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Streszczenie 
 

W artykule zaprezentowany został system do pomiarów błędów geome-
trycznych wałów korbowych z kontrolowaną siłą elastycznego podparcia 
wału. Przedstawione zostały podstawowe układy i podzespoły tego syste-
mu oraz zasady ich funkcjonowania. Biorąc  pod uwagę jedną z możli-
wych wersji bazowania elastycznie podpartego obiektu mierzonego, 
odpowiadającej bazowaniu w pryzmach, przedstawione też zostały pod-
stawy mającej zastosowanie w tym przypadku , transformacji zarysu 
zmierzonego na tzw. zarys przekształcony rzeczywisty. 
 
Słowa kluczowe: wały korbowe ,pomiary, błędy geometryczne. 
 

A system for measurements of geometrical 
deviations of main-pin crankshaft assembly 

 
Abstract 

 
Large machinery parts, containing complexes of cylindrical surfaces, e.g. 
crankshafts or distributionshafts require fulfillment of specific measurement 
conditions. These conditions should assure elimination of shaft deflection 
caused by its own weight. The paper presents a system for measurements 
of geometrical deviations with a controlled force of the crankshaft elastic 
support. The mentioned system object allows eliminating  elastic deformations 
of the measured object. The basic components together with  principles of 
operation  are described.  The paper also presents an original subsystem of 
elastic support control in which the supplying medium pressure is regulated 
by the loading force value. For the case when the measured detail was 
supported in V-blocks,  application of transforming the measured profile 
into a real one is described. The performed research confirm that the 
described system is fully useful for complex measurements of geometrical 
conditions of machinery parts containing cylindrical surfaces. 
 
Keywords: crankshaft ,  measurement , geometrical deviation. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Problematyka zagadnień dotyczących pomiarów skupia się  
w większość na zagadnieniach dotyczących pomiarów elementów 
maszyn o niewielkich gabarytach. Wynika to z powszechności 
występowania małogabarytowych elementów w konstrukcjach 
maszyn i mechanizmów. Przyjmuje się też arbitralnie że ugięcia  
i odkształcenia sprężyste takich elementów pod wpływem ciężaru 
własnego są pomijalnie małe. Praktycznie więc zagadnienia doty-
czące podparcia takich elementów w celu eliminacji  ich ugięć   
i odkształceń nie są analizowane. Również w odniesieniu do 
dużych elementów maszyn zagadnienie to jest dość często trakto-
wane marginesowo. Jak wykazano jednak w pracach [1 – 4], 
wielkości odkształceń dużych cylindrycznych elementów części 
maszyn, mogą przyjmować wartości znaczące. W większości 
przypadków całkowite wyeliminowanie występujących odkształ-
ceń takich elementów nie jest możliwe .Dotyczy to zwłaszcza  
tzw. elementów „smukłych” o znacznych gabarytach (takich jak 
wały korbowe czy też wały rozrządu), które  charakteryzują się  

dużą podatnością . Aby pomiar był więc miarodajny, należy te 
wielkości analizować i o ile to możliwe, eliminować lub minima-
lizować przez odpowiedni dobór warunków podparcia obiektu 
mierzonego.   

Znane rozwiązania urządzeń lub układów do pomiarów wałów 
korbowych przewidują najczęściej bazowanie wału na sztywnych 
podporach pryzmowych o regulowanej wysokości. Podpory te 
reguluje się w pionie w celu wyeliminowania przeginania wału. 
Uzyskanie zadowalających wyników pomiarów w przypadku, gdy 
wał podparty jest na sztywnych podporach pryzmowych jest 
praktycznie niemożliwe gdyż z uwagi na wprowadzane ugięcia 
wstępne i występujące błędy geometryczne, pomiary takie obar-
czone są błędami odkształcenia sprężystego, zmiennymi co do 
znaku, jak i wartości na skutek zmian sztywności wału podczas 
jego obrotu. 

Zaproponowane rozwiązanie urządzenia pomiarowego [5] 
przewidujące ustalenie wału korbowego zewnętrznymi czopami  
w dwóch podporach przegubowych i podparcie wału w części 
środkowej zespołem podpór odciążających realizujących jedna-
kowe i stałe wartości sił  odciążających. Rozwiązanie takie po-
zwala na swobodne ułożenie się wału w czasie pomiarów co 
istotnie ogranicza zmianę kształtu wału korbowego i ułatwia 
obracanie wału podczas realizacji czynności pomiarowych. Roz-
wiązanie to nie eliminuje jednak możliwych niezamierzonych 
przemieszczeń wału, gdyż podczas obrotu występuje stały styk, 
najczęściej nieregularnych zarysów okrągłości czopów głównych 
wału z głowicami przegubowych podpór ustalających. Przyjęcie 
stałej wartości ciśnienia na wszystkich podporach odciążających 
daje w konsekwencji stałe wartości i kierunki  reakcji na podpo-
rach, nie gwarantuje jednak  eliminacji ugięć na czopach . Roz-
wiązanie takie może być dobre w przypadku dokładnego wyrów-
noważenia wału i jednakowej jego sztywności. Praktycznie 
sztywność wału zmienia się na jego długości, zwłaszcza w przy-
padku wałów korbowych o złożonych kształtach, niesymetrycz-
nym rozmieszczeniu czopów głównych i jego wykorbień. 

 
2. System pomiarowy z kontrolowaną  

siłą elastycznego podparcia obiektu  
mierzonego 

 
Uwzględniając powyższe spostrzeżenia opracowany został sys-

tem pomiarowy przeznaczony do kompleksowych pomiarów 
błędów geometrycznych zespołu czopów wałów korbowych  
i prostych wykorzystujący koncepcję tzw. elastycznego podparcia 
obiektu mierzonego. Podparcie takie pozwala praktycznie wyeli-
minować ugięcia sprężyste wału pod wpływem ciężaru własnego. 
Opracowany system  pomiarowy może być wykorzystywany do 
pomiarów realizowanych w zakładach zajmujących się produkcją 
wałów korbowych, zakładach montujących silniki spalinowe oraz 
zakładach zajmujących się ich remontem. 

Prezentowany system tworzą układy: 
- układ tzw. elastycznego podparcia i bazowania wału, 
- układ pomiarowy,  
- układ sterowania obrotami, 
-  układ przetwarzania i analizy danych. 

Układ elastycznego podparcia wału tworzy zespół podpór ela-
stycznych, których liczba i rozmieszczenie odpowiada liczbie  
i rozmieszczeniu czopów głównych wału. Zadaniem podpór ela-
stycznych jest wyeliminowanie ugięć sprężystych wału pod 
wpływem ciężaru własnego. Koncepcja elastycznego podparcia 
wału narzuca możliwość wykorzystania w roli elementów ela-
stycznych siłowników pneumatycznych. Powietrze jako czynnik 
roboczy podpory elastycznej posiada odpowiednie właściwości do 
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realizacji zadań jakie mają do spełnienia podpory w układzie 
elastycznego podparcia. Podpory elastyczne mają właściwości 
samonastawnych, podatnych, tocznych podpór pryzmowych. 
Ugięcia i przemieszczenia pionowe oraz poziome wału są w ten 
sposób kompensowane podatnością podpór elastycznych. Ustale-
nie osiowe wału zapewnia zespół dwóch kłów kulistych, z których 
jeden jest stały, natomiast drugi jest osadzony w kierunku osio-
wym sprężyście. Taki sposób bazowania zapewnia stały kontakt 
wału z kłami ustalającymi niezależnie od możliwych do wystąpie-
nia odkształceń sprężystych wału  w kierunku poosiowym z jed-
noczesną samoczynną regulacją siły docisku.  

Układ pomiarowy tworzą: wózek jezdny z osadzonym na nim 
statywem i czujnikiem pomiarowym, przemieszczających się 
bezluzowo wzdłuż precyzyjnie wykonanych prowadnic.  

System wyposażony jest w układ sterujący obrotami wału kor-
bowego co pozwala na rejestrację danych pomiarowych w sposób 
ciągły i przekazywanie ich na komputer. Wyniki pomiarów zawie-
rające w sobie złożoną wartość odchyłki kształtu i położenia mogą 
być w rezultacie poddane opracowaniu w celu wyznaczenia po-
szukiwanych wartości odchyłek geometrycznych. Opracowanie to 
realizowane może być w oparciu o program obliczeniowy będący 
integralną częścią systemu pomiarowego. 

 Istota opracowanego systemu zaprezentowana jest w przykła-
dzie wykonania na rys.1, który przedstawia schemat najistotniej-
szych jego elementów i podzespołów. 

 
 

 
 
Rys. 1.  Schemat  najistotniejszych elementów systemu pomiarowego dla  

przypadku ustalenia wału korbowego w kłach 
Fig. 1.  Scheme of the most important components of the measuring system  

for case of bore-center support 

 
Jak uwidoczniono na prezentowanym rysunku, wał korbowy 1 

osadzony jest czopami głównymi 2 na zespole elastycznych pod-
pór odciążających 5. Podpory te wyposażone są w samonastawne, 
toczne głowice pryzmowe 6 realizujące w połączeniu z siłowni-
kami 10 (zasilanymi określonym medium), wszystkie stopnie 
swobody. Podpory elastyczne są elementami wywierania sił bier-
nych realizowanych w celu wyeliminowania ugięć sprężystych 
obiektu mierzonego lub przemieszczeń spowodowanych jego 
błędami geometrycznymi. Wartości zmiennych ciśnień  pi i odpo-
wiadających im sił w siłownikach 10  elastycznych podpór odcią-
żających 5 (nastawianych w sposób ciągły za pomocą proporcjo-
nalnych zaworów redukcyjnych 15 sterowanych prądowo  
ARA-PNEUMATIK Tecno-basic PRE-I1-06-20-15 ), których 
nastawy  kontrolowane są manometrami 16, dobiera się indywidu-
alnie w zależności od konstrukcji wału w ten sposób, aby nie 
występowały ugięcia sprężyste na czopach głównych , a kły kuli-
ste 3 i 4 odpowiedzialne za realizację bazy pomiarowej (w oparciu 
o którą w dalszej kolejności dokonuje się wyznaczania odchyłek 
geometrycznych), nie przenosiły obciążeń pionowych i pozio-
mych. Wartości zmiennych sił (zależnych od kąta obrotu wału) 
realizowanych przez każdą z podpór elastycznych wyznaczyć 
można w oparciu o określone programy obliczeń wytrzymało-
ściowych części maszyn (np. modelowanych metodą elementów 
skończonych) przyjmując, że ugięcia na wszystkich czopach 
głównych wału mają wynosić zero lub nie przekroczyć pewnej  
z góry założonej wartości. 

Zmiany wartości sił poprzez zmianę ciśnienia medium zasilają-
cego siłowniki podpór odciążających nie gwarantuje jednak pre-
cyzyjnego i jednoznacznego nastawiania wymaganej siły odciąża-
jącej. Rzeczywiste wartości sił realizowanych przez podpory 
sterowane ciśnieniem uzależnione są bowiem od szeregu czynni-
ków określających charakterystykę samego siłownika, takich jak: 
opory tarcia, rodzaj czynnika zasilającego, kształt elementów 
siłownika , zastosowane materiały czy też rozwiązanie konstruk-
cyjne siłownika. Tak więc w prezentowanym systemie zastosowa-
ne zostały dodatkowo tensometryczne przetworniki siły 7  z elek-
tryczną kompensacją temperatury otoczenia SPAIS FT 5367-4 
|IP68|, usytuowane pomiędzy głowicami 6 a siłownikami 10 pod-
pór elastycznych 5. W ten sposób to wymagana siła jest parame-
trem który steruje ciśnieniem zaworów regulacyjnych 15. Ciśnie-
nie w siłownikach 10  podpór elastycznych 5 jest więc sterowane 
siłą i dostosowane do wymaganej wartości siły odciążającej. 
Układ sterowania podpory elastycznej przedstawia schemat na rys. 2. 

W kierunku poosiowym wał jest ustalony za pośrednictwem 
kłów 3 i 4, z których jeden jest stały, natomiast drugi realizuje 
jednocześnie siłę poosiowego docisku, gwarantującą stały kontakt 
wału z kłami ustalającymi.  

Po ułożeniu wału na podporach i ustawieniu określonych warto-
ści ciśnień w podporach elastycznych za pomocą  zaworów stero-
wanych 15, przeprowadzana jest regulacja położenia kłów ustala-
jących. Wprowadzenie kłów ustalających w nawiercenia wykona-
ne na powierzchniach czołowych  wału korbowego  kończy proces 
ustalenia wału, po czym kły ustalające w tych położeniach są 
blokowane. Kły 3 i 4 realizuje trwałą, niezmienną bazę pomiaro-
wą odpowiedzialną w dalszej kolejności za wyznaczane wartości 
odchyłek geometrycznych.   

 
 

 
 
Rys. 2.  Układ sterowania podpory elastycznej 
Fig. 2.  Control system for elastic support 

 
Układ pomiarowy tworzą: wózek jezdny 19 z osadzonym na 

nim statywem 21 i czujnikiem pomiarowym 22 oraz odległościo-
mierzem laserowym 20, przemieszczających się wzdłuż wału na 
precyzyjnych i sztywnych prowadnicach 18. 

Statyw z czujnikiem osadzone są na płycie nośnej wózka jezd-
nego wahliwie z możliwością precyzyjnego wysokościowego  
i kątowego ustawienia czujnika względem mierzonego zarysu 
okrągłości w przyjętym układzie wymiarowym systemu pomiaro-
wego rys.2. Czujnik pomiarowy połączony jest za pomocą inter-
fejsu z komputerem PC 23. Do komputera PC podłączony jest 
również (nie pokazany na rysunku) układ sterowania  regulacją 
obrotów wału. Przekazywanie obrotów z silnika 12 sterowanego 
falownikiem na wał odbywa się za pomocą łącznika elastycznego 
13 z mechanizmem odciążenia wału.  

Główny układ zasilania pneumatycznego tworzą: zawór 8 , ma-
nometr 11 i zbiornik wyrównawczy 17. Ciśnienie p w przewodzie 
zasilającym 9 jest wyższe niż ciśnienie  pi  w siłownikach  pneu-
matycznych  10  elastycznych podpór odciążających 5. 

W przypadku gdy na zewnętrznych powierzchniach czołowych 
wału nie występują nawiercenia przewiduje się bazowanie wału  
zewnętrznymi skrajnymi czopami  na podporach 25 z osadzonymi 
na nich na stałe głowicami pryzmowymi 26 oraz podparcie go w 
części środkowej na zespole podpór odciążających 5 których 
głowice 6 wykonane są również jako pryzmowe rys. 3. Głowice 6 
tych podpór tak jak we wcześniejszym rozwiązaniu mają możli-
wość realizacji wszystkich stopni swobody. 
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Podpory skrajne stanowią w tym przypadku bazę odpowie-
dzialną w dalszej kolejności za wyznaczane wartości odchyłek 
geometrycznych. Wartości ciśnień w podporach odciążających 
musi być jednak tak dobrana aby głowice  26 podpór ustalających 
25 nie były nadmiernie obciążone.  Przemieszczenie w kierunku 
poosiowym wału jest ograniczone za pośrednictwem pływających 
kłów kulistych 3 i 4, z których jeden jest stały, natomiast drugi 
realizuje jednocześnie siłę poosiowego docisku, gwarantującą 
stały kontakt wału z kłami. 

 
 

 
 
Rys. 3.  Schemat  najistotniejszych elementów systemu pomiarowego dla  

przypadku ustalenia wału korbowego w pryzmach 
Fig. 3.  Scheme of the most important components of the measuring system  

for case of V-blocks support 

 
W tym też przypadku opracowanie wyników pomiarów musi 

zawierać dodatkowo procedurę transformacji zmierzonego zarysu  
okrągłości na tak zwany rzeczywisty zarys przekształcony, opra-
cowaną dla przypadku ustalenia  obiektu mierzonego w dwóch 
pryzmach. W przypadku bowiem odniesieniowych pomiarów do 
których należą pomiary w pryzmach występuje przemieszczanie 
tak bazowanego przedmiotu. Przemieszczanie to wynika z tego  że 
podczas obracania przedmiotu występuje stały styk kolejnych 
punktów najczęściej nieregularnych zarysów okrągłości czopów 
głównych wału z tworzącymi pryzm ustalających. Przyjmując  
zgodnie z  powszechnie przyjętą teorią  analizy harmonicznej 
zarysów okrągłości że dowolny zarys okrągłości może być zapi-
sany w postaci sumy wyrazów trygonometrycznego szeregu 
Fouriera  (najczęściej w postaci tak zwanej skończonej trans-
formaty cosinusoidalnej), to zgodnie z procedurą opracowania 
wyników pomiarów dla przypadku ustalenia przedmiotu mierzo-
nego w dwóch pryzmach, składowe amplitud  poszczególnych 
harmonicznych ARn3, BRn3  rozpatrywanego rzeczywistego zary-
su przekształconego zapisać można w postaci następujących 
zależności: 

 
 llNMBBAAAfA imnFnFnFnFnFnRn ,,,,,,,, 121233        (1) 

                          
 llNMBBBAAfB imnFnFnFnFnFnRn ,,,,,,,, 123123         (2) 

 
gdzie: AFn1, BFn1, AFn2, BFn2 oraz AFn3, BFn3 -składowe amplitud 
harmonicznych zarysów  zmierzonych   stykających się z tworzą-
cymi pryzm ustalających oraz zarysu mierzonego rozpatrywanego;  
li –współrzędna wzdłużna określająca usytuowanie przekroju  
mierzonego; l  -odległość pomiędzy pryzmami ustalającymi. 

Składowe Mn i Nn   dla określonej n harmonicznej zależne są od 
parametrów metody czyli kątów α i γ (α – jest to kąt określający 
usytuowanie linii przemieszczeń trzpienia pomiarowego czujnika, 
γ - jest to kąt określający usytuowania stałych punktów podpar-
cia). 

Występujące w podanych zależnościach wielkości liniowe li i l  
oraz wymienione wartości kątowe α i γ  przedstawione są w formie 
graficznej na rys. 4.  

 

 
 
Rys. 4. Wielkości liniowe i kątowe układu pomiarowego dla przypadku  

ustalenia wału w pryzmach 
Fig. 4.  Linear and angular quantities of the measuring system for case  

of V-block support 

 
Rozpatrywany zarys rzeczywisty przekształcony można przed-

stawić wtedy za pomocą trygonometrycznego szeregu Fouriera  
w postaci: 
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Przy czym:  
 

                  22

333 nnn RRR BAC                                   (4) 

 
Przedstawiony system opracowany został w Zakładzie Podstaw  

Budowy i eksploatacji Maszyn  Akademii Morskiej w Szczecinie 
[6]. Jego praktyczna przydatność zweryfikowana została z wyni-
kiem pozytywnym na obiekcie  rzeczywistym którym był wał 
korbowy silnika Buckau Wolf 2030. 
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