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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych 

metodą wibracyjną. Przeznaczone jest do stabilizowania gradientów naprężeń powstających w kon-

strukcjach metalowych, zwłaszcza stalowych, w trakcie takich procesów jak spawanie, kucie odlewa-

nie, nawęglanie hartowanie, azotowanie oraz wszelkiego rodzaju obróbka cieplna. Stanowisko wspo-

magane jest komputerowo. 

Stosowane dotychczas metody polegały na procesach termicznych i wymagały rozgrzania kon-

strukcji do odpowiedniej temperatury oraz kontrolowanego jej chłodzenia. W przypadku dużych gaba-

rytów proces ten jest trudny do zrealizowania. Znanych jest wiele rozwiązań wykorzystujących wibra-

cyjną metodę oddziaływania na naprężenia wewnętrzne w konstrukcjach technicznych. Jedno z naj-

nowszych patentów z 2011 roku CN102226326, opisujący zastosowanie metody stabilizacji wibracyj-

nej do odprężania kolejowych szyn bezszwowych zastrzega metodykę wzbudzania drgań oraz kontroli 

oddziaływań za pomocą czujnika naprężeń. Rozwiązanie to charakteryzuje się pneumatyczno – hy-

draulicznym układem wymuszania wibracji, a zastrzeżenia dotyczą urządzenia dedykowanego do 

szyn kolejowych. Stosowana metoda pomiaru jest uzupełnieniem urządzenia, wykorzystująca czujnik 

naprężeń. Szczegółowo opisana metoda w patencie US6026687 obejmuje pomiar częstotliwości re-

zonansowych oraz kontrolę energii procesu wibrowania. Opisane tam zastrzeżenia obejmują metodę 

pomiaru częstotliwości rezonansowych, metodę doboru czasu wibrowania, oraz sposób prowadzenia 

procesu. Opis ten nie zawiera metody wyznaczania skuteczności wibrowania stabilizacyjnego oraz 

określenia czasu i siły wibrowania w funkcji istniejących gradientów naprężeń. 

W polskim patencie PL155229 opisane zostało urządzenie do wibracyjnego usuwania naprężeń 

własnych w elementach metalowych wyposażone w wibrator zasilany napięciem o regulowanej czę-

stotliwości, układ sterujący płynną regulacją częstotliwości, układ regulowania celem odprężenia, 

układ pomiaru prądu wibratora i układ pomiaru przyspieszeń elementów poddawanych wibracjom. 

Urządzenie to steruje jedynie procesem wibrowania nie kontrolując procesu stabilizacji naprężeń. 

Istotą rozwiązania stanowiska do stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych metodą wi-

bracyjną jest to, że ma podatne zawiesie na stabilizowaną konstrukcję, wyposażone jest w impulsator 

kinematyczny, czujnik drgań, wzbudnik drgań oraz analizator mikroprocesorowy. Wyjście impulsatora 

kinematycznego połączone jest z impulsatorowym wejściem analizatora mikroprocesorowego, wyjście 

czujnika drgań połączone jest z czujnikowym wejściem analizatora mikroprocesorowego, a wyjście 

analizatora mikroprocesorowego połączone jest ze wzbudnikiem drgań. W analizatorze mikroproceso-

rowym czujnikowe wejście połączone jest z blokiem analizy sygnału i równolegle z blokiem analizy 

modalnej, które poprzez blok algorytmu sterowania procesem stabilizacji i kolejno przez blok sterowa-

nia drganiami stanowią wyjście analizatora mikroprocesowego. Ponadto wyjście impulsatora kinema-

tycznego połączone jest z wejściem bloku analizy modalnej. 

Korzystne jest gdy analizator mikroprocesorowy jest zbudowany w oparciu o zaprogramowany 

komputer pomiarowy wyposażony w karty pomiarowe. 

Stabilizacja na stanowisku, według wynalazku, prowadzona jest w sposób opisany poniżej. 

Przed rozpoczęciem stabilizowania mocuje się stabilizowaną konstrukcji za pomocą podatnego 

zawiesia. Posadowienie powinno zapewnić możliwość drgań w podstawowych częstotliwościach re-

zonansowych konstrukcji i uwzględniać docelowe węzły konstrukcyjne oraz eksploatacyjne stopnie 

swobody. 

W pierwszym etapie stabilizacji identyfikuje się dominujące częstotliwości i postaci własne stabi-

lizowanej konstrukcji. Przy użyciu impulsatora kinematycznego wymusza się drgania, które odbierane 

są czujnikiem drgań a sygnały elektryczne z impulsatora kinematycznego i czujnika drgań przekazy-

wane są do analizatora mikroprocesorowego na odpowiednie wejścia. W tym, zaprogramowanym 

wcześniej według znanych z mechaniki zasad, analizatorze mikroprocesorowym identyfikuje się czę-

stotliwości własne i postaci własnej konstrukcji. Wyznaczane są punkty węzłowe i strzałki poszczegól-

nych postaci własnych a także obliczane są parametry wytrzymałościowe konstrukcji dla poszczegól-

nych postaci własnych. Testami impulsowymi wyznaczane są funkcje przejścia pomiędzy wyznaczo-

nymi punktami i zostają wyznaczone częstotliwości własne konstrukcji. 

W kolejnym etapie sygnał z bloku sterowania drganiami analizatora mikroprocesorowego prze-

kazywany jest do wzbudnika drgań. Za pomocą wzbudnika w miejscach występowania strzałek posta-

ci własnych, przykłada się periodycznie zmienną siłę zawibrowania, o częstotliwości zbliżonej do czę-
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stotliwości własnych i wibruje się przez czas zależny od siły wymuszającej drgania i wynoszący od 

około 5 do 60 sekund. 

W chwili zawibrowania i bezpośrednio po nim kontrolowany jest przebieg zmian częstotliwości 

własnych. Sygnały z impulsatora kinematycznego i czujnika drgań przesyłane są do analizatora m i-

kroprocesorowego, a sygnały sterujące z analizatora mikroprocesorowego do wzbudnika drgań. Sy-

gnał z czujnika drgań jest doprowadzony do bloku analizy sygnału. Cyfrowy sygnał poddawany jest 

w nim przekształceniu z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości za pomocą znanych metod esty-

macji gęstości widmowej mocy. Równolegle cyfrowy sygnał z czujnika drgań oraz sygnał z impulsatora 

kinematycznego poddawany jest bloku analizy modalnej analizie polegającej na wyznaczeniu funkcji 

przejścia pomiędzy sygnałem z czujnika drgań i impulsatora kinematycznego. Na podstawie uzyskanej 

w bloku analizy sygnału gęstości widmowej mocy oraz w bloku analizy modalnej częstotliwościowej 

funkcji przejścia algorytm sterowania generuje dane potrzebne do sterowania wzbudnikiem drgań. 

Proces ten powtarza się wielokrotnie, do momentu, gdy obserwowana zmiana częstotliwości własnej 

stabilizowanej konstrukcji wyniesie mniej niż 0,1% częstotliwości z poprzedniego pomiaru. 

Do pomiaru drgań stosuje się znane przetworniki elektro – mechaniczne, pneumatyczne lub in-

ne, zamieniający jeden z parametrów drgań – prędkość, przemieszczenie lub przyśpieszenie – na 

sygnał elektryczny. Czujnik drgań instalowany jest w miejscu, w którym nie występują węzły podsta-

wowych częstotliwości własnych. W przypadku złożonych konstrukcji, w których występuje wiele do-

minujących częstotliwości, uwzględnia się te, które są wzbudzane w trakcie eksploatacji konstrukcji. 

Stanowisko, według rozwiązania, dzięki zestawieniu elementów pomiarowych, wykonawczego 

wzbudnika drgań oraz analizatora mikroprocesorowego zapewnia skuteczną kontrolę procesu stabili-

zowania naprężeń w konstrukcjach. Proces stabilizacji jest niskotemperaturowy, o niewielkim zapo-

trzebowaniu na energię. Umożliwia też stabilizowania bezpośrednio po obróbce wprowadzającej gra-

dienty naprężeń lub w krótkim czasie po takich obróbkach. 

Wynalazek zostanie bliżej objaśniony na przykładzie wykonania pokazanym na rysunku przed-

stawiającym schematycznie stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych. 

Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji ma podatne zawiesie 2 na stabilizowaną 

konstrukcję 1, wyposażone jest w impulsator kinematyczny 3, czujnik drgań 4, wzbudnik drgań 5 oraz 

analizator mikroprocesorowy 6. Wyjście impulsatora kinematycznego 3 połączone jest z impulsatoro-

wym wejściem analizatora mikroprocesorowego 6, wyjście czujnika drgań 4 połączone jest z czujni-

kowym wejściem analizatora mikroprocesorowego 6. Wyjście analizatora mikroprocesorowego 6 połą-

czone jest ze wzbudnikiem drgań 5, przy czym w analizatorze mikroprocesorowym 6 czujnikowe wej-

ście połączone jest z blokiem analizy sygnału 7 i równolegle z blokiem analizy modalnej 8, które po-

przez blok algorytmu sterowania procesem stabilizacji 9 i kolejno przez blok sterowania drganiami 10 

są połączone z wyjściem analizatora mikroprocesowego. Ponadto wyjście impulsatora kinematyczne-

go 3 połączone jest z wejściem bloku analizy modalnej 8. W przykładowym rozwiązaniu zastosowany 

został impulsator typu młotek modalny 150 g z czujnikiem akcelerometrycznym. Jako wzbudnik drgań 

użyty został wzbudnik elektromechaniczny mimośrodowy. 

Analizator mikroprocesorowy został zbudowany w oparciu o komputer pomiarowy wyposażony 

w karty pomiarowe. Wyodrębniono w nim bloki analizy sygnału i analizy modalnej informacji pocho-

dzących z czujnika drgań. 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych metodą wibracyjną, zna-

mienne tym, że ma podatne zawiesie (2) na stabilizowaną konstrukcję (1), wyposażone jest w impul-

sator kinematyczny (3), czujnik drgań (4), wzbudnik drgań (5) oraz analizator mikroprocesorowy (6), 

przy czym wyjście impulsatora kinematycznego (3) połączone jest z impulsatorowym wejściem anali-

zatora mikroprocesorowego (6), wyjście czujnika drgań (4) połączone jest z czujnikowym wejściem 

analizatora mikroprocesorowego (6), a wyjście analizatora mikroprocesorowego (6) połączone jest ze 

wzbudnikiem drgań (5), ponadto w analizatorze mikroprocesorowym (6) czujnikowe wejście połączone 

jest z blokiem analizy sygnału (7) i równolegle z blokiem analizy modalnej (8), które poprzez blok algo-

rytmu sterowania procesem stabilizacji (9) i kolejno przez blok sterowania drganiami, ponadto wyjście 

impulsatora kinematycznego połączone jest z wejściem bloku analizy modalnej. 
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2. Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych metodą wibracyjną według 

zastrz. 1, znamienne tym, że analizator mikroprocesorowy (6) jest zbudowany w oparciu o zaprogra-

mowany komputer pomiarowy wyposażony w karty pomiarowe. 
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