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J ednym z najistotniejszych czynników 
maj cych wp yw na rozk ad napr e  
w urz dzeniach mechanicznych jest tar-

cie. Mo e ono by  wykrywane przez urz -
dzenia ultrad wi kowe. Poprzez wykorzysta-
nie w skiego pasma wysokiej cz stotliwo ci 
detektory ultrad wi kowe wykrywaj  sub-
telne zmiany w poziomie nat enia i jako ci 
d wi ku. Nast pnie d wi k ten zostaje prze-
tworzony do zakresu s yszalnego do s ucha-
wek oraz wy wietlany w formie cyfrowej na 
ekranie detektora. 

Metody ultrad wi kowej 
inspekcji o ysk 
Istniej  trzy metody badania stanu o ysk 
za pomoc  ultrad wi ków: 

• szybka i prosta metoda porównawcza: 
porównaj podobne o yska, wykryj ró nice 
mi dzy nimi, 

• metoda historyczna: badaj trend zmian 
poziomu d wi ku (dB) w czasie z wykorzysta-
niem programu DMS, 

• analiza d wi ku: wykorzystaj program Spec-
tralyzer z wbudowanym kalkulatorem uszko-
dze  o ysk. 

Wykorzystanie metody historycznej pozwala 
na ustalenie dwóch poziomów alarmu wzgl -
dem ustalonego poziomu odniesienia: 

• niski alarm = wskazanie konieczno ci sma-
rowania o yska (8 dB powy ej poziomu 
odniesienia),

• wysoki alarm = wczesne ostrze enie o uszko-
dzeniu o yska (16 dB powy ej poziomu 
odniesienia). 

35–50 dB wzrostu oznacza stan powa nego 
uszkodzenia. 

Smarowanie o ysk
60 do 80 procent wszystkich awarii o ysk 
jest zwi zanych z niew a ciwym smarowa-
niem: niew a ciwy dobór smaru, niew a ci-
we dozowanie, zanieczyszczenie rodka smar-
nego czy jego degradacja. Technologia ultra-
d wi kowa umo liwia wykrycie konieczno ci 
dosmarowania o yska oraz zapobieganie 
jego przesmarowaniu. 

Ustal poziom odniesienia, dokonuj rutynowych 
inspekcji wraz z zapisem dB. Kiedy poziom 
d wi ku wzro nie o 8 dB ponad poziom odnie-

sienia bez zmiany jako ci d wi ku – oznacza 
to konieczno  smarowania o yska. Podczas 
dozowania smaru przesta , gdy d wi k osi -
gnie poziom odniesienia. 

Zdalny monitoring o ysk 
Dzi ki rozwojowi technologicznemu jeste-
my w stanie monitorowa  stan o ysk w spo-

sób ci g y. Dobrym przyk adem jest system 
UE Systems 4Cast, który pobiera dane pomia-
rowe z monitorowanych o ysk, wysy a do 
oprogramowania oraz informuje o przekro-
czeniu poziomu alarmu. 

System ten wspó pracuje z czujnikami RAS 
(Remote Access Sensor), które mog  by  
równie  wykorzystane w miejscach trudno 
dost pnych lub zabudowanych systemach. 
Czujnik, który jest permanentnie montowany, 
wysy a sygna  o zmianach w poziomie d wi -
ku do 4Cast, a stamt d przekazywany do pro-
gramu DMS w postaci mierzonych dB oraz 
plików d wi kowych. Archiwizacja danych 
odbywa si  z wybranym przez u ytkownika 
interwa em czasowym. 

Podsumowanie
Wdro enie technologii ultrad wi kowej do 
zak adowych programów badania stanu 
o ysk jest proste. Po czenie przyst pno ci 

wiedzy, atwego zbierania danych i rozwi -
za  do monitoringu zdalnego pozwala ultra-
d wi kom sta  si  warto ciowym narz dziem 
w dzia aniach diagnostycznych.
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