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Stosowane skróty 

 

CBM - UR bazujące na stanie technicznym (Condition Based Maintenance) 

CMMS - Computerized Maintenance Management Software  

= oprogramowanie do komputerowego zarządzania utrzymaniem ruchu 

EAM - Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management) 

ESD - Emergency Shutdown Device = system zabezpieczenia maszyny 

HSCT - Przetwornik natężenia prądu wysokiej czułości (High Sensitivity Current Transformer) 

KCOŚP - Koszt całkowitego odtworzenia środków produkcji 

NDT - Badania nieniszczące (Non Destructive Testing) 

NMP - Niezawodność Majątku Produkcyjnego (= PAR) 

ODS - Overspeed Detection System = system detekcji nadobrotów 

OPS - Overspeed Protection System = system zabezpieczenia nadobrotów 

O&G - Branża zajmująca się przetwarzaniem ropy i/lub gazu (od: Oil & Gas) 

PaM - Proaktywne UR  (Proactive Maintenance) 

PAR - Production Asset Reliability (= NMP) 

PbM - UR bazujące na sprawności termodynamicznej (Performance Based Maintenance) 

PdM - Predykcyjne UR  (Predictive Maintenance) 

RM / RTF - Reakcyjne UR (Reactive Maintenance / Run-to-Failure; Run-to-Fail) 

SMiZ - System monitorowania i zabezpieczeń 

SNST - System nadzoru stanu technicznego 

ST - Stan Techniczny 

UR - Utrzymanie Ruchu 

VFD - Variable Frequency Drive (silnik elektryczny z regulacją prędkości obrotów) 

ΔD - Zmiana dyspozycyjności środków produkcji 

ΔK - Zmiana kosztów UR 
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1. Wprowadzenie 

Utrzymanie ruchu (=UR) to codzienna, 
systematyczna praca, związana z wykonywaniem 
zadań w celu zapobiegania degradacji stanu 
technicznego maszyn i urządzeń oraz 
występowaniu awarii, lub gdy już do nich dojdzie 
to usuwanie degradacji w celu przywrócenia 
środkom produkcji ich możliwie najlepszą 
funkcjonalność. 

Na problematykę UR można patrzeć zarówno od 
strony pojedynczej maszyny lub pojedynczego 
urządzenia, jak i od strony całego 
przedsiębiorstwa i wszystkich środków produkcji 
zaangażowanych na rzecz realizowanego procesu 
produkcyjnego. W obu przypadkach, celem 
zapewnienia wymaganej dostępności środków 
produkcji ocenie może podlegać ich stan 
techniczny (=ST). Ocena ta może być realizowana 
w odniesieniu do tzw. integralności mechanicznej 
oraz sprawności termodynamicznej. Podstawą 
wymienionych ocen są pomiary różnych wielkości 
fizycznych, które następnie mogą podlegać mniej 
lub bardziej zaawansowanej analizie.  

W zależności od kultury techniczno-organizacyjnej 
przedsiębiorstwa UR wiąże się ze zróżnicowanymi 
nakładami i stresami w relacjach między 
wydziałowych. 

Celem publikacji jest omówienie aktualnych 
możliwości w zakresie systemów wspomagania 
UR przedsiębiorstw, postępu który się dokonał w 
zakresie dostępnych na tę okoliczność narzędzi w 
czasie minionej dekady, a także zasygnalizowanie 
wybranych mechanizmów, które hamują krajowy 
postęp w tym zakresie. 

2. Struktura współczesnego systemu 
nadzoru stanu technicznego (=SNST) 

Na kompletne rozwiązanie systemowe 
wspomagające ocenę ST składają się 
współcześnie następujące elementy: 

i. czujniki umożliwiające prowadzenie 
pomiarów,  

ii. systemy monitorowania i zabezpieczeń 
(SMiZ), 

iii. systemy akwizycji danych 
diagnostycznych, 

iv. systemy przetwarzania danych w 
informacje użyteczne dla UR (a także 
produkcji), oraz 

v. system przekazywania informacji do 
innych systemów wykorzystywanych w 
procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa; 
ten szczytowy moduł rozwiązania 
systemowego stanowi element zwany 
systemem zarządzania majątkiem1. 

Na Rys 1 pokazano graficznie w/w elementy 
kompleksowego systemu wspomagania oceny ST 
oraz zaznaczono, które z nich są wymagane na 
okoliczność prowadzenia określonej strategii UR. I 
tak: 

 Reakcyjne UR (=RM / RtF) w sposób 
oczywisty nie wymaga stosowania 
jakichkolwiek technik pomiarowych, 
bowiem nie jest zainteresowane 
rozpoznawaniem zmian ST. Działania 
naprawcze są reakcją na zaistniałą 
awarię. 

 Prewencyjne UR (=PM) na zapewnić 
podwyższony poziom bezpieczeństwa 
przez wyłączenie z użytkowania bardziej 
kosztownego majątku produkcyjnego 
celem uniknięcia jego rozległej awarii, a 
także ze względu na szerokorozumiane 
bezpieczeństwo procesowe. PM wymaga 
zastosowania SMiZ i w konsekwencji 
zainstalowania pewnego minimalnego 

                                                        
1 Firma ARC wprowadziła w roku 1999 pojęcie Plant 
Asset Management czyli: system zarzadzania majątkiem 
na poziomie zakładu, które wkrótce potem zostało 
rozszerzone na Enterprise Asset Management czyli: 
system zarządzania majątkiem na poziomie 
przedsiębiorstwa / koncernu. 
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zestawu czujników, który z punktu 
widzenia uszkodzeń szczególnie groźnych 
dla majątku produkcyjnego zabezpiecza je 
przed uszkodzeniami katastroficznymi. 
Takimi groźnymi uszkodzeniami mogą być 
np. uszkodzenie łożyska oporowego 
(bowiem zerwanie filmu olejowego i 
wystąpienie suchego tarcia powoduje 
zagrożenie nadmiernego przemieszczenia 
osiowego wirnika i jego uszkodzenia wraz 
z uszkodzeniem korpusu maszyn), 
wystąpienie nadobrotów (bowiem ich 
nadmierny wzrost prowadzi do zniszczenia 
wirnika), pojawienie się wysokich 
poziomów drgań (bowiem skutkować one 
mogą w wielu wtórnych i niebezpiecznych 
uszkodzeniach prowadzących w krótkim 
czasie do zniszczenia maszyny lub jej 
podzespołu). 

Wyżej pozycjonowane strategie UR (od już 
omówionych) bazują na możliwości bardziej 
szczegółowej oceny ST. Wymienić tutaj należy: 

 Predykcyjne UR (=PdM), które umożliwia 
jednoznaczne rozpoznawanie określonego 
zbioru uszkodzeń. Aby te uszkodzenia 
zostały rozpoznane prawidłowo, 
wymagane jest stosowanie takiego 
zestawu czujników oraz takich technik 
pomiarowych, które umożliwiają tę 
identyfikację. Nie ma bowiem możliwości 
rozpoznania pewnych typów uszkodzeń z 
pomocą czujników, które nie są wrażliwe 
na objawy charakterystyczne dla tych 
uszkodzeń. Tak więc, większe i bardziej 
krytyczne agregaty wykorzystywane w 
procesie produkcyjnym (np. 
wielostopniowe turbosprężarki, 
ekstrudery) będą wymagały bardziej 
zróżnicowanego zestawu czujników lub 

ich większej liczby celem prowadzenia 
bardziej wiarygodnej oceny ST2. 

 Proaktywne UR (=PaM) – „proaktywność” 
może odnosić się do takich działań służb 
UR, które w sytuacji pogarszającego się ST 
maszyny, od działania której zależy praca 
większego systemu produkcyjnego, mają 
na celu znalezienie jakiegoś antidotum. 
Byłoby najlepiej gdyby to antidotum 
prowadziło do polepszenia ST. Natomiast 
w szeregu sytuacji za sukces może być 
także uznane zahamowanie procesu 
pogarszania ST lub choćby jego 
spowolnienie, co będzie prowadzić do 
opóźnienia w wymuszonym odstawieniu 
instalacji. 

Przez proaktywność rozumie się także 
alternatywnie działania długofalowe 
mające na celu wyeliminowanie 
najsłabszych ogniw systemu 
produkcyjnego, przez ich zastąpienie 
ogniwami o większej niezawodności. 

Pokazana na Rys.1 struktura z jednej 
strony charakteryzuje rozwiązania 
systemowe, które działają przede 
wszystkim na rzecz eksploatacji (systemy 
wspomagające ocenę integralności 
mechanicznej), ale także mogą 
wspomagać proces produkcyjny. Tymi 
drugimi są systemy umożliwiające 
realizację 

 UR bazujące na sprawności 
termodynamicznej (=PbM).  Takie UR jest 
możliwe i wskazane dla tych wszystkich 
procesów produkcyjnych, które 
wykorzystują przemiany 
termodynamiczne. 

                                                        
2 Tu należy pamiętać, że nie sama liczba czujników się 
liczy. Równie ważny jest wybór miejsca i sposobu ich 
mocowania. 
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Oceny ST w zakresie integralności 
mechanicznej i sprawności 
termodynamicznej są dalece niezależne. 
Można spotkać maszyny, które posiadają 
bardzo niskie poziomy drgań (co świadczy 
o małym zagrożeniu dla integralności 
mechanicznej) oraz niską sprawność 
termodynamiczną (co nie jest dobre dla 
procesu), i odwrotnie: można znaleźć 
maszyny cechujące się bardzo wysoka 
sprawnością termodynamiczną i 
posiadające bardzo zły ST w kategorii 
integralności mechanicznej. Z punktu 
widzenia realizowanego procesu 
produkcyjnego dążyć należy do małego 
zagrożenia na kierunku integralności 
mechanicznej oraz możliwie wysokiej 
sprawności termodynamicznej. 

 
Rys.  1  Wymagane komponenty systemu 
wspomagania nadzoru ST dla różnych 
strategii UR 

W niektórych sytuacjach w/w oceny mogą 
pozostawać w pozytywnym skorelowaniu. 
I tak dla przykładu powiększenie luzów 
mechanicznych (np. uszczelnienia wału 
turbiny, luz między wirnikiem pompy, a 
obudową) prowadzi do przecieków pary 
czy pogorszenia punktu pracy pomp 
wirowych, a więc wpływa bezpośrednio na 
pogorszenie sprawności 
termodynamicznej maszyny. 

Więcej o ewolucji i specyfice strategii UR można 
znaleźć w [ 1] i [ 2]. Natomiast w kolejnym punkcie 
zajmiemy się wpływem strategii UR oraz 
ponoszonymi na jej egzekwowanie kosztami na 
gotowość linii produkcyjnej do realizacji 
stawianych przed nią celów. 

3. Wpływ zakładowej filozofii UR na 
wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa 

Z Rys. 1 wynika, że stosowanie bardziej 
zaawansowanej strategii UR wymaga 
zastosowania bardziej rozbudowanych środków 
technicznych umożliwiających realizację pewnych 
dodatkowych zadań w stosunku do zadań 
wymaganych do wykonania w przypadku mniej 
zaawansowanej strategii. Włączenie środka 
produkcji do grupy maszyn, które są objęte jakąś 
strategia UR z grupy CBM, wymaga podjęcia 
decyzji skutkującej w poniesieniu określonych 
nakładów na wdrożenie środków technicznych 
umożliwiających realizację tej wybranej strategii 
UR. Nie są to wyłącznie koszty inwestycyjne, ale 
także pewne koszty wtórne (o których poniżej). 

 
Rys.  2  Uzależnienie dyspozycyjności środków 
produkcji od nakładów na UR oraz od 
wykorzystywanej strategii UR 

Na Rys.  2 pokazano uzależnienie miedzy 
dyspozycyjnością majątku produkcyjnego i 
kosztami ponoszonymi na UR w uzależnieniu od 
stosowanej strategii UR. Czym stosowana jest 
bardziej zaawansowana strategia, tym większa 
jest dyspozycyjność środków produkcji, które tą 
strategią są objęte. Natomiast dążenie do 
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zwiększenia dyspozycyjności w ramach jednej 
strategii jest zawsze równoznaczne (niezależnie od 
wykorzystywanej strategii) ze zwiększeniem 
kosztów UR. 

Liczne przedsiębiorstwa dążąc do polepszenia 
wyniku finansowego starają się obniżyć koszty UR. 
Efekt ten można osiągnąć dwojako: 

i. obniżenie nakładów na UR bez zmiany 
kwalifikacji środka produkcji w zakresie 
przypisanej mu strategii UR;  

ii. długofalowe obniżenie nakładów na UR 
jest poprzedzone jednorazowym 
poniesieniem (lub jest powiązane z 
systematycznym ponoszeniem) pewnych 
nakładów na takie doinwestowanie 
środków technicznych wspomagających 
UR, które umożliwią polepszenie strategii 
UR dla wybranych grup środków produkcji. 

Rys.  3  Uzależnienie między dyspozycyjnością 
środków produkcji,  a kosztami utrzymania 
ruchu 

Na Rys.  3 pokazano, że obniżenie nakładów na UR 
o ΔK, niezależnie od tego jakiej by strategii UR ono 
nie dotyczyło, skutkować będzie obniżeniem 
dyspozycyjności środków produkcji o ΔD. Tak więc 
decydując się na taki krok, niezbędnym jest 
przeprowadzenie analizy w jakim stopniu 
spodziewane korzyści z obniżenia kosztów UR 
wpływać będą na obniżenie dyspozycyjności 
środków produkcji, co w konsekwencji musi się 
przekładać na obniżenie profitów z realizowanej 
produkcji. 

W niektórych publikacjach opisane były przypadki, 
że działanie takie, w sposób oczywisty 
prowadzone wbrew logice,  może faktycznie 
skutkować w kategoriach czasu krótkiego w 
polepszeniu wyniku finansowego 
przedsiębiorstwa. Natomiast w kategoriach czasu 
dłuższego musi kończyć się znaczącym 
pogorszeniem tego wyniku, bowiem w UR 
obowiązuje w takim samym stopniu zasada 
perpetuum mobile jak w przypadku produkcji 
energii: nie można uzyskań więcej dając mniej. 

 

Rys.  4  Przykładowy wpływ obniżenia 
kosztów UR i zmiany strategii UR na 
dyspozycyjność środków produkcji  

Natomiast istnieje możliwość obniżenia nakładów 
na UR przy jednoczesnym podniesieniu 
dyspozycyjności środków produkcji. Warunkiem 
takiego efektu jest jednak wstępne dokonanie 
takiej inwestycji, która umożliwi zastosowanie 
lepszej strategii UR od dotychczas 
wykorzystywanej. Na Rys.  4 pokazano 
przykładowo dwa warianty przejścia od 
stosowanej strategii prewencyjnego UR do 
predykcyjnego UR. W wariancie pierwszym 
(przejście z punktu 1 do punktu 2) uzyskuje się 
obniżenie kosztów UR o ΔK2, przy jednoczesnym 
zwiększeniu dyspozycyjności o ΔD2. Natomiast w 
wariancie drugim (przejście z punktu 1 do punktu 
3) zakłada się pozostanie na tym samym poziomie 
dyspozycyjności (czyli  ΔD3=0) co w konsekwencji 
możliwa redukcję kosztów UR o ΔK3. 
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Tu zapewne pojawia się pytanie ile na takim 
polepszeniu strategii UR można zyskać. Dane 
literaturowe są w tym zakresie dość zgodne, a 
ewentualne rozbieżności w oszacowaniach 
wynikają z rodzaju realizowanej produkcji oraz 
kosztów robocizny, która w różnych krajach się 
dość mocno różnią. Natomiast za 
reprezentatywne można uznać oszacowanie  [ 3] 
mówiące, że dzięki unowocześnieniu strategii UR 
możliwa jest redukcja kosztów UR dochodząca 
nawet do 40%.  

4. Kto pyta nie błądzi 

Każde przedsiębiorstwo posiada doskonałą 
orientację, jakie są jego koszty produkcji i w 
konsekwencji jak o zysku współdecydują ceny 
konkurencyjnych produktów na rynkach 
światowych. Natomiast już nie każde wie jak 
dalece można pozwolić sobie na minimalizację 
nakładów na UR oraz kiedy ich nadmierna 
redukcja zacznie się przekładać na tyle 
negatywnie na dostępność środków produkcji, że 
w konsekwencji miast oczekiwanego wzrostu 
zysku nastąpi jego obniżenie. Ocena taka może 
być przeprowadzona w ramach audytu, który 
dokonuje oceny strategii UR przedsiębiorstwa 
posługując się benchmarkingiem, czyli dokonując 
porównania procesów i praktyk realizowanych w 
ramach UR w podlegającym ocenie 
przedsiębiorstwie z procesami i praktykami 
stosowanymi w reprezentatywnej grupie 
przedsiębiorstw z tej samej branży. W ramach 
takiego porównania ocena efektywności działań 
w zakresie UR jest dokonywana w odniesieniu do 
hipotetycznych nakładów, które w czasie 
wykonywania audytu byłyby niezbędne do 
poniesienia na całkowite odtworzenie majątku 
przedsiębiorstwa gdyby zaistniała taka potrzeba 
(zwane w skrócie: KCOŚP). 

Przyjmijmy, że dla hipotetycznej branży, dla której 
znany jest benchmarking (jak scharakteryzowany 
w TABELI), wynik audytu w przynależnym do tej 
branży przedsiębiorstwie dał ocenę, że przeznacza 

ono na bezpośrednie UR środki na poziomie 7,9% 
KCOŚP oraz posiada zamrożone środki 
magazynowe o wartości ~6,9% KCOŚP. Tak więc 
można dokonać następującej oceny: 

 z punktu widzenia nakładów na UR 
analizowane przedsiębiorstwo kwalifikuje 
się do 3-ej ćwiartki, w której zajmuje 
pozycję około środka,  

 z punktu widzenia zamrożonych środków 
pozycjonuje się w górnej części 4-ej 
ćwiartki. 

Gdyby ambicją tego przedsiębiorstwa była 
poprawa działania taka, która dawałaby mu 
pozycję na początku drugiej ćwiartki, to osiągnięta 
poprawa w zakresie nakładów na UR szacowana 
jest na poziomie (7,9 – 3,7) % KCOŚP w odniesieniu 
do bezpośrednich kosztów UR oraz (6,9 – 1,4) % 
KCOŚP w zakresie środków zamrożonych. Tak 
więc łącznie możliwe jest zwiększenie 
efektywności działania o ~(4,2+5,5)% = 9,7%.  

TABELA: PRZYKŁADOWA CHARAKTERYSTYKA 
KOSZTÓW UR DLA HIPOTETYCZNEJ BRANŻY 

 

Zauważmy, że dla przykładowo rozpatrywanej 
branży rozstęp między przedsiębiorstwami 
statystycznie najlepszymi i statystycznie 
najgorszymi wynosi 17,5+12,1=29,6% co wcale nie 
oznacza, że zysk nie może być jeszcze większy, 
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bowiem wciąż jeszcze znajdują się 
przedsiębiorstwa, których jakość działania jest 
poniżej dolnych statystyk czwartej ćwiartki. 

 
Rys.  5 Intensywność stosowania wybranych 
strategii UR w przedsiębiorstwach o różnym 
poziomie rozwoju. 

Na Rys.  5  pokazano przykład zróżnicowania w 
stosowaniu czterech wybranych strategii UR w 
przedsiębiorstwach przykładowej branży. 
Intensywność stosowania strategii UR dla 
przedsiębiorstw wiodących w tej branży pokazuje 
rozkład w kolorze zielonym, natomiast 
intensywność stosowania strategii UR w 
przypadku przedsiębiorstw najgorszych pokazuje 
rozkład w kolorze czerwonym. Z rozkładu tego 
wynika, że w przypadku przedsiębiorstw 
najgorszych dominującą strategią UR jest 
strategia reakcyjna, natomiast o tych bardziej 
zaawansowanych strategiach można powiedzieć, 
że czym bardziej są one zaawansowane tym ich 
wykorzystanie jest rzadsze. W przypadku 
zakładów wiodących, strategią najczęściej 
wykorzystywaną jest predykcyjne UR, natomiast 
reakcyjne UR jest wykorzystywane okazjonalnie. 
Przejście od punktu Ai do punktu Ai+1 opisujące 
zmianę strategii UR w kierunku jej większego 
zaawansowania każdorazowo prowadzi do 
obniżenia nakładów na UR o ΔKi oraz zwiększenia 
dyspozycyjności środka produkcji o ΔDi. 

Przejście na bardziej zaawansowaną strategię UR 
skutkuje nie tylko w obniżeniu kosztów 

bezpośrednich UR (stwierdza się np. że w 
niektórych branżach likwidacja niespodziewanych 
uszkodzeń środków produkcji pociąga za sobą 
koszty statystycznie nawet trzykrotnie wyższe niż 
niezbędne do poniesienia w przypadku 
przeprowadzenia działań zaplanowanych na bazie 
PdM) ale także w zmniejszeniu liczby osób 
pracujących bezpośrednio w UR. 

Unowocześnienie zakładu w zakresie stosowanej 
strategii UR warto jest rozpocząć od 
przeprowadzenia audytu. Jego konkluzje winny 
mówić o tym: 

 jaka jest pozycja przedsiębiorstwa w 
odniesieniu do innych przedsiębiorstw w 
tej branży (benchmarking), 

 jakie winny zostać w pierwszej kolejności 
podjęte działania, które prowadzą do 
możliwie znaczącej poprawy 
zaszeregowania w benchmarkingu, 

 jak dalece aktualnie wykorzystywane 
narzędzia i systemy, wspomagające UR, są 
zaimplementowane poprawnie.  

5. Bardziej szczegółowe kryteria oceny 
globalnej 

Bardziej szczegółowe kryteria oceny uwzględniają 
z jednej strony intensywność wdrożenia w 
przedsiębiorstwie najczęściej stosowanych technik 
oceny ST oraz stopień wykorzystywania różnych 
strategii UR w odniesieniu do wszystkich maszyn i 
urządzeń. 

Z punktu widzenia oceny intensywności 
stosowania różnych technik, przede wszystkim są 
brane pod uwagę oceny: 

 % środków produkcji objętych 
drganiowym nadzorem ST, 

 % majątku mechanicznego objętego 
nadzorem termowizyjnym, 

 % majątku elektrycznego objętego 
nadzorem termowizyjnym, 
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 % majątku mechanicznego włączonego 
do monitorowania stanu oleju, 

 % majątku nadzorowanego z pomocą 
technik NDT. 

W zakresie oceny zaawansowania systemu UR 
bierze się także pod uwagę:  

 % majątku włączonego do prewencyjnego 
UR – bowiem statystycznie wciąż jeszcze 
w wielu przedsiębiorstwach dla dużej 
grupy maszyn i urządzeń jest to strategia 
dominująca, a intensywność stosowania 
tego podejścia dość reprezentatywnie 
odzwierciedla jakości stosowanego w 
przedsiębiorstwie UR; 

 % majątku włączonego do CMMS. 

6. Kryteria oceny szczegółowej 

Powyższe kryteria nie muszą dawać jeszcze 
wystarczająco dobrej odpowiedzi na pytanie, jaki 
jest faktycznie poziom UR w przedsiębiorstwie. Jak 
zwykle diabeł tkwi w szczegółach. 

a. Pomiary temperatury 

Jedną z najstarszych i do tego najtańszych, a w 
konsekwencji najbardziej popularnych metod 
wykorzystywanych do oceny ST są pomiary 
temperatury (np. metalu łożyska, węzłów 
łożyskowanych tocznie, oleju, uzwojeń silników, ….). 
Wciąż w wielu przedsiębiorstwach pomiary 
temperatury są realizowane niepoprawnie, 
bowiem niezgodnie z obowiązującymi (de facto już 
od wielu lat) standardami. Najczęściej 
popełnianymi błędami dla maszyn z poziomą osią 
wirników są: 

 w przypadku węzłów łożyskowanych 
tocznie instalacja czujnika w górnej części 
węzła łożyskowego, a nie w strefie 
maksymalnego obciążenia łożyska (co jest 
konsekwencją narzucającej się łatwości 
montażu i ….. niewiedzy monterów); 

 w przypadku łożysk ślizgowych wciąż 
jeszcze w wielu przedsiębiorstwach nie 
bierze się pod uwagę wytycznych API 670 
różniących sposób nadzoru 
temperaturowego w zależności od 
kryterium dotyczącego długości łożysk3;  

 w przypadku łożysk ślizgowych również 
zdarzają się sytuacje, w których czujniki 
nie są zainstalowane w strefie 
statystycznie najbardziej 
prawdopodobnego maksymalnego 
obciążenia. 

Każde z wymienionych powyżej naruszeń 
poprawności pomiarów, rzutuje bardzo istotnie na 
ich użyteczność. Czujnik zainstalowany 
nadmiernie daleko od źródła ciepła nie jest 
bowiem w stanie rozpoznać zmiany pola 
temperatury zachodzącej poza obszarem jego 
wrażliwości, a więc staje się mało użyteczny, a w 
licznych sytuacjach nawet całkowicie 
bezużyteczny. 

b. Pomiary drgań i położeń 

Najbardziej wiarygodna ocen ST opiera się na 
pomiarze drgań. W tym przypadku, podobnie jak 
w przypadku pomiarów temperatury, również 
można opierać się na standardzie API 670. 
Standard ten formułuje zalecenia minimalnego 
oczujnikowania maszyn (tzn. oczujnikowanie 
wystarczające dla realizacji PM), oraz dodatkowo 
dokładnie charakteryzuje wytyczne na okoliczność 
instalacji czujników na różnego typu maszynach i 
napędach. Jest on dalece wystarczający dla 

                                                        
3 W tym zakresie błędy są także popełniane przez 
niektórych producentów maszyn. Autorowi znanych 
jest kilka przypadków dostawy maszyn krytycznych z 
długimi łożyskami, które posiadały instalację czujników 
mierzących temperaturę metalu łożyska zrealizowaną 
w sposób jak wymagany dla łożysk krótkich. Natomiast 
specjaliści inwestora nie byli świadomi odstępstwa od 
zasad tzw. najlepszej praktyki. Inwestor także nie był 
zabezpieczony na tę okoliczność stosownymi zapisami 
w SIWZ’ie. 
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maszyn pracujących w przedsiębiorstwach 
przynależnych do szeroko rozumianej branży O&G, 
natomiast może być już niewystarczający w 
niektórych innych branżach ze względu na inną 
konstrukcję i specyfikę pracy wykorzystywanych 
maszyn. Przykładem może być energetyka, gdzie 
korzystanie z tego standardu jest tak długo 
poprawne jak długo dotyczy maszyn o podobnych 
mocach jak wykorzystywane w O&G, natomiast 
należy pamiętać, że:  

 duże turbiny wymagają bardziej 
różnorodnego zestawu czujników do 
oceny ich ST niż to precyzuje API dla 
maszyn użytkowanych w O&G; 

 przekładnie zębate przenoszące większe 
moce wymagają bardziej kompletnego 
zestawu czujników niż to zalecane przez 
API, tzn. pomiary winny być prowadzone 
dla wszystkich łożysk; i w końcu 

 spotkać można maszyny (np. generatory, 
przekładnie hydrauliczne, wentylatory, 
młyny), dla których dyskutowany standard 
nie formułuje żadnych zaleceń w związku z 
czym, należy posiłkować się innymi, 
bardziej racjonalnymi wytycznymi. 

Podobnie jak w przypadku pomiarów temperatury, 
tak również w przypadku pomiarów drgań, spotka 
się dość często maszyny, które czy to przez 
producenta (sic !) czy to przez użytkownika, nie 
zostały poprawnie oczujnikowane na okoliczność 
monitorowania ST. Najczęściej występującymi 
niepoprawnościami są: 

 wykorzystywanie dla maszyn 
łożyskowanych ślizgowo czujników 
sejsmicznych instalowanych na 
obudowach węzłów łożyskowych; 
podejście takie w wielu przypadkach jest 
niewłaściwe, bowiem podstawowy 
monitoring drganiowy takich maszyn 
polega na obserwacji drgań wirnika oraz 
kontroli położenia czopów w łożysku, co 
realizuje się z pomocą czujników 

bezkontaktowych (najczęściej 
wiroprądowych) instalowanych w węzłach 
łożyskowych w konfiguracji XY;  

 dla maszyn łożyskowanych tocznie 
instalowanie niewłaściwych czujników 
drgań sejsmicznych lub/i utwierdzanie 
czujników w niewłaściwych miejscach na 
maszynach; ten brak poprawności może 
się wyrażać: zastosowaniem czujników o 
częstotliwościowym paśmie pracy 
niedostosowanym do potrzeb oceny ST, 
zastosowanie czujników o niewłaściwej 
czułości oraz lokalizacja czujników w 
miejscu zbyt odległym od źródła drgań 
istotnego z punktu widzenia potrzeb oceny 
ST maszyny; dla niektórych maszyn 
podejściem najbardziej poprawnym jest 
instalowanie czujników przyspieszeń 
drgań, z których sygnał jest powielony w 
systemie monitorowania na dwa kanały 
pomiarowe: w pierwszym dokonuje się 
analizy sygnału przyspieszeń drgań przede 
wszystkim celem rozpoznania początku 
uszkadzania łożysk, natomiast w drugim, 
analizuje się (po uprzednim jednokrotnym 
scałkowaniu sygnału przyspieszeń) sygnał 
prędkości drgań - co daje możliwość 
włączenia maszyny do systemu 
zabezpieczeń; czujniki winny być 
zainstalowane na tyle blisko źródeł drgań 
(np. blisko łożysk), aby zmiany w 
charakterze sygnałów reprezentatywne 
dla zmiany ST, a wiec istotne dla 
poprawnej diagnostyki maszyny, mogły 
być obserwowane w systemie nadzoru. 

7. Wytyczne w zakresie wymogów 
ogólnych dla SNST 

Jedynie nieliczne krajowe przedsiębiorstwa 
posiadają dokumenty ogólne formułujące 
wymagania, co do stosowanych w 
przedsiębiorstwie systemów nadzoru ST. 
Dokumenty takie winny formułować wytyczne 
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ogólne w zakresie sposobu kwalifikacji maszyn do 
objęcia ich określoną strategią UR; wtedy winny 
być opisanie wytyczne w zakresie: 

a. wyposażenia maszyn i napędów w 
określonego typu czujniki - jeśli maszyny 
kwalifikują się do objęcia strategią 
wykorzystującą monitorowanie ST On-
Line, 

b. wymogów co do włączenia agregatu do 
systemu diagnostyki (i jeśli tak to jakiego), 
jeśli maszyna ma być nadzorowana z 
wykorzystaniem którejś ze strategii 
mieszczących się w grupie CBM, 

c. rodzaju agregatów kwalifikujących się do 
PbM. 

Drugi od góry segment struktury pokazanej na 
Rys. 1 dotyczy konwersji danych diagnostycznych 
w informacje użyteczne dla służb UR. Zadanie to 
może być realizowane przez 

 środki programowe i/lub systemy 
monitorowania rozpoznające anomalie w 
realizowanym procesie produkcyjnym oraz 
w odniesieniu do ST użytkowanych na tę 
okoliczność maszyn i urządzeń, 

 specjalistę posiadającego wystarczająco 
dobre zrozumienie działania maszyn oraz 
dobrą wiedzę w zakresie interpretacji 
analiz diagnostycznych i w konsekwencji 
umiejętność konwersji danych 
diagnostycznych w informacje, 

 oprogramowanie ekspertowe 
wspomagające proces konwersji danych 
zgromadzonych w systemie diagnostyki w 
informacje użyteczne dla służb UR oraz dla 
produkcji. 

Na Rys.  6, na tle wykorzystywanej w 
niezawodności krzywej P-F, pokazano zakres 
stosowalności opisanych wyżej metod 
wspomagania UR. Dla różnych technik oceny ST 
podano także statystycznie średnie czasy 
wyprzedzenia Pi w stosunku do wystąpienia 

uszkodzenia funkcjonalnego „F” przy 
zastosowaniu różnych technik oceny ST.  
Zauważmy, że wymienione powyżej dwie techniki, 
a mianowicie wykorzystujące pomiary drgań i 
temperatur zajmują na krzywej P-F pozycje 
skrajne: drgania dają możliwość 
najwcześniejszego rozpoznania zmiany ST, a 
temperatury charakteryzują się najszybszym 
przyrostem w czasie bezpośrednio 
poprzedzającym wystąpienie uszkodzenia 
funkcjonalnego. Takie techniki jak analizy oleju, 
pomiary termodynamiczne, termografia czy hałas 
charakteryzują się czasami pośrednimi w 
stosunku do w/w dwóch technik, natomiast ich 
stosowanie przyczynia się do zwiększenia 
poprawności w zakresie formułowania 
szczegółowej oceny ST. 

 

Rys.  6  Techniki wspomagania oceny ST na 
tle krzywej P-F 

Na Rys.  6 pokazano również, że techniki 
rozpoznawania anomalii (programowe lub 
sprzętowe) umożliwiają najwcześniejsze 
rozpoznanie zmian stanu i są zlokalizowane po 
lewej stronie wykresu P-F. Techniki te jednak nie 
dają możliwości jednoznacznej oceny co do 
przyczyny tychże zmian, oraz w konsekwencji nie 
dają możliwości bezpośredniego przyczynienia się 
do realizacji proaktywnego UR. UR wykorzystujące 
szczegółową ocenę ST wymaga (vide Rys.1) co 
najmniej stosowania skomputeryzowanego 
systemu akwizycji danych diagnostycznych oraz 
dodatkowo może być uzupełnione o 
oprogramowanie typu ekspertowego 
wspomagającego konwersję danych 
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diagnostycznych w informacje diagnostyczne. 
Takie systemy diagnostyki zlokalizowane są w 
centralnej części wykresu na Rys.  6, natomiast po 
jego prawej stronie znajdują się systemy 
monitorowania i zabezpieczeń umożliwiające 
zabezpieczenie maszyny w przypadku awarii 
rozwijających się bardzo szybko. 

8. Retrofity systemów monitorowania i 
zabezpieczeń 

Naturalnym podejściem po iluś latach 
użytkowania maszyny wyposażonej w SMiZ jest 
wymiana tego systemu na system nowy (w 
ramach projektu zwanego retrofitem SMiZ). 
Rozrzut czasów po upływie których „stare 
systemy” są wymienione na nowe może się różnić 
znacząco. Krajowa praktyka pokazuje, że czas 
użytkowania SMiZ zawiera się w przedziale od 7 
do kilkunastu lat, choć zdarzały się sytuacje 
zdecydowanie odstające of wymienionego 
przedziału: znane są przypadki chęci wymiany 
nabytego systemu po mniej niż 2 latach od jego 
uruchomienia, jak również takie, kiedy jeden i ten 
sam system pracował poprawnie ponad 20 lat. 

Bardzo powszechnym podejściem 
praktykowanym w Polsce jest  

 uruchamianie projektów retrofitów przez 
specjalistów z wydziałów automatyki, 

 prowadzenie retrofitu w zakresie „jeden-
do-jeden”, czyli wymianę starego systemu 
monitorowania na dokładnie taki sam (z 
punktu widzenia wykorzystywanych 
czujników), a  jedynie w nowszej realizacji 
technicznej kasety SMiZ. 

Opisana praktyka nie jest godna polecenia, 
bowiem: 

 pracownicy wydziałów automatyki na ogół 
nie są specjalistami w zakresie 
wyposażania maszyn w pomiary 
wspomagające ocenę ST i dysponują w 
tym zakresie najczęściej powierzchowną 

wiedzą ogólną nabytą w okresie działań 
zawodowych, przy okazji obsługi tych 
środków technicznych;  

 zasady najlepszej praktyki w zakresie 
wyposażania maszyn w systemy nadzoru 
ST obowiązujące kilkanaście lat temu 
różnią się w szeregu przypadków od zasad 
najlepszej praktyki obowiązujących 
współcześnie; 

 zróżnicowanie procesów i pomiarów 
wykorzystywanych w systemach 
monitorowania ST kilkanaście lat temu 
było mniejsze niż zróżnicowanie w SMiZ 
dostępnych współcześnie. 

 W przypadku realizacji procesu retrofitu w proces 
jego realizacji winni być włączeni specjaliści z 
wydziału UR, którzy dysponują wystarczająco 
dobrą wiedzą w zakresie obowiązujących 
współcześnie zasad najlepszej praktyki, w zakresie 
wyposażania maszyn w SNST. Jeśli 
przedsiębiorstwo nie posiada specjalistów 
dysponujących taką dobrą wiedzą to winno ono 
skorzystać z kwalifikowanego outsourcingu. 

Czasami decyzje co do zakresu retrofitu są 
podejmowane przez wyższą kadrę zarządzającą 
wydziałów produkcyjnych. Nie ma w tym nic złego 
jak długo jest to decyzja wykonawcza bazująca na 
dobrej specjalistycznej wiedzy technicznej. 
Natomiast nie jest dobrze, gdy jest to decyzja 
quasi-merytoryczna bazująca na błędnym 
przekonaniu. W jednym z przedsiębiorstw z grupy 
azotowej  to właśnie wyższa kadra zarządzająca 
dążyła do retrofitu w stylu „jeden-do-jeden” 
bazując na przekonaniu, że pracujący przez blisko 
dwie dekady agregat krytyczny był poprawnie 
wyposażony przez dostawcę w system 
monitorowania. Wymienionym agregatem 
krytycznym była sprężarka napędzana silnikiem 
elektrycznym poprzez przekładnię. Sprężarka była 
wyposażona w minimalny system monitorowania 
drgań względnych. „Minimalny”, bowiem 
monitorowane były jedynie sumaryczne poziomy 
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drgań, gdy tymczasem współczesne SMiZ, po 
dodaniu jednego czujnika fazy [ 4] umożliwiają dla 
każdego toru pomiarowego dokonywanie kilku 
różnych, specjalizowanych diagnostycznie, 
pomiarów. Przekładania zębata tego agregatu 
była przygotowana przez jej producenta do 
zainstalowania czujników nadzoru ST, natomiast 
ten fragment monitorowania nigdy nie został 
zrealizowany, a w/w kadra zarządzająca nie była 
świadoma tego faktu. Silnik napędzający 
sprężarkę agregatu nie był przygotowany przez 
producenta pod kątem monitorowania zgodnie z 
wytycznymi standardu API 670 – których to 
wymogów w/w kadra także nie była świadoma. 

Nadzór ST silników elektrycznych wciąż często jest 
traktowany po macoszemu. Najczęściej ogranicza 
się do monitorowania temperatury i w przypadku 
większych silników także do zabezpieczeń 
elektrycznych. Natomiast w ostatniej dekadzie 
nastąpił dość zdecydowany postęp w zakresie 
monitorowania napędów elektrycznych. W 
kolejnych punktach zostaną omówione i 
zilustrowane przykładami obecnie dostępne w 
tym zakresie możliwości. 

9. Systemy zabezpieczenia przed 
zwyżką obrotów 

Jednym z najważniejszych pomiarów 
realizowanych w ramach nadzoru pracy maszyn 
jest kontrola prędkości (najczęściej: obrotowej) ich 
wirnika. Pomiary te mogą być realizowane z 
różnym przeznaczeniem, a mianowicie: 

 informacyjnym, 
 regulacyjnym, 
 zabezpieczeniowym,  

a także w niektórych przypadkach w bardziej 
szczegółowym celu, jakim jest określenie kierunku 
obrotów wirnika. 

Zabezpieczenia mogą dotyczyć tak obrotów za 
niskich jak i obrotów nadmiernie wysokich. 
Niniejszy artykuł jest poświęcony nadobrotom 

oraz stosowanych na tę okoliczność zasad 
zabezpieczeń maszyn - przede wszystkim 
krytycznych. 

W ogólności przyczyny nadobrotów można 
podzielić na: 

 spowodowane błędem w systemie regulacji 
(jak w drugim z powyższych przykładów); 
natomiast poważnym błędem jest również 
przeoczenie przez system regulacji faktu 
zaistnienia nadobrotów oraz brak 
poprawności działania systemu 
zabezpieczającego (np. odpowiedzialnego za 
zamknięcie dopływu medium do turbiny); 

 spowodowane uszkodzeniem w systemie 
przekazania mocy mechanicznej, co powoduje 
skokowe odciążenie napędu (np. wtedy, gdy 
nastąpi zniszczenie sprzęgła lub ukręcenie 
wału między wirnikiem turbiny i napędzanej 
przez nią maszyny); 

 spowodowane przez czynniki znajdujące się 
poza systemami regulacji maszyny; tu 
możemy rozróżnić przypadki: 

o odciążenia pełnego np. w przypadku 
turbogeneratora wtedy, gdy pracując 
pod pełnym obciążeniem utarci 
połączenie z siecią energetyczną; 

o odciążenia częściowego, które może 
być spowodowane przez zmianę stanu 
technicznego (np. przytkanie 
przepływu na ssaniu maszyny albo 
rozerwanie rurociągu po stronie 
tłocznej w bezpośredniej bliskości 
maszyny) lub przyczynami 
procesowymi; natomiast, w tym 
drugim przypadku szybkość zmian 
procesowych daje na ogół szansę na 
wystarczająco szybką korektę po 
stronie systemu regulacji obrotów. 
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Różne maszyny wymagają zróżnicowanego 
zabezpieczenia na okoliczność wystąpienia 
nadobrotów. Ważność tego zabezpieczenia jest 
tym znaczniejsza im wyższa jest moc agregatu 
oraz czym większe może być przyspieszenie 
obrotów wirnika w warunkach nadobrotów. Te 
dwa kryteria pozostają na ogół w korelacji z 
wartością inwestycyjną środka produkcji jak 
również ze stratami finansowymi 
spowodowanymi utratą mocy produkcyjnych w 
konsekwencji jego uszkodzenia.  

Zagrożone nadmierną zwyżką obrotów są napędy: 
 turbinowe (turbiny parowe, gazowe, 

wodne, wiatrowe i ekspansyjne) 
 silniki tłokowe (silniki Diesla, gazowe, …), 
 silniki elektryczne prądu stałego i 

zmienno-obrotowe (VFD), 
a także wszelkie maszyny podłączone do w/w 
napędów jak np. generatory, wentylatory, 
dmuchawy, sprężarki, pompy, itd.. 
Bogatsza dyskusja tematyki zabezpieczeń przed 
zwyżką oraz analizę strat można znaleźć w [ 5] 

10. EGZEMPLIFIKACJA ZABEZPIECZEŃ 
ODS 

Poniżej pokazano trzy przykłady zróżnicowanego 
zastosowania nowoczesnego systemu ADAPT.ESD 
na okoliczność omawianej tematyki. W przypadku 
potrzeby wykorzystania scenariusza 
odpowiadającego rozproszonemu systemowi 
zabezpieczeń ADAPT.ESD jest wykorzystywany 
przede wszystkim jako układ zabezpieczenia 
nadobrotów (lub ewentualnie także 
zabezpieczenia przeciwpomażowego). Natomiast 
ADAPT.ESD może być wykorzystywany także dla 
scenariusza zintegrowanego systemu 
zabezpieczeń, bowiem umożliwia on podłączenie 
oprócz 6 czujników prędkości obrotowej wirnika 
także dodatkowo do 20 izolowanych sygnałów 
dyskretnych oraz do 12 wejść analogowych 4…20 
mA. 

Dla tych wszystkich sygnałów wejściowych można 
zbudować wewnątrz systemu ADAPT logikę 
wykorzystującą aż do 500 kroków. Udostępnia on  

Rys.  7  Przykłady zastosowania 
dualnego system zabezpieczeń nadobrotów 
ADAPT.ESD: (A) dla agregatu z dwoma 
napędami, (B) dla sześciu agregatów 
napędzanych silnikami, (C) dla turbo-
sprężarki.  
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także aż do 12 wyjść przekaźnikowych, które 
umożliwiają:  (i) bezpośrednie podłączenie do 
układów wykonawczych systemów OPS różnych 
agregatów (ii) bezpośrednie działanie na elementy 
wykonawcze systemu ESD pojedynczego 
agregatu lub na (ii) systemy ESD aż dla 6 
agregatów.  

Na Rys. A i B przedstawiono przykłady 
wykorzystania systemu ADAPT.ESD w scenariuszu 
rozproszonym , a na rysunku C w zintegrowanym. 
Rysunek A pokazuje przykład agregatu 
posiadającego dwa niezależne napędy (turbiny 
parowa i ekspansyjna) i w związku z tym 
wymagającego zastosowania dwóch systemów 
zabezpieczenia nadobrotów – każdego 
pracującego w logice „2 z 3”. W tym przypadku 
wykorzystany został dualny system 
zabezpieczenia nadobrotów ADAPT.ESD, który 
umożliwia podłączenie dwóch grup po 3 czujniki 
dla każdej turbiny. Na rysunku B pokazano 6 
agregatów pompowych napędzanych silnikami 
typu VFD, dla których należało zastosować 
systemy OPS. W tym przypadku detekcja 
nadobrotów jest realizowana przez taki sam 
system ADAPT.ESD ale w logice „1 z 1”, a więc 
wykorzystującej pojedynczy czujnik 
monitorowania obrotów dla każdego agregatu. 
Zatem w tym przykładzie system ADAPT.ESD jest 
wykorzystany jako sześciokrotny ODS, który 
przekazuje sygnały binarne do systemów ESD 
poszczególnych agregatów.  

W przypadku C pokazano wykorzystanie 
ADAPT.ESD dla scenariusza zintegrowanego. Tak 
więc do systemu są podłączone (i) sygnały z 3 
czujników obrotów co umożliwia egzekwowanie 
funkcjonalności ODS, (ii) sygnały binarne i 
analogowe z DCS umożliwiające realizację 
funkcjonalności zabezpieczenia przeciw-
pomażowego (czyli zabezpieczenia procesowego, 
którego brak przestrzegania może prowadzić 
także do znaczących strat), oraz (iii) sygnały 
binarne wypracowywane przez DCS na 

okoliczność zabezpieczeń procesowych. W 
konsekwencji ADAPT.ESD jest wykorzystywany 
jako kompletny system ESD turbosprężarki. Jego 
wyjścia binarne podłączone są bezpośrednio do 
układów wykonawczych systemu 
przeciwpomażowego i odstawienia umożliwiając 
sterowanie praca agregatu w niezbędnym 
zakresie. 

Oczywiście zarówno dla przykładu A jak i B można 
zrezygnować ze scenariusza rozproszonego i 
zbudować zabezpieczenia bazując na scenariuszu 
zintegrowanym, tzn. wykorzystując ADAPT.ESD nie 
jednie jako system ODS, a jako system EDS 
posiadający wbudowaną funkcjonalność ODS. 

W systemach sterowania coraz częściej 
wymagane jest wykorzystywanie systemów 
posiadających odpowiednio wysoki poziom 
nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL). Systemy 
ODS, OPS i ESD należą do takiej grupy produktów, 
dla których często wymagany jest certyfikat SIL. 
Wykorzystywany w powyższych przykładach 
system ADAPT.ESD posiada certyfikację SIL 3. 

11. Postęp w zakresie monitorowania 
silników elektrycznych 

Choć w większości przypadków zawodność 
maszyn napędzanych silnikami elektrycznymi jest 
większa niż zawodność napędu, to jednak zdarza 
się, że o pracy takiego agregatu decyduje ST 
silnika. Na Rys.  8 [ 6] pokazano zróżnicowanie 
prawdopodobieństwa typowych uszkodzeń dla 
mniejszych (najczęściej łożyskowanych tocznie) i 
większych (najczęściej łożyskowanych ślizgowo) 
silników elektrycznych. Z zestawienia tego widać, 
że w przypadku tych większych napędów 
dominujące (wynoszące 66%) 
prawdopodobieństwo uszkodzeń dotyczy stojana. 
Stanowi ono też istotny udział w przypadku 
napędów mniejszej mocy (25%). Uszkodzenie 
stojana rzadko daje się rozpoznać stosując 
tradycyjne monitorowanie drgań i temperatur, 
bowiem postępujące osłabienie izolacji (główna 
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przyczyna uszkodzeń stojana) nie powoduje ani 
zauważalnej zmiany dynamiki wirnika, ani nie 
wpływa istotnie na zmianę temperatury uzwojeń. 

Ze względu na jego ważność, w przypadku 
bardziej ważnych napędów wykorzystywane są od 
wielu lat techniki bazujące na wyładowaniach 
niezupełnych. Natomiast ze względu na mało 
zadowalające wyniki oceny ST bazujące na tej 
technice prowadzone były prace na rzecz 
opracowania metodyki bardziej wiarygodnej. 
Jednym z kierunków badań było stworzenie 
rozwiązania technicznego umożliwiającego w 
warunkach On-Line zrealizowanie pomiaru TAN-
DELTA, a więc monitorowanie zmian w zakresie 
upływowego prądu pojemnościowego i czynnego, 
które to podejście od dawna i z powodzeniem było 
stosowane do testowania ST izolacji w warunkach 
Off-Line. Wynikiem tych badań było opracowanie 
metodyki wykorzystującej przekładniki prądowe 
wysokiej czułości HSCT [ 7]. 

 

Rys.  8  Prawdopodobieństwo występo-
wania typowych uszkodzeń dla mniejszych i  
większych silników elektrycznych  

Na Rys.  9 pokazano kluczowe elementy części 
obiektowej systemu monitorowania na którą 
składają się w/w przekładniki prądowe (Rys.  9A) 
oraz schemat ich podłączenia na obiekcie (Rys.  
9B). Dla działania systemu monitorowania 
niezbędne są jeszcze dodatkowo czujniki napięcia 
(jeden z nich pokazano na Rys.  10A) oraz czujniki 
temperatury uzwojeń. Na Rys.  10B pokazano 
wnętrze skrzynki obiektowej zawierającej 

elektronikę obiektową umożliwiającą podłączenie 
wszystkich w/w czujników oraz przekazanie 
sygnałów do SMiZ. 

 

Rys.   9 Instalacja czujników HSCT (A) widok na 
obiekcie (B) schemat podłączenia 

W [ 7] omówiono szczegóły monitorowania z 

wykorzystaniem współczynnika dyssypacji oraz 

pokazano kilka przykładów instalacji czujników 

HSCT umożliwiających wdrożenia systemów 

monitorowania ST izolacji dla agregatów 

pompowych oraz dla agregatu sprężarkowego. 

Stosowanie omówionej techniki związane jest z 
pewnymi ograniczeniami. Aktualnie dostępne 
rozwiązanie techniczne umożliwia podłączenie 
silników zasilanych w gwiazdę o mocy do 10 MW, 
w przypadku których możliwa jest instalacja 
czujników HSCT w sposób jak pokazany na Rys.  
9B. 



Projektowanie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa w zakresie SYSTEMÓW NADZORU STANU TECHNICZNEGO 

Ryszard.Nowicki@ge.com / Ryszard.Nowicki@vp.pl MOVIDA Str. 17 / 26 
Tel. 601 710 700 2-3 GRUDNIA 2015, WARSZAWA Wydruk: 2015-11-13 19:01:37 
 

 

Rys.  10  (A) Przykład instalacji czujników 
napięcia oraz (B) Skrzynka obiektowa z 
elektroniką obiektową czujników HSCT, 
czujników napięcia oraz czujników 
temperatury uzwojeń umożliwiających 
monitorowanie ST izolacji stojana 

Monitorowanie TAN-DELTA jest rozwiązaniem 
technicznym znajdującym argumentację 
ekonomiczną w stosunku do większych 
agregatów krytycznych lub quasi krytycznych. 
Natomiast taka argumentacja finansowa nie musi 
już mieć miejsca w przypadku mniejszych 
agregatów napędzanych silnikami elektrycznymi. 
W związku z tym, w kolejnym punkcie opisane 
będzie rozwiązanie umożliwiające nadzór ST dla 
niewielkich agregatów napędzanych silnikami 
elektrycznymi zasilanymi niskim napięciem. 
Rozwiązanie to może być także wykorzystywane 
dla silników zasilanych średnimi napięciami. 

Omówione powyżej tradycyjne techniki 
monitorowania silników rozszerzone o 
monitorowanie ST izolacji są przede wszystkim 
dedykowane napędom o większych mocach. 
Stanowią one stosunkowo niewielki procent 
wszystkich agregatów napędzanych silnikami 
elektrycznymi. W przypadku agregatów, które nie 
wymagają zabezpieczeń, lub są już włączone do 
jakiegoś systemu zabezpieczeń można ocenę ST 
rozszerzyć o system sprzętowego monitorowania 
anomalii działania agregatu. Monitorowanie 
anomalii nie jest przypisane, jak to miało miejsce 
w przypadku wszystkich wcześniej 
dyskutowanych technik, wyłącznie do (i) ST, ale 
także do (ii) rozpoznawania anomalii w procesie 
produkcyjnym realizowanym przez ten agregat, a 
także (iii) anomalii w jego zasilaniu. 

12. Sprzętowe rozpoznawanie anomalii  

Dla realizacji w/w zadań wystarczającym jest 
stosowanie inteligentnego systemu monitorowania 
anomalii AnomAlert [ 8], dla działania którego 
wystarczającym jest podłączenie sygnału napięcia 
(dla 3 faz) oraz sygnałów prądowych (co można 
zrobić bądź to z pomocą powszechnie dostępnych 
przekładników prądowych dla silników stało 
obrotowych, bądź też z pomocą czujników Hall’a 
dla zmienoobrotowych). 

W przypadku podstacji zasilających jakąś grupę 
maszyn pracujących na średnim napięciu (np. 6kV) 
i planowanych do objęcia systemem nadzoru 
anomalii, możliwe jest jednokrotne zastosowanie 
przekładnika napięcia dla grupy monitorów 
AnomAlert i podłączenia sensorów prądu 
indywidualnie dla każdego agregatu tak jak to 
zostało pokazane na Rys.  11. 

Z punktu widzenia nadzoru ST, sprzętowe systemy 
rozpoznawania anomalii są szczególnie 
atrakcyjną techniką m.in. dla: 

 agregatów pomp pionowych, dla których 
instalowanie tradycyjnych czujników 
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drgań w rejonie dolnego łożyska pompy 
może być kłopotliwe, 

 agregatów pracujących w rejonie 
zagrożenia wybuchowego, który 
wymagają specjalnych rozwiązań, a dla 
których zainstalowanie w/w czujników (a 
także monitora AnomAlert) jest możliwe w 
rejonie pola zasilającego, 

 dużych „maszyn kroczących” takich jak 
kombajny czy koparki, które posiadają 
większą liczbę napędów odpowiedzialnych 
za ruch różnych podzespołów maszyny. 
 

 

Rys.  11      Podłączenie monitorów AnomAlert 
do silników zasilanych z tego samego pola 
zasilającego 

Kilka przykładów zastosowania sprzętowych 
układów rozpoznawania w pracy anomalii 
agregatów napędzanych silnikami elektrycznymi 
pokazano w [ 8] w tym m.in. rozpoznanie 
uszkodzenia sprzęgła zębatego, rozpoznanie 
niedrożności filtrów powietrza w instalacji 
wymiany powietrza na hali produkcyjnej, 
niewywagę elektryczną napędów.  

Więcej szczegółów dotyczących wykorzystania 
systemów detekcji anomalii na bazie sygnałów 
elektrycznych można znaleźć w [ 8], natomiast w 
kolejnym punkcie przedstawiono przykład takiego 
monitoringu umożliwiającego rozpoznawania 
anomalii.  

13. Przykład sprzętowego rozpoznawanie 
anomalii 

System rozpoznawania anomalii został 
zastosowany dla stosunkowo niewielkich 
agregatów, jakimi są wentylatory chłodni 
kominowych. W analizowanym przypadku moc 
napędu wynosiła ~15 kW, a zatem koszt silnika był 
stosunkowo niewielki i wynosił dla nowego 
standardowego silnika ~2000 zł (a dla silnika klasy 
„premium” byłby w przybliżeniu dwukrotnie 
wyższy). Czas wymiany uszkodzonego silnika 
ważącego ~15 kg szacuje się w tym przypadku na 
6 godzin przy zaangażowaniu 3-osobowego 
zespołu techników. Ten stosunkowo duży nakład 
robocizny jest powodowany skomplikowanym 
dostępem do silnika. W przypadku braku silnika 
zapasowego należy się liczyć z faktem, że 
procedura przewinięcia silnika zajmuje ~3 dni.  

 

Rys.  12  Historia zmiany wskazań 
wybranych miar generowanych przez 
AnomAlert nadzorujący wentylator  

Na Rys.  12 pokazano wybrane miary generowane 
przez system AnomAlert w okresie czasu około 4 
miesięcy, a także dwa żółte kursory pionowe: 
pierwszy (w połowie października) wskazujący na 
pewne zdarzenie początkujące pogarszanie się 
integralności mechanicznej wentylatora i drugi w 
połowie lutego kiedy to ST został skorygowany. 
Trzy spośród tych pięciu miar to: osłabienie 
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konstrukcji mechanicznej charakteryzujące się 
pewnym luzem (krzywa czerwona), oraz dwie 
krzywe przypisane pogorszaniu ST 
charakteryzujące możliwość takich uszkodzeń jak 
niewyważenie wirnika, pogorszenie osiowania, 
niepoprawność pracy sprzęgła (krzywe zielona i 
żółta – których zróżnicowanie polega na tym, że 
estymacja stanu jest dla nich realizowana w 
oparciu o dane gromadzone w różnych pasmach 
częstotliwości drgań elektrycznych). 

Do połowy października (a także po połowie 
lutego) krzywa czerwona cechuje się trendem 
poziomym o bardzo niewielkim rozrzucie wartości.  
Około połowy października nastąpiło zdarzenie 
(post factum można je opisać jako pojawienie się 
luzu mechanicznego), które powodowało znaczy 
rozrzut wartości krzywej czerwonej, a także 
postępujący trend wzrostu miar obrazowanych z 
pomocą krzywej żółtej i zielonej. Obserwowana 
zmiana estymat może być wytłumaczona w ten 
sposób, że w czasie kolejnych uruchomień i 
zatrzymań następowało powiększanie luzu 
mechanicznego, prowadzące do coraz większego 
niewyważenia wirnika w czasie, kiedy wentylator 
pracował. 

W połowie lutego nastąpiło zidentyfikowanie 
poluzowania. Na Rys.  13 pokazano jedną z 
czterech śrub łączących wirnik wentylatora z 
wirnikiem silnika, która była pierwszoplanowo 
odpowiedzialna za pojawienie się luzu 
mechanicznego bowiem w czasie zrealizowanego 
w połowie lutego przeglądu stwierdzono brak 
nakrętki śruby. 

Dla realizacji w/w zadań wystarczającym jest 
stosowanie inteligentnego systemu monitorowania 
anomalii AnomAlert [ 8], dla działania którego 
wystarczającym jest podłączenie sygnału napięcia 
(dla 3 faz) oraz sygnałów prądowych (co można 
zrobić bądź to z pomocą powszechnie dostępnych 
przekładników prądowych dla silników stało 

obrotowych, bądź też z pomocą czujników Hall’a 
dla zmienoobrotowych). 

 

Rys.  13  Wirnik wentylatora ze 
wskazaną poluzowaną śrubą mocującą na 
sprzęgle 

Na ogół przy wdrażaniu SNST dąży się do 
zachowania pewnej proporcji między kosztem 
nadzorowanego majątku, a kosztem SNST i stawia 
się wymóg aby koszt SNST był wielokrotnie niższy 
od wartości nadzorowanego majątku. Na 
początku tego przykładu intencjonalnie podano 
informację o koszcie silnika4, bowiem w tym 
przypadku koszt wykorzystywanego SNST był 
wyższy od kosztu silnika. Nie zmienia to jednak 
faktu, że w ocenie użytkownika nadzór takich 
wentylatorów z pomocą choćby systemu 
rozpoznawania anomalii jego pracy jest jak 
najbardziej zasadny. Wentylatory chłodnicze 
bywają nadzorowane z pomocą mechanicznych 
wyłączników drganiowych, natomiast takie 
rozwiązanie nie daje żadnej możliwości 
stosowania PdM. 

AnomAlert może być także pomocny w przypadku 
nadzoru ST wentylatorów chłodni o innej 
konstrukcji, np. takich, które są napędzane 
silnikami poprzez długie wały i przekładnie 
kątowe. Ich zużycie jest powodowane wysokimi 
obciążeniami i drganiami kątowymi, na które 

                                                        
4 De facto wartość silnika winna być powiększona o 
wartość wentylatora – natomiast koszt ten autorowi 
nie jest znany. 
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narażona jest konstrukcja przekazywania napędu. 
Dodatkowo wysoka temperatura otoczenia 
sprzyja przyśpieszonemu starzeniu się oleju, w 
konsekwencji pogarszaniu jego właściwości 
smarnych i progresji zużycia współpracujących 
elementów.  

W czasie surowych zimowych warunków 
pogodowych, na wentylatorach chłodni 
kominowych może pojawić się oblodzenie 
przyczyniając bezpośrednio do pojawienia się 
podwyższonych drgań. To oblodzenie może 
powodować istotne powiększenie się poziomu 
drgań w warunkach rozruchu/zatrzymania, stąd 
należy dążyć do minimalizacji stanów 
przejściowych. W konsekwencji posiadanie 
systemu nadzoru, który nie będzie się ograniczał 
do prostego systemu zabezpieczeń bez 
możliwości analizy choćby zgrubnej przyczyny 
zwiększonej dynamiczności może istotnie 
przyczynić się do minimalizowania liczby 
problemów ruchowych. 

14. Programowe rozpoznawanie 
anomalii  

Równolegle z pojawieniem się systemów 
sprzętowego rozpoznawania anomalii na rynku 
pojawiły się w ostatnich latach także programowe 
systemy detekcji anomalii. W tym przypadku 
celem rozpoznawania może być rozpoznawanie 
anomalii zarówno na kierunku oceny ST jak i na 
kierunku realizowanego procesu produkcyjnego. 
Tak jak to pokazano na Rys.  6 (narzędziem do 
rozpoznawania anomalii jest oprogramowanie 
SmartSignal) rozpoznawanie anomalii umożliwia 
najwcześniejsze rozpoznawanie nieprawidłowości 
ST. W  [ 9] opisano bardziej dokładnie mechanizm 
wnioskowania z pomocą takiego podejścia, a 
także omówiono kilka przykładów wykorzystania 
programowego rozpoznawania anomalii w pracy 
agregatów napędzanych silnikami elektrycznymi. 

Rozpoznawanie anomalii może być realizowane 
poprzez outsourcing. Jednym z dostępnych 

serwisów jest centrum A&PC [ 9], w którym 
realizuje się monitorowanie wystąpienia anomalii 
dla ponad 5000 maszyn pracujących w wielu 
krajach świata.  

Szereg przedsiębiorstw, bazując na tym samym 
narzędziu programowym ma utworzone 
koncernowe centra rozpoznawania anomalii. W [ 
10] podano przykład koncernu, który w procesie 
monitorowania anomalii śledzi zmienność ponad 
100 000 pomiarów dla około 950 agregatów 
(wśród których znaczną liczbę stanowią pompy i 
wymienniki ciepła).   

W kolejnym punkcie omówiony zostanie przykład 
rozpoznawania anomalii z pomocą podejścia 
programowego. 

15. Przykład programowego 
rozpoznawania anomalii  

Oprogramowanie monitorowania anomalii nie jest 
w stanie rozpoznać szczegółowej zmiany ST, 
natomiast jest doskonałym narzędziem do 
rozpoznawania nienormalności w pracy maszyny 
lub jej napędu. Omawiany tu przykład pochodzi z [ 
10] i dotyczy wysokociśnieniowej pompy wody 
zasilającej. Na Rys.  14 pokazano 10-dniową 
historię zmiany kilku typowych pomiarów 
wykorzystywanych na okoliczność pomiaru ST 
pompy. Są to: informacja o prędkości obrotowej 
wirnika pompy, pomiary temperatury łożysk oraz 
pomiary drgań węzłów łożyskowych (należy 
domniemać, że pompa jest łożyskowana tocznie, 
bowiem pomiary drgań są prowadzone w 
jednostkach prędkości drgań [mm/s]). 

W ciągu całego okresu obserwacji pojawiają się 
sporadyczne alarmy dla obu pomiarów 
realizowanych dla łożyska pompy po stronie 
sprzęgła. Natomiast 20 sierpnia następuje 
intensyfikacja tych alarmów i jednocześnie 
pojawia się znaczące odstępstwo od normalnego 
poziomu drgań w węźle łożyskowym po stronie 
zewnętrznej pompy, co skutkuje podjęciem decyzji 
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o odstawieniu pompy celem dokonania jej 
przeglądu. W czasie tego przeglądu dokonano 
rozpoznania poważnego pęknięcia wirnika pompy. 

 

Rys.  14 Rozpoznanie anomalii ST pompy 

Bazując na powyższych danych nie można 
stwierdzić jednoznacznie, że alarmy obserwowane 
dla łożyska pompy od strony sprzęgła, w czasie 
poprzedzającym zaznaczone na rysunku 
„pierwsze ostrzeżenie”, były spowodowane 
postępującym pękaniem wirnika pompy, choćby z 
tego względu, że wyżej zaprezentowane dane nie 
pozwalają ocenić kiedy w/w pęknięcie się 
zapoczątkowało. Bardziej prawdopodobnym jest 
oszacowanie, że istotne pęknięcie wirnika pompy 
jest rozpoznane po zmianie poziomu drgań w 
węźle po stronie zewnętrznej pompy, co zostało 
zauważone na około dwa dni przed zatrzymaniem 
pompy i pociągnęło za sobą konieczność jej 
odstawienia. Zmiana poziomu drgań w tym 
łożysku jest skorelowana także z powolnym (choć 
nieco opóźnionym w czasie) wzrostem poziomu 
drgań w łożysku przysprzęgłowym. W tym też 
łożysku następuje intensyfikacja alarmów 
temperaturowych. 

16. Systemy diagnostyki 

Systemy rozpoznawania anomalii umożliwiają 
zgrubne określenie rodzaju anomalii (integralność 
mechaniczna czy proces) natomiast nie 

umożliwiają (dla integralności mechanicznej) 
udzielenia odpowiedzi na pytanie „co jest 
odpowiedzialne za jej pogorszenie?”. Odpowiedź 
na to pytanie może być uzyskana z pomocą 
systemów diagnostyki. Na Rys.  6, na tle krzywej P-
F, systemy diagnostyki ulokowane są między SMiZ, 
a systemami rozpoznawania anomalii (na rysunku 
przykładowo wymieniony jest system diagnostyki 
SYSTEM 1). Zestaw danych wykorzystywany w 
przykładzie opisanym w poprzednim punkcie do 
wygenerowania obwiedni w systemie 
rozpoznawania anomalii przez SmartSignal (a 
przynajmniej tych danych, które zostały 
zaprezentowane w [ 10]) był wyjątkowo 
prymitywny, bowiem wnioskowanie prowadzono 
na bazie pomiarów temperatury węzłów 
łożyskowych oraz sumarycznych poziomów 
drgań. Zauważmy, że nowoczesne SMiZ dokonują 
dla sygnałów dynamicznych (tu: dla sygnałów 
drgań mechanicznych) kilku estymacji sygnału w 
tym również często umożliwiają generowanie kilku 
wektorów NX. Wektory NX są zdecydowanie 
lepszym narzędziem do rozpoznawania pęknięcia 
wirnika czy to w stanach ustalonych z pomocą 
charakterystyk typu APHT NX (co zostało 
pokazane dla pękającego wirnika pompy np. w [ 
11] na Rys. 6) czy też w stanach przejściowych w 
których wykorzystywane są charakterystyki BODE 
NX lub POLAR NX (vide [ 11] gdzie na Rys. 3 został 
pokazany przykład ilustrujący możliwość 
rozpoznania pęknięcia wirników na bazie 
charakterystyk rozruchowych dla dwóch pomp). 

Można przyjąć jako regułę, że w przypadku 
poprawnego wyposażenia maszyny w zestaw 
czujników współczesny system diagnostyki w 
zdecydowanej większości przypadków powinien 
dostarczyć danych wystarczających do takiej ich 
konwersji w informacje użyteczne dla służb UR, 
które będą mówić precyzyjnie o rodzaju 
pogłębiającego się uszkodzenia na kierunku 
integralności mechanicznej czy to pompy czy też 
innej maszyny. 
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Tak jak to widać dla wcześniej omawianego 
przykładu (vide najwyższa charakterystyka na Rys.  
14) agregat pompowy pracował ze zmienną 
prędkością obrotową. Wszelkie agregaty zmienno-
obrotowe, jeśli są włączane do systemu nadzoru, 
to z definicji winny być wyposażone w znacznik 
fazy [ 4]. Znacznik fazy jest potrzebny dla szeregu 
miar sygnału generowanych na poziomie 
sprzętowym w SMiZ (np. wektorowe filtry 
współbieżne), dla bardziej zaawansowanego 
działania systemu diagnostyki, a także dla 
systemu automatyki, który na ogół wymaga 
potwierdzającego sygnału zwrotnego mówiącego 
o rzeczywistej prędkości obrotowej wirnika w 
stosunku do prędkości zadanej poprzez falownik. 

17. Systemy przenośne wspomagające 
nadzór ST 

W szeregu przedsiębiorstw dla oceny ST jest także 
wykorzystywany sprzęt przenośny umożliwiający 
prowadzenie m.in. analiz termowizyjnych, oleju, 
elektrycznych, a także analizę drgań 
mechanicznych. W takim przypadku można 
wyróżnić następujące scenariusze wykorzystania 
sprzętu przenośnego w przypadku 
przedsiębiorstw, w których 

i. wykorzystywany już jest SNST klasy On-
Line dla maszyn krytycznych: dane 
gromadzone z pomocą sprzętu 
przenośnego są gromadzone: 

a. w tej samej bazie danych, która 
jest wykorzystywana dla maszyn 
krytycznych, 

b. w innej bazie danych, niż ta która 
jest wykorzystywana dla maszyn 
krytycznych, 

ii. brak jest systemu diagnostyki klasy On-
Line: w takim przypadku rodzaj bazy 
danych, w której gromadzone są dane z 
pomocą sprzętu przenośnego nie stanowi 
kryterium pierwszej ważności. 

Współcześnie obserwuje się rewolucyjny postęp w 
rozwiązaniach technicznych stosowanych dla 
przenośnych zbieraczy danych. Najnowsze 
rozwiązania oferują zbieracze danych, które: 

 nie posiadają własnego wyświetlacza, a 
jako wyświetlacz jest wykorzystywany 
telefon typu smartfon; transmisja danych 
między zbieraczem, a smartfonem 
odbywa się oczywiści bezprzewodowo; 

 zanika także proces zrzucania danych ze 
zbieracza na komputer służący ich 
gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu; 
zarejestrowane na maszynach dane 
transmitowane są na bieżąco ze 
smartfona do bazy danych w „chmurze”, a 
także symultanicznie 

 następuje transfer danych historycznych 
zgromadzonych w „chmurze” 
umożliwiający prezentację trendu zmian 
symptomu ST dla punktu, w którym 
prowadzony jest pomiar. 

 

Rys.  15  Specjalista w czasie gromadze-
nia danych z pomocą sprzętu przenośnego 
najnowszej generacji (SCOUT 220) oraz telefon 
typu smartfon wyposażony w aplikację 
dedykowaną obsłudze zbieracza danych.  

Na Rys.  15 pokazano specjalistę w czasie 
gromadzenia danych z pomocą takiego sprzętu. 
Dysponuje on niewielkim przyrządem, do którego 
są podłączone czujniki i który nie posiada innych 
możliwości bezpośredniego (z pomocą kabla czy 
wyświetlacza) komunikowania się z otoczeniem. 
Do ewentualnego przeglądu danych oraz do 
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bieżącego konfigurowania zbieracza 
wykorzystywana jest specjalna aplikacja 
dedykowana na smartfona (jak pokazano z prawej 
strony na Rys. 14). Transmisja danych między 
zbieraczem, a smartfonem jest realizowane także 
bezprzewodowo. 

Wykorzystanie smartfonów wraz z dedykowaną 
takiemu podejściu aplikacją uniezależnia 
producenta zbieracza oraz jego użytkownika od 
szeregu problemów, z którymi musieli borykać się 
w przeszłości, w tym przede wszystkim: 

 zmniejsza poważnie liczbę warunków, 
które muszą być spełnione celem 
uzyskania atestu umożliwiającego 
stosowanie sprzętu przenośnego w 
strefach zagrożenia wybuchowego 
(SCOUT 220 posiada certyfikat 
dopuszczający jego wykorzystywanie w 
strefie: ATEX Zone 1, CSA Class 1 Zone 1); 

 zwiększa możliwość pracy z bardziej 
nowoczesnymi wyświetlaczami (łatwiej 
bowiem wymienić telefon na bardziej 
nowoczesny niż nabyć kolejny przenośny 
zbieracz z lepszym wyświetlaczem), 

 ułatwia znacząco dwukierunkową 
transmisję danych. 

Na Rys.  16 pokazano wybrane przykłady ekranów 
dostępnych na smartfonie współpracującym ze 
zbieraczem nowej generacji (jak pokazany na 
wcześniejszym rysunku).  

Podobne podejście, bazujące na wykorzystaniu 
niezależnego wyświetlacza w połączeniu ze 
„ślepym zbieraczem danych” może być również 
realizowane z zastosowaniem tabletów. W tym 
przypadku dysponuje się jeszcze bardziej 
komfortowym wyświetlaczem, bowiem dzięki 
większym gabarytom ekranu (w porównaniu ze 
smartfonem) zapewnia on lepsze możliwości 
prezentacji gromadzonych i przetwarzanych 
danych.  

Decydując się na stosowanie sprzętu przenośnego 
dla pomiarów drgań mechanicznych należy wciąż 
pamiętać kiedy takie podejście jest poprawne, a 
kiedy jedynie częściowo użyteczne. I tak technika 
taka jest: 

 

Rys.  16  Wybrane przykłady  ekranów 
dostępnych na smartfonie: (A) ekran menu, (B) 
wynik bieżącego pomiaru, (C) trend pomiarów, 
(D) zróżnicowanie poziomu sygnałów w 
różnych pasmach pomiaru, (E) widmo drgań, 
(F) zróżnicowanie fazowe sygnałów w dwóch 
kanałach pomiarowych 

a) całkowicie poprawne dla większości 
maszyny łożyskowanych tocznie, 

b) jeszcze dopuszczalna w przypadku 
maszyny łożyskowanych ślizgowo i 
posiadających stojaki łożyskowe o 
niewielkiej sztywności oraz 

c) mało poprawna w przypadku maszyn 
łożyskowanych ślizgowo i posiadających 
sztywne węzły łożyskowe zintegrowane z 
korpusem maszyny; w tym przypadku 
pierwszoplanowo winny być 
wykorzystywane bezkontaktowe czujniki 
drgań względnych wirnika zamocowane 
na stałe w łożyskach; bezkontaktowe 
czujniki drgań praktycznie nie są 
wykorzystywane jako elementy zestawu 
przenośnego. 
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18. Powiązanie SNST z systemem 
zarządzania majątkiem klasy EAM  

Od wielu lat przedsiębiorstwa wdrażają 
oprogramowanie klasy EAM umożliwiające 
scentralizowane zarządzanie wszelkiego typu 
zasobami, w tym zasobami produkcyjnymi, 
infrastrukturalnymi, instalacyjnymi, 
transportowymi i komunikacyjnymi. Są to takie 
pakiety jak np. IBM MAXIMO, ORACLE E-Business 
Suite czy SAP. Umożliwiają one zarządzanie 
cyklem życia i konserwacją zasobów 
przedsiębiorstwa. Jednym z ważnych zadań, 
stawianym przed tymi pakietami jest pomoc w 
zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa – także 
w ramach przygotowania do realizacji prac 
remontowych oraz następnie w ich bezpośredniej 
egzekucji. 

 

Rys.  17  Powiązanie zadań UR z innymi 
elementami uwzględnianymi w ramach EAM  

Na Rys.  17, ( [ 12]) pokazano działania 
przedsiębiorstwa, które są wspomagane przez 
oprogramowanie klasy EAM. W lewym narożniku 
na dole rysunku są wyspecyfikowane działania, 
które są bezpośrednio związane z UR majątku 
produkcyjnego. 

Problem, który był postrzegany przez szereg 
ostatnich lat to brak bezpośredniego powiązania 
między systemami zajmującymi się bezpośrednio 
wspomaganiem działania przedsiębiorstwa, a 

wcześniej omawianymi systemami 
odpowiedzialnymi za monitorowanie stanu 
technicznego majątku produkcyjnego, 
monitorowanie jego sprawności 
termodynamicznej oraz za zadania związane z 
konwersją gromadzonych na tę okoliczność 
danych w informacje. 

W konsekwencji pojawiła się kolejna klasa 
systemów dedykowana niezawodność majątku 
produkcyjnego (=PAR od angielskiego zwrotu 
Production Asset Reliability) [ 13]. Systemy te mają 
tworzyć interfejs umożliwiający łatwe sprzężenie 
obu klas wyżej omawianych systemów.  

 

Rys.  18  Powiązanie między trzema 
klasami systemów (SMiZ ST, PAR, EAM) 
wspomagających UR przedsiębiorstwa.  

Na Rys.  18 [ 13] pokazano symbolicznie: 

 Rozwiązania systemowe wykorzystywane 
do MiZST (pierwsze po lewej stronie na 
rysunku) tak w zakresie integralności 
mechanicznej jak i sprawności 
termodynamicznej. Zadaniem tych 
rozwiązań systemowych jest diagnostyka 
majątku produkcyjnego oraz procesu i w 
konsekwencji identyfikacja zakresu 
niezbędnych do przeprowadzenia prac.  
Jako przykład na rysunku wymieniono 
SYSTEM 1. System ten jest najbardziej 
rozpowszechnionym w Polsce 
oprogramowaniem klasy On-Line 
mającym na celu diagnostykę ST maszyn 
(tak krytycznych, jak i pomocniczych). W 
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niektórych przedsiębiorstwach jest ono 
także wykorzystywane do gromadzenia i 
analizy Off-Line danych pozyskiwanych z 
pomocą przenośnych zbieraczy danych. 
Oprogramowanie SYSTEM 1 posiada także 
narzędzia umożliwiające gromadzenia 
danych z badań termowizyjnych, 
olejowych i innych, a także umożliwia 
wspomaganie diagnostyki procesu. 

 Rozwiązania systemowe klasy EAM 
wspomagające zarządzanie majątkiem 
przedsiębiorstwa (pierwsze po prawej 
strony na rysunku Rys.  18) – wymieniono 
3 przykłady najbardziej 
rozpowszechnionych rozwiązań 
systemowych. Zauważmy, że w szerokim 
wachlarzu zadań realizowanych na rzecz 
zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, 
zadania dedykowane UR stanowią jedynie 
niewielka część całościowej 
funkcjonalności systemów EAM tak jak to 
opisano przy omawianiu Rys. 16. 

 Interefejsowanie między dwoma w/w 
systemami jest realizowane przez 
rozwiązanie klasy PAR [ 13]. Tu jako 
przykład podano najbardziej 
rozpowszechnione na świecie rozwiązanie 
programowe jakim jest MERIDIUM. System 
ten jest odpowiedzialny za prowadzenie 
obliczeń pod kątem wspomagania analizy 
możliwości działania majątku i realizacji 
misji przedsiębiorstwa. W tym celu 
importuje on m.in. dane z systemów oceny 
ST, priorytetyzuje prace, które winny być 
wykonane, przygotowuje raporty 
umożliwiające właściwe ustawianie kolejki 
zadań oraz wspomaga wyznaczanie 
resursów do ich realizacji, co ma już 
miejsce w systemach klasy EAM. Aplikacja 
zbudowaną na platformie MERIDIUM APM, 
wspomaga podejmowanie wielu działań 
biznesowych zmierzających do 
zwiększenia niezawodności zasobów 

produkcyjnych oraz podniesienia 
rentowności przedsiębiorstwa. 

Źródłem danych dla aplikacji MERIDIUM APM 
mogą być także inne systemy dostarczające 
danych o ST, jak np. produkty firmy FLIR 
wspomagające realizację diagnostyki 
termowizyjnej, specjalizowane systemy analizy 
olejów czy w/w oprogramowanie detekcji anomalii 
SmartSignal. 

Każdy z pokazanych na Rys. 17 trzech segmentów 
stanowi wartość sam w sobie, natomiast 
zintegrowane razem umożliwiają bardziej 
doskonałe egzekwowanie zadań UR. 

19. Zakończenie 

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że na świecie 
widoczny jest systematyczny postęp w zakresie 
dostępnych i coraz bardziej wyrafinowanych 
narzędzi wspomagających UR. W przypadku 
naszego kraju widoczny jest również pewien 
postęp w zakresie wdrażania tradycyjnych metod 
nadzoru ST i brak odwagi w stosowaniu 
nowatorskich narzędzi i procedur, które już od 
kilku dobrych lat zyskały uznanie w licznych 
światowych korporacjach. 

Wydaje się, że podstawowej przyczyny takiego 
status quo należy upatrywać w przygotowaniu 
specjalistów. Np. widoczne jest to tak po stronie 
niektórych biur projektowych w błędnie 
formułowanych projektach SIWZ’ów (na 
okoliczność SNST), jak również po stronie 
przedsiębiorstw zamawiających taką 
dokumentację, co wyraża się w bezkrytycznej 
akceptacji takich błędnych sformułowań przez 
specjalistów przedsiębiorstw redagujących te 
SIWZ’y w ich ostatecznym brzmieniu. Wątpliwości 
może budzić także znajomość pewnych bazowych 
standardów obowiązujących na okoliczność SNST 
oraz w konsekwencji brak krytycznego spojrzenia 
na sposób zaprojektowania SMiZ majątku i 
akceptację dostaw nowych maszyn z systemami 
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nie w każdym przypadku odpowiadającymi 
regułom najlepszej praktyki. Wciąż jeszcze w 
niektórych przedsiębiorstwach szereg ważnych 
agregatów jest nadzorowanych z pomocą 
systemów słabszych niż zalecane w API 670 – wg 
edycji IV tego standardu, która miała miejsce w 
roku 2000. Natomiast w roku ubiegłym ukazała się 
edycja V, która m.in. formułuje nowe wytyczne 
dodając do tematyki integralności mechanicznej 
także wytyczne dla zabezpieczeń procesowych (w 
tym antypompażowych). 

Opisane wyżej usterki w implementacji SNST niosą 
za sobą jeszcze jedno ryzyko. Jest to ryzyko usterki 
polegającej na wdrożeniu systemu, który nie 
gwarantuje użytkownikowi wystarczającego 
bezpieczeństwa cybernetycznego. W tym temacie 
jedynie jednostkowe krajowe przedsiębiorstwa 
prowadzą audyty ryzyka związanego z 
interfejsowaniem SNST z innymi systemami 
użytkowanymi w przedsiębiorstwie.  
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