
Ultrad wi ki jako kluczowy element 
predykcyjnego utrzymania ruchu

Cz sto dzia y utrzymania ruchu zmuszone s  wykonywa  coraz 
wi ksz  ilo  prac, ograniczaj c przy tym ponoszone koszty, 
dlatego krytycznym czynnikiem staje si  dokonywanie w a ciwych 
decyzji w okre laniu stanu maszyn. Oznacza to konieczno  zmiany 
sposobu dzia ania i przej cie z reaktywnego utrzymania ruchu, 
do dzia a  opartych na znajomo ci kondycji maszyn. Technologia 
ultrad wi kowa jest wietnym narz dziem, by takie dzia ania 
rozpocz  – pozwoli na zwi kszenie niezawodno ci urz dze  
i oszcz dno ci energii elektrycznej.

P ierwszymi ultrad wi kowymi detekto-
rami by y proste analogowe urz dzenia 
s u ce do lokalizacji problemów m.in. 

podczas detekcji wycieków. Dzi  za  s  uwa-
ane za wietne narz dzie uzupe niaj ce si  

z innymi technologiami predykcyjnego utrzy-
mania ruchu, takimi jak wibrodiagnostyka 
czy termowizja. Ro nie równie  liczba zak a-
dów wykorzystuj cych ultrad wi ki w inspek-
cji urz dze  elektrycznych oraz jako pierwsz  
lini  obrony przed niespodziewanymi awaria-
mi maszyn wiruj cych. 

Rozwój instrumentów ultrad wi kowych 
pozwala na coraz szersze zastosowanie 
w programach pomiarowych. Najlepszym 
przyk adem jest UP15000 produkcji UE Sys-
tems. Posiada on ekran dotykowy, wbudo-
wan  mo liwo  analizy widma d wi ku 

i nagrania pliku d wi kowego, aparat cyfro-
wy i pirometr. Oprogramowanie s u ce do 
zarz dzania danymi pozwala na przygoto-
wanie cie ek pomiarowych i archiwizacj  
danych. Mo liwe jest generowanie szczegó-
owych raportów, m.in. raportu z detekcji 

wycieków spr onego powietrza, który poka-
zuje potencjalne oszcz dno ci, jakie mo na 
osi gn . Dost pne jest równie  oprogramo-
wanie pozwalaj ce na analiz  plików d wi -
kowych – przebiegu czasowego i FFT. 

Zastosowania
Wyró niamy dwa rodzaje mierzonych ultra-
d wi ków – ultrad wi ki powietrzne oraz 
ultrad wi ki strukturalne. Mierz c te pierw-
sze, mo emy dokona  detekcji nieszczelno ci 
ci nieniowych (w tym spr onego powietrza 

z kalkulacj  kosztów), wycieki pary i nie-
szczelno ci pró niowe. Mo na równie  zasto-
sowa  je w celu wykrywania nieszczelno-
ci monta u szyb w samochodach, a tak e 

sprawdzenia szczelno ci zbiorników, instala-
cji itp. Inspekcja ultrad wi ków powietrznych 
pozwala równie  na wykrywanie problemów 
natury elektrycznej. W prosty sposób mo e-
my wykrywa  obecno  wy adowa  niezupe -
nych – wy adowa  koronowych, ulotu i wy a-
dowa  ukowych. 

Drugi rodzaj ultrad wi ków to ultrad wi ki 
strukturalne. Ich pomiar pozwala na otrzyma-
nie informacji o stanie o ysk, pomp czy prze-
k adni z batych. Uszkodzenia w tych urz -
dzeniach mo na wykry  w bardzo wczesnej 
fazie, co pozwoli zapobiega  nieplanowanym 
awariom. Kolejnym z obszarów zastosowa  
jest inspekcja odwadniaczy pary. Wadliwe 
odwadniacze powoduj  wyciek pary do insta-
lacji kondensatu, co skutkuje obni eniem 
ci nienia i temperatury, a co za tym idzie – 
obni eniem sprawno ci ca ego uk adu.
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