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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru prędkości obrotowej oraz drgań koszyczka łożyska.
Wynalazek znajduje główne zastosowanie w diagnostyce łożysk tocznych.
Podczas eksploatacji łożyska tocznego w wyniku zużywania się elementów tocznych oraz koszyczka łożyska występują drgania, które mogą uszkodzić łożysko stając się przyczyną poważniejszych awarii.
W znanym sposobie pomiaru drgań łożyska tocznego do obudowy łożyska przystawia się piezoelektryczny czujnik drgań i za pomocą tego czujnika mierzy się drgania łożyska w szerokim paśmie
częstotliwości zasadniczo do 100 kHz.
Wadą znanego sposobu jest to, że nie pozwala on na bezpośrednie określenie stanu integralności struktury koszyczka łożyska i nadaje się do pomiarów w paśmie stosunkowo niskiej częstotliwości drgań.
Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że czujnik indukcyjny umieszcza się tuż nad
powierzchnią przemieszczania się zespołu elementów tocznych oraz koszyczka łożyska. Za pomocą
tego czujnika podłączonego do wzmacniacza pomiarowego i komputera mierzy się prędkość obrotową
oraz drgania koszyczka łożyska poprzez składowe napięcia elektrycznego, powstałego w uzwojeniach
czujnika i wywołanego ruchem zespołu elementów tocznych oraz koszyczka łożyska. Następnie
za pomocą komputera na podstawie rozkładu składowych napięcia elektrycznego określa się stan
integralności struktury koszyczka, jego poślizg oraz natężenie wysokoczęstotliwościowych drgań koszyczka, spowodowanych tworzeniem się bąbli kawitacyjnych wewnątrz łożyska.
Zaletą sposobu według wynalazku jest możliwość bezpośredniego określania integralności
struktury koszyczka łożyska oraz jego prędkości obrotowej i drgań w paśmie wysokiej częstotliwości.
Sposób według wynalazku ponadto umożliwia prognozowanie pozostałego czasu eksploatacji łożyska
zależnego od zmierzonego poślizgu koszyczka łożyska oraz natężenia jego drgań.
Przykład realizacji sposobu według wynalazku. Czujnik indukcyjny umieszcza się w otworze
wykonanym w obudowie łożyska tak, że czoło czujnika znajduje się w odległości półtora milimetra nad
powierzchnią przemieszczania się zespołu elementów tocznych w postaci kulek i koszyczka łożyska.
Za pomocą tego czujnika podłączonego do wzmacniacza pomiarowego i komputera mierzy się prędkość obrotową i drgania koszyczka łożyska poprzez składowe napięcia elektrycznego, powstałego
w uzwojeniach czujnika i wywołanego ruchem zespołu kulek i koszyczka łożyska. Następnie za pomocą komputera na podstawie rozkładu składowych napięcia elektrycznego określa się stan integralności
struktury koszyczka, jego poślizg oraz natężenie wysokoczęstotliwościowych drgań koszyczka, spowodowanych tworzeniem się bąbli kawitacyjnych wewnątrz łożyska. Uszkodzenie koszyczka łożyska
będzie widoczne w zmianie kształtu rozkładu składowych napięcia elektrycznego w stosunku do
kształtu rozkładu dla nieuszkodzonego koszyczka łożyska

Zastrzeżenia patentowe
1. Sposób pomiaru prędkości obrotowej oraz drgań koszyczka łożyska, w którym mierzy się
drgania łożyska w szerokim paśmie częstotliwości, znamienny tym, że czujnik indukcyjny umieszcza
się tuż nad powierzchnią przemieszczania się zespołu elementów tocznych oraz koszyczka łożyska
i za pomocą tego czujnika podłączonego do wzmacniacza pomiarowego i komputera mierzy się prędkość obrotową oraz drgania koszyczka łożyska poprzez składowe napięcia elektrycznego, powstałego
w uzwojeniach czujnika, wywołanego ruchem zespołu elementów tocznych oraz koszyczka łożyska.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że za pomocą komputera na podstawie rozkładu
składowych napięcia elektrycznego określa się stan integralności struktury koszyczka, jego poślizg
oraz natężenie wysokoczęstotliwościowych drgań koszyczka, spowodowanych tworzeniem się bąbli
kawitacyjnych wewnątrz łożyska.
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