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WSTĘP  

Popyt na produkcję cementu nieustająco rośnie, co powodowane jest wzrostem liczby 

ludności oraz urbanizacją. Jednocześnie, głównymi priorytetami strategii 

eksploatacyjnych przemysłu strategicznego stały się poprawa niezawodności, redukcja 

kosztów operacyjnych i utrzymania. Celem tej ulotki jest dostarczenie informacji na 

temat nowatorskiego internetowego systemu kontroli stanu oleju, by osiągnąć wyżej 

wymienione priorytety. System WearSens® WS 3000 umożliwia zapobieganie 

uszkodzeniom przekładni, a także bezpośrednio podłączonych maszyn poprzez 

zaawansowany czas ostrzegania o krytycznych warunkach pracy i zwiększonemu 

okresowi wymiany oleju, uzyskanemu dzięki precyzyjnemu pomiarowi przewodności 

elektrycznej, względnej przenikalności elektrycznej i temperatury oleju - ustaleniu 

nowych standardów w zakresie dokładności, czułości i rozdzielczości.  

Wprowadzony został nowy parametr - indeks WearSens® (WSi). Model 

matematyczny WSi łączy wszystkie zmierzone wartości i ich gradienty w jednym 

parametrze, co zapewnia kompleksowe monitorowanie, aby zapobiec uszkodzeniu 

przekładni. Ponadto, WSi umożliwia długoterminową prognozę następnej wymiany 

oleju poprzez rejestrowanie danych serwera przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

Procedury naprawcze oraz konserwacyjne mogą być przeprowadzane przed 

wystąpieniem rzeczywistych szkód.   

 

SMAROWANIE OBIEGÓW OLEJU(LUBRICATION OIL CIRCUITS) 

ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE W NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCIACH 

(PARTS) CEMENTOWNI:  

1- Przekładnia Główna Napędu Młynka   
2- Przekładnia Główna Młynków Węglowych  
3- Napęd Główny Pieca  
4- Główne Koło Napędowe Młyna Klinkierowego   
5- Główne Koło Napędowe Prasy Walcowej   
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WearSens 3000 może zostać zamontowany na każdym z tych obiegów oleju, aby 

zapewnić maksymalną ochronę i wykorzystanie smaru, przekładni, podłączonej 

maszyny i linii produkcyjnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Typowy Gear Drive Set używany w cementowniach  

Napęd Główny     Napęd Pomocniczy  

1. Główny Silnik     9. Silnik Wewnętrznego Spalania  
2. Elastyczne Sprzęgło z Bębnem Hamulcowym 10. Sprzęgło Odśrodkowe  
3. Podwójny Hamulec    11. Pomocniczy Silnik Elektryczny  
4. Główna Przekładnia    12. Sprzęgło Odśrodkowe/Hamulec Odśrodkowy  
5. System Smarowania    13. Przekładnia Pomocnicza  
6. Elastyczne Sprzęgło    14. Pompa Kołnierzowa  
7. Zębatka     15. Wolne Koło  
8. Osłona Koła Zębatego    16. Elastyczne Sprzęgło  
 

KONSERWACJA OPARTA NA WARUNKACH  

Ogólnie rzec ujmując, konserwację można podzielić na trzy typy: prewencyjną (oparta 

na czasie),  inteligentną (oparta na warunkach) i reaktywną (do momentu awarii), która 

pokazuje różne zależności między kosztami i liczbą awarii. Figura 2 pokazuje koszty 

związane z różnymi strategiami.  

ECO Monitoring      ul. Kurta Aldera 44 

32 247 01 52       41-506 Chorzów  

ecmpol@ecomonitoring.pl 

mailto:ecmpol@ecomonitoring.pl


 

 3 

  
 

  
 

Figura 2. Koszty związane z tradycyjnymi strategiami utrzymania (konserwacji) [P. Tchakoua 

2014] 

 

Na podstawie tego wykresu można zidentyfikować optymalny punkt pod względem 

kosztów i liczby awarii w centrum sektora inteligentnych konserwacji (konserwacja 

oparta na warunkach) realizowana jest za pomocą internetowego rozwiązania do 

monitorowania stanu oleju WearSens®  WS3000 poprzez wskazanie krytycznych 

problemów przekładni lub silnika na najwcześniejszym etapie. Ze względu na wysokie 

wymagania smaru oraz, coraz ważniejsze staje się monitorowanie jego stanu w czasie 

rzeczywistym, aby zapobiec uszkodzeniu przekładni i nieplanowanym przestojom.  

 

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY - PODSTAWY  

 

WearSens® WS3000 to system ciągłego monitorowania stanu oleju w trybie 

internetowym. Pozwala to na niezawodne wykrycie początkowego uszkodzenia i 

wczesną identyfikację  krytycznych warunków smarowania łożysk i innych elementów 

przekładni w skrzyni biegów. 
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Figura 3. Wizualizacja procesu w cementowni 

 

Do zwiększenia przewodności elektrycznej prowadzą: zużycie łożyska na stykających 

się powierzchniach styku, okruchach metalu, ciałach obcych zawieszonych ciałach 

stałych i chemicznie rozerwanych cząsteczkach oleju, które tworzą kwasy lub mydliny. 

Ten wzrost bezpośrednio koreluje ze zużyciem przekładni i stopniem zanieczyszczenia 

oleju z powodu początkowej niskiej przewodności oleju i stosunkowo wysokiej 

przewodności zanieczyszczenia. Idealnie nadaje się do wczesnego wykrywania 

uszkodzeń. Wykrywa zmiany w układzie olej-maszyna przed pojawieniem się 

uszkodzeń (rysunek 4.) Ponadto, wskazywane są także środki konserwacji 

zapobiegawczej. System czujników zwiększa niezawodność działania, zwiększa 

żywotność oraz skraca czas przestoju. Okresy wymiany oleju dostosowane są do 

rzeczywistych potrzeb, co prowadzi do osiągnięcia efektywności ekonomicznej i 

ekologicznej.   
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Figura 4. Istniejące technologie czujników, takie jak optyczny pomiar pomiar cząsteczek lub czujniki 

drgań, mogą wykrywać cząsteczki dopiero po wystąpieniu uszkodzeń 

 

Zasadnicza różnica między istniejącymi technologiami a najnowocześniejszym 

systemem WearSens® polega na zapobieganiu uszkodzeniom i ograniczeniu zużycia. 

Niemniej jednak licznik cząstek wyświetla uszkodzenia. Optyczny licznik cząstek 

wykrywa cząstki o wielkości 4 mikronów. Na podstawie liczby cząstek podaje 

informację na temat stanu zużycia lub istniejących uszkodzeń. 

 

Zużycie olejów w przekładni można wykryć na podstawie zmian przewodności 

elektrycznej i dodatkowego precyzyjnego pomiaru przenikalności względnej. Ciągła 

ocena starzenia chemicznego smaru podczas pracy dostarcza nową metodę 

zapobiegania przedwczesnym awariom łożysk, występującym w warunkach 

stresowych w przekładniach poprzez terminowe wdrożenie odpowiednich środków 

naprawczych (wymiana oleju). 
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INSTALACJA SYSTEMU CZUJNIKA WEARSENS®, INTERFEJSY 

 

System monitorowania stanu oleju WearSens WS3000®  można łatwo zainstalować w 

istniejących przewodach olejowych i paliwowych, zarówno w linii głównej, jak i w 

mniejszej linii obejściowej (figura 5.). Pełną listę interfejsów komunikacyjnych do  

 

podłączenia systemu czujników do istniejącej struktury danych przedstawiono poniżej 

na rysunku 5 po prawej stronie. Ponadto zarejestrowane dane mogą być przesyłane z 

wysokim szyfrowaniem do opartej na chmurze bazy danych SQL z 24/7  

pełnym dostępem do danych i graficzną wizualizacją danych. Powiadomienie 

alarmowe zostanie wysłane automatycznie w przypadku naruszenia progu 

przychodzących danych.   

 

  
Figura 5. Schemat instalacji systemu czujników WearSens WS3000® 

 

BĄDŹ GOTOWY NA PRZEMYSŁ 4.0 

Przemysł cementowy usilnie pracuje nad rozwiązaniami dla postępu technologicznego, 

który przekształca świat przemysłowy: tak zwany Przemysł 4.0. Jest to rewolucja 

przemysłowa, w której potencjał twórczy, który poszedł w kierunku tworzenia 

aplikacji na smartfony, tworzy aplikacje dla inteligentnych fabryk (rysunek 6.). 

 ECO Monitoring      ul. Kurta Aldera 44 

 32 247 01 52      41-506 Chorzów  

 ecmpol@ecomonitoring.pl 

mailto:ecmpol@ecomonitoring.pl


 

 7 

 
 

         
    Figura 6. Rozwój w stronę Przemysłu 4.0 

 

 

Duże sieci danych łączące ludzi, maszyny, skorelowane systemy czujników, procesy, 

zakłady i klientów - zwiększają konkurencyjność na całym świecie i spełniają szybko 

zmieniające się wymagania klientów. Ten proces cyfryzacji i rosnące wymagania 

skorelowanych danych stawiają nowe wyzwania przed monitorowaniem stanu, 

również w sektorze produkcji cementu. Dzięki połączeniu ciągłego monitorowania 

stanu oleju z WearSens® wraz z internetowym monitoringiem drgań, możliwe jest 

uzyskanie pełniejszego obrazu rzeczywistego stanu maszyny i oleju w czasie 

rzeczywistym na podstawie skorelowanej i połączonej bazy danych, wskazującej 

kontrole laboratoryjne offline - na podstawie warunku. Identyfikuj problemy znacznie 

wcześniej i reaguj na czas. Przyjrzyj się olejowi, gdy jego stan odbiega od normy. Z 

WearSens® WS 3000 jesteś przygotowany na branżę 4.0. 
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WEARSENS® INDEX WSI 

 

Model WSi uwzględnia zmiany krótko-, średnio- i długoterminowe w smarze poprzez 

ciągłe monitorowanie przewodności, przenikalności względnej i temperatury w ciągu 

kilku lat z wysoką rozdzielczością czasową <45 sekund. Ze względu na czułość 

pomiaru i wysoką rozdzielczość czasową, krytyczne warunki pracy można 

zidentyfikować znacznie wcześniej i można uniknąć uszkodzeń dzięki analizie 

krótkoterminowej. 

Naprężenie samego smaru i monitorowanej maszyny opiera się na stanie środowiska, 

fluktuacjach maszyny i ustawieniach, co powoduje natychmiastowe zmiany 

przewodności i względnej przenikalności oraz ich gradientów. Krytyczne warunki 

pracy powodują zwiększone generowanie nośnika ładunku i znacząco zmieniają 

przewodnictwo i jego gradient. Duża zmiana w krótkim okresie mierzonych wartości 

prowadzi do wysokiego sygnału WSi; na przykład znaczny wzrost przewodności 

elektrycznej w krótkim okresie czasu wskazuje na nagłe wysokie obciążenie lub w 

zależności od wzrostu przewodności krytyczny stan pracy. Częste krytyczne warunki 

pracy prowadzą do szybszej degradacji kompleksu dodatków do oleju. Przykład 

przebiegu czasowego WSi i temperatury T skrzyni biegów przedstawiono na rysunku 

7. poniżej. 

 

 
Figura 7. Przebieg czasu mierzonego wskaźnika WearSens® WSi, temperatura T przez 24 godziny 
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Wykorzystując WSi i surowe dane jako wskaźnik wymiany oleju na żądanie - na 

podstawie warunków - przedział czasu wymiany oleju można znacznie zwiększyć ze 

względu na rzeczywisty stan oleju: pozwoli to zaoszczędzić pieniądze, oraz utrzymać 

środowisko i zasoby w lepszym stanie. Ponadto, analiza krótkoterminowa pozwala 

uniknąć krytycznych warunków pracy, a także zapobiec uszkodzeniu skrzyni biegów i 

nieprzewidzianym przestojom. 

 

STUDIUM PRZYPADKU: ŚLAD PALIWA W PORÓWNANIU Z 

PARAMETRAMI OLEJU PRZED I PO WYMIANIE OLEJU 

 

W tym badaniu zmierzoną przewodność i temperaturę porównano przed i po wymianie 

oleju. Rysunek 8. pokazuje dwie krzywe zależności temperatury przewodności 

elektrycznej k przed (czerwona) i po (zielona) wymianie oleju. Znacząca różnica 

między tymi dwiema krzywymi wskazuje na starzenie się smaru w czasie: w tym 

konkretnym przykładzie, czas działania zużytego oleju wynosił > 7 lat. Dwie krzywe 

na rysunku 8. można wykorzystać jako „odcisk palca” oleju. Gdy parametr 

przewodności elektrycznej zmienia się z zielonego na czerwony, czas następnej 

wymiany oleju można odpowiednio zaplanować. 

 

    
 Rysunek 8. Zależność temperaturowa przewodności elektrycznej k przed (czerwona) i po 

          zmianie oleju (zielona) 
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Analiza danych historycznych od pierwszego dnia do aktualnego stanu dostarcza 

informacji o wydajności oleju 24/7/365 przez całą dobę. Nieprawidłowe zachowanie 

można łatwo zidentyfikować poprzez korelację krzyżową z innymi turbinami o tym 

samym czasie działania. Naprężenie maszyny (niskie, normalne, krytyczne) zmieni 

olej ze względu na zużycie dodatku przy różnych obciążeniach. Należy śledzić 

parametry oleju i zlecić na żądanie analizę próbek ropy.  
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 KORZYŚCI  
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Zapobieganie kosztownym przestojom i dodatkowym kosztom 
konserwacji. 
 
Kompleksowa analiza czujników za pomocą opartego na 
chmurze rozwiązania do monitorowania kondycji  Instrumentów 
CMC, gotowych do zastosowania w Przemyśle 4.0. 
 
Inteligentne i sprawdzone narzędzie zapewniające mniejsze 
ryzyko i większe bezpieczeństwo: 
o System pomiarowy z kompensacją temperatury z 
opatentowanym algorytmem adaptacyjnym temperatury 
o Większe bezpieczeństwo w porównaniu z faktyczną okresową 
analizą oleju w trybie offline → Monitorowanie online oleju 
umożliwia raporty laboratoryjne offline na żądanie. 
o Mniejsze ryzyko dla klienta końcowego. 

 
Przedłużony okres wymiany oleju, pierwsze wskazanie 
wymiany oleju na żądanie, na podstawie warunków: 
o obniżenie kosztów, 
o chęć zwiększenia czasu życia, 
o ochrona środowiska,  
o ochrona zasobów. 
 
Najszybsza identyfikacja krytycznych warunków pracy 
(przeciążenie, zanieczyszczenie, ...) 
o dłuższy czas pracy, 
o zapobieganie uszkodzeniom i ograniczanie zużycia przez 
wczesne wdrożenie odpowiednich środków naprawczych, 
o ciągła ocena zużycia komponentów, degradacja dodatków i 
warstw tribologicznych, a także zanieczyszczenia i starzenie się 
oleju smarowego. 
 
W fazie testów i rozwoju kół zębatych i łożysk na stanowiskach 
testowych, czujnik dostarcza podstawowych informacji na temat 
mechanizmów zużycia. Korelacja protokołów testowych 
powoduje optymalizację komponentów. 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:ecmpol@ecomonitoring.pl


 

 12 

 
REFERENCJE 
 
Systemy czujników oleju firmy CMC Instruments GmbH zostały przetestowane 
i zintegrowane przez: 
 
 

ECO Monitoring      ul. Kurta Aldera 44 

 32 247 01 52      41-506 Chorzów  

 ecmpol@ecomonitoring.pl 

mailto:ecmpol@ecomonitoring.pl

