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O POTRZEBIE STOSOWANIA ZNACZNIKA FAZY DLA OCENY 

STANU TECHNICZNEGO MASZYN  
CZĘŚĆ 1: SYSTEMY MONITOROWANIA I ZABEZPIECZEŃ 

 
THE NEED OF USE KEYPHASOR SIGNAL IN EVALUATIONS OF MACHINERY 

TECHNICAL CONDITION 
PART 1: CONDITION MONITORING AND PROTECTION SYSTEMS 

 
Streszczenie: W artykule omówiono problematykę instalacji i wykorzystania znacznika fazy w systemach 

monitorowania stanu technicznego maszyn oraz ich zabezpieczenia, które wykorzystywane są dla prewencyj-

nego utrzymania ruchu. Pokazano przykłady poprawnej instalacji znacznika dla różnych maszyn, a także spo-

soby jego wykorzystania w systemach monitorowania dedykowanych wirnikowym maszynom elektrycznym 

oraz agregatom tłokowym. W drugiej części publikacji omówiono zastosowania znacznika fazy w systemach 

diagnostyki wspomagających predykcyjną strategię utrzymania ruchu. 
 
Abstract: This paper describes rules of Keyphasor implementation for various machines at the stage of pre-

ventive maintenance. Types of specific monitoring of electrical machines for detection of mechanical and 

electrical malfunctions have been discussed. The Keyphasor dedicated methods of condition monitoring for 

recip-compressors driven by electric motors are presented additionally. They allow recognition of mechanical 

and flow dedicated malfunctions. The 2nd part of the paper describes Keyphasor applications in diagnostic 

systems dedicated for predictive maintenance. 
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1. Wstęp 

Dla maszyn, w stosunku do których polityka 

prowadzenia remontów przez służby utrzyma-

nia ruchu bazuje na ich aktualnym stanie tech-

nicznym, bardzo ważną rolę odgrywa znacznik 

fazy. Z tego względu zarówno w przenośnych 

przyrządach diagnostycznych umożliwiających 

akwizycję sygnałów dynamicznych (np. drgania 

mechaniczne, pulsacje ciśnienia), jak i w nowo-

czesnych stacjonarnych systemach nadzoru sta-

nu technicznego możliwość akwizycji fazy jest 

funkcjonalnością obligatoryjną. 

W artykule skoncentrowano się na prezentacji 

zastosowań znacznika, przede wszystkim dla 

maszyn elektrycznych, w oparciu o systemy 

nadzoru stanu technicznego On-Line, natomiast 

szereg z przedstawionych zastosowań może być 

również realizowane w oparciu o sprzęt przeno-

śny. 

W [1] pokazano strukturę i omówiono główne 

komponenty systemu wspomagania nadzoru 

stanu technicznego. Omawiana w niniejszym 

artykule problematyka dotyczy systemu moni-

torowania i zabezpieczeń (SMiZ) oraz systemu 

diagnostyki tej struktury. 

2. Lokalizacja znacznika fazy 

Zgodnie ze standardem [API 670] zaleca się, 

aby czujnik znacznika fazy (noszący również  

w żargonie diagnostycznym nazwę „Keypha-

sor”) był zlokalizowany na wale napędzającym, 

tzn. współpracował np. z wałem silnika, wałem 

wyjściowym przekładni, etc. 

Na rys. 1 pokazano przykładową instalację 

czujnika znacznika fazy dla silnika średniej 

mocy. W tym celu dla mocowania czujnika jest 

wykorzystany uchwyt TYP 31000, umożliwia-

jący także właściwe zabezpieczenie kabla czuj-

nikowego. Instalacja czujnika fazy na silnikach 

jest z reguły realizowana po stronie przysprzę-

głowej, bowiem wał po stronie przeciwnapę-

dowej jest zazwyczaj niewidoczny, co powo-

duje trudności z ewentualną instalacją (a póź-

niej także obsługą) czujnika z tej strony silnika. 

W przypadku niektórych maszyn znacznik fazy 

intencjonalnie instaluje się nie po stronie na-

pędu, a na maszynie roboczej. Sytuacja taka ma 

miejsce w przypadku sprężarek tłokowych, dla 

których (ze względu na drgania skrętne wału 

korbowego i  wymaganą  dokładność  indykacji 
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Rys. 1.  Przykład instalacji czujnika fazy na 
 

Rys. 1. Przykład instalacji czujnika fazy na sil-

niku z wykorzystaniem uchwytu typu 31000 

 

położenia poszczególnych tłoków) wykorzy-

stywany jest tzw. Multi-Keyphasor.  

Na rys. 2 pokazano sposób przygotowania wału 

silnika na okoliczność współpracy z czujnikiem 

bezkontaktowym (przekrój BB). Na wale wy-

konana jest łezka o długości stosownej osio-

wego przesunięcia wirnika tak, aby niezależnie 

od tego osiowego położenia, utwierdzony na 

stałe do stojana czujnik mógł poprawnie indy-

kować kątowe położenie wirnika. W przypadku 

pokazanym na rys. 2 długość łezki wynosi  

27 mm, co zapewnia poprawne działanie po-

miaru w przypadku osiowego przesunięcia 

wirnika względem stojana. 

 

 

 
 

Rys. 2.  Przykład przygotowania wału silnika 

dla indykacji fazy czujnikiem wiroprądowym 

2. Wykorzystywane czujniki  

W systemach przenośnych (jeśli maszyna nie 

posiada fizycznie przygotowanego wirnika dla 

pomiaru znacznika fazy) w celu akwizycji fazy 

najczęściej wykorzystuje się czujniki optyczne. 

W przypadku SMiZ klasy On-Line wykorzy-

stywane są w zdecydowanej większości przy-

padków czujniki bezkontaktowe pracujące na 

bazie prądów wirowych lub czujniki magne-

tyczne. 

Czujniki wiroprądowe są wykorzystywane  

w systemach monitorowania również do reali-

zacji pomiarów drgań (np. względnych wirnika) 

oraz dla realizacji pomiarów quasi-statycznych 

(np. monitorowanie łożyska oporowego, pomiar 

ekscentryczności). 

Dla niektórych z w/w pomiarów niezbędne jest 

przygotowanie wału do współpracy z czujni-

kiem tak, aby stosunek sygnału do szumu (zwa-

nego runout'em) był powyżej wymaganego mi-

nimum. Dla znacznika na ogół nie jest wyma-

gane przygotowanie ścieżki pomiarowej.  

W niektórych sytuacjach można sobie nawet 

pozwolić na rezygnację z przygotowania wału. 

Jest to możliwe wtedy, gdy sygnał runoutu po-

siada jeden, wystarczająco znaczący, pik w cza-

sie obrotu wału o 360O tak, jak to pokazano na 

rys. 3. 

 

Rys. 3.  Wykorzystanie runoutu w celu generacji 

znacznika fazy 

3. Sygnały i ich estymaty w systemach 
monitorowania  

O ile w przypadku pojedynczego czujnika pod-

łączonego do systemu DCS system ten doko-

nuje pojedynczego pomiaru, o tyle w przypadku 
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czujników podłączonych do systemów monito-

rowania stanu technicznego (CMS) możemy 

spotkać się z czujnikami, generującymi nie je-

den, a dwa sygnały, z których jeden jest sygna-

łem quasi-statycznym, a drugi dynamicznym (a 

więc odpowiada jakiejś formie drgań). Do ta-

kiej grupy czujników należą w/w czujniki bez-

kontaktowe.  

Systemy monitorowania charakteryzują się 

zróżnicowanymi możliwościami w zakresie 

liczby realizowanych pomiarów estymat sy-

gnałów dynamicznych. W przypadku systemów 

najprostszych, ograniczają się one do pomiaru 

sumarycznej energii drgań dla jakiegoś pasma 

sygnału (np. normowego 10…1000 Hz lub  

w przypadku systemów nieznacznie silniej-

szych pasma konfigurowanego w systemie 

monitorowania zgodnie z potrzebami aplikacji  

z pomocą filtrów górno- i dolno-przepustowe-

go). W przypadku bardziej zaawansowanych 

systemów generowana jest większa liczba esty-

mat sygnałów, a wyznaczenie szeregu z nich 

jest możliwe jedynie w przypadku posiadania 

referencyjnego sygnału znacznika fazy. Poniżej 

zostały omówione przykładowe estymaty syg-

nału, wyznaczenie których jest uwarunkowane 

fazowo. 

3.1. Zróżnicowanie systemów monitorowania 

Na rys. 4 pokazano przykładowo dwa systemy 

monitorowania dedykowane aplikacjom o zróż-

nicowanych potrzebach w zakresie liczby po-

miarów oraz sposobu przetwarzania sygnałów. 

System „A” (SYSTEM 3500) jest systemem  

o znacznym stopniu integracji (umożliwia pod-

łączenie kilkudziesięciu czujników do pojedyn-

czej kasety). System „B” (SYSTEM 3701) jest 

systemem typu rozproszonego (umożliwia 

podłączenie kilkunastu czujników sygnałów 

dynamicznych), a w przypadku potrzeby zasto-

sowania większej liczby czujników do monito- 

 

Rys. 4. Przykłady współczesnych SMiZ stanu te-

chnicznego 

 

 

ringu pojedynczej maszyny, należy stosować 

kilka takich systemów (stąd nazwa: rozproszo-

ny system monitorowania stanu technicznego). 

Obydwa systemy cechują się także różnymi 

możliwościami w zakresie wyznaczania esty-

mat sygnałów. W przypadku systemu „A” 

możliwym jest generowanie maksymalnie do 8 

estymat dla pojedynczego sygnału dynamicz-

nego, natomiast w przypadku systemu „B” 

liczba estymat może wynosić nawet 20. W obu 

systemach wyznaczenie wielu spośród dostęp-

nych estymat jest uwarunkowane akwizycją re-

ferencyjnego sygnału fazowego.  

3.2. Estymaty nie wymagające znacznika fa-
zy 

Pomiary statyczne podłączone do systemu mo-

nitorowania (np. położenie osiowe wirnika, 

temperatura np. węzła łożyskowego) nie są na 

ogół powiązanie z sygnałem znacznika fazy. 

Takie powiązane jest wymagane dla sygnałów 

dynamicznych tzn. dla drgań mechanicznych, 

pulsacji ciśnienia oraz dla drgań elektrycznych. 

Wymienione sygnały ograniczają się do skła-

dowej Uac (lub Iac) natomiast składowa stałona-

pięciowa (lub stałoprądowa) jest albo zerowa, 

albo (jeśli występuje), to charakteryzuje stan 

pracy czujnika (OK – NOT OK). 

Do systemu monitorowania mogą być także 

podłączone czujniki, które generują zarówno 

składową Udc jak i Uac (lub: Idc i Iac) i obie te 

składowe są ważne z punktu widzenia oceny 

stanu technicznego maszyny.  

Przykładami takich pomiarów są:  

- pomiary drgań względnych realizowane z po-

mocą czujników wiroprądowych; w tym przy-

padku składowa Udc mówi o średniej odległości 

obserwowanej powierzchni od czujnika (w ka-

tegoriach diagnostycznych pomiar ten mówi  

o położeniu czopa w luzie łożyska) natomiast 

składowa Uac o ruchu dynamicznym obserwo-

wanej powierzchni względem punktu mocowa-

nia czujnika; 

- pomiar drgań skrętnych wirnika powiązany  

z pomiarem momentu średniego przenoszonego 

przez wał; 

- pomiar pulsacji ciśnienia realizowany przez 

czujnik umożliwiający równolegle pomiar ci-

śnienia statycznego medium. 
 

3.3. Estymaty wymagające znacznika fazy 
dla maszyn wirnikowych 

Bardziej zaawansowane SMiZ wyznaczają sze-

reg estymaty sygnału dynamicznego, dla któ-
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rych wymagane jest podłączenie referencyjnego 

sygnału fazowego. Najczęściej są to: wektor 

drgań 1X, wektor drgań 2X, wektor drgań NX, 

estymata NOT(1X) reprezentująca sumaryczną 

energię sygnału dynamicznego pomniejszoną  

o energię składowej 1X, estymata sygnału 

SMAX. Słabsze systemy monitorowania dokonu-

ją czasami estymacji przybliżonej SMAX, bo-

wiem nie uwzględniają prędkości obrotowej wi-

rnika. W systemach silniejszych prędkość obro-

towa wirnika jest kontrolowana dzięki sygna-

łowi znacznika fazy. 

Znacznik fazy jest wykorzystywany w w/w 

przypadkach podwójnie. Z jednej strony umoż-

liwia on określenie fazy składowej drgań NX,  

w odniesieniu do szczególnego punktu na wale, 

z drugiej natomiast steruje pracą filtrów współ-

bieżnych odpowiedzialnych za generację skła-

dowych NX. Liczba filtrów współbieżnych  

w systemie monitorowania jest podyktowana 

potrzebą aplikacji i dla różnych systemów 

monitorowania może być różna. 

Wektory NX posiadają ważne wtórne zastoso-

wanie w systemach monitorowania stanu tech-

nicznego, bowiem z ich pomocą mogą być de-

finiowane i w konsekwencji monitorowane tzw. 

obszary akceptacji. Obszar ten definiuje się 

przez zadanie dopuszczalnego przedziału 

zmienności amplitudy i fazy wektora NX. Tak 

zdefiniowany obszar akceptacji [3] jest monito-

rowany na poziomie sprzętowym. Dla wirniko-

wych maszyn elektrycznych (silniki, genera-

tory, …) w celu oceny ich stanu technicznego, 

wymagana jest realizacja pewnych specyficz-

nych pomiarów, które bezwzględnie wymagają 

zastosowania znacznika fazy. Są to: 

- pomiar szczeliny powietrznej: pomiar ma tym 

większe znaczenie im większa jest średnica 

wirnika maszyny i najczęściej jest realizowany 

dla dużych silników i generatorów stosowanych 

w elektrowniach wodnych; celem jego wyko-

nania stosowane są różne konfiguracje czujni-

ków (czujniki mocowane wyłącznie do stojana 

maszyny lub zarówno do stojana jak i do wir-

nika); pomiar stwarza możliwość zabezpiecze-

nia maszyny przed możliwością wystąpienie 

przytarcia między wirnikiem, a stojanem;  

w przypadku wykorzystywania znacznika fazy 

możliwe jest dodatkowo wskazanie, która część 

wirnika jest najbardziej zagrożona przytarciem; 

- pomiar indukcji magnetycznej w szczelinie: 

celem tego pomiaru jest ocena stanu technicz-

nego wirnika; pomiar jest przede wszystkim 

wykorzystywany dla generatorów, ale także 

może być stosowany dla silników; w celu jego 

realizacji niezbędny jest pojedynczy czujnik, 

mocowany do stojana maszyny i umożliwiający 

pomiar indukcji w Teslach; różnie realizowany 

jest post processing sygnału dla wirników  

z biegunami utajonymi oraz dla wirników z bie-

gunami jawnymi; w przypadku maszyn z bie-

gunami jawnymi (hydro-generatory, hydro-ze-

społy odwracalne oraz dużej mocy agregaty 

pompowe stosowane w elektrowniach pom-

powo-szczytowych) indukcja mierzona jest dla 

każdego z biegunów osobno; w systemie mo-

nitorowania można zadać wartości progowe 

(dolną i górną) i jeśli dla któregoś z biegunów 

nastąpi przekroczenie wartości granicznych, 

generowany jest alarm; podobnie jak w przy-

padku monitorowania szczeliny, dla której 

znacznik fazy umożliwia wskazanie miejsca 

największego ryzyka, to także w przypadku 

pomiaru indukcji uwzględnienie dla prowadzo-

nych analiz referencyjnego sygnału znacznika 

fazy umożliwia wskazanie biegunów, dla któ-

rych indukcja odbiega od normy. 

Detekcja zwarć w wirnikach cylindrycznych 

realizowana jest przez specjalizowane systemy 

monitorowania. Przykład takiego systemu po-

kazano na rys. 5. 
 

 
Rys. 5 System monitorowania zwarć uzwojeń 

wirnika generatora STMS 400 
 

Stosowanie znacznika fazy nie jest wymagane 

dla generatorów z cylindrycznymi wirnikami 

dwubiegunowymi, natomiast w przypadku wir-

ników cylindrycznych czterobiegunowych taka 

potrzeba już występuje. 

3.4. Estymaty wymagające znacznika fazy 
dla maszyn tłokowych 

O ile w przypadku maszyn wirnikowych ana-

lizy fazowe są prowadzone w odniesieniu do 

pewnego wyróżnionego punktu na wale, o tyle 
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w przypadku maszyn tłokowych (silniki, sprę-

żarki) wymagana jest identyfikacja większej 

liczby szczególnych położeń podzespołów tych 

maszyn. Na rys. 6 pokazano specjalne koło in-

stalowane na końcu wału korbowego sprężarki 

tłokowej, które umożliwia indykację większej 

liczby znaczników fazy (tzw. Multi-Keyphasor) 

na jeden obrót wału korbowego tej maszyny. 

Liczba ta odpowiada na ogół liczbie cylindrów 

maszyny. 

 
 

Rys. 6.  Specjalne koło umożliwiające generację 

multi-znacznika fazy. 
 

W przypadku sprężarek tłokowych znacznik 

fazy jest potrzebny dla efektywnej pracy moni-

torów nadzorujących drgania mechaniczne, 

położenie tłoczyska oraz pulsacje ciśnienia me-

dium
1
. W słabszych systemach monitorowania 

indykacja położenia poszczególnych tłoków jest 

realizowana w oparciu o znacznik pojedynczy 

co nie zapewnia tak precyzyjnego wnioskowa-

nia jak możliwe w przypadku systemów wyko-

rzystujących multi-znacznik fazy. 

Na rys. 7 pokazano porównanie błędów indyka-

cji kąta położenia poszczególnych tłoków  

w przypadku zastosowania pojedynczego zna-

cznika fazy oraz Multi-Keyphasor. Z porówna-

nia tego wynika, że w przypadku pojedynczego 

znacznika fazy błąd skuteczny wynosi niemal 

2O natomiast w przypadku multi-znacznika es-

tymacja fazy jest zdecydowanie lepsza, a błąd 

skuteczny jest niższy niż   0,5O. 

                                                 
1
 W przypadku SYSTEMU 3500, monitory 

realizujące specjalizowane formy monitorowania, 

wymagające akwizycji sygnału multi-znacznika to: 

3500/70M, 3500/72M oraz 3500/77M. 

 

Rys.  7.  Porównanie błędów indykacji fazy dla 

różnych znaczników fazy  

 

Rys.  8.  Przykład definicji 6 okien czasowych 

dla których wyznaczana jest energia drgań 

 

Rys.  9. Pomiary drgań: sumaryczny oraz po-

miary w zdefiniowanych oknach czasowych 
 

O ile w przypadku maszyn wirnikowych znacz-

nik fazy jest na ogół potrzebny do wspomaga-

nia detekcji specyficznych składowych drgań  

o tyle w przypadku maszyn tłokowych znacznik 

wspomaga także detekcję specyficznych „okien 

czasowych”, dla których wyznaczana jest ener-

gia drgań. Na rys. 8 pokazano sześć okien cza-

sowych (odpowiadających określonym położe-

niom wału korbowego maszyny) zdefiniowa-

nych w systemie monitorowania, natomiast na 

rys. 9 przykładowy wynik pomiarów drgań rea-

lizowane dla tych okien (odpowiednio w słup-

kach od 3 do 8; słupek pierwszy obrazuje po-

miar sumarycznego poziomu drgań dla pełnego 

obrotu wału korbowego, natomiast w słupku nr 

2 pokazana jest informacja o napięciu kontrol-

nym [tzw. bias] informującym o stanie 

OK/NOT OK toru pomiarowego). 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 100

 

Rys. 10. Czujniki nadzoru położenia i dynamiki 

tłoczyska 
 

Ocena stanu technicznego tłoka jest realizo-

wana poprzez pomiary położenia i dynamiki 

tłoczyska oraz dzięki pomiarom ciśnienia w cy-

lindrze. 

Na rys. 10 pokazano dwa wzajemnie prostopa-

dłe czujniki służące do pomiarów położenia tło-

czyska. Pomiary statyczne i dynamiczne, dzięki 

znacznikowi fazy mogą być realizowane dla 

każdego z cylindrów w tym samym (wymaga-

nym przez procedurę pomiarową) położeniu. 
 

 
 

Rys. 11. Punkty charakterystyczne wykresu P-V 

nadzorowane w SMiZ  
 

Czujniki ciśnienia dynamicznego wspomagane 

informacją o położeniu tłoka (która jest do-

stępna z wystarczająco dużą dokładnością 

dzięki stosowaniu multi-znacznika fazy) służą 

do wyznaczania różnych charakterystyk, z któ-

rych jedną z najważniejszych jest charaktery-

styka P-V pokazana na rys.11. Zauważmy, że  

w SMiZ nie jest wyznaczana krzywa P-V,  

a jedynie nadzorowane charakterystyczne pun-

kty tej krzywej (zaznaczane kółkami na rysun-

ku).  

3.5. Inne estymaty wymagające znacznika fa-
zy  

Oprócz omówionych powyżej estymat w/w  

w SMiZ realizowanych jest szereg innych po-

miarów wymagających znacznika fazy, jak np. 

pomiar ekscentryczności (monitorowanie pro-

stolinijności wirników turbin stopnia WP), czy 

monitorowanie pęknięć łopatek (turbin i spręża-

rek) [4].  

W niektórych przypadkach czujnik znacznika 

fazy realizuje dodatkową funkcjonalność w sy-

stemie monitorowania. Może być np. wyko-

rzystywany w systemie monitorowania prze-

ciwnych obrotów wirnika, czy (dla niektórych 

turbin) także w systemie monitorowania i za-

bezpieczenia nadobrotów. 

4. Zakończenie  

W artykule omówiono metody implementacji 

znacznika fazy oraz sposoby jego wykorzysty-

wania w SMiZ stanu technicznego. Systemy te 

są potrzebne dla prewencyjnego utrzymania ru-

chu. W kolejnej części publikacji [3] omówiono 

sposoby wykorzystywania znacznika fazy  

w systemach nadzoru wspomagających predyk-

cyjną strategię UR oraz strategie silniejsze. 
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