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Temat ćwiczenia: 

Obserwacja rozruchu wirujących zespołów napędowych obrabiarek 

Cel ćwiczenia: 

Celem ćwiczenia jest obserwacja dynamicznych procesów zachodzących podczas 

rozruchu wirujących zespołów napędowych maszyn np. obrabiarek. Analizowany jest 

wpływ częstości siły wymuszającej na sygnał przyspieszenia generowany przez 

elementy monitorowanego obiektu. 

Program ćwiczenia: 

Ćwiczenie obejmuje: 

 zaznajomienie się z budową i działaniem stanowiska zawierającego typowy układ 

napędu ruchu obrotowego wyposażony w system diagnostyczny, 

 przeprowadzenie badań doświadczalnych w różnych warunkach pracy układu 

napędowego, 

 określenie częstotliwości strukturalnych oraz ich wpływu na przebieg sygnału 

drganiowego dla różnych punktów pracy maszyny, 

 wyciągnięcie wniosków dotyczących charakteru zjawisk dynamicznych zachodzących 

podczas rozruchu wirującego układu napędowego. 
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1. DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE WIRUJĄCYCH ZESPOŁÓW 

NAPĘDOWYCH MASZYN 

Maszyny zawierające wirujące zespoły napędowe odgrywają bardzo istotną rolę we 
współczesnej gospodarce. Większość procesów przemysłowych, w których zachodzi 
konwersja energii, oparta jest na wirujących zespołach napędowych. Napędy stosowane w 
obrabiarkach skrawających również posiadają elementy wirujące, których stan techniczny i 
jakość wpływają na dokładność możliwą do osiągnięcia podczas obróbki. Coraz istotniejsza 
jest więc potrzeba utrzymywania maszyn w optymalnym stanie technicznym. Główne 
potrzeby użytkowników maszyn można pogrupować w następujący sposób: 

 unikanie awarii, 

 obniżanie kosztów utrzymania, 
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 podnoszenie dyspozycyjności. 

Podniesienie sprawności nawet o 0,5% przy ciągłej produkcji o znacznej wartości 
powoduje oszczędności rzędu milionów PLN [1]. 

Systemy monitorowania i diagnostyki 

W praktyce metody diagnostyki implementowane są w tzw. systemach 
monitorowania i diagnostyki (SM&D). Szczególną dziedziną tych systemów jest 
monitorowanie maszyn wirujących [1]. Podczas ruchu obrotowego wirnika maszyny pewna, 
drobna część energii jest przetwarzana na drgania mechaniczne. Drgania te niosą bardzo 
wiele informacji o stanie technicznym maszyny, a całą dziedzinę wiedzy opisującą 
diagnozowanie na podstawie sygnałów drgań określa się nazwą wibrodiagnostyki (spotykane 
są również inne nazwy, jak np. diagnostyka drgań lub wibroakustyka). Do pomiaru drgań 
mechanicznych opracowano wiele specjalizowanych systemów, które określa się nazwą 
systemów wibrodiagnostycznych (tu określanych jako SM&D). Systemy te są tak często 
stosowanymi SM&D, iż nierzadko wręcz określenie SM&D rozumiane jest jako system 
wibrodiagnostyczny. Jest to rozumienie błędne, ponieważ istnieje również wiele systemów 
monitorowania i diagnostyki, które nie opierają się na pomiarach drgań. 

Systemy monitorowania i diagnostyki mają strukturę hierarchiczną. Składają się na nią 
następujące poziomy: 

 czujniki, 

 moduły akwizycji danych, 

 serwery, 

 stacje operatorskie, 

 centra diagnostyczne. 

Czujniki przetwarzają wielkości (w większości nieelektryczne), niosące informację o 
stanie maszyny, na wielkości elektryczne. Najczęściej mierzonymi wielkościami są: drgania, 
temperatury, ciśnienia, przepływy, naprężenia, ale również wiele innych. 

Moduły akwizycji danych (ang. Data Acquisition Unit, DAQ, Front-End), wykonują 
kondycjonowanie sygnałów, następnie dokonują pomiaru wartości sygnałów. DAQ często 
wykonują wstępne przetwarzanie sygnałów. W prostych układach wykonywana jest kontrola 
poprawności torów pomiarowych, w bardziej zawansowanych — dużo więcej operacji, np. 
kalibracja, korekcja wartości, wyznaczanie estymat sygnałów drganiowych itp. 

Serwer systemu jest centralnym elementem całego systemu. Zbiera on dane od 
wszystkich jednostek akwizycji danych. Wartości z kanałów pomiarowych są poddawane 
zaawansowanemu przetwarzaniu, np. resamplingowi, wyznaczaniu obwiedni sygnału itp. 
Kontrolowane jest, czy wartości sygnałów nie przekraczają zadanych progów alarmowych. W 
przypadku wykrycia przekroczenia wysyłane może być powiadomienie do operatora. Dane 
pomiarowe oraz wykryte alarmy rejestrowane są w bazie danych. W ten sposób powstaje 
historia pracy maszyny. 

Stacje operatorskie służą do dostępu do systemu. Są to typowe komputery PC, 
dedykowane bądź nie, na których uruchamiany jest program interfejsu użytkownika. Stacje 
operatorskie służą również do konfigurowania systemu. 

Centra diagnostyczne są to specjalizowane systemy komputerowe, których 
zadaniem jest zbieranie danych z wielu systemów monitorowania i diagnostyki. Są one 
tworzone przez firmy oferujące opiekę diagnostyczną nad maszynami. 

Pomiar drgań mechanicznych 

Prosty układ drgający bez tłumienia o jednym stopniu swobody można graficznie 

przedstawić w postaci masy m podpartej sprężyną o współczynniku sztywności k, jak na 

rysunku 1. 
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Rys. 1 Układ drgający bez tłumienia o jednym stopniu swobody. 

Niech x(t) określa chwilowe położenie (czyli przemieszczenie) masy m. Dla 

przedstawionego układu drgającego można sformułować następujące równanie ruchu: 

0 )()( tkxtxm  . 

Jeżeli założymy, że ruch układu jest harmoniczny, rozwiązaniem tego równania ruchu 

jest następująca zależność opisująca przemieszczenie masy m: 

txtx sin)( 0 , 

gdzie: x0 – amplituda drgań masy m, 

  ω – prędkość kątowa drgań. 

Odpowiednio prędkość i przyspieszenie masy m opisują następujące zależności: 

txtx cos)( 0 , 

txtx  sin)(
2

0 . 

Zasadniczą decyzją podczas pomiarów drgań mechanicznych jest wybór mierzonej 
wielkości. Wielkościami takimi mogą być: przemieszczenie, prędkość bądź przyspieszenie 
drgań. Informacja o przebiegu przemieszczenia lub prędkości masy m może zostać 
otrzymana przez scałkowanie przebiegu przyspieszenia. Należy jednak uwzględnić fakt, że 
czujniki przemieszczenia mają najlepszą czułość dla niskich pasm częstotliwości (do kilkuset 
Hz), czujniki przyspieszenia dla wysokich częstotliwości (powyżej kilkuset Hz), natomiast 
czujniki prędkości najlepiej przetwarzają sygnały w paśmie około kilkuset Hz. 

Czujniki drgań 

Najpopularniejszymi (i najtańszymi) czujnikami drgań są czujniki przyspieszenia 
drgań, zwane też akcelerometrami. Są to przetworniki, które wytwarzają sygnał 
proporcjonalny do przyspieszenia drgań. Istnieją również wersje ze zintegrowanym w jednej 
obudowie układem całkującym, stosowane jako przetworniki prędkości drgań. Poglądowy 
schemat akcelerometru przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rys. 2. Schemat czujnika przyspieszenia drgań (akcelerometru) 
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Podstawowym elementem czujnika jest element piezoelektryczny, który jest poddany 
naprężeniu wstępnemu przez siły bezwładności masy przymocowanej do elementu 
piezoelektrycznego poddanej przyspieszeniu. Opisany układ zamknięty jest w obudowie. 

Po zamocowaniu czujnika na drgającym elemencie obudowa i masa, znajdujące się 
wewnątrz czujnika, zaczynają drgać względem siebie, co powoduje zmianę obciążeń, jakim 
jest on poddawany lub zmianę naprężeń w elemencie piezoelektrycznym. W wyniku 
zmiennych obciążeń na elemencie tym powstaje zmienne napięcie, proporcjonalne do sił 
działających na element, czyli do przyspieszenia drgań [4, 5]. 

Pasmo przenoszenia typowych akcelerometrów wynosi 0,5 Hz ÷ 20 kHz. 
Charakterystyczny dla akcelerometrów jest rezonans charakterystyki częstotliwościowej dla 
częstotliwości powyżej górnej granicy pasma roboczego. Przykładową charakterystykę 
częstotliwościową akcelerometru przedstawiono na Rys. 3. Należy zwrócić uwagę, że 
rysunek nie obejmuje najniższych częstotliwości (poniżej 1 Hz), gdzie czułość akcelerometru 
silnie się zmniejsza. 

 
Rys. 3. Przykładowa charakterystyka czułości akcelerometru piezoelektrycznego 

Mierzone drgania powinny zawierać się w paśmie przenoszenia czujnika, czyli na 
płaskiej części charakterystyki. Poniżej dolnej granicy pasma przenoszenia drgania nie są 
przenoszone, a powyżej górnej - znajduje się częstotliwość rezonansowa układu masa-
sprężyna akcelerometru. Z uwagi na bardzo szerokie pasmo mierzonych częstotliwości w 
sygnale wyjściowym z akcelerometru zawartych jest bardzo dużo składowych 
harmonicznych (z uwagi na dużą czułość dla wyższych częstotliwości). Zaletą tego faktu jest 
duża ilość informacji zawarta w sygnale, wadą natomiast trudniejszy proces wyodrębnienia 
informacji użytecznej z punktu widzenia diagnostyki. 

Z powyższych względów akcelerometry stosowane są do maszyn zawierających 
łożyska toczne i do przekładni. Natomiast w zakresie niższych częstotliwości, 
wykorzystywanych np. w diagnostyce turbozespołów energetycznych częściej stosowane są 
przetworniki przemieszczenia (wiroprądowe) bądź prędkości (elektrodynamiczne albo 
akcelerometry z integralnym całkowaniem). Szczegółowy opis poszczególnych typów 
czujników oraz ich właściwości można znaleźć np. w katalogach firm produkujących czujniki. 

Szczególnym czujnikiem, wymagającym omówienia, jest tzw. znacznik fazy. 
Zadaniem znacznika fazy jest generowanie impulsu raz na jeden obrót wału. Impuls ten jest 
traktowany jako sygnał referencyjny do wyznaczania wartości faz składowych sygnałów 
drganiowych. Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy sygnał z czujnika znacznika fazy. 
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Rys. 4. Przykładowy sygnał z czujnika znacznika fazy 

Znacznik fazy jest niezbędny do dokładnego pomiaru prędkości obrotowej oraz do 
tzw. synchronicznego próbkowania sygnałów drgań, tj. takiego próbkowania, w wyniku 
którego otrzymujemy stałą liczbę próbek na jeden obrót wału, a nie stałą częstotliwość. Jest 
to bardzo ważna metoda przy analizie maszyn pracujących ze zmienną prędkością 
obrotową. 

W praktyce jako czujniki znacznika fazy stosuje się czujniki wiroprądowe 
(przemieszczeń) lub magnetyczne (hallotrony), ponieważ są trwałe i odporne na 
zanieczyszczenia. Spotyka się również czujniki optyczne, ale z uwagi na wrażliwość na 
zanieczyszczenia stosowane są one do pomiarów sprzętem przenośnym. 

Analiza częstotliwościowa (Fouriera) 

Analiza częstotliwościowa (Fouriera) jest podstawową metodą analizy sygnałów. 
Analiza częstotliwościowa polega na rozłożeniu sygnału czasowego na sygnały okresowe 
(sinusoidalne), zgodnie z następującą zależnością: 

      ...sinsinsin)(  3322110 32  tAtAtAAtf  

Szczegółowe opisy i podstawy matematyczne można znaleźć np. w [2, 3, 6, 7]. 

W wyniku transformacji Fouriera zamiast sygnału czasowego otrzymujemy amplitudy i 
fazy wszystkich częstotliwości obecnych w sygnale. W praktyce najczęściej analizuje się 
widmo amplitudowe, informacja o fazie sygnału jest wykorzystywana rzadziej. Na rysunku 5 
przedstawiono przykładowy sygnał drganiowy oraz jego widmo amplitudowe. 

 

Rys. 6. Przykładowy sygnał czasowy z akcelerometru oraz jego widmo amplitudowe 

Jak widać na rysunku 5, rzeczywisty sygnał zawiera bardzo wiele komponentów. 
Niektóre z nich pochodzą od poszczególnych elementów maszyny, a niektóre mają charakter 
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szumu. Analiza widm jest jedną z podstawowych metod monitorowania i diagnostyki maszyn 
i jest głównym przedmiotem niniejszego ćwiczenia laboratoryjnego. 

Analiza synchroniczna 

Analiza synchroniczna (analiza rzędów, ang. order analysis) jest stosowana dla 
maszyn o zmiennej prędkości obrotowej. Częstotliwości generowane przez wirujące 
elementy maszyny liniowo zależą od prędkości obrotowej. W przypadku zmian prędkości 
podczas próbkowania sygnał pochodzący od jednego elementu będzie generował sygnał o 
zmiennej częstotliwości, w wyniku czego jego widmo zostanie rozmyte. Linie pochodzące od 
różnych elementów mogą na siebie zachodzić i uniemożliwić analizy częstotliwościowe. Aby 
uniknąć tego zjawiska, stosuje się analizę synchroniczną sygnału. Podstawowe zasady tej 
analizy przedstawiono na rysunku 6. 

 

Rys. 6. Poglądowy schemat sygnału próbkowanego ze stałą częstotliwością oraz synchronicznie wraz 
z odpowiadającymi im widmami 

Zamiast próbkowania ze stałym okresem stosuje się próbkowanie co stały kąt obrotu 
wału. Próbkowanie takie można osiągnąć sprzętowo bądź programowo, w zależności od 
konkretnego systemu monitorowania. W systemie VIBex stosuje się resampling oryginalnego 
sygnału drganiowego w dziedzinie czasu na podstawie sygnału znacznika fazy. Dzięki 
próbkowaniu synchronicznemu uzyskujemy stałą ilość próbek na jeden obrót wału, a w 
konsekwencji stałą pozycję linii widmowych. Dzieje się tak, ponieważ linie widmowe 
wskazują teraz nie częstotliwości, ale harmoniczne (zwane też rzędami, ang. order). 
Rysunek 7 przedstawia dwa widma otrzymane z tego samego sygnału czasowego, 
zarejestrowanego podczas rozbiegu maszyny. 
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Rys. 7. Przykładowe widma drgań w dziedzinie częstotliwości oraz w dziedzinie rzędów z maszyny 
podczas zmiany jej prędkości obrotowej 

Na widmie rzędów linie widmowe pozostają ostre, choć na widmie 
częstotliwościowym widoczne jest znaczne rozmycie. Rozmycie linii widmowych skutkuje też 
zmniejszeniem się ich amplitudy. 

Analiza obwiedni sygnału 

Niektóre uszkodzenia, jak np. uszkodzenia bieżni łożysk, charakteryzują się 
okresowymi uderzeniami elementu tocznego o ubytek w bieżni. Powoduje to powstawanie 
impulsów, które są symptomem uszkodzenia. Pobudzana struktura maszyny generuje 
zanikające drgania o częstotliwości zależnej od wielu czynników, takich jak konstrukcja 
maszyny i lokalizacja czujnika. Energia tych impulsów ma częstotliwość w zakresie kilku 
kiloherców. Informacja diagnostyczna znajduje się jednak nie w tej częstotliwości, a w 
okresie z jakim pobudzane są impulsy. Analogią zjawiska może być analiza dźwięku 
dzwonu, w przypadku gdy nie interesuje nas sama częstotliwość dźwięku, ale okres 
pomiędzy uderzeniami w dzwon. Analiza obwiedni sygnału jest analizą która pozwała na 
otrzymanie obwiedni sygnału modulującego, czyli w uproszczeniu właśnie okresu pomiędzy 
impulsami. Idea metody przedstawiona jest na rysunku 8. 
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Rys. 8. Sposób wyznaczania obwiedni sygnału czasowego i jej widma 

Na rysunku A przedstawiony jest sygnał czasowy s(t), który zawiera okresowe 
zanikające impulsy. Po prawej stronie przedstawione jest jego widmo: S(f). Energia sygnału 
skupiona jest wokół wysokiej częstotliwości nośnej. Na rysunku B wyznaczona została 
wartość bezwzględna sygnału s(t), a na rysunku C dokonano filtracji dolnoprzepustowej 
sygnału B. Jest to tak zwana obwiednia (ang. enyelope) sygnału. Po jego prawej stronie 
przedstawiono widmo obwiedni (ang. enyelope spectrum). Więcej informacji na temat analizy 
obwiedni znaleźć można np. w [8]. 

2. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO 

Stanowisko diagnostyczne VIBstand składa się z następujących elementów (rys. 9) 
[9]: 

1. podstawa, 

2. motoreduktor (silnik elektryczny z przekładnią zębatą), 

3. łożyska w oprawach, 

4. tarcza symulująca niewyrównoważenie osadzona na wale, 

5. sprzęgło kłowe z wkładką elastyczną dopuszczające nieosiowość, 

6. akcelerometry wraz ze znacznikiem fazy, 

7. jednostka akwizycji danych, 

8. zasilacz, 

9. falownik, 

10. przycisk awaryjnego zatrzymania wraz z bezpiecznikiem, 

11. osłona ze szkła organicznego. 
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Rys. 9. Stanowisko VIBstand 

W celu napędu wirującego wału zastosowany jest silnik elektryczny o mocy 0,25 kW i 
przekładnia o przełożeniu i = 2,8. 

Elementy systemu wibrodiagnostyki 

W stanowisku VIBstand zastosowano 3 czujniki przyspieszenia drgań typu VIS-31 1A. 
Stanowisko wyposażono w 18 otworów montażowych, które pozwalają na pomiar drgań w 
wielu punktach. Dodatkowo, znajdujące się na wyposażeniu kostki pozwalają na zmianę 
kierunku pomiaru drgań. 

Na rysunku 10 przedstawiono widok zastosowanego czujnika. 

 
Rys. 10. Akcelerometr VIS-311 A 

Sygnał wyjściowy z czujnika jest zgodny ze standardem IEPE (w terminologii firmy 
PCB określanym jako ICP®). Pojęcie to określa czujniki z wbudowanym na stałe 
elektronicznym układem kondycjonującym. Takie rozwiązanie zapewnia prostotę obsługi, 
zmniejszenie kosztów aparatury pomiarowej oraz możliwość przesyłania sygnału z czujnika 
na duże odległości. W tabeli 1 podane zostały podstawowe dane techniczne zastosowanego 
czujnika akcelerometrycznego. 

Tabela 1. Dane techniczne czujnika VIS-31 1A 

DANE OGÓLNE ENGLISH SI 

Czułość (±10%)  100 mV/g  10,2 mV/(m/s
2
) 
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Zakres pomiarowe  ±50 g  ±490 m/s
2
 

Zakres częstotliwości (±3 dB)  30 do 600,000 cpm  0,5 do 10,000 Hz 

Częstotliwość rezonansowa  1500 kcpm  25 kHz 

Rozdzielczość (1 do 10,000 Hz)  350 μg  3434 μm/s
2 

Nieliniowość  ±1%  ±1%  

Czułość skrośna  7%  7%  

ŚRODOWISKOWE    

Maksymalny udar  5000 g pk  49,050 m/s
2
 pk 

Zakres temp.  -65 do +250F  -54 do +121C 

Szczelność  IP68  IP68  

ELEKTRYCZNE    

Czas ustalenia   2,0 sec   2,0 sec  

Czas rozładowania   0,3 sec   0,3 sec  

Napięcie zasilania  18 do 28 VDC  18 do 28 VDC  

Prąd zasilania  2 do 20 mA  2 do 20 mA  

Impedancja wyjściowa  <150 ohm  <150 ohm  

Output Bias Voltage  8 do 12 VDC  8 do 12 VDC  

Szum widmowy (10 Hz)  8 μg/Hz 78,5 (μm/s
2
)/Hz 

Szum widmowy (100 Hz)  5 μg/Hz 49,1 (μm/s
2
)/Hz 

Szum widmowy (1 kHz)  4 μg/Hz 39,2 (μm/s
2
)/Hz 

Izolacja elektryczna (obudowa)  >10
8
 ohm  >10

8
 ohm  

FIZYCZNE    

Wymiary  11/16 in x 1,65 in  18 mm x 42,2 mm 

Waga  1,8 oz  51 g 

Gwint  1/4-28 Female  - 

Moment dokręcania  2 ÷ 5 ft-lb  2,7 ÷ 6,8 Nm 

Element sensoryczny  Ceramiczny  Ceramiczny  

Sposób wzbudzania cl. sensorycznego  Ścinanie  Ścinanie  

Materiał obudowy  Stal nierdzewna  Stal nierdzewna  

Szczelność  Hermetyczny  Hermetyczny 

Złącze elektryczne  2-Pin MIL-C-5015  2-Pin MIL-C-5015 

Pozycja złącza elektrycznego  Góra  Góra  

Jako znacznik fazy zastosowano czujnik hallotronowy typu SM8-3O1OPA, 
zaprezentowany na rysunku 11. Rodzaj wykrywanego obiektu przez czujnik hallotronowy to 
magnes stały. 
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Rys. 11. Czujnik hallotronowy typu SM8-3O1OPA zastosowany w układzie pomiarowym 
stanowiska VIBstand 

Jako moduł akwizycji danych zastosowano moduł typu NI 9233 firmy National 
Instruments, zaprezentowany na rysunku 12. 

 

Rys. 12. Moduł NI 9233 firmy National Instruments 

Charakteryzuje się on parametrami zestawionymi w tabeli 2. 

Tabela 2. Dane techniczne modułu NI 9233 

Liczba kanałów  4 analogowe kanały wejściowe  

Rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego  24 bity  

Typ przetwornika analogowo-cyfrowego  Delta — Sigma  

Tryb próbkowania  Synchroniczne  

Typ złącza  BNC  

Częstotliwość próbkowania  50 kHz na kanał  

Zakres sygnału wejściowego  ±5 V  

Sygnał wejściowy  IEPE  

Dane z modułów przekazywane są do serwera systemu VIBex. Jako serwer można 
zastosować komputer klasy PC, o co najmniej poniższych parametrach (dla wersji VIBex 
1.5):  

 CPU: P4 lub Celeron 2,8 GHz, 

 PAMIĘĆ: 512 MB, 

 HDD: ok. 50 MB wolnego miejsca, 

 CD-ROM: dowolny, 
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 SYSTEM: WINDOWS 2000 SP4, XP 5P2, 

 ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU: 1280 X 1024. 

Oprogramowanie systemu VIBex jest instalowane podczas uruchomienia stanowiska 
VlBstand. Zapoznanie się z systemem VIBex stanowi również przedmiot niniejszego 
ćwiczenia. 

Możliwe niesprawności stanowiska 

Konstrukcja stanowiska VlBstand pozwała na symulację następujących 
niesprawności: 

 uszkodzenia łożysk, 

 różne rodzaje niewspółosiowości, 

 niewyrównoważenie wału, 

 uszkodzenie przekładni, 

 luzy posadowienia. 

Uszkodzenia łożysk można zaobserwować jako: 

 uszkodzenie bieżni zewnętrznej łożyska, 

 uszkodzenie bieżni wewnętrznej łożyska, 

 uszkodzenie jednej kulki łożyska. 

Niewspółosiowość kątową na badanym stanowisku uzyskać można zmieniając 
nieznacznie pozycję podpór łożyskowych tak, by uzyskać między wałem roboczym a wałem 
wyjściowym reduktora kąt różny od 180 stopni. 

Niewspółosiowość równoległą otrzymuje się podkładając pod podpory łożyskowe 
podkładki okrągłe. Dzięki temu oś wału roboczego przesunięta jest nieznacznie w stosunku 
do osi wału wyjściowego reduktora. 

Niewyrównoważenie wału zasymulować można wkręcając wkręty M12 w 
przygotowane do tego celu otwory w tarczy. Zmieniając ilość wkrętów oraz ich 
rozmieszczenie wewnątrz 18 otworów zmienia się wartość siły pochodzącej od wirowania 
niewyrównoważonych elementów. 

Uszkodzenie przekładni w omawianym stanowisku ma charakter zmęczeniowy. 
Przekładnia została dobrana tak, by jej praca przypominała pracę przekładni pracującej 
przez długi czas w trudnych warunkach i przy zmiennym obciążeniu. 

Luzy posadowienia uzyskuje się odkręcając śruby podpór łożyskowych, przez co 
przy dużych prędkościach obrotowych zaczynają one odrywać się od powierzchni podstawy. 

Charakter każdego z możliwych uszkodzeń zmienia się w zależności od wartości 
prędkości obrotowej. Jej regulacja odbywa się za pomocą wchodzącego w skład stanowiska 
laboratoryjnego falownika. 

Wykrywanie i identyfikację uszkodzeń znacznie ułatwia wprowadzona do systemu 
konfiguracja oraz przejrzysty interfejs graficzny. 

Ponadto dołączony zestaw pomiarowy pozwala na zaobserwowanie: 

 wybiegu maszyny, 

 pracy w strefie rezonansowej, 

 częstości drgań własnych poszczególnych elementów układu, 

 liczby zębów na poszczególnych stopniach przekładni, 

 Ghost Component (jeśli istnieje). 

 

3. OBSERWACJA ROZRUCHU WIRUJĄCEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO 
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Rozruch (rozbieg) maszyn wirnikowych zawiera wiele informacji bardzo istotnych w 
procesie eksploatacji. Jego obserwacja odgrywa znaczącą rolę podczas wykonywania 
czynności związanych z diagnostyką i monitoringiem. 

W zależności od rodzaju obserwowanej maszyny rozruch może trwać od kilku sekund 
nawet do kilku godzin (duże turbozespoły). 

Na podstawie analizy rozruchu stwierdzić można na przykład, czy maszyna pracuje z 
prędkością ponadrezonansową, jak długo wychodzi ze strefy rezonansu lub czy pracując ze 
swoją prędkością nominalną nie znajduje się za blisko strefy rezonansowej. Nazywa się to 
określeniem punktu pracy maszyny. Na rysunku 13 przedstawiono sygnał drgań 
zarejestrowany podczas rozruchu stanowiska laboratoryjnego. 

 
Rys.13. Zarejestrowany przebieg drgań podczas rozruchu stanowiska VIBstand 

 
Takie przedstawianie wyników nie jest jednak wygodne, gdyż nie przedstawia istotnych 

informacji w użytecznej postaci dla operatora maszyny. Nie jest możliwe określenie 
prędkości obrotowej ani wartości amplitud poszczególnych składowych sygnału. Z tego 
powodu w wibrodiagnostyce powszechnie stosuje się przedstawianie wyników za pomocą 
tzw. wykresu kaskadowego. Jest to wykres trójwymiarowy, w którym amplitudy mierzonych 
wartości drgań są funkcją częstotliwości i prędkości obrotowej. Powstaje on w wyniku 
przedstawienia widm, otrzymanych z następujących po sobie odcinków sygnału czasowego, 
a następnie uszeregowanie ich wzdłuż trzeciego wymiaru wykresu. Zasadę tworzenia 
kaskady przedstawiono na rysunku 14. 

 
Rys. 14. Schematyczna zasada tworzenia wykresu kaskadowego 
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Na wykres kaskady można nałożyć linie, które przedstawiają przebiegi głównych 
harmonicznych. Dzięki temu można łatwo rozróżnić poszczególne składowe sygnału, 
pochodzące od elementów wirujących (np. częstotliwość zazębiania przekładni - ich 
częstotliwość zmienia się wraz z obrotami) oraz stacjonarnych (np. rezonans obudowy - ich 
częstotliwość jest stała, zmienia się natomiast amplituda). Na rysunku 15 przedstawiono 
przykładowy wykres kaskady otrzymany dla rzeczywistej maszyny. 

 

Rys. 15. Przykładowy wykres kaskadowy z rzeczywistej maszyny wirnikowej 

W niektórych systemach możliwe jest przedstawienie wykresu kaskadowego widzianego 
z góry, gdzie amplituda jest przedstawiona jako kolor punktów wykresu. Częste jest również 
przedstawianie wykresu kaskadowego w funkcji innego kanału procesowego, najczęściej 
mocy. 

4.PRZEBIEG ĆWICZENIA 

1. Na stanowisku pomiarowym zasymulować niewyrównoważenie wału roboczego poprzez 
wkręcenie w tarczę od jednego do trzech wkrętów. 

2. W aplikacji VIBex Host wybrać konfigurację. Czas akwizycji danych powinien wynosić 
jedną sekundę. Szczegółowych instrukcji udziela prowadzący ćwiczenie. 

3. W systemie VIBex uruchomić obserwację przebiegu rejestrowanego sygnału na widmie 
FFT w dziedzinie częstotliwości dla akcelerometru w osi Y. 

4. Płynnie zwiększać częstotliwość na falowniku zaczynając od zera, a kończąc na 60 Hz. 
Czas rejestracji nie powinien być krótszy niż 120 sekund. 

 
UWAGA 
Falownik zastosowany w stanowisku VEBstand można zaprogramować tak, by jego czas 
rozbiegu do prędkości maksymalnej był ściśle określony. Aby dokonać takiej konfiguracji, 
należy skorzystać z instrukcji obsługi falownika. 

5. Na podstawie zarejestrowanych próbek sygnału opracować w systemie VIBex wykres 
kaskadowy dla zakresu do 1000 Hz oraz dla zakresu do 10 000 Hz (przykładowy 
wykres kaskadowy zaprezentowany jest na rys. 16). 
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Rys. 16. Przykładowy wykres kaskadowy zarejestrowany w systemie VlBex 

6. Na podstawie wykonanych wykresów określić zjawiska związane ze zmianą 
prędkości obrotowej oraz częstotliwości strukturalne układu. 

7. Wyciągnąć wnioski. Określić wpływ częstotliwości generowanych przez pracę 
elementów maszyny na poziom częstotliwości strukturalnych. 

8. Określić optymalny punkt pracy maszyny, tj. takie wartości prędkości obrotowej 
silnika, dla których nie są wzbudzane nadmierne drgania. 


