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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz układ monitorowania i diagnozowania przekładni, 

zwłaszcza przekładni napędu koła czerpakowego koparki kołowej. Przedmiot wynalazku dotyczy prze-

kładni wielostopniowej. Wynalazek wykorzystuje metody i środki stosowane w wibroakustyce, a reali-

zujący go układ jest wspomagany programowo. 

Z polskiego opisu patentowego nr 171505 znany jest sposób oceny stanu technicznego prze-

kładni zębatej na podstawie analizy sygnału wibroakustycznego, w którym rejestruje się cechy sygnału 

wibroakustycznego i porównuje z wartościami wzorcowymi. Według sposobu mierzy się częstość 

składowej spowodowanej drganiami własnymi zazębienia, odzwierciedlającą efektywną sztywność 

współpracujących zębów rozumianą jako parametr sztywności pary zębów wzdłuż odcinka przyporu 

oraz porównuje się jej przesunięcie w dziedzinie częstości z odnośną składową w widmie wzorcowym. 

Na bazie uzyskanych różnic, w sensie miary zdefiniowanej na podstawie częstości drgań własnych, 

określa się błędy wykonania bądź zużycia. 

Z polskiego zgłoszenia numer 396179 znany jest sposób wykrywania uszkodzeń przekładni 

planetarnych turbin wiatrowych, których układ kinematyczny zawiera przekładnię planetarną, prze-

kładnie równoległą oraz generator. W sposobie tym dokonuje się rejestracji cyfrowego sygnału przy-

śpieszenia drgań z czujnika zamontowanego na obudowie przekładni planetarnej i referencyjnego 

sygnału prędkości z czujnika zamontowanego na wałku sprzężonym z przekładnią planetarną, po 

czym przetwarza się zebrane sygnały w urządzeniu, przy czym modyfikuje się sygnał przyśpieszenia 

drgań i segmentuje go względem obrotów jarzma, dokonuje się segmentacji każdego fragmentu sy-

gnału względem ilości zębów koła głównego, a następnie zapisuje się sygnał w formie macierzy, 

w której każda komórka zawiera fragment sygnału drgań przypadający (w dziedzinie kąta) na czas 

pracy pojedynczego zęba koła głównego w wybranym obrocie jarzma oraz oblicza się energię z każ-

dego elementu macierzy, jako sumę kwadratów wartości sygnału, a następnie wyświetla macierz jako 

trójwymiarowy wykres w postaci mapy. 

W sposobie monitorowania diagnostycznego przekładni głównej koparki kołowej, według wyna-

lazku, pobiera się analogowe sygnały pomiarowe przyspieszenia i/lub prędkości drgań z czujników 

drgań zamontowanych na węzłach łożyskowych przekładni, oraz analogowy sygnał pomiarowy pręd-

kości obrotowej wału z co najmniej jednego czujnika zamontowanego przed i/lub za sprzęgłem wału 

napędowego przekładni. Przy większej ilości czujniki montuje się możliwie przed i za sprzęgłem. Istotą 

sposobu jest to, że te sygnały pomiarowe przyspieszenia i/lub prędkości drgań oraz sygnały prędkości 

obrotowej przesyła się do kontrolera, z zainstalowanym systemem czasu rzeczywistego. W kontrole-

rze odebrane sygnały na bieżąco synchronizuje się w czasie, oraz poddaje się przetwarzaniu, rezulta-

tem którego są estymaty diagnostyczne monitorowanej przekładni. Ponadto do kontrolera dostarcza 

się pobrane ze sterownika systemu automatyki mierzone na bieżąco wartości temperatury oleju, ci-

śnienia oleju, natężenia prądu zasilającego napęd przekładni, mocy elektrycznej pobieranej przez 

napęd przekładni, poślizgu sprzęgła, które wykorzystuje się przy określaniu wartości progowych esty-

mat diagnostycznych. Sygnały pomiarowe z czujników drgań przetworzone na postać cyfrową, mie-

rzone wartości pobrane ze sterownika systemu automatyki w postaci cyfrowej oraz estymaty diagno-

styczne przesyła się z kontrolera do komputera panelowego. Mogą one też być przesyłane bezpo-

średnio z kontrolera do urządzeń zewnętrznych celem ich wizualizacji i archiwizacji. 

Korzystne jest jeśli operację pobierania sygnałów analogowych z czujników, pobierania mierzo-

nych wartości ze sterownika systemu automatyki i przetwarzanie w kontrolerze oraz komunikację 

z komputerem panelowym prowadzi się równocześnie. 

Korzystne jest jeśli z kontrolera wysyła się sygnały informujące o stanach alarmowych. 

Układ, według wynalazku, ma co najmniej jeden czujnik przyspieszenia lub prędkości drgań 

zamontowany w węźle łożyskowym przekładni oraz co najmniej jeden czujnik prędkości obrotowej 

wału zamontowany przed lub za sprzęgłem wału napędowego przekładni. Istota układu jest to, że 

wymienione czujniki połączone są z kontrolerem wyposażonym w system operacyjny czasu rzeczywi-

stego. Ponadto kontroler połączony jest ze sterownikiem systemu automatyki. Dodatkowo kontroler 

może być połączony z komputerem panelowym lub z urządzeniami wizualizującymi i archiwizującymi. 

Korzystnym jest jeśli czujniki drgań oraz prędkości obrotowej podłączone są do listwy przyłą-

czeniowej, która połączona jest z kontrolerem za pośrednictwem przewodu składającego się ze skrę-

conych par żył. gdzie każda para posiada osobny ekran. Wszystkie pary umieszczone są w dodatko-

wy m ekranie i wzmocnionej oponie zewnętrznej. 
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Korzystnym jest jeśli kontroler ma połączenie z siecią informatyczną kopalni bezpośrednio lub 

poprzez komputer panelowy. 

Korzystnym jest jeśli kontroler ma połączenie z urządzeniami sygnalizującymi stany alarmowe. 

W systemie monitorowane są składowe sygnału wibroakustycznego o częstotliwościach charak-

terystycznych związanych z pracą par kinematycznych przekładni głównej. W pierwszej fazie analizy 

wyznacza się częstotliwości charakterystyczne przekładni głównej na podstawie parametrów geome-

trycznych i kinematycznych oraz wartości prędkości obrotowej wału wejściowego zmierzonej czujni-

kiem prędkości obrotowej. Następnie sygnał zarejestrowany przez czujniki drgań filtruje się w pa-

smach częstotliwości charakterystycznej i dla tych pasm wyznacza się estymaty czasowe, to jest war-

tość skuteczną, współczynnik kształtu, współczynnik kurt ozy, które to estymaty wyznacza się również 

dla pasm odpowiadających harmonicznym częstotliwości charakterystycznych. 

Dane z kontrolera wyposażonego w system operacyjny czasu rzeczywistego transmitowane są 

bezprzewodowo do serwera kopalni, a z niego do komputerów diagnostów. Z serwerem kopalni łączą 

sie też. uprawnione komputery, na których można obserwować wartości monitorowanych parametrów. 

Zintegrowany system monitoringu zezwala na analizę danych pomiarowych przy uwzględnieniu 

warunków pracy diagnozowanego obiektu. Wielowątkowa struktura rozwiązania programowego reali-

zowana w systemie czasu rzeczywistego umożliwia wykonywanie operacji równocześnie. Modułowa 

architektura sprzętowa pozwala na rozbudowę systemu i modyfikacje pod kątem monitorowania i dia-

gnozowania różnych mechanizmów. 

Sposób według wynalazku w przykładzie realizacji jest objaśniony, a układ uwidoczniony na ry-

sunku. Fig. 1 jest schematem połączeń elementów układu monitorowania, fig. 2 pokazuje przykładowe 

usytuowanie czujników drgań. 

System monitorowania i diagnozowania, ma sześć czujników drgań zamontowanych w węzłach 

łożyskowych przekładni. Czujnik pierwszy 1a-1 zamontowany jest na obudowie łożyska wału wejścio-

wego do przekładni. Czujnik drugi 1a-2 zamontowany jest na obudowie łożyska tego samego wału 

znajdującego się za kołem zębatym stopnia stożkowego A. Czujnik trzeci 1a-3 zamontowany jest na 

obudowie łożyska koła słonecznego pierwszego stopnia planetarnego B. Czujnik czwarty 1a-4 zamon-

towany jest na obudowie łożyska jarzma pierwszego stopnia planetarnego B. Czujnik piąty 1a-5 za-

montowany jest na obudowie łożyska jarzma drugiego stopnia planetarnego C. Czujnik szósty 1a-6 

zamontowany jest na obudowie łożyska wału napędzającego koło czerpakowe D. Czujnik prędkości 

obrotowej 1b-1 wału umieszczony jest przed sprzęgłem E wału napędowego przekładni, a czujnik 

prędkości obrotowej 1b-2 umieszczony jest przed sprzęgłem. Czujniki przyśpieszenia oraz czujnik 

prędkości obrotowej podłączone są do listwy zbiorczej 1.0 umieszczonej w skrzynce podłączeniowej 

zamontowanej przy przekładni głównej. Listwa zbiorcza za pośrednictwem przewodu składającego się 

z dwunastu skręconych par żył połączona jest z kontrolerem 2.0 wyposażonym w system operacyjny 

czasu rzeczywistego. Każda para posiada osobny ekran, a wszystkie pary umieszczone są w dodat-

kowym ekranie i wzmocnionej oponie zewnętrznej. Do kontrolera 2.0 podłączony jest siecią Ethernet 

sterownik systemu automatyki 3.0. W przykładzie zastosowano znany sterownik PLC. Kontroler 2.0 

połączony jest również siecią Ethernet z komputerem panelowym 4.0. Ponadto informacje z kompute-

ra panelowego 4.0 przekazywane są bezprzewodowo do sieci informatycznej kopalni 5.0 i dalej do 

komputerów diagnostów 5.1 w kopalni i zdalnie szyfrowanym połączeniem VPN do uprawnionych 

komputerów PC. Kontroler 2.0 ma również połączenia z urządzeniami sygnalizującymi stany ala r-

mowe 6.0. 

W przedstawionym systemie pobiera się na bieżąco analogowe sygnały pomiarowe przyspie-

szenia i/lub prędkości drgań oraz prędkości obrotowej wału z czujników zamontowanych w wyżej opi-

sanych miejscach. Sygnały te pobierane są przez kontroler z częstotliwością 50 kS/s. Również do 

kontrolera 2.0 sterownik systemu automatyki 3.0 przekazuje okresowo co 0,25 sekundy, w postaci 

cyfrowej mierzone wartości temperatury i ciśnienia oleju, natężenia prądu zasilającego napęd koła 

czerpakowego, mocy elektrycznej pobieranej przez napęd koła czerpakowego, prędkości obrotowej 

wału wejściowego, oraz poślizgu sprzęgła Voitha. W kontrolerze 2.0 synchronizuje się sygnały przy-

spieszenia drgań z sygnałami prędkości obrotowej oraz poddaje się je przetwarzaniu. W początkowej 

fazie przetwarzania wyznacza się częstotliwości charakterystyczne przekładni głównej na podstawie 

parametrów geometrycznych i kinematycznych oraz wartości prędkości obrotowej wału wejściowego 

zmierzonej czujnikiem prędkości obrotowej. Następnie sygnał filtruje się w pasmach wyznaczonych 

częstotliwości charakterystycznych i ich harmonicznych. Dla przetworzonego sygnału cyfrowego wy-

znacza się estymaty czasowe a więc wartość skuteczną, współczynnik kształtu i kurtozę. Otrzymane 
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wyniki służą jako estymaty diagnostyczne, których wartości progowe uzależniane są od chwilowych 

warunków pracy przekładni reprezentowanych przez wartości pobrane ze sterownika systemu auto-

matyki koparki PLC 3.0. Przetworzone do postaci cyfrowej sygnały drgań i prędkości obrotowych, 

zmierzone wartości temperatury i ciśnienia oleju, natężenia prądu zasilającego napęd koła czerpako-

wego, mocy elektrycznej pobieranej przez napęd koła czerpakowego, prędkości obrotową wału wej-

ściowego, oraz poślizgu sprzęgła Voitha pobrane ze sterownika systemu automatyki 3.0 i wyznaczone 

estymaty diagnostyczne wysyła się z kontrolera 2.0 do komputera panelowego 4.0 celem wizualizacji, 

archiwizacji oraz przesyłania do dalszego wykorzystania. Dane z kontrolera 2.0 transmitowane są 

bezprzewodowo do serwera kopalni 5.0, a z niego do komputerów diagnostów. Z serwerem kopalni 

5.0 łączą się uprawnione komputery, na których można obserwować wartości monitorowanych para-

metrów przekładni. Operacje pobierania sygnałów z czujników 1, pobierania mierzonych wartości ze 

sterownika systemu automatyki 3.0 i przetwarzanie w kontrolerze 2.0 oraz komunikację z. kompute-

rem panelowym są realizowane równocześnie, wykorzystując system czasu rzeczywistego kontrolera. 

Centralnym urządzeniem w układzie jest kontroler 2 wyposażony w system operacyjny czasu 

rzeczywistego. Użyto tu kontrolera NI cRIO-9022. Służy on do analizy danych oraz do komunikacji ze 

sterownikiem PLC udostępniającym, za pomocą protokołu Modbus TCP/IP, sygnały temperatury oleju, 

ciśnienia oleju, prędkości obrotowej wału wejściowego, poślizgu na sprzęgle Voitha, poboru prądu 

przez napęd oraz poboru mocy przez napęd koła. Kontroler wyposażono w karty wejść i wyjść. I tak 

karta akwizycji NI 9234 AI0AI1 AI2 AI3 służy do akwizycji sygnałów z czujników przyspieszenia IPC za-

montowanych przy przekładni głównej koła czerpakowego. Karta akwizycji NI 9205 AI0AI1 AI2 AI3 służy 

do akwizycji sygnałów analogowych np.: temperatury. Karta wyjść cyfrowych NI 9472 DO0 DO1 ....DO7 

służy do sterowania urządzeniami sygnalizującymi stan awaryjny. W przykładzie wykorzystany jest 

komputer panelowy IPP-6192A. Służy do prezentacji wyników analizy, archiwizacji danych oraz ko-

munikacją z siecią Intranetową kopalni. Komunikuje się z kontrolerem za pomocą standardu Ethernet. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób monitorowania i diagnozowania przekładni, zwłaszcza przekładni napędu koła czer-

pakowego koparki kołowej, w którym pobiera się analogowe sygnały pomiarowe przyspieszenia i/lub 

prędkości drgań z czujników drgań (1.0) zamontowanych na węzłach łożyskowych przekładni, oraz 

analogowy sygnał pomiarowy prędkości obrotowej wału z co najmniej jednego czujnika zamontowa-

nego przed i/lub za sprzęgłem wału napędowego przekładni, znamienny tym, że te sygnały pomiaro-

we przyspieszenia i/lub prędkości drgań oraz sygnały prędkości obrotowej przesyła się do kontrole-

ra (2.0) z systemem czasu rzeczywistego, gdzie na bieżąco synchronizuje się je w czasie, oraz podda-

je się przetwarzaniu, rezultatem którego są estymaty diagnostyczne monitorowanej przekładni, ponad-

to do kontrolera (2.0) dostarcza się pobrane ze sterownika systemu automatyki (3.0) mierzone na 

bieżąco wartości temperatury oleju, ciśnienia oleju, natężenia prądu zasilającego napęd przekładni, 

mocy elektrycznej pobieranej przez napęd przekładni, poślizgu sprzęgła, które wykorzystuje się przy 

określaniu wartości progowych estymat diagnostycznych przy czym sygnały pomiarowe z czujników 

drgań (1.0) przetworzonych na postać cyfrową, mierzone wartości pobrane ze sterownika systemu 

automatyki (3.0) w postaci cyfrowej oraz estymaty diagnostyczne przesyła się z kontrolera (2.0) do 

komputera panelowego (4.0) i/lub do urządzeń zewnętrznych celem ich wizualizacji i archiwizacji. 

2. Sposób monitorowania i diagnozowania, według zastrz. 1, znamienny tym, że operacje po-

bierania sygnałów analogowych z czujników (1), pobierania w postaci cyfrowej mierzonych wartości ze 

sterownika systemu automatyki (3.0) i przetwarzanie w kontrolerze (2.0) oraz komunikację z kompute-

rem panelowym prowadzi się równocześnie. 

3. Sposób monitorowania i diagnozowania, według zastrz. 1, znamienny tym, że z kontrole-

ra (2.0) wysyła się sygnały informujące o stanach alarmowych. 

4. Układ monitorowania i diagnozowania przekładni, zwłaszcza przekładni napędu koła czerpa-

kowego koparki kołowej, mający co najmniej jeden czujnik przyspieszenia lub prędkości drgań (1a) 

zamontowany w węźle łożyskowym przekładni oraz co najmniej jeden czujnik prędkości obrotowej (1b) 

wału zamontowany przed lub za sprzęgłem wału napędowego przekładni, znamienny tym, że czujniki 

te podłączone są do kontrolera z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego (2.0), a ponadto kon-

troler (2.0) połączony jest ze sterownikiem systemu automatyki (3.0) i dodatkowo z komputerem pane-

lowym (4.0) i/lub urządzeniem wizualizującymi i archiwizującymi. 
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5. Układ, według zastrz. 4, znamienny tym, że czujniki drgań oraz prędkości obrotowej (1.0) 

podłączone są do listwy przyłączeniowej, która połączona jest z kontrolerem (2.0) za pośrednictwem 

przewodu składającego się ze skręconych par żył, gdzie każda para posiada osobny ekran, a wszyst-

kie pary umieszczone są w dodatkowym ekranie i wzmocnionej oponie zewnętrznej. 

6. Układ, według zastrz. 4 lub 5, znamienny tym, że kontroler (2.0) ma połączenie z siecią in-

formatyczną kopalni. 

7. Układ, według zastrz. 4 lub 5, znamienny tym, że kontroler (2.0) ma połączenie z siecią in-

formatyczną kopalni poprzez komputer panelowy (4). 

8. Układ monitorowania diagnostycznego, według zastrz. 4 lub 5, znamienny tym, że kontro-

ler (2.0) ma połączenie z urządzeniami sygnalizującymi stany alarmowe (6.0). 

 

 

Rysunki 
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