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Podatność diagnostyczna układów hydrauliki maszynowej
Słowa kluczowe: diagnozowanie, układy hydrauliki maszynowej, procesy, drgania
Przedstawiono problematykę diagnozowania układów hydrauliki maszynowej. Sklasyfikowano procesy zachodzące w układach oraz na przykładzie pompy hydraulicznej
pokazano mechanizm powstawania drgań, których miary można wykorzystać do diagnozowania stanu technicznego pomp.

Diagnostic Susceptibility of Hydraulic Systems
Key words: diagnosis, hydraulic systems, process, vibrations
The paper presents problems of the diagnosis of hydraulic systems and proposes
a classification of processes taking place in hydraulic systems. A hydraulic pumps as an
example showing the mechanism of vibrations formation. The vibration measures can be
used for diagnosing the technical condition of pumps.
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Wstęp
W dziedzinie eksploatacji maszyn pojęcie eksploatacja obejmuje zespół
celowych, powiązanych ze sobą działań organizacyjno-technicznych i ekonomicznych, ludzi z obiektem technicznym oraz wzajemne relacje występujące
pomiędzy nimi, od chwili przejęcia obiektu do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, aż do jego likwidacji.
System eksploatacji obiektów technicznych składa się z podsystemu użytkowania i podsystemu obsługiwań technicznych. W podsystemie użytkowania
znajdują się tylko te obiekty, które są zdatne i mogą być użytkowane intensywnie (UI), zgodnie z przeznaczeniem lub oczekujące na użycie (UW). Strukturę
systemu eksploatacji obiektów technicznych przedstawiono na rysunku 1.
SYSTEM EKSPLOATACJI MASZYN

Rys. 1. Struktura systemu eksploatacji obiektów technicznych
Fig. 1. The structure of a system of technical objects operation

Każda niezdatność, lecz nie każda niesprawność, powodują przejście rozpatrywanego obiektu do podsystemu obsługiwań technicznych, gdzie istnieje możliwość realizacji:
– zabiegów profilaktycznych:
OU
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– obsługiwanie w dniu użytkowania,
– obsługiwanie po określonym przebiegu pracy obiektu technicznego,
– obsługiwanie sezonowe,
– obsługiwanie powypadkowe,
– obsługiwanie w okresie docierania itd.;
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– napraw:
NB – naprawy bieżące,
NS – naprawy średnie,
NG – naprawy główne,
NA – naprawy poawaryjne;
– konserwacji:
KK – konserwacja krótkoterminowa,
KS – konserwacja średnioterminowa,
KD – konserwacja długoterminowa;
– rozpoznania stanu i pomocy technicznej:
DT – diagnostyka techniczna,
PT – pomoc techniczna.

Pozyskiwanie informacji o stanie technicznym układów
lub elementów układów hydraulicznych
Dowolny stan układu hydrauliki maszynowej można wyrazić zbiorem wartości liczbowych, charakteryzującym jego strukturę i procesy w nim zachodzące.
Wymaga się przy tym znajomości procesów (lub charakterystycznych zjawisk)
zachodzących w diagnozowanym elemencie układu, parametrów dokładnie opisujących procesy, prawidłowy wybór sygnałów diagnostycznych i miejsca ich
pomiaru.
Na rysunku 2 pokazano sposoby obserwacji parametrów stanu układu hydraulicznego uwzględniające zmienne wejściowe (wymuszenia) określające
warunki pracy elementu, czyli parametry charakteryzujące: zasilanie Z (silnik
elektryczny lub spalinowy), sygnały sterujące pracą elementów układu E (sterowanie ręczne, elektryczne itp.), parametry uwzględniające zakłócenia N
wpływające na pracę diagnozowanego elementu układu hydraulicznego, np.
warunki klimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza), zanieczyszczenie
cieczy roboczej (klasa czystości), obciążenie, zmieniające się wartości niektórych
parametrów roboczych elementu podczas diagnozowania, błędy wskazań przyrządów diagnostycznych itp.
Parametry procesów charakteryzujących stan techniczny elementów układów hydrauliki maszynowej, można podzielić na: hydrodynamiczne, mechaniczne, chemiczne oraz elektryczne, np. przy sterowaniu elektrohydraulicznym.
Procesy robocze odnoszą się do parametrów, których zmiana wartości wpływa
na pracę elementów układu hydraulicznego, ale nie zawsze jest to prosta funkcja
stanu technicznego elementów. Wartości parametrów opisujących procesy towarzyszące zależą od poziomu wartości oddziaływań wymuszających te procesy
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i cech dotyczących miejsca pomiaru sygnału do celów diagnostycznych, są zatem funkcją stanu technicznego elementów układu.
Zakłócenia N

sterowanie E
zasilanie
energia efektywnie
przetworzona

UKŁAD HYDRAULIKI
MASZYNOWEJ

wytwór

Z
procesy robocze
diagnozowanie układu hydraulicznego

jakość wytworu
diagnozowanie układu hydraulicznego

czas eksploatacji Θ
stan techniczny elementów X(Θ)

energia pobudzająca
procesy towarzyszące

procesy towarzyszące
( resztkowe )
diagnozowanie elementów
układu hydraulicznego

Sprzężenia zwrotne

Rys. 2. Sposoby obserwacji parametrów stanu układu hydraulicznego
Fig. 2. Methods of the observation of hydraulic system state parameters

W zależności od sposobu otrzymywania informacji o stanie technicznym
układu hydraulicznego rozróżniamy trzy formy eksperymentów diagnostycznych:
1. Eksperyment bierny, polegający na pomiarze sygnałów wyjściowych, którymi są parametry procesów roboczych i towarzyszących lub jakość produktu
(np. w przypadku obrabiarek sterowanych elektrohydraulicznie, niektórych
maszyn roboczych). Eksperyment bierny można przeprowadzać na etapie
użytkowania i obsługiwania.
2. Eksperyment czynny, polegający na celowych i ściśle określonych zmianach charakterystycznych parametrów stanu układu hydraulicznego lub
zmianie parametrów sygnałów sterujących – E. Eksperyment czynny, ze
względu na wysokie koszty, można przeprowadzać na etapie obsługiwania
lub w fazie badań prototypów.
3. Eksperyment bierno-czynny, polegający na pomiarach charakterystycznych
sygnałów wyjściowych procesów tak roboczych, jak i towarzyszących oraz
określeniu stanu układu hydrauliki maszynowej, bez ingerowania w zmiany
stanu układu. Eksperyment bierno-czynny można przeprowadzić tylko na
etapach użytkowania i obsługiwania.
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W procesie diagnozowania wszelkich obiektów technicznych zakłóceniami
N mogą być czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, mierzalne i niemierzalne, sterowalne i niesterowalne. Podział procesów fizykochemicznych na robocze (pierwotne) oraz towarzyszące (wtórne) nie wyklucza możliwości innego podziału
procesów przebiegających w elementach układów hydrauliki maszynowej. Przytoczony podział ułatwia wybór nośników informacji diagnostycznej o dużej pojemności informacyjnej i dużej podatności diagnostycznej.
Stan techniczny elementów opisują m.in.:
–
–
–
–

ciśnienie mierzone w różnych punktach układu (MPa),
różnica ciśnień pomiędzy dwoma punktami układu p (MPa),
pulsacja ciśnienia p (MPa),
objętościowe natężenie przepływu cieczy roboczej w przewodach zasilających (dm3/min),
– przecieki wewnętrzne w elementach układu (dm3/min),
– temperatura cieczy roboczej (°C),
– dynamika wzrostu temperatury elementów układu (°C/min),
– klasa czystości cieczy roboczej,
– charakterystyka zanieczyszczeń cieczy roboczej (analiza spektralna),
– czasy trwania ruchów roboczych elementów wykonawczych (s),
– prędkości obrotowe lub liniowe elementów wykonawczych (min–1; m/s),
– natężenie prądu elektrycznego (A),
– napięcie prądu elektrycznego (V),
– poziom hałasu (w pompach i silnikach hydraulicznych) (dBA),
– amplitudy − ciśnienia, drgań elementów układu itp.
Wymienione parametry (nawet do kilkudziesięciu), mierzone w różnych
punktach układu hydraulicznego, mogą być cennym źródłem informacji o funkcjonowaniu elementów układu i pozwalają na określenie ich stanu technicznego.

Podatność diagnostyczna układów hydrauliki maszynowej
Własność charakteryzująca przystosowanie układów hydrauliki maszynowej i metod diagnozowania do prowadzenia badań diagnostycznych, to jest realizacji procesu diagnostycznego, czyli ciągu operacji zmierzających do uzyskania informacji umożliwiających wypracowanie decyzji diagnostycznych nazywamy podatnością diagnostyczną.
W przypadku układów hydrauliki maszynowej podatność diagnostyczna
systemu diagnostycznego składa się z dwóch podsystemów:
– podsystemu diagnozowania,
– podsystemu diagnozującego.
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Przy czym system diagnostyczny takiego układu jest traktowany jako część
składowa systemu diagnostycznego całego obiektu.
Ze względu na specyfikę, podatność diagnostyczną układów hydrauliki maszynowej można rozpatrywać oddzielnie od podatności diagnostycznej rozpatrywanego obiektu.
Zgodnie z powyższym w skład podatności diagnostycznej układów hydrauliki maszynowej wchodzą:
– diagnozowalność,
– technologiczność diagnostyczna.
Podatność diagnostyczna określa właściwości układów hydrauliki maszynowej, związane z ich niezawodnością, warunkami eksploatacji i systemem
obsługiwań, charakteryzując przystosowanie układów hydrauliki maszynowej,
ich zespołów i mechanizmów oraz metod i środków do diagnozowania.
Podstawą do oceny diagnozowalności układu hydraulicznego jest przede
wszystkim model diagnostyczny układu hydraulicznego i algorytm diagnozowania.
Diagnozowalność wyraża się przez:
– możliwe do wykorzystania metody i środki diagnozowania,
– skuteczność i wiarygodność metod diagnozowania, np. przyjętego algorytmu diagnozowania,
– stopień automatyzacji działań diagnostycznych,
– współdziałanie diagnozowania ze sterowaniem obiektu.
Diagnozowalność można ocenić za pomocą następujących wskaźników:
–
–
–
–

wiarygodności algorytmu diagnozowania,
uniwersalności metody diagnozowania,
stopnia unifikacji parametrów sygnałów diagnostycznych,
wskaźnika informacyjności parametrów diagnostycznych.

Technologiczność diagnostyczna jest związana przede wszystkim ze stopniem złożoności układu hydraulicznego i można ją określić za pomocą wskaźników podatności, takich jak:
–
–
–
–
–
–
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dostępność do miejsca diagnozowania,
łatwość podłączenia środków diagnozy,
możliwość diagnozowania bezdemontażowego,
skuteczność (pewność) diagnozowania,
komfort (ergonomiczność) pracy,
wyposażenie w czujniki sygnałów diagnostycznych na etapie wytwarzania,
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– bezbłędność podłączenia urządzeń diagnostycznych,
– unifikacja punktów pomiarowych (gniazd diagnostycznych),
– liczba punktów pomiarowych i ich usytuowanie.
Współczesne systemy techniczne charakteryzują się wysokim poziomem
podatności diagnostycznej, przy czym wybór metod i środków diagnozowania
zastosowanych w konkretnym przypadku zależy przede wszystkim od następujących czynników:
– czy rozpatrywany obiekt jest wytworem seryjnym, czy też wytworem
jednostkowym;
– poziomu „hierarchii” obiektu w realizowanym procesie technologicznym;
– sposobu użytkowania (w procesie ciągłym czy okresowo);
– wymaganego poziomu bezpieczeństwa systemu;
– wymaganego poziomu niezawodności;
– stopnia złożoności konstrukcji.

Kryteria wyboru elementów układu hydraulicznego
do diagnozowania
Elementy układu hydraulicznego do diagnozowania są wybierane według
następujących kryteriów [5]: bezpieczeństwa systemu, słabych ogniw, ekonomicznego, niezawodnościowo-ekonomicznego oraz niezawodności (jako kryterium uwzględniające w sobie warunki bezpieczeństwa oraz słabe ogniwa systemu). Zgodnie z kryterium bezpieczeństwa systemu do diagnozowania są wybierane te elementy układu hydraulicznego, które z powodu dużej awaryjności
mogą spowodować zagrożenie dla życia ludzkiego oraz otaczającego środowiska lub w wyniku ich uszkodzenia może wzrosnąć prawdopodobieństwo uszkodzenia pozostałych elementów układu.
W przypadku wyboru elementów według słabych ogniw, procedura postępowania jest następująca. Należy określić udziały procentowe uszkodzeń ui poszczególnych elementów układu hydraulicznego, w których: ni – liczba uszkodzeń i-tego elementu, K – całkowita liczba uszkodzeń elementów układu hydraulicznego:

ui 

ni
K

(1)

Po uporządkowaniu podzbiorów ui w szereg rosnący, otrzymujemy szereg wartości charakteryzujący zawodność elementów układu hydraulicznego, począwszy
od najbardziej zawodnego elementu układu. Przy czym:
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 ui  1

il

0  ui  1

(2)

Według kryterium kosztów podczas wyboru elementów do diagnozowania
należy uwzględnić całkowite koszty związane z uszkodzeniami ni elementu
w określonym przedziale czasu eksploatacji. Wybrane elementy powinny spełniać relację:
 ci  cgr  ei  E

e j E

(3)

w której: ci – i-ty koszt liczby ni uszkodzeń elementów w określonym przedziale
czasu eksploatacji – Θ; cgr – ustalona wartość graniczna kosztów uszkodzeń
elementów.
Kryterium niezawodnościowo-ekonomiczne uwzględnia udziały ui = ni:N,
wyrażone w procentach, poszczególnych uszkodzeń elementów układu hydraulicznego w całkowitej liczbie uszkodzeń N elementów układu i koszt liczby
uszkodzeń ni elementu w określonym przedziale czasu eksploatacji. Diagnozowaniu podlegają elementy spełniające relację:


e j E

nj
N

ci  cgr  ei  Ec

(4)

w której cgr – wartość graniczna kosztów uszkodzeń elementów.
W procedurze wyboru elementów układu według kryterium niezawodnościowego – największego prawdopodobieństwa uszkodzenia i – tego elementu
(słabego ogniwa) elementami wybranymi do diagnozowania są te, które spełniają zależność:

 pi  pgr  ei  Ed  E

ei E

(5)

w której: ei – i-ty element układu hydraulicznego, E – zbiór elementów układu,
Ed – zbiór elementów wybranych do diagnozowania, pi – prawdopodobieństwo
uszkodzenia i-tego elementu, 0,5  pgr  1 – ustalona wartość graniczna prawdopodobieństwa uszkodzenia i-tego elementu.

Model generowania sygnału diagnostycznego
Dla funkcjonalnie i kinematycznie nieskomplikowanych elementów układów hydraulicznych istnieje możliwość utworzenia prostego i zarazem
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rzeczywistego modelu generowania optymalnego sygnału diagnostycznego
(symptomu).
W przypadku bardziej skomplikowanych elementów (np. pompy, silniki
hydrauliczne, serwozawory, elementy proporcjonalne) modele generowania
wybranego sygnału diagnostycznego dają możliwość opracowania nowych,
dotychczas niestosowanych, miar sygnałów przydatnych do celów diagnozowania, zwłaszcza pełniejsze wykorzystanie parametrów charakteryzujących procesy towarzyszące, takich jak procesy wibroakustyczne.
1
u2 ( t , , ri  n  1 )
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Rys. 3. Mechanizm powstawania drgań na przykładzie pompy hydraulicznej: 1, 2, 3 – miejsca
pomiaru sygnałów diagnostycznych; t – czas pomiaru, Θ – czas użytkowania pompy hydraulicznej (czas życia pompy), r – przestrzeń stanów
Fig. 3. A graphical presentation of vibration-generating mechanism (in a hydraulic pump)

Na rysunku 3 przedstawiono ogólny mechanizm powstawania drgań i emisji
akustycznej na przykładzie pompy hydraulicznej (bez wnikania w jej konstrukcję).
Interpretacja modelu generowania wibroakustycznego sygnału diagnostycznego, przy założeniach, że  = const oraz, że układ dynamiczny cząstkowy
jest stacjonarny i liniowy, jest następująca.
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Sygnał wyjściowy yn(t,,rn) jest ważoną sumą odpowiedzi pompy hydraulicznej na wszystkie zdarzenia elementarne un(t,,rn), występujące w takiej samej sekwencji w cząstkowych układach dynamicznych, mających (każdy) impulsową funkcję przejścia hn(t,,rn). Zdarzenia elementarne mogą być pierwotne (górny indeks 1) lub wtórne (górny indeks 2). Oddziaływania, po przejęciu
przez cząstkowe układy dynamiczne, dodatkowo ulegają przekształceniu w materiale, z którego został wykonany korpus pompy hydraulicznej. Również zmiana miejsca pomiaru sygnału diagnostycznego wiąże się ze zmianą transmitancji,
dając w końcowym efekcie mierzony sygnał diagnostyczny yn(t,,rn).
Przez n(t,) oznaczono oddziaływania losowe, wywołane mikrozjawiskami
dynamicznymi, np. tarciem czy zjawiskiem kolmatacji.

Podsumowanie
Przedstawiona analiza pozyskiwania informacji o stanie technicznym elementów układów hydraulicznych oraz określania podatności diagnostycznej
wymaga dokładnej znajomości zjawiska generowania interesujących nas sygnałów, ponieważ nie zawsze jest możliwy bezpośredni pomiar siły wymuszającej
powstawanie sygnału diagnostycznego, a co za tym idzie uzyskane wyniki pomiarów mogą nie uwzględniać właściwości fizyczne środowiska, w tym strukturę diagnozowanego elementu.
W eksploatacji zmiany parametrów sygnału diagnostycznego mogą mieć
różny charakter. Jedne z parametrów zwiększają wartości liczbowe, wraz z zużywaniem się elementów (rosną przecieki wewnętrzne, opory ruchu, chłonność
silników hydraulicznych, natężenie prądu elektrycznego w cewkach, temperatura elementów i cieczy roboczej, czas reakcji), inne zmniejszają (wydajność
pomp hydraulicznych, prędkości ruchów roboczych silników hydraulicznych).
Niektóre zmiany przebiegają wolno i są możliwe do zaobserwowania dopiero po odpowiednio długim okresie eksploatacji (prowadzą do tzw. zużycia naturalnego), inne zachodzą w krótkim czasie, mają charakter dynamiczny i nie można ich przewidzieć (są to tzw. uszkodzenia losowe).
Bardzo ważnym zagadnieniem jest prawidłowy wybór kryteriów, jakimi
powinien kierować się użytkownik przy doborze elementów do diagnozowania
(w przypadku kiedy system diagnostyczny nie jest wbudowany w użytkowany
układ hydrauliczny). Hierarchia wyboru kryteriów powinna uwzględniać istniejący stan prawny (bezpieczeństwo i ochrona środowiska), rolę i miejsce maszyny (urządzenia) w procesie technologicznym oraz możliwości ekonomiczne
użytkownika.

126

Podatność diagnostyczna układów hydrauliki maszynowej

Literatura
1. Chalamoński M., Dulcet E., Podatność diagnostyczna układów hydraulicznych ciągników kołowych, ICAE, Madrid 1996.
2. Chalamoński M., Diagnozowanie układów hydraulicznych maszyn roboczych,
Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz 2000.
3. Fokin. G., Niezawodność eksploatacyjna urządzeń technicznych, MON.
Warszawa 1973.
4. Inżynieria niezawodności, praca zbiorowa pod redakcją Janusza Migdalskiego, ATR Bydgoszcz, ZETOM, Warszawa 1992.
5. Niziński S., Elementy diagnostyki obiektów technicznych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
6. Żółtowski B., Podstawy diagnostyki maszyn, Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz 1996.

Wpłynęło do redakcji w lutym 2004 r.
Recenzenci
dr hab. inż. Piotr Bielawski, prof. AM
dr hab. inż. Oleh Klyus, prof. AM
Adres Autora
dr hab. inż. Mariusz Chalamoński, prof. ATR
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydział Mechaniczny
Katedra Maszyn Roboczych i Pojazdów
Zakład Technologii Eksploatacji
85-796 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

127

