DIAGNOSTYKA MASZYN
Szanowni Państwo,
przedsiębiorstwo Test Systemy Uszczelniające wspiera służby techniczne zakładów przemysłowych w niezawodnym utrzymaniu ruchu od 1992r.
Każda awaria to przestój i nieprzewidziane, często bardzo wysokie koszty, którym można zapobiegać.
Bardzo skutecznym sposobem jest stosowanie systemu wczesnego ostrzegania, TDS, który zapewnia bezdemontażową ocenę bieżącego stanu
technicznego układu roboczego. TDS - bezprzewodowy system diagnostyki maszyn, umożliwia najwcześniejszą reakcję, dając czas na
zapobieżenie awarii lub odpowiednio wczesne przygotowanie się do remontu maszyn czy wymiany niesprawnych części.
Nasi diagności są do Państwa dyspozycji, z misją – DBAMY O TWOJE CIŚNIENIE – współpracują i pomagają, podobnie jak cały zespół firmy
Test Systemy Uszczelniające.
U nas, zależnie od potrzeb, uzyskujecie Państwo doradztwo techniczne, projekt węzła roboczego lub jego elementu, wymagane uszczelnienia,
elementy gumowe lub tworzywowe oraz usługę remontową wraz z montażem części składowych siłownika.
Ze względów ekonomicznych, warto współpracę z nami rozpocząć już na etapie diagnostyki maszyn.
Zapraszam!
Joanna Okularczyk
współwłaścicielka firmy
pełnomocnik ds. ZJ

Więcej informacji na www.test.pl i www.remontyhydrauliki.pl
Zapytania prosimy wysyłać na e-mail: diagnostyka@uszczelnienia.net
Tel. : +48 34 369 79 87 , +48 512 807 292

* Ze względu na różne warunki aplikacji, dane zawarte w niniejszym opracowaniu służą jako wskazówki przy doborze materiałów i rozwiązań.
W celu indywidualnego rozwiązania prosimy o kontakt z biurem technicznym TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE.
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Diagnostyka maszyn - wstęp
Diagnostyka maszyn staje się coraz powszechniejszym elementem strategii UR, przyczynia się znacząco do obniżenia kosztów niespodziewanych przestojów
maszyn i konsekwencji zatrzymania ciągu technologicznego. Wpływa na planowanie działań UR i trwałość parku maszynowego, podnosząc wartość wskaźnika
OEE (OEE – wskaźnik wykorzystania maszyn).
Diagnostyka układów hydraulicznych, pneumatycznych i mechanicznych (łożyska, przekładnie, posadowienia i inne) umożliwia wykrycie, lokalizację
i identyfikację anomalii pracy maszyny, nie dopuszczając do ich awarii.
Oferta diagnostyczna firmy TEST Systemy Uszczelniające:

•
•
•
•
•

TDS - TEST Diagnostic System – bezprzewodowy system diagnostyki maszyn
diagnostyka drganiowa (wibrodiagnostyka)
ultradźwiękowa detekcja wycieków
analiza laboratoryjna olejów i smarów
termowizja

Przebieg powstawania awarii. Wykres obrazuje, o ile wcześniej specjalistyczny sprzęt wykrywa nietypowość odchylenia pracy
(lewa strona), zanim dostrzeże je człowiek (prawa strona wykresu)

Przedsiębiorstwo Test Systemy Uszczelniające rozwiązuje problemy z zakresu uszczelniania i eksploatacji maszyn oraz wykonuje remonty hydrauliki
siłowej i pneumatyki. Zebrana wiedza i doświadczenie z powodzeniem sprawdza się w obszarze diagnostyki maszyn. Teraz uczestniczymy
w usuwaniu skutków awarii oraz możemy awariom zapobiegać!
Badania diagnostyczne wspierając osiągnięcie celów operacyjnych przedsiębiorstwa, mają wielki wpływ na osiągnięcie celów strategicznych!
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TDS – TEST Diagnostic System - bezprzewodowy system diagnostyki maszyn
TDS jest wyposażony w bezprzewodowe czujniki, o unikalnych ID, lokalizujące miejsce aktualnej,
bądź zbliżającej się awarii. Czujniki posiadają wymienną baterię, są proste w montażu (gwint M16
lub magnes), mają niewielkie wymiary, 45x48mm i masę 150 g. Posiadają atest ochrony przed
wilgocią i pyłem (IP65). Ze względu na trudne i niebezpieczne warunki pracy niektóre z oferowanych
czujników posiadają ATEX (są iskrobezpieczne).
Odbiorniki-nadajniki radiowe wchodzące w skład TDS pełnią funkcję pośrednią pomiędzy
czujnikami a stacją lokalną. Mają interfejs radiowy 868 MHz, zasilanie 12V DC. Są wyposażone
w funkcje diagnostyki i konfiguracji sieci czujników. Każdy z nich ma atest ochrony przed wilgocią
i pyłem (IP65).

Lokalne stacje diagnostyczne umożliwiają rejestrację wyników w bazie danych, definiowanie progów ostrzegawczych i alarmowych. Posiadają funkcję
przeglądania wykresów oraz udostępniania danych pomiarowych. Mają atest ochrony przed wilgocią i pyłem (IP65).
Lokalne stacje diagnostyczne, ale także komputery stacjonarne/serwery wyposażymy w oprogramowanie SCADA, które automatycznie reaguje na sygnały
z urządzeń, umożliwia:

•
•
•
•
•

automatyczne tworzenie raportów
archiwizację zarejestrowanych danych
wprowadzanie wartości poziomów do sygnalizacji ostrzegawczej i alarmowej
funkcję rysowania linii trendu na wykresach historycznych
nie tylko zmienia język maszyn na język ludzi, ale również automatycznie reaguje na sygnały z urządzeń.

TDS diagnozuje, m.in.: silniki, przekładnie, mieszalniki, wentylatory przemysłowe, pompy, suwnice, przenośniki taśmowe, kompresory.

Możliwości pomiarowe czujników bezprzewodowych w zależności od potrzeb klienta. Możliwe jest łączenie parametrów
do pomiaru bezprzewodowego
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TDS – TEST Diagnostic System - bezprzewodowy system diagnostyki maszyn

Rodzaje odbiorników i nadajników radiowych w zależności od miejsca użytkowania i rodzaju połączenia

Rodzaje lokalnych stacji diagnostycznych w zależności od funkcji jakie mają spełniać zgodnie z założeniem klienta

Korzyści z zastosowania TDS
• bieżąca informacja o stanie newralgicznych punktów maszyn
• zapobieganie awariom
• zmniejszenie kosztów i czasów przeglądów
• zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych
• efektywna praca służb UR.
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Diagnostyka drganiowa - wibrodiagnostyka
Diagnostyka drganiowa wykorzystuje informacje o stanie obiektu sygnalizowane przez drgania
i/lub hałas, jaki emituje dana maszyna. Określa ogólny stan urządzenia oraz wskazuje miejsce
i rodzaj występujących odchyleń. Pomiary wykonywane są bezinwazyjnie, podczas bieżącej pracy
maszyny. Czujniki, zabudowane wewnątrz urządzenia pomiarowego odczytują sygnał, który
dedykowane oprogramowanie rejestruje i odpowiednio przetwarza. Otrzymane dane analizuje
specjalista diagnostyk w celu przygotowania raportu i rekomendacji dla użytkownika maszyny.
Przy pomocy specjalistycznego sprzętu określimy:
• aktualny stan maszyny
• stopień zużycia podzespołów i współpracujących elementów
• stopień uszkodzeń
• źródło problemu, tzn. miejsce postępującego uszkodzenia/zużycia i innych niesprawności, takich
jak niedopasowanie wałów czy uszkodzenie elementów łożyska.

Diagnostyka drganiowa - metodyka
1

2

3

Przykładowe miejsca pomiarowe maszyny

Raport

Bezprzewodowy wibromet umożliwia pomiar drgań newralgicznych podzespołów (czerwone punkty) szybko i skutecznie. Doświadczony diagnosta
z dużą dokładnością odczyta dane i wykona raport z tych miejsc

Wyposażenie maszyny w specjalne czujniki daje możliwość:

Typowy raport zawiera:

•
•
•
•

1. zdjęcie lub schemat urządzenia z zaznaczonymi miejscami pomiarowymi

•
•
•

monitorowania maszyn/urządzeń w czasie rzeczywistym
wydłużenia interwału bezawaryjnej pracy maszyny
przedłużenia żywotności maszyn
zaplanowania przestoju i remontu, bez zagrożenia niespodziewaną
awarią
obniżenia kosztów związanych z serwisem i wymianą podzespołów
wyeliminowania nieprzewidzianych sytuacji, zakłócających proces
technologiczny
wyeliminowania kosztów związanych z nagłym zatrzymaniem
produkcji.

z symbolicznie przedstawioną wysokością drgań

2. wskazania cech sygnału drganiowego RMS (zgodnie z normą ISO: 10816)
kurtoza, współczynnik szczytu, wartość szczytowa, osobno dla każdego
kierunku pomiaru

3. uwagi i interpretacje wykonanych analiz oraz wskazówki odnośnie stanu
maszyny i zalecenia co do dalszej eksploatacji.

W raporcie znajduje się także opis metody pomiarowej, parametry maszyny oraz w przypadku kolejnych pomiarów, wykresy narastania wybranych poziomów
drgań i wykresy widm, w przypadku analizy rozszerzonej.
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Diagnostyka ultradźwiękowa

Ludzkie ucho jest w stanie zarejestrować dźwięki tylko z określonego zakresu częstotliwości,
do 16-20 kHz, wtedy awaria maszyny jest już najczęściej faktem lub czasu na jej zapobieżenie
zostało naprawdę niewiele. Przykładem takiej sytuacji jest zagrożenie zatarciem współpracujących
części maszyn, konsekwencje ich przesmarowania, występujące anomalie elektryczne lub wyciek
medium roboczego z powodu rozszczelnienia układu.
Miejsca, w których występują ww zjawiska możemy zlokalizować przy pomocy detektora
ultradźwiękowego o zakresie 20-100 kHz, czyli częstotliwościach mieszczących się powyżej
zakresu słyszalności człowieka.

Diagnostyka ultradźwiękowa - wykrywanie nieszczelności w instalacjach sprzężonego powietrza
Jednym z najdroższych mediów roboczych jest sprężone powietrze. Tymczasem, ok. 30 % powietrza
z układu jest tracona przez niekontrolowane wycieki, powstałe w wyniku nieszczelnych złącz,
wadliwych uszczelnień czy mikropęknięć.
Dzięki detektorowi ultradźwięków można:
• wykonać pomiary z odległości od 0 do 15 m
• szybko wykryć i zlokalizować źródła wycieków, na długo przed tym, jak zaczną być słyszalne
• zlikwidować przyczyny nieszczelności
• spowodować wzrost sprawności pracy urządzenia
• zaoszczędzić !

Wynik jednego z audytów układu sprężonego powietrza wykazał, że usunięcie 1% nieszczelności,
to szacunkowy zysk roczny rzędu 8 151, 91 PLN.
Skoordynowana praca przy usuwaniu niesprawności pozwala uzyskać długotrwały efekt,
utrzymujący się przez kilka lat.
Pomiar umożliwia określenie zysków rocznych dla zakładu wynikających z usunięcia wskazanych
wycieków.
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Diagnostyka ultradźwiękowa - diagnozowanie łożysk tocznych
Dźwięki, jakie wydaje uszkodzone łożysko są słyszalne przez operatora maszyny, w sytuacji awarii.
Gdy dochodzi do nieprawidłowej pracy łożyska, towarzyszące temu ultradźwięki, przy pomocy
detektora ultradźwięków, można wykryć znacznie wcześniej.
Diagnostyka łożysk tocznych służy:
• ustaleniu optymalnego stanu nasmarowania łożyska (często przesmarowanie ma gorsze skutki
• określeniu stopnia zaawansowania uszkodzeń w sposób nieinwazyjny, podczas normalnych
warunków pracy
• określeniu głównego źródła uszkodzeń (np. nieosiowe sprzężenie wałów lub postępujące
zużycie bieżni)
• określeniu momentu wymiany łożyska, kiedy jest to najbardziej opłacalne
• predykcyjnemu podejściu, dzięki czemu remonty i wymiana części mogą być dokonywane
wtedy, kiedy są naprawdę potrzebne
• maksymalnemu wydłużeniu żywotności łożyska.

Optymalnie nasmarowane łóżysko

Schemat przedstawia działania dążące do ustalenia optymalnego stanu nasmarowania łożyska

Diagnostyka ultradźwiękowa - pozostałe
Istnieje wiele innych zjawisk i obiektów, które potrafimy badać i diagnozować przy użyciu detektora
ultradźwiękowego.
Należą do nich:
• wykrywanie nieszczelności w zbiornikach niskociśnieniowych
• lokalizacja wyładowań elektrycznych niezupełnych, w szafach elektrycznych
• lokalizacja nieszczelności innych instalacji gazowych, takich jak, azot, argon, hel, i innych
(również próżniowych)
• badanie szczelności zaworów hydraulicznych w rurociągach z cieczą
• w określonych warunkach możliwe jest także badanie szczelności siłowników hydraulicznych.
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Diagnostyka olejowa

Olej, jako medium robocze, chłodzące i smarujące, jest najważniejszym czynnikiem roboczym
układów hydraulicznych. Podczas pracy, właściwości oleju pogarszają się wskutek naturalnego, bądź
przyspieszonego zużycia, np. przez wysoką temperaturę, proces starzenia, zanieczyszczenia stałe
i/lub płynne, zużywanie się dodatków, itp.
Diagnostyka pozwala monitorować stan oleju, umożliwiając reakcję w sytuacji możliwego
zaburzenia pracy układu i chroniąc go przed zniszczeniem.

Diagnostyka olejowa - klasa czystości oleju - przenośny licznik cząstek

Klasa czystości oleju, to jeden z najważniejszych parametrów, pozwalający m.in. na określenie
czy występujący w instalacji poziom zanieczyszczeń jest dla niej zagrożeniem.
Posiadamy przenośne urządzenie, przy pomocy którego badamy olej na stanowisku.
Urządzenie jest kalibrowane i certyfikowane wg normy PN ISO 4406.
Do wykonania pomiaru wymagane jest min. 250 ml oleju. Badanie trwa kilka minut, analiza danych
i sporządzenie raportu trwa ok. 1-2 dni rob.

Analiza laboratoryjna
Nasza propozycja współpracy obejmuje wykonywanie poszerzonych ekspertyz laboratoryjnych
pobranych przez nas próbek oleju, w niezależnym, akredytowanym laboratorium.
Proponujemy dwa zakresy badania oleju:
1. Zakres podstawowy, obejmuje dane o:
• zawartości cząstek ferromagnetycznych
• lepkości kinematycznej w 40°C
• liczbie kwasowej
• zawartości wody
• klasie czystości.
Analiza wyników możliwia podjęcie decyzji co do dalszej eksploatacji oleju.
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Analiza laboratoryjna
2. Zakres rozszerzony/dedykowany, obejmuje dane o:
• zawartości pierwiastków
• zawartości cząstek ferromagnetycznych
• wyglądzie zewnętrznym
• lepkości kinematycznej w 40°C i 100°C
• wskaźniku lepkości
• oksydacji (zawartości produktów starzenia)
• liczby kwasowej
• zawartości wody
• klasy czystości
• klasyfikacji cząstek zanieczyszczeń i zużycia pod kątem pochodzenia: zmęczeniowe, adhezyjne,
ścierne, stałe
• widmie IR (określenie czystości chemicznej oleju - porównanie z olejem świeżym).
Analiza wyników pozwala na uzyskanie pełnej informacji o stanie oleju. Poprzez dogłębną analizę
cząstek występujących w oleju (m.in. pochodzenia cząstek, zawartości produktów starzenia, stanie
dodatków uszlachetniających, zawartości wody, wielkości wskaźnika lepkości, udziału
poszczególnych pierwiastków) w połączeniu z informacjami dotyczącymi instalacji, możemy
określić i zlokalizować źródło problemów, niemożliwych do sprawdzenia w żaden inny sposób.
Do badania laboratoryjnego niezbędne są próbki o pojemności 250 ml. Badanie, analiza danych
i sporządzenie raportu trwa ok. 1 tyg. roboczego od dnia dostarczenia próbek.
Każdy raport zawiera dokładny opis, wnioski i zalecenia dotyczące dalszych czynności związanych
z diagnozowaną instalacją hydrauliczną.
Diagnostyka olejowa układów hydraulicznych
(zakres podstawowy i dedykowany)
Diagnostyka
laboratoryjna

Diagnostyka olejowa przekładni
(z układem filtracji i bez układu filtracji)
Badanie oleju transformatorowego

Badanie klasy
czystości oleju

Badanie w siedzibie firmy
TEST SYSTEMY
USZCZELNIAJĄCE

Wykonujemy analizy środków smarnych:
• turbin
• przekładni
• układów hydraulicznych
• pomp
• sprężarek
• maszyn papierniczych
• układów cieczy zaporowych
• układów olejów grzewczych i chłodniczych
• transformatorów.
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Termowizja
Kamera termowizyjna umożliwia przeprowadzenie pomiaru promieniowania cieplnego
na odległość, dzięki temu, metoda termowizji jest w warunkach przemysłowych bardzo wygodna
i bezpieczna. Wartość temperatur uzyskuje się na ekranie kamery bezpośrednio podczas badania,
a dokładna obserwacja zdjęć umożliwia ich dokładną interpretację. Badanie termowizyjne można
przeprowadzać szybko, nie zatrzymując pracujących maszyn czy linii technologicznych.
W raporcie otrzymuje się termogram procesów produkcyjnych zużycia maszyn, nagrzewania się
elementów położonych w pobliżu źródeł ciepła, miejsc powstawania, w sposób niekontrolowany,
nadmiernego ciepła.
Korzyści:
• wskazywanie miejsc będących źródłem potencjalnej awarii
• szybka weryfikacja nowych rozwiązań np. układów smarujących czy spełniają swoje zadanie
w odprowadzaniu ciepła
• wskazanie niepracujących elementów maszyn
• sprawdzanie pracujących elementów maszyn czy nie ulegają zbytniemu nagrzewaniu

Dzięki zastosowaniu termowizji w szybki sposób można określić jakość pracujących maszyn i urządzeń

Diagnostyka siłowników hydraulicznych
•
•
•
•
•
•

określamy wewnętrzny stan techniczny siłowników hydraulicznych
instalujemy bezprzewodowe systemy diagnostyki elementów obrotowych
określamy właściwy stopień nasmarowania łożysk oraz szybkość zużywania się łożysk
i przekładni zębatych
weryfikujemy szczelność instalacji pneumatycznych
diagnozujemy błędy związane m.in. z montażem, wadami materiałowymi wałów,
sprzęgieł łożysk
badamy czystość oleju.
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