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ENTERPRISE 

 
Streszczenie: Ze wzglądu na system eksploatacji, diagnostyki, zabezpieczenia i zarządzania, maszyny użytko-

wane w przedsiębiorstwie przynależą do różnych grup ważności. Maszyny te można podzielić na: krytyczne, 

quasi-krytyczne i pomocnicze. Autor określa wymagania ogólne wobec systemu nadzoru stanu technicznego 

maszyn oraz wymagania wobec narzędzi diagnostycznych. 
 

Abstract: Because of the operating, diagnostic, protection and management system, utility machines in the 

company belong to different groups of importance. These machines can be divided into: critical, quasi-critical 

and auxiliary. The authors define general requirements for the system supervising the technical condition of 

machines and requirements for diagnostic tools. 
 

Słowa kluczowe: jednolity system diagnostyki dla całego parku maszynowego przedsiębiorstwa 

Keywords: uniform system for the diagnostics of the whole machine fleet of the company 

 

1. Wstęp 

Bezpieczeństwo eksploatacji, dyspozycyjność 

oraz trwałość i niezawodność maszyn i urzą-

dzeń wykorzystywanych w procesie produ-

kcyjnym ma decydujący wpływ na kondycję 

ekonomiczną przedsiębiorstwa [1÷3]. Znaczne 

straty produkcyjne mogą być skutkiem nie-

przewidzianych awarii maszyn i urządzeń,  

a w konsekwencji postoju maszyn. Do tego 

dochodzą często bardzo kosztowne naprawy. 

Konieczne jest dysponowanie informacjami na 

bieżąco o zmianach stanu dynamicznego ma-

szyn, o stopniu zaawansowania ich zużycia, ro-

dzaju i poziomie uszkodzeń, po to aby zapobiec 

nieprzewidzianym awariom i w miarę możliwo-

ści wcześniej podjąć odpowiednie działania za-

pobiegawcze. Prowadzenie eksploatacji maszyn 

w oparciu o ich obserwację przez obsługę jest 

niewystarczające. Diagnostyka maszyn oraz 

monitorowanie parametrów ich pracy pozwala 

uniknąć awarii, właściwie zaplanować okresy 

przeglądów i remontów oraz znacznie wydłu-

żyć czas eksploatacji maszyn. Organizacyjna  

i finansowa atrakcyjność diagnostyki zespołów 

maszynowych oraz ciągły postęp w elektronice 

i dostępność do niej, zachęcają do intensywne-

go stosowania diagnostyki maszyn. 

2. Eksploatacja maszyn w przemyśle  

W ujęciu ogólnym zespoły maszynowe można 

eksploatować na różne sposoby: 

 
 

1. Eksploatacja do wystąpienia awarii. 

2. Eksploatacja planowo-zapobiegawcza.  

3. Eksploatacja zależna od stanu maszyn.  

4. Eksploatacja będąca połączeniem planowo-

zapobiegawczej i zależnej od stanu maszyn. 

W metodzie eksploatacji maszyn zależnej od 

ich stanu technicznego każdy zespół maszy-

nowy traktowany jest w sposób indywidualny. 

Czas remontów nie jest z góry sztywno zapla-

nowany, tylko uwarunkowany stanem technicz-

nym zespołu maszynowego. Remont przepro-

wadzamy tylko wtedy, gdy jest on konieczny. 

Wcześniej systematycznie wykonuje się pomia-

ry diagnostyczne, określa się stan techniczny 

zespołu maszynowego, indywidualnie. Spośród 

nowoczesnych metod badań diagnostycznych 

maszyn należy wyróżnić bardzo efektywne ba-

dania, opierające się na wykorzystaniu infor-

macji zawartych w sygnałach towarzyszących 

normalnej pracy maszyn. Sygnałami tymi są 

między innymi sygnały wibroakustyczne, które 

towarzyszą każdemu procesowi wytwórczemu  

i eksploatacyjnemu. Informują one o procesach 

dynamicznych zachodzących w maszynach  

w zakresie drgań strukturalnych i zjawisk akus-

tycznych, których zakres częstotliwości leży  

w granicach od ułamka Hz do kilkudziesięciu 

MHz. Dzięki pomiarom diagnostycznym można 

stwierdzić początek pojawienia się uszkodze-

nia, a następnie obserwować jego rozwój, okre-
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ślać trend zmian. Ocenę aktywności drganiowej 

zespołu maszynowego można wykonać w opar-

ciu o stosowne obowiązujące normy, lub  

w oparciu o sprawdzone i zalecane kryteria [3]. 

Wyniki pomiarów drgań można ekstrapolować 

w celu przewidzenia terminu koniecznego za-

trzymania zespołu maszynowego. Analizując 

wyniki pomiarów, obok określenia terminu ko-

niecznego zatrzymania ze względu na stan 

techniczny, można określić zakres remontu, 

przewidzieć i zaplanować z wyprzedzeniem 

czasowym stronę techniczną oraz ekonomiczną 

remontu. Eksploatacja zespołów maszynowych 

zależna od ich stanu technicznego jest strategią 

prowadzenia eksploatacji maszyn technicznie i 

ekonomicznie najkorzystniejszą, coraz częściej 

stosowaną w krajowych zakładach przemysło-

wych i w energetyce. W gospodarce krajów 

zachodnich jest strategią dominującą. Strategia 

ta obok korzyści ekonomicznych wymusza 

stały postęp techniczny zwłaszcza w obszarze 

podnoszenia poziomu wiedzy przez kadrę tech-

niczną. Nieuchronne są przy tym koszty na or-

ganizację i utrzymanie na dobrym poziomie 

służb diagnostycznych [1÷3]. Korzyści ekono-

miczne z prowadzenia diagnostyki technicznej 

w danym zakładzie, jak dowodzi praktyka prze-

mysłowa [3], wyraźnie przewyższają koszty jej 

stosowania. Autor stwierdza, że w krajowych 

zakładach przemysłowych przed przejściem  

z eksploatacji planowo-zapobiegawczej do eks-

ploatacji zależnej od stanu maszyn bardzo czę-

sto stosuje się formę pośrednią będącą połącze-

niem elementów wymienionych wyżej rodza-

jów eksploatacji. Jest to eksploatacja będąca 

połączeniem planowo-zapobiegawczej i zależ-

nej od stanu maszyn. 

Aby zmniejszyć awaryjność zespołów maszy-

nowych w przedsiębiorstwach, ustalono wa-

runki konieczne, jakie należy bezwzględnie 

przestrzegać dla zapewnienia należytego utrzy-

mania ruchu zespołów maszynowych. Są to [1]:  

• udział zespołu diagnostycznego w odbiorach 

nowych maszyn, 

• silniki bezwzględnie przed oddaniem do 

eksploatacji należy sprawdzać w Stacji Prób 

i Pomiarów z właściwym wyposażeniem ba-

dawczym (fundament do badań, stanowisko, 

aparatura), tak pod względem elektrycznym, 

jak i dynamicznym oraz termicznym, 

• prawidłowy dobór silnika do wymagań na-

pędzanego urządzenia oraz możliwości zasi-

lania, 

• prawidłowy dobór łożysk w napędzie  

i w maszynie napędzanej, 

• prawidłowy dobór sprzęgła, 

• właściwie zaprojektowana i wykonana kon-

strukcja wsporcza, fundament z elementami 

do mocowania silnika i maszyny napędza-

nej, dbałość o ich stan techniczny, 

• napędy prawidłowo ustawione na konstruk-

cji wsporczej, fundamencie, 

• wszystkie maszyny ustawiane z uwzglę-

dnieniem poprawek cieplnych, 

• wszystkie wirniki wyważone z uwzględnie-

niem niewywagi cieplnej, 

• prawidłowe wyważanie wirnika zespołu: sil-

nik + sprzęgło + maszyna napędzana, 

• stosowanie właściwej techniki smarowania 

łożysk w zespole maszyn, 

• dbałość o dobry stan izolacji uzwojeń ma-

szyn elektrycznych, 

• stosowanie pomiaru temperatury tam, gdzie 

jest to konieczne, 

• przestrzeganie zasad montażu i demontażu 

łożysk – podgrzewanie indukcyjne, 

• przeprowadzanie remontów tylko wtedy; 

gdy stan techniczny maszyny wskazuje na 

jego konieczność. Nie powinno się ingero-

wać w sprawnie działającą maszynę. Zale-

cana jest strategia utrzymania maszyn pole-

gająca na eksploatacji zależnej od ich stanu 

technicznego. 

Powyższe uwarunkowania mają jednakową wa-

gę. 

3. Diagnostyka eksploatacyjna zespołów 

maszynowych w przedsiębiorstwie 

Najprostszą i najstarszą metodą diagnozowania 

maszyn wirujących są okresowe lub ciągłe po-

miary szerokopasmowych poziomów drgań, 

które bazują na śledzeniu trendu zmian po-

ziomu prędkości (głównie Europa) lub przy-

spieszenia drgań (głównie Ameryka, rzadziej 

Europa) w szerokim paśmie częstotliwości, 

obejmującym zakres widm maszyny. Zakres 

częstotliwości zależy od rodzaju maszyny 

Ocena zespołów maszynowych eksploatowa-

nych powinna być wykonana na podstawie po-

miarów bieżących na ich stanowisku pracy  

w oparciu o kryteria oceny stanu technicznego 

maszyn i ich wartości graniczne. Wynik po-

miaru drgań w pkt. pomiarowych na po-

wierzchni maszyny jest odbiciem sił powstają-

cych w maszynie, a transmitowanych do tych 

punktów. Bieżąca wartość prędkości drgań  
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w danym pkt. jest proporcjonalna do intensyw-

ności tych sił i do mobilności konstrukcji ma-

szyny w tym pkt. – rys.1 [3]. Mobilność jest od-

wrotnością impedancji mechanicznej w  danym  
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Rys. 1. Mechanizm fizykalny powstawania 

drgań 
 

pkt. i jest miarą łatwości wprawienia konstruk-

cji maszyny w ruch [3]. Zależność pomiędzy 

siłą, mobilnością i prędkością drgań dla przy-

kładowego pkt. w przykładowym zespole ma-

szynowym przedstawiono na rys. 1. Stosując 

skale logarytmiczne można dodać do siebie 

widma siły oraz mobilności i uzyskać wypad-

kowe widmo prędkości drgań. Charakterystyka 

mobilności maszyn z reguły zmienia się w cza-

sie nieznacznie. Można w związku z tym z du-

żym stopniem prawdo-podobieństwa założyć, 

że zwiększenie intensywności drgań maszyny 

jest spowodowane zwiększeniem intensywności 

sił w tym samym stopniu [3]. W praktyce,  

w eksploatacyjnej diagnostyce drganiowej ma-

szyn podstawą oceny ich stanu, jest śledzenie 

trendu zmian poziomów drgań maszyn w czasie 

oraz analiza widmowa drgań zorientowana na 

znalezienie fizycznych przyczyn występowania 

określonych dominant w widmie drgań [3]. Od 

chwili pierwszego uruchomienia maszyn po-

winno się prowadzić systematyczne pomiary 

drganiowe. Pomiary należy wykonywać apara-

turą przenośną lub stacjonarną. Mierzymy sze-

rokopasmowe poziomy drgań (VRMS, ARMS), 

celowym jest również wykonanie analizy czę-

stotliwościowej sygnału Otrzymane widma są 

widmami wzorcowymi, dla maszyny w stanie 

dobrym. Staramy się ustalić przyczyny wystę-

powania poszczególnych dominant w widmie. 

Mamy do wyboru: własny eksperyment diagno-

styczny eksperyment na badanym zespole ma-

szynowym, lub specjalistyczną literaturę [1÷3]. 

Przy braku specjalistycznej aparatury możemy 

się zdecydować na najprostszą tzw. subiek-

tywną ocenę diagnostyczną, przez eksperta. 

Przykład najprostszego sposobu diagnozowania 

łożyska tocznego ilustruje rys.2. 

Rys. 2. Najprostszy sposób diagnozowania łoży-

ska przez eksperta [2] 
 

 

   

Rys. 3. Łożysko toczne, którego awarie wykrył 

ekspert z rys.2 [2] 

Firmy produkujące profesjonalną aparaturę do 

pomiarów i analizy sygnałów, w tym aparaturę 

diagnostyczną dla potrzeb przemysłu w swojej 

ofercie mają zwykle trzy grupy produktów – 

rys. 3, [3]: 

• proste, przenośne mierniki danego sygnału -

lewa strona rysunku, rys. 4, 

• przenośne analizatory sygnału jedno, dwu- 

lub czterokanałowe o rozbudowanym menu, 

zbieracze danych - rys.4 część zaznaczona 

elipsą, 

• aparatura stacjonarna do monitoringu, sys-

temy on-line - rys. 7. 

4. Jednolity system nadzoru maszyn  

w przedsiębiorstwie 

Ze wzglądu na system eksploatacji, diagno-

styki, zabezpieczenia i zarządzania, maszyny 

użytkowane w przedsiębiorstwie przynależą do 

różnych grup ważności. Maszyny te można po-

dzielić na: 
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Rys. 4. Przykładowa oferta aparatury do po-

miarów i analizy sygnałów, w tym aparatury 

diagnostycznej dla potrzeb przemysłu jednej  

z czołowych światowych firm produkujących 

profesjonalną aparaturę [2] 

• maszyny krytyczne, tzn. takie, które nie posia-

dają rezerwowania, ich koszt inwestycyjny był 

wysoki. Eksploatacja tych maszyn wpływa  

w sposób istotny na wynik ekonomiczny 

przedsiębiorstwa. Przykładowo w elektrowni 

są to: 

• turbozespół, 

• turbopompa, 

• elektropompa. 

• maszyny quasi-krytyczne, tzn. takie, które na 

ogół nie posiadają rezerwowania i mimo, że 

ich koszt inwestycyjny nie jest tak znaczący, 

jak w przypadku maszyn krytycznych, to ich 

awaria wpływa na prace maszyn krytycznych  

i w konsekwencji rzutuje na osiągany wynik 

ekonomiczny przedsiębiorstwa. Przykładowo 

w elektrowni są to: 

• wentylatory spalin, 

• wentylatory podmuchu, 

• wentylatory młynowe, 

• młyny węglowe, 

• pompy cyrkulacyjne kotła, 

• wentylatory ROFA, 

• napędy przenośników węgla. 

• maszyny pomocnicze, tzn. takie, które posia-

dają rezerwę, a ich koszt inwestycyjny jest 

niewielki w porównaniu z maszynami kry-

tycznymi, jest ich najwięcej, są to pozostałe 

maszyny. 

Podział ten odpowiada bieżącej sytuacji. Należy 

się liczyć z tym, że w ślad za światową tendencją 

obejmowania systemami monitorowania on-line 

coraz większej liczby maszyn pracujących  

w przedsiębiorstwach podział ten w miarę upły-

wającego czasu będzie ulegał zmianie.  

W interesie przedsiębiorstwa, jest posiadanie jed-

nolitego systemu akwizycji danych diagnostycz-

nych dla wszystkich wymienionych grup maszyn. 

Przedstawia to rys. 5.  

 

Rys. 5. Jednolity system nadzoru stanu technicznego w przedsiębiorstwie [1]
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Systemy monitorowania dzielą się na [1]: 

• Systemy monitorowania i zabezpieczeń: są to 

z reguły systemy działające w trybie on-line. 

Stosowanie systemów on-line jest wymagane  

w stosunku do wszystkich maszyn krytycz-

nych i quasi-krytycznych.  

Przez tryb on-line rozumie się, że pomiary odby-

wają się w czasie normalnej eksploatacji maszyn. 

Wszystkie pomiary włączone do systemu monito-

rowania są przetwarzane równolegle (w czasie)  

i mogą spowodować wyłączenie maszyny po 

przekroczeniu odpowiedniej wartości sygnału dia-

gnostycznego. 

• Systemy monitorowania bez wykorzystywania 

funkcji zabezpieczeń. 

Strukturę systemu diagnostyki dla jednego bloku 

elektrowni dla maszyn krytycznych przedsta-

wiono na rys. 6. Natomiast na rys. 7 strukturę sys-

temu dla przykładowej cementowni, struktura 

systemu diagnostyki maszyn jest przejrzysta. Wy-

różnić można wyraźnie poziom systemów monito-

rowania i zabezpieczeń, poziom zbierania danych 

z systemów monitorowania i ich wstępnej ob-

róbki, połączonej z buforowaniem, poziom akwi-

zycji danych w jednym systemie diagnostycznym 

Data Manager oraz poziom dostępu użytkowni-

ków z różnych komórek specjalizowanych korzy-

stających z zapisanych danych [1]. 

 

 

Rys. 6. Struktura systemu diagnostyki dla jednego bloku elektrowni dla maszyn krytycznych [1] 

5. Wymagania ogólne systemu nadzoru 

stanu technicznego maszyn 

Wymagania wobec oprogramowania diagnostycz-

nego, wobec interfejsu użytkownika oraz wobec  

 

 

 

 

 

narzędzi diagnostycznych przedstawiono w lite-

raturze np.[1]: 
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Rys. 7. Jednolity system nadzoru stanu technicznego w cementowni wg koncepcji SKF 
 

 

Rys. 8. Przykładowy wynik pomiaru stanu łożyska 22244 w cementowni wykonany przez system nad-

zoru stanu technicznego SKF oraz uszkodzone łożysko 

5. Uwagi końcowe 

Jedną z możliwych dróg obniżenia kosztów dzia-

łalności w przedsiębiorstwach, jest objęcie całego 

parku maszynowego kompleksowym programem 

zabezpieczenia, diagnostyki i zarządzania ma-

szynami (systemem nadzoru maszyn). System 

monitorowania i zabezpieczeń realizuje funkcję 

ochrony maszyn przed uszkodzeniami lub kata-

strofalnymi zniszczeniami w sytuacjach pogor-

szenia się jej stanu dynamicznego. System taki  

w połączeniu z odpowiednimi  torami pomiaro-

wymi pozwala zrealizować pełny nadzór zespo-

łów maszynowych. Informacja o szybkości zmian 

stanu technicznego pozwala określić przewidy-

wany czas niezbędny do dokonania naprawy ma-

szyny, w wielu sytuacjach zakres takiej naprawy, 

a zatem w konsekwencji czas potrzebny na reali-

zację zaplanowanych prac.. Można powiedzieć, że 

właściwa gospodarka remontowa prowadzi do 

całkiem nowego pojęcia związanego z eksploata-

cją posiadanego parku maszynowego – zarządza-

nia maszynami. Zarządzanie maszynami umożli-

wia obniżenie kosztów produkcji, umożliwia wy-

bór do eksploatacji maszyn o najlepszym stanie 

technicznym, planowania zarówno zakresów jak  

i kosztów remontów. Osiągnięcie tych celów jest 

możliwe, gdy systemy nadzoru maszyn zostaną  
 

 

 

 

uzupełnione systemami akwizycji danych diagno-

stycznych, ich archiwizacji i wizualizacji, syste-

mami przetwarzania tych danych i ich analizy 

oraz systemami dostarczającymi informację o sta-

nie maszyn. 
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