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Teoria wytrzymałości materiałów 
mówi, że każdy element mechaniczny 
ulegnie zniszczeniu po przekroczeniu 
określonego naprężenia niszczącego. 
Wiadomo również, że uszkodzenie 
może nastąpić także przy małych 
naprężeniach, o ile mają one charak-
ter oscylacyjny i działają dostatecznie 
długo. Cyklicznie zmieniające się na-
prężenia prowadzą, bowiem do tzw. 
zmęczenia materiału, a w konsekwencji 
trwałego uszkodzenia elementu pod-
dawanego wibracjom. Ogólnie można 
powiedzieć, że efekt zniszczenia zmę-
czeniowego jest zależny od amplitu-
dy naprężeń działających na dany 
element i częstotliwości ich zmian. 
W większości przypadków drgania 
powstają na skutek złego wyważenia 
elementów wirujących, czyli odsunię-
ciu środka masy z osi obrotu detalu 
(masa detalu jest niesymetrycznie roz-
łożona wokół osi obrotu). W chwili 
obrotu powoduje to powstawanie siły 
odśrodkowej działającej na masę (jej 
środek), która nie znajduje się w osi 
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Drgania mechaniczne są szkodliwym czynnikiem fizycznym 
występującym dość powszechnie w wielu zakładach pracy. Wiadomo, 

że maszyny i urządzenia pracujące w obecności drgań, cechują się 
zmniejszoną trwałością, niezawodnością i dokładnością. Uszkodzenia 
wywołane zmęczeniem materiału i uciążliwy hałas przyczyniają się 
nie tylko do podniesienia kosztów eksploatacji, ale również spadku 

wydajności pracy. 
W ostatnich latach można zaobserwować rosnące zainteresowanie 
systemami do analizy drgań i wyważania elementów wirujących. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w artykule przedstawiamy 
nowoczesny przyrząd pomiarowo diagnostyczny VibroDAQ 

produkowany przez firmę RK-System.

obrotu. Efektem są drgania całego 
urządzenia, których częstotliwość jest 
równa prędkości obrotowej detalu. 

Przyrząd VibroDAQ
VibroDAQ jest nowoczesnym, cał-

kowicie cyfrowym przyrządem dia-
gnostycznym, służącym do pomiaru 
i analizy drgań oraz wyważania jedno 
lub dwupłaszczyznowych elementów 
wirujących. Urządzenie to może wy-
ważać dowolne elementy na specjali-
zowanych stanowiskach, jak również 
w łożyskach maszyn bez konieczności 
wyjmowania detalu z maszyny. Przy-
rząd może być stosowany do wywa-
żania wszelkiego typu obiektów wiru-
jących takich jak np.: koła zamacho-
we, wirniki silników, tarcze ścierne, 
wentylatory, oraz innych elementów 
w bardzo szerokim przedziale wago-
wym i o szerokim zakresie częstotli-
wości obrotowych. Dzięki możliwości 
kompleksowej analizy drgań, Vibro-
DAQ może być także stosowany do 
diagnostyki zarówno „prostych”, jak 
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i złożonych maszyn i urządzeń mecha-
nicznych, zawierających wiele elemen-
tów wirujących. 

Idea pracy VibroDAQ w zakre-
sie wyważania jest identyczna jak 
w przypadku poprzednich modeli 
wyważarek produkowanych przez fir-
mę RK-System. Polega na określeniu 
wpływu dodatkowej masy kontrolnej 
(przyłożonej do badanego elementu 
wirującego) na niewyważenie. Na 
podstawie zmian amplitudy wibra-
cji i kąta niewyważenia wywołane-
go przyłożeniem masy kontrolnej, 
urządzenie określa wielkość masy 
kompensującej niewyważenie, oraz 
miejsce w którym należy ją przymo-
cować (lub odjąć). 

System VibroDAQ zaprojektowano 
w formie niewielkiej przystawki do 
komputera podłączanej poprzez port 
USB (USB1.0/1.1/2.0). Wymiary urzą-
dzenia wynoszą: szerokość 110 mm, 
długość 130 mm, wysokość 42 mm. 
W skład standardowego zestawu 
wchodzą następujące elementy: część 
bazowa, dwa czujniki drgań, laserowy 
czujnik obrotów, zasilacz zewnętrz-
ny 220 VAC/5 VDC, kabel USB oraz 
oprogramowanie na płycie CD. Zestaw 
może być uzupełniony o kilka ele-
mentów opcjonalnych, jak precyzyjna 
waga czy statyw ułatwiający mocowa-
nie czujnika obrotów (czujniki drgań 
mają uchwyty magnetyczne, mogą też 
być mocowane mechanicznie poprzez 
przykręcenie). Płytę czołową przyrzą-
du wyposażono w trzy złącza służące 
do podłączenia czujników drgań oraz 
czujnika obrotów. Należy zaznaczyć, 
że przyrząd dostosowany jest do 
współpracy z czujnikami drgań o róż-
nej czułości. Skalowanie urządzenia 
w zależności od typu zastosowanego 

czujnika, odbywa 
się z poziomu opro-
gramowania. 

Z e  w z g l ę d u 
na charakter urzą-
dzenia, sterowanie 
przyrządem oraz wi-
zualizacja wyników 
pomiarowych jest 
realizowana przez 
komputer. Rolę in-
terfejsu spełnia do-
łączone do zestawu 
oprogramowanie ste-
rujące. Oprogramo-
wanie jest dostępne 
w polskiej i angiel-
skiej wersji języko-
wej. 

Wyważanie za 
pomocą VibroDAQ jest stosunkowo 
proste i efektywne. Sprowadza się ono 
do wykonania dwóch lub - w przy-
padku obiektów dwupłaszczyznowych 
- trzech pomiarów, w wyniku których 
otrzymujemy wynik wskazujący miej-
sce niewyważenia oraz wartość masy 
kompensującej. Na etapie każdego 
z pomiarów użytkownik jest na bie-
żąco informowany zarówno o aktual-
nej wartości jak i kącie niewyważenia. 
Wartość wibracji może być podawana 
w różnych jednostkach (mV, mm/s, 
mm/s2, mm), natomiast kąt niewywa-
żenia wyrażony jest w stopniach ką-
towych. 

Oprócz wspomnianych parame-
trów podawana jest także prędkość 
obrotowa wyważanego detalu oraz 
współczynnik niewyważenia. Bieżące 
wskazania przyrządu przekazywane 
są użytkownikowi nie tylko w formie 
konkretnych wartości liczbowych, ale 
także w sposób graficzny. Graficzną
interpretację dysbalansu dla obiek-
tu dwupłaszczyznowego pokazano na 
rys. 1. Jak widać 
parametry niewy-
ważenia podawane 
są jednocześnie dla 
obu płaszczyzn po-
miarowych. Długość 
promieni wewnętrz-
nych (pomarańczo-
wy dla płaszczyzny 
A, fioletowy dla B)
reprezentuje aktual-
ną wartość drgań, 
natomiast kąt na 
którym znajduje się 
promień wskazuje 
kąt niewyważenia. 
Wszystkie parametry 
każdego z kolejno 

wykonywanych pomiarów są rejestro-
wane na dysku komputera. Oprogra-
mowanie sterujące przyrządem Vibro-
DAQ automatycznie sygnalizuje czy 
detal, który wyważamy spełnia wy-
magania normy. Wystarczy jedynie za-
deklarować, w której klasie powinien 
się on mieścić. 

Metoda filtracji sygnału wejścio-
wego zastosowana w systemie Vibro-
DAQ zapewnia wysoką skuteczność 
wyważania, także w niekorzystnych 
warunkach. Dodatkowo użytkow-
nik ma możliwość zmiany pewnych 
parametrów pracy przyrządu (m.in. 
częstotliwość próbkowania, rozmiar 
bufora), w zależności od sytuacji. Na 
przykład: zwiększając rozmiar bufora 
można poprawić selektywność przy-
rządu, kosztem zwiększenia czasu 
trwania pomiaru. 

Analiza drgań generowanych przez 
urządzenie mechaniczne ułatwia oce-
nę stanu technicznego maszyny i po-
zwala na podjęcie decyzji czy urzą-
dzenie może pracować dalej, czy wy-
magane jest przeprowadzenie naprawy 
lub remontu. 

Oprogramowanie sterujące Vibro-
DAQ posiada funkcję analizy widma 
drgań FFT. Dzięki wykorzystaniu tej 
funkcji uzyskujemy graficzną inter-
pretację rozkładu wibracji na po-
szczególnych częstotliwościach. Uzy-
skane w ten sposób widmo sygna-
łu zawiera informację o wszelkiego 
typu źródłach drgań, jakie generuje 
maszyna. Prawidłowa interpretacja 
wyniku stanowi klucz do właściwej 
oceny jej stanu dynamicznego. 

Oprogramowanie VibroDAQ po-
siada udogodnienia ułatwiające ana-
lizę spektrum drgań, jak na przy-
kład kursory pomiarowe, możliwość 
dowolnego powiększania obrazu itp. 
Przyrząd pozwala na dokonanie 

Rys. 1. Graficzna odwzorowanie detalu dwupłaszczyzno-
wego uwzględnia rozbicie masy na dwie składowe

Rys. 2. Widmo drgań przykładowego obiektu
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pomiaru spektrum drgań w dwóch 
trybach: synchronicznym lub asyn-
chronicznym. Tryb asynchroniczny 
pozwala na szybkie zbadanie kon-
dycji maszyny bez konieczności 
podłączania czujnika obrotów. Po 
umocowaniu czujnika drgań na ba-
danym obiekcie i wciśnięciu jedne-
go przycisku od razu otrzymujemy 
wynik. Tryb synchroniczny jest bar-
dziej precyzyjny, ale pomiar trwa 
nieco dłużej. Stosowanie tego trybu 
jest wygodne w trakcie wyważania 
detalu ponieważ odbywa się on 
przy wykorzystaniu czujnika obro-
tów. Możliwość podglądu spektrum 
drgań w trakcie wyważania jest bar-
dzo wygodna w sytuacji, kiedy pod-
czas pomiarów wskazania przyrządu 
nie są stabilne. Może to sugerować 

i s tn ienie  innego 
źródła drgań o czę-
stotliwości bardzo 
zbliżonej do tej , 
z którą wiruje nasz 
detal. 

Podsumowanie
O c e n a  s t a n u 

technicznego ma-
szyn i eliminacja 
drgań wynikających 
z niewyważenia ele-
mentów wirujących 
jest niewątpliwie 
działaniem celo -
wym i przynoszą-
cym wymierne ko-
rzyści. System Vi-
broDAQ jest dosko-

nałym przykładem urządzenia, które 
może być wyko-
rzystane do tego 
celu. Nowoczesna 
konstrukcja części 
sprzętowej w połą-
czeniu z funkcjo-
nalnym oprogramo-
waniem sprawia, 
że proces wywa-
żania jest stosun-
kowo prosty i nie-
zwykle efektywny. 
Analiza częstotli-
w o ś c i o w a  d rg a ń 
daje duże możli-
wości pozwalające 
na diagnozowanie 
uszkodzeń w złożo-
nych urządzeniach 

mechanicznych. Warto dodać, że 
oprogramowanie sterujące podlega 
rozwojowi i producent zapowiada 
uzupełnienie oprogramowanuia o ko-
lejne funkcje. Aktualizacja oprogra-
mowania jest bezpłatna. Ze wzglę-
du na niewielkie wymiary i masę, 
urządzenie doskonale nadaje się 
do zastosowań serwisowych, a ogra-
niczenie do minimum elementów 
mechanicznych daje gwarancję wie-
loletniej i niezawodnej pracy nawet 
w trudnych warunkach. 
AG

Rys. 3. Okno z przebiegiem sygnału rejestrowanego 
przez czujniki drgań

Rys. 4. Doważanie obiektu jednopłaszczyznowego
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