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Dokument zawiera opis przeprowadzonych pomiarów wibroakustycznych na 
instalacjach przemysłowych na terenie Polski, w tym na turbinie wiatrowej 
oraz na maszynie drukarskiej. Dodatkowo, w dokumencie zawarto analityczny 
opis warunków operacyjnych charakterystycznych dla maszyn wirnikowych 
pracujących w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych, które są 
przedmiotem badań w projekcie. W kolejnym zadaniu planuje się weryfikacje 
metod opracowanych w ramach realizacji zadań 5-8, umożliwiających analizę 
sygnałów generowanych przez badane takie maszyny. Dokument sporządzono 
w języku polskim. 
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1 Wprowadzenie 

Metody analizy sygnałów niestacjnarnych, których dotyczy projekt są 

charakterystyczne dla grupy maszyn przemysłowych pracujących w silniezmiennych 

warunkach eksploatacyjnych. Do warunków eksploatacyjnych, które mogą 

wykazywać się silną zmiennością zaliczamy: 

 Prędkość obrotową, 

 Obciążenie mechaniczne, 

 Środowiskowe parametry eksploatacyjne (w tym warunki atmosferyczne), 

 Czynniki technologiczne. 

Rozdiał 2. sprawozdania przedstawia krótką charakterystyke parametrów 

procesowyh zidentyfikowanych przez zespół badawczy, charakteryzujących pracę 

maszyn wirnikowych. W tym rozdziale podano również uzasadnienie wybrancyh 

parametrów eksploatacyjnych. Rozdział 3. opisuje dane zarejestrowane w trakcie 

pomairów na obiektach rzeczywistych. 

Realizacja zadania pozwoliła na: 

 zebranie danych drganiowych i procesowych z turbiny wiatrowej, 

 zebranie danych drganiowych i procesowych z maszyn drukarskich, 

 zebranie danych drganiowych i procesowych z kompresora tłokowego, 

 dokonanie wstępnej analizy zależności między parametrami procesowymi 

badanych obiektów, 

 dokonanie wstępnej analizy zależności między parametrami procesowymi 

badanych obiektów i wartością chwilowej amplitudy. 

2 Warunki eksploatacyjne maszyn wirnikowych 

2.1 Prędkość obrotowa 

Prędkość obrotowa, jako parametr procesowy w analizie diagnostycznej to 
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prędkość z jaką porusza się główny silnik napędowy, ale to również prędkość każdego 

z wałków układu napędowego po kolejnych przełożeniach. W zależności od tego, czy 

prędkość silnika napędzającego jest wyższa, czy niższa od danego wałka pośredniego, 

element maszyny zmianiający prędkość obrotową jest ogólnie nazywany reduktorem 

albo multiplikatorem. Najczęściej stosowanymi elementami mechanicznymi 

odpowiedzialnymi za przełożenie maszyny są przekłądnie zębate. Z puntu widzenia 

analizy diagnostycznej, w której wykorzystywany jest znacznik fazy, jako czujnik 

pomiaru prędkości, ważne jest, aby został on zamontowany na najszybszym wałku w 

celu minimalizacji błędu pomiarowego prędkości. Pomimo, że istneije wiele 

sposobów pomiaru prędkości obrotowej maszyn wirnikowych (np. enkodery, 

pomiary laserowe), znacznik fazy (oryginalnie z ang. phase marker) jest najczęściej 

stosowanym czujnikiem i był zasosowany również w trakcie opisanych pomiarów. 

Prędkość maszyny wirnikowej wyraża się najczęściej w jednostkach RPM (z ang. 

rotations – albo revolutions – per minute). Synonimem tej jednostki są również : CPM 

(z ang. cycles per minute) oraz polska jednostka inżynierska « obr/min » spotykana 

np. na obrotomierzach samochodowych i regulatorach pralek. 

Jak opisuje ogólnie znana literatura, częstotliwości własne maszyny, w tym 

przypadku rozumiane równiez jako zakresy częstotliwości rezonansowych maszyny, 

nie zależą od prędkości maszyny. Jednakże, jak wykazały wstępne analizy na 

sygnałach symulowanych, chwilowa prędkość obrotowa wpływa na wartość 

amplitudy tych drgań, tj. Komponentów cyklostacjonarnych drugiego rzędu, który 

jest różny od wpływu na komponenty cyklostacjonarne pierwszego rzędu. W trakcie 

realizacji kolejnego zadania, zespół badawczy będzie weryfikował zaproponowany 

model tych wpływów na zarejestrowanych danych opisanych w zadaniu 9. 

2.2 Obiążenie mechaniczne 

Nominalne obciążenie mechaniczne jest zjawiskiem, które występuje zawsze w 

warunkach przemysłowych pomijając przypadki pracy maszyn na biegu jałowym, tj. 

rozsprzęglonych. Chwilowe nominalne obciążenie, jako układ statycznych i 

dynamicznych sił zewnętrznych, może być wynikiem zarówno wynonywanej pracy, 

jak również bezpośrednio pokonywaniem przeciwnych sił elektromotorycznych 

wirującego pola elektromagnetycznego. Z uwagi na różne ujęcia obciażenia maszyn 

wirnikowych, w praktyce obciążenie (lub jego estymaty) można mierzyć na kilka 

sposobów: 

 Czujnikiem momentu obrotowego: Newtono-metrach [Nm], 

 Wartością mocy skutecznej obliczaną na podsawie pomiaru napięcia 
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natężenia i współczynniku przesunięcia fazowego: w Watach [W], 

 Czujnikiem siły (lub wartością zadaną) w przypadku obciążenia 

zadawanego aktuatorami: w Newtonach [N]. 

Jak wykazano we wstępnych badaniach, chwilowe obciążenie modyfikuje 

komponenty częstotliwościowe w sposób powtarzalny i charakterystyczny dla 

danego obiektu mechanicznego. W kolejnym zadaniu zespół badawczy zbada 

skuteczność zaproponowanych metod modelowania zmodulowania komponentów 

częstotliwościowych przez chwilowe obciążenie na opisanych sygnałach 

rzeczywistych. Przykładowo, w trakcie realizowanych pomiarów na turbinie 

wiatrowej, obciążenie mechaniczne wyznaczane jest jest poprzez jego estymację 

wartością uśrednionej, chwilowej mocy czynnej generatora, podawanej w 

kiloWatach [kW]. 

Podsumowując, można założyć, iż dla zdecydowanej większości maszyn 

wirnikowych, to właśnie zmienna prędkość i zmienne obciążenie są głównymi 

czynnikami mającymi wpływ na wartość indykatorów diagnostycznych, takich jak np. 

estymatory energii drgań w predefiniwanych zakresach częstotliwości. Rysunek ? 

przedstawia opisane zależności na przykładowym obiekcie rzeczywistym. 

 

Rysunek 1. Zależność pomiędzy chwilowymi wartościami prędkosci obrotowej, obciążenia 

i wartości wskaźnika diagnostycznego 

Z rys. 1 należy wnioskować, iż wskazane zależności charakteryzują się brakiem 

monotoniczności, nieliniowością, ale przede wszystkim spodziewanym wysokim 
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stopniem indywidualności, co może istotnie utrudnić proces oceny stany 

technicznego maszyn pracujących w silnie zmiennych warunkach eksploatacyjnych. 

2.3 Środowiskowe parametry eksploatacyjne (w tym warunki 

atmosferyczne) 

Środowiskowe parametry eksploatacyjne to takie parametry, które są 

charakterystyczne dla danego typu maszyn lub dla konkretnej maszyny. Wśród grup 

maszyn charakteryzujących się wyjątkowymi środowiskowymi parametrami 

eksploatacyjnymi, zepół badawczy identyfikuje: 

 maszyny górnicze, które doświadczają bardzo dużych zmian obciążenia w 

skutek niejednorodnych materiałów, które urabiają, 

 turbiny wiatrowe, które generują energię elektryczną w silnie zmiannej, 

nieliniowej funkcji wiatru, 

 maszyny pracujące w warunkach zewnętrznych, gdzie klimat 

(temperatura, wilgotność, wiatr, nasłonecznienie) są zmienne, np. w 

warunkach polskich. 

Szczególnym przypadkiem środowiskowych parametrów eksploatacyjnych są 

warunki atmosferyczne na które jest narażona ostatnia wymieniona grupa maszyn. 

Do warunków atmosferycznych mających wpływ na skład częstotliwościowy sygnału 

zaliczane są wiatr, temperatura i stopień oblodzenia. Jak wykazuje wiele prac, 

temperatura pracy maszyny ma istotny wpływ na wartoścu czestotliwości własnych 

maszyny, czyli w konsekwencji na wartości argumentów wielu metod 

dignostyczncyh. 

2.4 Czynniki technologiczne 

Ostatnią grupą warunków eksploatacyjnych, które opisują charakterystykę pracy 

maszyn wirnikowych są  czynniki technologiczne bezpośredno związane z danym 

procesem produkcyjnym maszyny, tj. z procesem technologicznym. Grupa takich 

czynników jest ( i pozostanie) zawsze otwarta, ponieważ każda nowa maszyna może 

posiadać parametr technologiczny dotąt nieznany. Czynniki technologiczne są 

rozpatrywane w ramach analizy wibrodiagnostycznej, wtedy, gdy ich zmeiniajace się 

wartości mają istotny wpływ na na interpretację wyników pośrednich lub  

ostatacznych zaimplementowanych technik analizy wibrodiagnostycznej. Przykadami 


