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N a przestrzeni ostatnich lat obserwu-
jemy dynamiczny rozwój technolo-
gii, m.in. w telekomunikacji, ana-

lizie danych, inteligentnych urz dzeniach 
czy infrastrukturze. Monitorowanie stanu 
maszyn jest kolejnym obszarem, w którym 
nast puje ogromny post p. Jaka technolo-
gia jest odpowiednikiem najnowocze niej-
szych rozwi za  w innych dziedzinach, odgry-
waj c tak  rol  jak RFID lub Internet Rzeczy? 
Czujniki montowane na sta e do zdalnego 
monitorowania, które umo liwi  in ynie-
rom wykorzystanie nowoczesnych narz dzi 
do zbierania i analizowania danych z danego 
urz dzenia bez konieczno ci po wi cania 
temu ci g ej uwagi.

Zdalny monitoring metod  
ultrad wi kow  
Technologia ultrad wi kowa sta a si  samo-
dzielnym, kluczowym narz dziem. Nie jest 
to ju  po prostu detektor wycieku – jest to 
cenna technologia, która pozwala dzia om 
utrzymania ruchu na identyfikacj  uszkodze  
mechanicznych wcze niej na krzywej P-F, 
a nawet opracowanie jeszcze skuteczniejszej 
strategii gospodarki smarowniczej. 

Prowadzenie zdalnego monitorowania za 
pomoc  czujników ultrad wi kowych mo e 
si  okaza  prze omow  zmian . Ultrad wi ki 
dzia aj  najlepiej, gdy wychwytywanych jest 
du o sygna ów d wi kowych, co u atwia 
identyfikacj  wzorców, ustalenie linii bazo-
wych i wskazanie obecno ci problemów. 
Ponadto, o ile dzisiejsi in ynierowie utrzyma-
nia ruchu chc  unikn  reaktywnego utrzy-
mania ruchu, musz  si  mierzy  z faktem, e 
istniej  urz dzenia, które maj  pierwsze -
stwo przed innymi. Wszystko, co jest bliskie 
awarii lub ju  zawiod o, potrzebuje wi cej 

uwagi. Oznacza to, e inne maszyny mog  
pogorszy  swój stan niezauwa enie i bez kon-
troli. Szczególnie przy za o eniu, e uwa ane 
s  za nowsze i w lepszym stanie. 

Czujniki zdalnego dost pu 
pod czone do sieci 
Ultrad wi ki s  znan  technologi  do moni-
torowania stanu maszyn. o yska, maszyny 
wiruj ce i smarowanie oparte na znajomo-
ci stanu s  dobrymi kandydatami do zdalnej 

kontroli za pomoc  czujników. 

Narz dzie do zdalnego monitorowania, takie 
jak UE Systems 4Cast, czy si  z o yskiem 
w celu ci g ego gromadzenia danych i wysy-
ania powiadomie  do oprogramowania 

i osoby odpowiedzialnej, je li przekroczony 
zostanie poziom alarmowy. Wykorzystuje 
ultrad wi kowe czujniki zdalnego dost pu, 
które zwykle u ywane s  do kontroli 
zamkni tych lub trudno dost pnych o ysk. 
Czujniki, które s  na sta e zamontowane na 
o yskach, mierz  poziom emisji ultrad wi -

kowej i przesy aj  go do 4Cast, które nast p-
nie wysy a te informacje do oprogramowa-
nia do zarz dzania danymi w postaci odczy-
tów decybeli. Odczyty z czujników s  groma-
dzone regularnie, jednocze nie pozwalaj c 
u ytkownikowi okre li , jak cz sto ma wysy-
a  informacje do oprogramowania. W razie 

potrzeby mo na przes a  plik d wi kowy do 
oprogramowania do g bszej analizy.

Dzi ki dost pnemu po czeniu Ethernet, 
4Cast wysy a wszystkie odczyty i nagrane 
d wi ki za po rednictwem sieci zak adowej. 
Pracownicy utrzymania ruchu mog  uzyska  
dost p do odczytów i plików d wi kowych 
nawet poza zak adem, umo liwiaj c w ten 
sposób prawdziwy zdalny ci g y monitoring. 

Zak ady produkcyjne powinny wykorzysty-
wa  najnowsze trendy w niezawodno ci, aby 
zapewni  jak najlepsze wykorzystanie swo-
ich urz dze . Pojawianie si  takich rozwi -
za  jak zdalne monitorowanie ma pozytywny 
wp yw na rozwój przemys u. Zdalny monito-
ring to najnowsza istotna technologia poma-
gaj ca w utrzymaniu prawid owego stanu 
maszyn i budowaniu kultury niezawodno ci 
w zak adzie.

Wykorzystanie czujników 
ultrad wi kowych do zdalnego 
monitoringu stanu o ysk 
Mo liwo  monitorowania stanu maszyn w sposób ci g y, 
z dowolnego miejsca jest nowym trendem w utrzymaniu ruchu. 
G ówn  rol  odgrywaj  tu ultrad wi ki, b d ce kluczow  
technologi  w monitorowaniu stanu.
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