisana w artykule metoda po-
zwoliła zmierzyć rzeczywiste odchyłki montażowe kształtów, jak 
i wzajemnej prostopadłości wybranych części. Na tej podstawie 
dokonano jakościowego sprawdzenia, czy rzeczywista odchył-
ka mieści się w granicach dopuszczalnej tolerancji wykonania.

A NEW METHOD FOR SETTING INDUSTRIAL 

DRIVES 

Abstract: In paper shows run a 3d scan elements revolving 
drum dryer Trimble scanner and processing point cloud created 
by manufacturing scalening. Trimble scanner is an advanced 
laser device designed for use wherever you need quickly ob-
tain accurate data. The result was scanning point cloud that has 
been treated with a view to removing unnecessary points and 
noise. The resulting points are combined to form a network of 
triangles. Transforming the grid allowed to change it to the sur-
face, has been appointed the angle between the elements of the 
dryer. Through the use of tools such as Inventor or SolidWorks 4 
was determined by the accuracy of the machining and process-
ing of the mechanical most important elements of the machine, 
which determine by measuring the elements due to the size and 
shape of parts is not possible. That method allows determine 
the limiting deviation in the implementation of part or the whole 
machine, having a runtime error tolerances and squareness.
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oszczędnych pod względem zużycia materiałów, znacznie lżej
szych, a tym samym bardziej podatnych na drgania wywołane 
m.in. nieosiowością. Problem osiowania nabiera coraz więk
szego znaczenia w związku z tendencją do budowania maszyn 
o mniejszej objętości, znacznie mniejszych masach, przy zacho
waniu tych samych mocy lub nawet większych mocach i więk
szych prędkościach obrotowych. 

W zakres czynności związanych z ustawieniem zespołu ma
szynowego wchodzi tzw. osiowanie maszyn (centrowanie). 
Osiowanie to zespół działań technicznych, który sprowadza 
się do takiego ustawienia wałów maszyn, aby powierzchnie czo
łowe obydwu połówek sprzęgła były względem siebie równoleg
łe – a osie wałów stanowiły przedłużenie jedna drugiej – rys. 1 
w trakcie pracy zespołu maszynowego w obrębie przyjętych 
tolerancji. Proces osiowania jest czynnością złożoną.

Podstawowym procesem przy ustawianiu maszyn jest centro
wanie wałów według sprzęgieł. W procesie tym oś wału jednej 
maszyny jest przedłużeniem osi wału drugiej maszyny, np. wen
tylatora, pompy – rys. 2 [21, 22, 23, 24].

Osiowość maszyn przedstawiona na rys. 2 jest osiowością 
bardzo dobrą. W praktyce przemysłowej często spotykamy się 
z sytuacją przedstawioną na rys. 3.

Ruch korekcyjny w pionie i poziomie przeprowadza się na 
maszynie „ruchomej” – mobilnej, czyli w większości przypad
ków na silnikach. Maszyny stanowiące obciążenie dla silników 
są zwykle cięższe, a więc trudniejsze do przesuwania, a czasami 
ze względów technologicznych korekta zmiany ich położenia 
na etapie osiowania jest niemożliwa. Maszynę, względem której 
ustawia się inne, nazywa się stacjonarną. Należy w tym miej
scu zwrócić uwagę na fakt, że maszyna stacjonarna jest zwykle 
ustawiana wcześniej, jej ustawienie powinno uwzględniać moż
liwość korekty ustawienia maszyny mobilnej w pionie (maszyna 
stacjonarna musi stać „nieco wyżej” niż ruchoma mobilna) oraz 
w poziomie. Przyjmuje się, że w maszynie stacjonarnej położe
nie osi jest ustalone. Wynika to z przyjęcia zasady, że maszyna 
stacjonarna jest bazą. Rozpatrzmy przykład zespołu maszyno
wego: silnik – pompa. W zespole tym przyjmujemy, że silnik jest 
maszyną mobilną, a pompa maszyną stacjonarną. Traktowanie 
pompy jako bazy do osiowania wynika z faktu jej większej masy 
w porównaniu z silnikiem oraz z faktu sztywnego połączenia 
pompy z rurociągami. Taka jest zasada. Od zasady najczęściej 
są wyjątki. Przykładem niech będzie sytuacja przedstawiona na 
rys. 4. Położenie pompy musi być skorygowane. Wadliwe pod
łoże pod silnikiem uniemożliwia obniżenie położenia silnika, 
w szczególności jego tylnej części. Doprowadzenie osi obydwu 
maszyn do wspólnej linii jest możliwe po wcześniejszym pod
łożeniu podkładek pod przód pompy. Konieczne jest również 
sprawdzenie stanu naprężeń w pompie. Celowe jest zastoso
wanie dylatacji w rurociągach, odpowiedniego mocowania ru
rociągów (wyeliminowanie niekorzystnych sił od rurociągów). 
Rurociągi powinny być montowane do pompy, a nie pompa 
do rurociągów. Należy również usunąć w mocowaniu pompy 

„miękką” stopę, jeżeli takowa występuje. 
Straty mocy wydzielające się podczas pracy maszyny elek

trycznej w poszczególnych jej częściach przetwarzają się w moc 
cieplną, wywołując ich nagrzewanie, przy czym rozkład tempe
ratury wewnątrz maszyny nie jest, ogólnie biorąc, równomier

Rys. 1. Osiowość zesprzęglonych wałów maszyn [21, 22, 23, 24]

Rys. 2. Centrowanie maszyn według sprzęgieł [21, 22, 23, 24]

Rys. 3. Nieosiowość spotykana w praktyce [21]

Rys. 4. Przykład zespołu maszynowego, w którym nie można osiować 

bez wcześniejszej korekty położenia pompy [24]

ny. Maszyna elektryczna stanowi bowiem z cieplnego punktu 
widzenia skomplikowany układ, a to z następujących powodów 
[24]: 
1. Istnienie kilku źródeł ciepła. 

Straty mocy w maszynach elektrycznych wydzielają się:
zl w uzwojeniach (przepływ prądu); 
zl w żelazie czynnym (przemagnesowanie);
zl w masywnych elementach metalowych znajdujących się 
w sferze działania pól magnetycznych (przepływ prądów 
wirowych);

zl w łożyskach (tarcie);
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zl na komutatorach i pierścieniach ślizgowych (tarcie szczo
tek, straty przejścia);

zl w częściach wirujących (tarcie o powietrze lub inny gaz 
użyty jako czynnik chłodzący).
Z wymienionych wyżej strat główny wpływ na nagrze

wanie się maszyny mają straty w uzwojeniach i w żelazie 
czynnym.

2. Niejednorodność materiału.
Uzwojenia, rdzenie żelaza czynnego oraz części konstruk

cyjne są utworzone z różnych materiałów składowych o róż
nych własnościach fizykalnych, o różnych współczynnikach 
rozszerzalności termicznej. 

Wyżej wymienione czynniki mają bezpośredni wpływ na pro
ces nagrzewania się maszyny. Dlatego, o ile to możliwe, należy 
proces osiowania przeprowadzić w warunkach naturalnej pracy 
maszyny (temperatura pracy ustalona). Jeżeli nie ma możli
wości przeprowadzenia centrowania w warunkach naturalnej 
pracy maszyny, wówczas należy uwzględnić współczynnik roz
szerzalności cieplnej i podczas przeprowadzania procesu osio
wania konieczna jest korekta otrzymanych przesunięć maszyny. 
Korekta obejmuje uwzględnienie przesunięcia osi wału z pozy
cji „zimnej” do „gorącej” (to znaczy do warunków naturalnej 
pracy maszyny, a więc dla osiągnięcia określonego stopnia na
grzania). W zależności od rodzaju maszyny i warunków pracy 
zmiana linii wałów wskutek rozszerzalności cieplej może osiąg
nąć dość znaczną wartość. Na przykład dla przeciętnego silnika 
elektrycznego rozszerzalność cieplna jest rzędu 0,01 mm/m, dla 
przyrostu temperatury o 1°C [24].
I tak przy silniku o:
zl wzniosie wału H = 1,0 m;
zl temperaturze osiowania +20°C;
zl temperaturze pracy +50°C;

rozszerzalność cieplna wynosi: 1,0 * (50–20) * 0,01 = 0,3 mm
Jeśli maszyna stacjonarna oraz maszyna „ruchoma” mają ta

kie same charakterystyki nagrzewania, to proces osiowania jest 
ułatwiony, bowiem nie wymaga uwzględniania korekty cieplnej. 
W przeciwnym wypadku, o ile to możliwe, osiowanie powinno 
być wykonane, zanim maszyny ostygną. Innym rozwiązaniem 
jest skompensowanie różnicy wynikającej z istnienia rozsze
rzalności. Np. jeśli pod wpływem ciepła maszyna stacjonarna 
podnosi się o 0,25 mm, to pod łapami maszyny „ruchomej” 
powinny znaleźć się podkładki o grubości 0,25 mm.

Producenci maszyn bardzo rzadko dostarczają informacji 
o ich charakterystykach termicznych. Dla oszacowania roz
szerzalności cieplnej należy sprawdzić [24]:
zl temperaturę pracy obu maszyn;
zl współczynniki rozszerzalności cieplnej;
zl wpływ warunków otoczenia na temperaturę maszyn – izolo
wanie od zewnętrznych źródeł ciepła. 
Złe oszacowanie lub wyliczenie wielkości odkształceń ter

micznych dla sprzęgniętych ze sobą maszyn może doprowadzić 
do złego wyosiowania oraz powstania naprężeń wewnętrznych.

Przykładowo dla pomp tłoczących płyny o temperaturze do 
93°C wał silnika powinien być ustawiony na takiej samej wyso
kości jak wał pompy. Przy płynach o temperaturze wyższej wał 
pompy powinien leżeć niżej o 0,0254 mm na każde 56°C prze

kraczające 93°C, od wału silnika na każdy milimetr odległości 
pomiędzy płaszczyzną ustawienia pompy i osią wału. W przy
padku, gdy pompa o odległości wału od płaszczyzny ustawienia 
pompy równej 254 mm została wypełniona płynem o tempera
turze 232°C, odkształcenie cieplne, które należy skompensować 
wynosi 0,63 mm.

2. Metody pomiaru osiowości
Wobec ograniczeń temperaturowych stosowania nowo

czesnej aparatury do ustawiania zespołów maszynowych 
(–5°C ÷ +40°C), (–10°C ÷ +50°C) i prowadzenia remontów 
w dużych zakładach przemysłowych, np. w krajowych cemen
towniach w środku zimy, przy temperaturze poniżej –10°C, au
torzy poniżej podają również proste metody pomiaru osiowości, 
które nie mają ograniczeń temperaturowych [24].

Liniał 
Najstarsza metoda centrowania, nadal użyteczna w pewnych 

warunkach, to przykładanie liniału do krawędzi sprzęgła. Meto
da ta może stanowić pierwszy stopień wstępnego centrowania. 
Dla wolnobieżnych maszyn pracujących krótko i okresowo jest 
ona nawet wystarczająca [21, 22, 23, 24].

Zwora i szczelinomierz
Najprostszym układem pomiarowym, umożliwiającym re

alizację centrowania wirników na sprzęgle, jest zwora i szcze
linomierz (rys. 8). Zworę (1) przymocowujemy do sprzęgła 
ustawianego wirnika za pomocą śruby (2). W sprawdzian 
wkręcamy śrubę pomiarową (3) z przeciwnakrętką. Luzy pro
mieniowe a mierzymy za pomocą szczelinomierza pomiędzy 
śrubą pomiarową a zewnętrznym obwodem półsprzęgła. Luzy 
wzdłużne mierzymy również za pomocą szczelinomierza po
między powierzchniami czołowymi półsprzęgieł. Należy zwró
cić uwagę, że w niektórych konstrukcjach sprzęgieł są przewi
dziane kontrolne wytoczenia na obwodzie i na powierzchni 
czołowej. W takich przypadkach pomiary wykonujemy tyl
ko na tych wytoczeniach. Pomiary luzów wykonujemy przy 

Rys. 5. Prognozowana nieosiowość dla „zimnych” maszyn [24]

Rys. 6. Właściwe osiowanie, uwzględniające nagrzewanie maszyn [24]
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ustawieniu obydwóch wirników w czterech położeniach (0°, 
90°, 180°, 270°). Przy każdym położeniu mierzymy jeden luz 
promieniowy i cztery luzy wzdłużne. Luzy wzdłużne mierzymy 
przy każdym położeniu półsprzęgieł w czterech punktach, na 
końcach dwóch wzajemnie prostopadłych średnic.

Sprawdzenie centrowania za pomocą jednej pary 
sprawdzianów szczękowych

Wzajemne położenie osi wirowania obydwóch wałów może
my obliczyć na podstawie pomiarów wartości luzów promienio
wych i luzów wzdłużnych przy czterech położeniach wirników 
(przy jednoczesnym ich obracaniu), różniących się od siebie 
o 90°. Przy zachowaniu warunków prawidłowego ustawienia 
wałów, tzn. przy równoległości czołowych płaszczyzn półsprzę
gieł i ich współosiowości, wszystkie luzy a oraz luzy b przy czte
rech położeniach wałów będą sobie równe. Przy wykonywaniu 
pomiarów luzów promieniowych i luzów wzdłużnych należy 
obydwa wirniki jednocześnie obracać, poczynając od wyjścio
wego położenia (0°) o 90°, 180°, 270° w kierunku wirowania 
silnika napędowego lub mechanizmu napędowego i za pomocą 
szczelinomierza mierzyć luzy przy każdym z czterech położeń 
oraz w położeniach, kiedy kreski się pokrywają. Metodę opi
sano w literaturze [24].

Czujniki mechaniczne i mikrometry
Centrowanie z wykorzystaniem czujników zegarowych – 

rys. 10 – realizuje się, obracając równocześnie i w tym samym 
kierunku oba osiowane wały. Ustawia się je w położeniu zero
wym względem siebie. Obracając jednocześnie wałami, ustawia 
się je kolejno w czterech położeniach, począwszy od położenia 
zerowego 0°, a następnie pod kątem 90°, 180°, 270°, 360°. Ostat
nie położenie stanowi powrót do stanu zerowego i jest położe
niem kontrolnym. Przy każdym z tych położeń wałów wykonu

Rys. 8. Przykład za-

stosowania zwory do 

centrowania wałów  

[21, 22, 23, 24]: 1 – zwo-

ra; 2 – śruba mocująca; 

3 – śruba nastawcza

 Rys. 10. Osiowanie maszyn za pomocą czujników zegarowych  

[21, 22, 23, 24]

Rys. 7. Osiowanie za pomocą liniału i szczelinomierza [21, 22, 23, 24]

Rys. 9. Ustawienie 

znaczników słupko-

wych na półsprzęgłach  

[21, 22, 23, 24]

je się pomiary promieniowe i trzy osiowe. Stosowane czujniki 
mechaniczne wymagają dokładnego instalowania i właściwej 
interpretacji wyników pomiarowych. Czynności wykonywane 
przy ich użyciu mogą być przyczyną błędów. Systemy z czuj
nikami mechanicznymi wymagają stosowania mechanicznych 
mostków mocowanych do ciężkich uchwytów, których zwis 
musi być dokładnie pomierzony i uwzględniony w dalszych 
obliczeniach. Jednocześnie każde ustawienie jest pracochłonne 
i wymaga odpowiedniego oprzyrządowania.
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Metoda laserowo-optyczna 
Jeżeli warunki temperaturowe otoczenia maszyn (tempera

tura 0–50°C) na to pozwalają, gabaryty i budowa maszyn są 
sprzyjające (wystarczająca ilość miejsca na montaż, możliwość 
obracania maszyn), to najlepszym, najszybszym i najwygod
niejszym sposobem osiowania zespołu maszynowego jest sko
rzystanie z metody laserowooptycznej. Najnowszą aparaturą 
laserową – rys. 11 i rys. 12 – można mierzyć i osiować wszyst
kie typy maszyn wirujących. Jeśli wały maszyn nie mogą być 
obracane w szerokim kącie, tak by znalazły się na pozycjach 
odpowiadających godzinom 900, 1200, 300, 600, można dokonać 
osiowania przez obracanie wałów w wąskim kącie, pomiędzy 
1030 a 130. Po wprowadzeniu wymiarów jak na rys. 13 i wyko
naniu stosownego obrotu wałami – rys. 14 – układ laserowy 
odczytuje współrzędne pozycji promieni laserowych na ma
trycach odbiorników i mikroprocesor rozwiązuje układ rów
nań (dla trójkątów prostokątnych), wyliczając wielkości korekty 
położenia silnika na łapach w pionie i poziomie oraz wielkości 
bicia kątowego i promieniowego na sprzęgle dla poziomu i dla 
pionu – rys.12 c.

3. System skaningu 3d
System skaningu 3d jest dziś dynamicznie rozwijającą się 

technologią pomiarów przestrzennych, dzięki czemu znajduje 
zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach techniki i nauki. 

Rys. 11. Jeden z najnowszych układów laserowych do osiowania [22]

Możliwości, które wyróżniają tę metodę, to określenie współ
rzędnych w przestrzeni, wizualizacja dowolnego obszaru skom
plikowanych obiektów, konstrukcji, budynków czy wnętrz 
z dużą szybkością i dokładnością. Coraz dokładniejsza tech
nika pomiaru, jak i możliwość opracowań wyników powodują 
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wdrażanie tej technologii do coraz to nowych zastosowań prze
mysłowych, w tym również diagnostyki ustawiania napędów 
[6, 8, 20]. Dane pozyskane metodą skaningu laserowego moż
na poddać dowolnej obróbce przy użyciu specjalistycznego 
oprogramowania mającego funkcję modelowania i wizualiza
cji [6, 11, 12]. Uzyskane w ten sposób obiekty wirtualne łatwo 
analizować w zakresie wzajemnego ich położenia i wyznaczenia 
na tej podstawie jakościowych wskaźników oceny położenia 
i kształtu [11, 12]. 

4. Opis badanej maszyny 
Do badań wybrano obiekt odznaczający się dużymi gabary

tami, złożoną konstrukcją i elementami, które podczas pracy 
się obracają. Zaproponowany do badań obiekt to suszarnia bęb
nowa, zwana również suszarnią obrotową. Czas bezawaryjnej 

pracy tej maszyny w dużej mierze zależy od jakości montażu 
i ustawienia napędu. Największą trudność stanowi zachowa
nie współosiowości wszystkich obracających się elementów 
[8]. Suszarnie bębnowe są stosowane np. przy produkcji za
praw w przemyśle budowlanym i cementowowapienniczym 
oraz w suszarnictwie artykułów spożywczych. W zależności od 
suszonego materiału stosuje się w suszarniach różne średnice, 
długości i prędkości obrotowe. Średnica bębna może osiągać 
wymiar do 2,5 m przy długości sięgającej nawet kilkanaście 
metrów. Przykład suszarni bębnowej przedstawiono na rysunku 
15. Główne elementy, mające wpływ na trwałość użytkowania 
suszarni ze względu na zachowanie osiowości, przedstawiono 
na rysunku 16.

Suszarnia bębnowa jest urządzeniem, które ze względu na 
gabaryty oraz błędy owalności i wymiarów liniowych jest trud
nym obiektem do sprawdzenia poprawności wykonania. Jed
nym z jakościowych ograniczeń jest zachowanie owalności bęb
na. Na proces produkcji korpusu bębnowego składa się szereg 
operacji, takich jak cięcie, podginanie, walcowanie, kalibrowa
nie, spawanie [5, 8]. Przy każdej z tych operacji może powstać 
odchyłka od wymaganych wymiarów. Również pierścienie jezd
ne, które są wykonane na specjalistycznych maszynach obróbki 
skrawaniem (maszyny typu CNC), z zachowaniem dopuszczal
nych tolerancji podczas zamocowania na korpusie, wymaga
ją zachowania dokładnego ustawienia względem osi suszarni 
i prostopadłości do podstawy. W takich warunkach bardzo ła
two o popełnienie błędu podczas ustawienia np. pierścieni, dla 
montażu których dopuszczalna tolerancja poprawnego wyko
nania wynosi ±0,2 mm [8]. Następną istotną trudnością jest 
zamocowanie wału napędowego przenoszącego ruch obrotowy 
względem korpusu bębna [5]. Ze względu na technologię wy
konania oraz gabaryty bardzo łatwo o niedokładność. Niedo
kładności i błędy ustawień ww. elementów mają bezpośredni 
wpływ na nadmierne zużywanie się rolkowych elementów jezd
nych. Rolki wraz z pierścieniami praktycznie nie zużywają się 
podczas prawidłowej pracy. Rolki równomiernie obciążone na 
całej powierzchni styku wykonują ruch obrotowy bez udziału 
sił skośnych. Wystąpienie sił skośnych skutkuje lokalnym „skra
waniem” pierścieni i rolek [8]. 

Rys. 12. Jeden z najnowszych układów laserowych do osiowania: a) montaż laserów na wałach; b) widok laserów i monitora z mikroprocesorem; 

c) widok ekranu z obliczonymi wielkościami korekty położenia silnika na łapach w pionie i poziomie oraz wielkością bicia kątowego i promieniowego 

na sprzęgle dla poziomu i dla pionu [22]

Rys. 13. Wymiary konieczne 

do obliczeń korekty ustawie-

nia silnika  

w czasie osiowania [22]

Rys. 14. Obrót wałami 

w czasie osiowania, 

rysunek uproszczony 

a) b) c)
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5. Przyjęta metodyka badań
Proponowana metoda ustawiania na

pędów polega na wykorzystaniu skanin
gu laserowego 3D jako źródła pozyska
nia informacji o kształtach i wymiarach 
rzeczywistych obiektów. Zgromadzo
ne podczas takich pomiarów wyniki 
w postaci tzw. chmury punktów zosta
ną wykorzystane do opracowania mo
delu wirtualnego wszystkich istotnych 
elementów badanego obiektu z punktu 
widzenia prowadzonej analizy. Modele 
wirtualne zostaną opracowane w środo
wiskach CAD/CAM. Modelowanie pole
ga na zdefiniowaniu wszystkich danych 
o obiektach, a także wskazaniu związków 
zachodzących pomiędzy nimi. Są one 
niezbędne do prawidłowego wyświetle
nia i zrealizowania wzajemnej interakcji 
[1, 2, 3, 9, 15, 16]. 

Podstawowymi rodzajami tworzonych 
modeli są:
zl modele analityczne;
zl modele szkieletowe;
zl powierzchnie aproksymujące:

 – krzywe Beziera, 
 – bspline, 
 – NURBS;

zl konstrukcyjna geometria bryłowa (so-
lid modeling);

zl drzewa ósemkowe. 
Uzyskany w ten sposób model wirtu

alny 3D jest obiektem wektorowym, dla 
którego każdy punkt znajdujący się na 
dowolnej powierzchni można wyrazić 
współrzędnymi położenia: x, y, z [16, 17, 
18, 19]. Model 3D może posiadać bazę 
danych opisowych oraz teksturę opisują
cą właściwości powierzchniowe obiektu 
[1, 2, 17, 18]. 

Kolejnym etapem przyjętej metodyki 
jest dokonanie analizy położenia obiek
tów w przestrzennym układzie współ
rzędnych w oparciu o zbiór działań na 
jednej bądź kilku warstwach informacyj
nych. Stanowi o tym zbiór procedur, któ
rych wynik działania uzależniony jest od 
położenia danych wejściowych w prze
strzeni. Analizy przestrzenne stanowią 
istotę systemu informacji przestrzen
nej oraz umożliwiają zamianę danych 
na informację. Analizy pionowe badają 
zależności obiektów i zjawisk, odnoszą
ce się do różnych powierzchni elemen
tarnych, które znajdują się na różnych 
warstwach informacyjnych, natomiast 
analizy poziome badają zależności i zja
wiska, które zachodzą w ramach jednej 
warstwy informacyjnej [16, 17]. Analiza 
ma dostarczyć wskaźniki oceny jakościo
wej ustawienia wzajemnego elementów 
istotnych w punktu widzenia pracującej 
maszyny oraz dopuszczalne tolerancje 
wykonania [3].

Skaning laserowy 3D 
Skanowanie laserowe umożliwia au

tomatyczne pozyskiwanie danych i póź
niejsze ich przetwarzanie. Związane jest 
ono z terminem Inżynierii Odwrotnej 
(ang. Reverse Engineering), która zaj
muje się wprowadzaniem obiektów do 
wirtualnej rzeczywistości, ich obróbką 
cyfrową oraz wizualizacją. 

Biorąc pod uwagę metodę pomiarów, 
wyróżnia się skanery bezstykowe oraz 
stykowe. Do skanerów bezstykowych 
zaliczane są przede wszystkim skanery 
laserowe, a także skanery, które wyko
rzystują metody wizyjne oraz radarowe 
i ultradźwiękowe [11, 12]. 

Rys. 15. Przykładowa suszarnia bębnowa 

Rys. 16. Elementy montażowe mające wpływ 

na trwałość eksploatacyjną suszarni:  

a) kołnierz centrujący; b) kołnierz wraz wałem 

napędowym; c) układ rolkowy; d) gniazdo 

łożyskowe rolki
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Podział skanerów ze względu na mechanizm skanowania 
obejmuje [6, 11,12]:
zl lustro wahadłowe; 
zl wielobok rotacyjny; 
zl lustro eliptyczne;
zl rotację źródła promieniowania; 
zl wykorzystanie światłowodów.
Skaner laserowy umożliwia automatyczne rejestrowanie 

kształtu oraz barw skanowanego przedmiotu. W skład układu 
pomiarowego skanera laserowego wchodzi [10, 13]:
zl laser małej mocy, który emituje światło pomarańczowoczer
wone lub podczerwone;

zl lustro obrotowe, które umożliwia sterowanie kierunkiem 
wiązki lasera;

zl przetwornik CCD wysokiej rozdzielczości.
Podczas skanowania miejsce, które podświetlone jest przez 

wiązkę lasera, rejestrowane jest przez kamerę, wyposażoną 
w filtr, przepuszczający jedynie światło lasera. Dane o geome
trii skanowanego obiektu otrzymywane są poprzez obliczanie 
najbardziej oświetlonych punktów na matrycy CCD oraz przez 
połączenie ich z informacją o odchyleniu lustra [10, 13]. W ce
lu zapewnienia wysokiej jakości pomiaru skanowanie obiektu 
powinno być realizowane z kilku stron, tak aby przysłaniające 
elementy nie powodowały zniekształcenia obrazu [6]. 

Za pomocą skanera laserowego wyznacza się położenie punk
tów w dowolnym przestrzennym układzie współrzędnych XYZ. 
Gęstość skanowania odpowiada przyrostowi kątów pionowych 
i poziomych, o jakie obraca się głowica skanująca w trakcie po
miarów, a współrzędne punktów  wyznaczane są w stosunku do 
środka skanera. Określone są one przez kąty poziomy i pionowy 
oraz odległość do obiektu, która mierzona jest przy pomocy 
wiązki laserowej. Przetwarzanie danych w skaningu laserowym 
obejmuje takie etapy, jak [8, 10]:
zl wzajemną rejestrację chmur punktów i ich połączenie w je
den model;

zl filtrację danych;
zl interpolację danych.
Urządzenie, którym autorzy dysponowali podczas badań, to 

skaner laserowy firmy Trimble typ FX (rys. 17). Urządzenie to 
zostało zaprojektowane przede wszystkim dla budownictwa 
okrętowego oraz zastosowań w przemyśle [13]. Posiada ono peł
ne pole widzenia 360° x 270° oraz prędkość pomiaru do 190 tys. 
punktów na sekundę. Skaner podczas pomiaru umieszczany 
może być zarówno na statywie, jak i na innych wspornikach, 
co umożliwia jego stosowanie w różnych warunkach. Ponadto 
dostarczone wraz ze skanerem oprogramowanie firmy Trimble 
pozwala na rejestrację pomiarów z dużą szybkością transmisji 
danych, dzięki czemu nie zachodzi konieczność jego pozio
mowania. Dzięki tej funkcji można dokonywać wzajemnego 
korygowania ułożenia kilku chmur z punktami. Dokładność 
skanera wynosi wówczas poniżej 1 mm [13].

Pomiary z wykorzystaniem lasera 3D 
Przed skanowaniem 3D zostały zaplanowane sposób i miejsce 

wykonania pomiaru. Wyboru miejsca pod stanowisko dokonu
je się na podstawie kryteriów, tak by była możliwa najbardziej 
zbliżona i kompletna rejestracja przedmiotu. Im więcej wy

stępuje części odstających, tym bardziej prawdopodobne jest 
zasłonięcie ważnych elementów przez inne elementy przy ska
nowaniu. W zależności od wielkości i rozległości elementów 
ogranicza się ilość skanów. Jeśli przedmiot skanowany nie jest 
zbytnio rozbudowany, wystarczy tylko niewielka ilość skanów. 
Dzięki temu skraca się czas wykonania pomiaru, jak i obróbki 
wyników. Ponieważ ważne jest, by obiekt był kompletnie od
wzorowany w przestrzeni 3D, należało dodatkowo zeskanować 
miejsca, które podczas podstawowego pomiaru były zasłonięte, 
tak by uzyskać pełny model badanego obszaru. Jeżeli gabaryty 
znacznie przekraczają zakres pomiarowy skanera, konieczne 
jest zastosowanie znaczników referencyjnych. Znaczniki re
ferencyjne pełnią funkcję układu odniesienia, by można było 
połączyć poszczególne skany w jedną całość. Ilość niezbęd
nych znaczników wynika z wielkości skanowanego obiektu. Im 
obiekt większy, tym więcej znaczników należy użyć, by zacho
dziły na siebie. Przykład uzyskanych wyników przedstawiono 
na rysunku 18.

Ostatecznie, biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, pomia
ry wykonano z sześciu miejsc na terenie hali, uzyskując w ten 
sposób sześć skanów badanego urządzenia. Później pojedyncze 
skany zostały połączone w jedną całość. 

Na rysunku 20 przedstawiono obiekt, który został scalony 
z sześciu skanów. W obiekcie zostało usunięte tło i wszystkie 
inne niepotrzebne elementy, które zostały zarejestrowane przez 
skaner. Skaner podczas pomiaru poruszał się wokół własnej osi, 
rejestrując widok w zakresie 360 stopni. Żółte trójkąty przedsta
wiają miejsce ustawień poszczególnych skanów lasera.

6. Metodyka wykorzystania pomiaru geometrii 3D 
w diagnostyce 

Sposób wykorzystania pomiaru geometrii 3D badanych ele
mentów zostanie przedstawiony na przykładzie wyznaczenia 
odchylenia kąta między osią wału napędowego a powierzchnią 
czołową i kołnierza bębna (rys. 20). Dokonano tego dwiema 
metodami. 

Pierwsza metoda polegała na wrysowaniu bryły walca 
w chmurę punktów reprezentującą pomiar położenia rzeczy
wistego wału napędowego oraz powierzchnię płaską w oparciu 
o chmurę punktów odpowiadającą powierzchni czołowej bębna. 
Bryłę walca i powierzchni płaskiej wyznaczono metodą aprok

Rys. 17. Skaner laserowy typu FX firmy Trimble
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Rys.18. Rozmieszczenie znaczników podczas 

pomiaru [20]

Rys. 19. Wyniki pomiaru z dwóch różnych 

miejsc lokalizacji skanera [20]

 Rys. 20. Scalony obraz chmury punktów wraz 

z lokalizacją obiektów istotnych z punktu 

widzenia prowadzonej analizy [20]

symacji położenia i wielkości (rys. 21). 
Następnie wyznaczono linię normalną 
do powierzchni płaskiej i porównano 
z osią wrysowanego walca. Niezgodność 
położenia osi walca i linii normalnej do 
płaszczyzny, wyrażona kątem odchylenia, 
w badanym przypadku wyniosła 89,889°. 
Analizę tą metodą wykonano w progra
mie AutoCad.

W drugiej metodzie do analizy geome
trycznej wzajemnego położenia obiek
tów wykorzystano oprogramowanie 
SolidWorks firmy Dassault. Oprogra
mowanie to w pakiecie Premium za
wiera dodatek pn. Scan 3D, dzięki któ
remu możliwa była konwersja chmury 

punktów na obiekty powierzchniowe 
i bryłowe. W metodzie tej wykorzysta
no pomiarową chmurę punktów, która 
wynosiła początkowo ponad 12,6 milio
na punktów. Prowadzenie analiz na tak 
dużych zbiorach punktów nie jest proste. 
Zbiory punktów pochodzące bezpośred
nio z pomiaru zawierają, w zależności od 
warunków, w jakich wykonywano po
miary, część punktów stanowiących tzw. 
szum pomiarowy, powstały np. w wyni
ku wpływu niepożądanych zjawisk, ta
kich jak odbicia (refleks), nadmiar pary 
wodnej w powietrzu itp. Usunięcie szu
mów pomiarowych polegało na wielo
krotnym filtrowaniu zbioru punktów 
pod względem gęstości rozkładu i wza
jemnego ich położenia. 

W kolejnym etapie prac usunięto 
punkty pomiarowe odpowiadające tym 
obiektom, które nie były potrzebne 
z punktu widzenia prowadzonej analizy 
(rys. 22). Po usunięciu niepotrzebnych 
punktów do dalszej części analiz wyko
rzystano 199 605 punktów z chmury. Na 
podstawie uzyskanego zbioru punktów 
utworzono siatkę, którą w kolejnym kro
ku wygładzono, a następnie wypełniono 
brakujące obszary. Dla tak przygotowa
nego obrazu utworzono siatkę trójkątną 
(rys. 23), a z niej wygenerowano po
wierzchnię walcową i płaską – podob
nie jak to miało miejsce w metodzie 1 
(rys. 24). W celu sprawdzenia kąta po
między wałem a linią normalną do po
wierzchni czołowej bębna utworzono 
dodatkowy walec a następnie wykorzy
stano funkcję tworzenia wiązań jednego 
elementu z drugim.

Przy użyciu wiązania wału z otwo
rem nie można było dokonać drugiego 
wiązania powierzchni czołowej bębna 
z osią walca, ponieważ zmierzone odchy
lenie kątowe pomiędzy osią bryły wal
ca i płaszczyzną wyniosło 0,08 stopnia. 
W drugiej metodzie wykazano zatem, 
że kąt między osią wału a powierzchnią 
czołową bębna wyniósł 89,917°.

7. Wynik analizy diagnostycznej 
Otrzymane pomiary skanowania la

serowego, poddane dwóm metodom 
badawczym wyznaczenia odchyłki geo
metrycznej, pozwoliły na wyznaczenie 
odchyłek montażowych między osią wa
łu napędowego i powierzchnią czołową 
suszarni. W metodzie 1 kąt ten wyniósł 
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89,889°, a w 2 metodzie – 89,917°. Różnica uzyskanych wyni
ków to zaledwie 0,3%.

Po uwzględnieniu lokalizacji położenia łożyska, które jest 
punktem oparcia dla bębna suszarni, wyznaczono, że odchył
ka bicia na końcu wału, jak i przy kołnierzu w najwyższym 
punkcie podczas obrotu suszarni wyniosła 0,82 mm (rys. 25).

Biorąc pod uwagę wymiary i kształt suszarni wyznaczona od
chyłka bicia na poziomie 0,82 mm jest wynikiem świadczącym 
o prawidłowo wykonanym montażu. Według karty technolo
gicznej urządzenia odchyłka powinna być nie większa niż 2 mm.

8. Wnioski 
Skaning laserowy 3D pozwala na wirtualizację elementu, 

części lub całej maszyny na ekranie komputera. Wspomaga
jąc się odpowiednimi programami komputerowymi, można 
prowadzić analizy w celu sprawdzenia poprawności wykona
nia i montażu dowolnego urządzenia. Wykorzystane podczas 
badań urządzenie pozwoliło osiągnąć bardzo wysoki poziom 
odwzorowania skanowanego obiektu. Uzyskany obraz nie był 

rozmazany, nie posiadał zbyt dużej liczby punktów stanowią
cych szum pomiarowy. 

Posiadany zbiór punktów pozwolił na wyznaczenie obiektów 
bryłowych i powierzchniowych dwiema różnymi metodami. Na 
podstawie wzajemnego położenia obiektów geometrycznych 
wyznaczono odchylenie kątowe między osią wału a linią nor
malną do powierzchni czołowej bębna, które wyniosło około 
0,1°. Jest to wynik dający pozytywną opinię, ponieważ mieści 
się w klasie tolerancji określonej w karcie charakterystyki do 
danej części.

Błąd niezachowania idealnego położenia powoduje bicie wa
łu przy przekładni stożkowoślimakowej. Wartość odchylenia 
wyniosła około 0,8 milimetra. Jest to bardzo dobry wynik, który 
sprawia, że łożyska, jak i przekładnia mechaniczna nie będą 
narażone na zbyt szybkie zużywanie się.

Przedstawiona metodologia wykorzystania pomiaru poło
żenia punktów pozwala na korygowanie błędów produkcyj
nych podczas montażu i ustawiania napędu względem części 
bębnowej.

Poprzez wykorzystanie skanera laserowego 3D i programów 
informatycznych wspomagających działania inżynierskie moż
na z dużą dokładnością już na etapie montażu i ustawiania 
napędu wyeliminować błędy produkcyjne. Niewychwycenie 
takich błędów powoduje nadmierne i przyspieszone zużywa
nie się elementów obracających się. Dla przedsiębiorstwa pro
dukcyjnego ograniczenie liczby błędów montażowych pozwala 
ograniczenie kosztów reklamacyjnych, a w dłuższej perspekty
wie na poprawę wizerunku firmy. 

Rys. 21. Poszukiwana relacja wzajemna między osią wału napędowego  

i powierzchnią czołową bębna – metoda 1 [20]

Rys. 22. Redukowanie zbioru punktów – metoda 2 [20]

Rys. 23. Siatka geometryczna utworzona z chmury punktów –  

metoda 2 [20]

Rys. 24. Wygenerowana bryła walca i powierzchni płaskiej –  

metoda 2 [20]
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