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Streszczenie: W artykule omówiono problematykę wykorzystania znacznika fazy w systemach diagnostyki 

stanu technicznego maszyn stosowanych dla predykcyjnego utrzymania ruchu. Omówiono znaczenie znacz-

nika fazy dla analiz orbity, zróżnicowanych analiz widmowych, analiz wektorowych z grupy NX, a także dla 

specyficznych analiz dedykowanych wirnikowym maszynom elektrycznym  oraz maszynom tłokowym. Na 

zakończenie wskazano możliwość stosowania znacznika fazy w diagnostycznych systemach ekspertowych. 
 
Abstract: This paper describes ways of Keyphasor implementation for various machines at the stage of the 

diagnostic system used for the predictive maintenance. There is discussed an importance of the Keyphasor ap-

plication for orbit analysis, various types of spectrum, vector analysis of NX types, the specific analyses dedi-

cated to electrical rotating machinery, and reciprocating ones. A possibility of Keyphasor applications at the 

stage of diagnostic expert systems has been discussed in the final part, additionally. 
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1. Wprowadzenie 

W pierwszej części artykułu [1] omówiono za-

stosowanie znacznika fazy w systemach moni-

torowania i zabezpieczeń stanu technicznego,  

a więc takich, które wspomagają prewencyjne 

utrzymanie ruchu. Część druga jest poświęcona 

omówieniu zastosowań znacznika fazy w sys-

temach diagnostyki wspomagających predyk-

cyjne (lub bardziej od niego zaawansowane) 

UR.  

2. Rola znacznika w systemach akwizycji 
danych diagnostycznych 

W przypadku systemów diagnostyki, podobnie 

jak w przypadku SMiZ można wyróżnić syste-

my słabsze i silniejsze, których to zróżnicowa-

nie może być definiowane w zależności od np.  

- rodzaju pracy z sygnałami generowanymi 

przez czujniki podłączone do systemu monito-

rowania (symultaniczna lub skaningowa akwi-

zycja danych),  

- liczby sygnałów możliwych do podłączenia do 

systemu,  

- możliwości w zakresie akwizycji danych (je-

dynie w warunkach pracy stacjonarnej lub także 

w tzw. warunkach transientowych);  

- możliwości akwizycji danych w warunkach  

transientowych (z krokiem stałym lub zmien-

nym po obrotach);  

 
 

- możliwości sortowania danych w zależności 

od wartości wybranych zmiennych proceso-

wych oraz od liczby tych zmiennych; funkcjo-

nalność ta w przypadku systemów najlepszych 

nie jest limitowana;  

- różnorodności analiz diagnostycznych i esty-

mat sygnałów, które można generować w sys-

temie diagnostyki, itd. 

W kolejnych punktach omówione są analizy 

diagnostyczne wymagające znacznika fazy. 

2.1. Analiza orbity 

Pomiary drgań względnych (realizowane m.in. 

dla większych silników elektrycznych oraz ge-

neratorów łożyskowanych ślizgowo) na pozio-

mie systemu monitorowania są estymowane 

jako wartości międzyszczytowe sygnału prze-

mieszczeń drgań. Alternatywnie, w niektórych 

krajach, wciąż jeszcze jest realizowana estyma-

cja sygnału SMAX z dwóch wzajemnie prostopa-

dłych czujników XY. 

W przypadku orbit obrazowanych w systemie 

diagnostyki bez uwzględnienia znacznika fazy 

posiadają one kształt zamknięty. Znacznik fazy 

warunkuje dodatkowe możliwości prowadzenia 

wnioskowania w oparciu o precesję orbity. 
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Rys. 1. Połówkowe widmo kaskadowe stowarzy-

szone z analizą ORBIT PLUS 
 

Na rys. 1 pokazano szereg orbit, które posiadają 

znacznik fazy (punkt na orbicie w miejscu,  

w którym następuje przerwa jej ciągłości). 

Dzięki świadomości kierunku obrotów wirnika 

(pokazany na wykresach z pomocą strzałki), 

oraz dostępności znacznika fazy, możliwe jest 

wnioskowanie o w/w precesji orbity (tu: prece-

sji współbieżnej) i w konsekwencji bardziej 

precyzyjnie o stanie technicznym. Dla wszyst-

kich 6 analiz, wykorzystywane dla ich sporzą-

dzenia sygnały czasowe cechują się znacznym 

podobieństwem dla kolejnych obrotów wirnika, 

stąd też znacznik fazy znajduje się na analizach 

dokładnie w tym samym położeniu.  

Sytuacja taka nie zawsze jednak ma miejsce.  

W przypadku występowania istotnych energe-

tycznie asynchronicznych składowych drgań 

znacznik fazy będzie zmieniał swoje położenie. 

Na rys. 2 pokazano przykład takiej analizy wy- 

 
Rys. 2. Analiza orbity z niestabilnym położe-

niem znacznika fazy 
 

konanej z pomocą przebiegów czasowych  

o długości odpowiadającej kilkudziesięciu 

obrotom wirnika. 

Znacznik fazy jest także niezbędny do wyzna-

czania orbit filtrowanych typu NX. 

2.2. Widmo kaskadowe 

W diagnostyce wykorzystywane są dwa rodzaje 

widm przestrzennych: pierwsze z krokiem po 

czasie ∆T (widmo potokowe), a drugie z kro-

kiem ∆RPM = const po obrotach (widmo ka-

skadowe). W przypadku widma potokowego nie 

koniecznie musi być spełniony warunek  

∆T = const. 

Realizacja warunku ∆RPM=const jest realizo-

wana dzięki znacznikowi fazy, który dodat-

kowo w systemie diagnostyki jest wykorzysty-

wany jako sygnał tachometryczny umożliwia-

jący kontrolowanie i spełnienie warunku na 

stałość kroku po obrotach. 

Pokazane na rys. 1 połówkowe widmo kaska-

dowe drgań względnych umożliwia wniosko-

wanie o obszarach pobudzania się drgań (gdzie 

pod słowem „obszar” rozumienie się: zakres 

zmienności obrotów oraz pasmo częstotliwości, 

dla którego następuje zwiększenie poziomu 

drgań) oraz rozpoznanie częstotliwości rezo-

nansowych wirnika, a także częstotliwości re-

zonansów strukturalnych. 

Na rys. 3 pokazano przykład pełnego widma 

kaskadowego zrejestrowanego w czasie rozru-

chu maszyny, gdzie w pewnej fazie tego rozru-

chu rozpoczął się proces przycierania wirnika  

o część nieruchomą maszyny. 
 

 

Rys. 3.  Pełne widmo kaskadowe 
 

Ten rodzaj analizy jest bardzo dobrze skorelo-

wany z analizą orbity, bowiem dla analiz posia-

dających dominującą energię dla dodatniej czę-

stotliwości widma orbita wirnika posiada prece-

sję współbieżną, natomiast jeśli dominująca 

energia przypada w części ujemnej wtedy orbi-

towanie wirnika cechuje się precesją przeciw-

bieżną. 
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2.3. Analizy Bode’go 

Na analizę Bode’go składają się dwa wykresy,  

z których jeden przedstawia zmienność ampli-

tudy wektora NX drugi natomiast jej fazy  

w funkcji zmiany prędkości obrotowej wirnika. 

Tak jak było to opisane w [1] wektory NX oraz 

pewne miary pochodne wyznaczane z ich po-

mocą, mogą być estymowane na poziomie 

SMiZ z pomocą filtrów współbieżnych.  

W konsekwencji mówimy o estymacji sprzęto-

wej tych miar, a wyznaczone estymaty sygnału 

(w tym przypadku: liczby) są przekazywane do 

systemu diagnostyki, w którym mogą być obra-

zowane jako zależności funkcyjne. Liczba 

sprzętowych filtrów współbieżnych jest zde-

terminowana dla określonego SMiZ. 

Natomiast niezależnie, te same miary (oraz po-

dobne dodatkowe w stosunku do estymowa-

nych w SMiZ), mogą być wyznaczane metodą 

programową na poziomie systemu diagnostyki. 

Ta dualność postępowania umożliwia: 

- weryfikację zgodności estymacji w oparciu  

o metody sprzętowe i programowe, 

- wyznaczanie drogą programową dodatkowych 

(w stosunku do możliwości sprzętowych) esty-

mat sygnału będących funkcjami wektorów 

NX,  

- obliczenie estymat pochodnych na bazie 

wcześniej określonych wektorów NX. 

Na rys. 4 pokazano przykładową charaktery-

stykę Bode’go 1X dla agregatu dmuchawy na-

pędzanej silnikiem elektrycznym poprzez prze-

kładnię. Wirnik dmuchawy pracuje z prędko-

ścią nominalną powyżej 20 kRPM, a prędkość 

ta jest uzyskiwana w ciągu kilkunastu sekund 

od podłączenia zasilania do silnika.  

 

Rys. 4.  Charakterystyka Bode’go 1X maszyny 

wirnikowej 
 

Dla tego typu charakterystyk mogą wystąpić 

problemy z ich wyznaczeniem programowym 

ze względu na duży gradient zmiany prędkości 

obrotowej, natomiast bez problemu wyznacza 

się je z pomocą filtrów współbieżnych sterowa-

nych znacznikiem fazy na poziomie sprzęto-

wym [1]. Dokonane estymacje amplitudy i fazy 

wektora NX są przekazywane do systemu dia-

gnostyki wraz z etykietą informującą o odpo-

wiadających im prędkościach wirnika i tu pre-

zentowane na wykresach tak, jak pokazany na 

rys. 4. 

Czasami dla stanów transientowych mogą wy-

stąpić potrzeby wyznaczenia wektorów NX lub 

obliczanych z ich pomocą innych estymat sy-

gnału w liczbie większej niż to możliwe z po-

mocą filtrów współbieżnych dostępnych  

w SMiZ. W takiej sytuacji można posiłkować 

się metodami programowymi na poziomie 

systemu diagnostyki. Należy się jednak liczyć  

z możliwą niewydolnością obliczeniową syste-

mu diagnostyki w czasie rzeczywistym - tym 

większą im krótszy jest czas rozruchu maszyny 

oraz wyższa jest nominalna prędkość obrotów 

wirnika. 

2.4. Analizy biegunowe 

Analizy biegunowe NX, mogą być identycznie 

jak analizy Bode’go wyznaczane z pomocą 

metod sprzętowych i programowych. Istnieje 

jednoznaczna transformacja z wykresu Bode’go 

do analizy biegunowej i na odwrót. Fakt, że  

w systemie diagnostyki wykorzystuje się oby-

dwa w/w formaty wynika z faktu, że każdy  

z nich cechuje się zróżnicowaną przydatnością 

na okoliczność pewnych szczególnych wnio-

sków diagnostycznych. 

Na rys. 5 pokazano przykład charakterystyk 

biegunowych wykonanych w tym samym cza-

sie z pomocą czujników obserwujących drgania 

wału i zainstalowanych w dwóch kolejnych ło-

żyskach maszyny.  

 

Rys. 5. Charakterystyki biegunowe IX dla 

dwóch kolejnych łożysk (Ł1 i Ł2) 

Charakterystyki te zawierają informację o pręd-

kościach obrotowych wirnika przypisanych do 

poszczególnych wektorów drgań 1X i pokazują 

typową pierwszą oraz drugą postać drgań wła-
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snych: pierwsza postać przypada dla 2730 RPM 

(wektory są w fazie wzdłuż osi wirnika) nato-

miast druga postać przypada dla 7420 RPM 

(wektory są w przeciwfazie w obu węzłach ło-

żyskowych). 

 

Rys. 6. Charakterystyki biegunowe 5X dla róż-

nego stanu technicznego silników 
 

Na rys. 6 pokazano charakterystyki biegunowe 

NX wykonane w stanach transientowych dla 

dwóch agregatów pomp pionowych napędza-

nych silnikami elektrycznymi. W tym przy-

padku N=5 i odpowiada liczbie łopat wirnika 

pompy oraz w konsekwencji spodziewanemu w 

systemie wymuszeniu umożliwiającemu prze-

prowadzenie analizy dla pasma częstotliwości, 

w którym zawierały się wybrane rezonanse 

układu mechanicznego. Charakterystyka A od-

powiada dobremu stanowi technicznemu (czę-

stotliwość rezonansowa wynosi ~3100 RPM  

i została pokazana zielonym punktem), nato-

miast charakterystyka B pozwoliła zauważyć 

istotne obniżenie  częstotliwości  w/w  rezonan- 

 

Rys. 7. Charakterystyka APHT 2X zarejestro-

wana dla agregatu pompowego 

su (tu częstotliwość rezonansowa wynosi ~2540 

RPM i została pokazana czerwonym punktem) 

oraz pojawienie się (w wyniku obniżenia 

sztywności wirnika) kolejnego rezonansu wy-

noszącego ~8140 RPM pokazanego niebieskim 

punktem). Obniżenia częstotliwości rezonanso-

wych (rys. B) są ewidentnym dowodem zmniej-

szającej się sztywności wirnika spowodowanej 

procesem jego zaawansowanego pęknięcia. 

2.5. Analizy APHT 

O ile omówione w trzech poprzednich czę-

ściach analizy są typowe dla stanów transien-

towych, a jeszcze wcześniej omówiona analiza 

orbity jest użyteczna także w warunkach pracy 

ustalonej maszyny, o tyle analiza APHT jest ty-

powym formatem przydatnym przede wszyst-

kim dla maszyn charakteryzujących się stałymi 

obrotami wirnika. 

Nazwa „APHT” pochodzi od „Amplitude and 

PHase in Time” co oznacza, że jest to charakte-

rystyka opisująca zmianę amplitudy i fazy  

w funkcji czasu. Oznacza to dalej, że podobnie 

jak w przypadku wykresu Bode’go analiza ta 

bezwzględnie wymaga znacznika fazy, bowiem 

jest dedykowana określonym składowym we-

ktorowym drgań NX, a ich wyznaczenie (czy to 

na poziomie sprzętowym czy też programo-

wym) bez znacznika fazy nie jest możliwe. 

Na rys. 7 pokazano charakterystykę APHT 2X 

dla agregatu pompowego wody chłodzącej na-

pędzanego silnikiem elektrycznym. W chwili 

wyłączenia wał agregatu charakteryzował się 

znacznym pęknięciem poprzecznym, co bardzo 

dobrze odzwierciedla trend analizy pokazujący 

obniżanie się częstotliwości rezonansowej wir-

nika będące konsekwencją systematycznego 

obniżania sztywności (na charakterystyce wi-

doczne jest wyraźne „przejście rezonansu” 

przez wymuszenie typu 2X). 

 
Rys. 8. Charakterystyka biegunowa APHT 2X 
 

Podobnie jak w przypadku charakterystyki 

Bode’go, którą można przedstawić w postaci 

biegunowej, także i w przypadku charaktery-

styk typu APHT NX możliwa jest jej prezenta-

cja w postaci biegunowej. Przykład takiej cha-

rakterystyki pokazano w prawej części rys. 8 

(po stronie lewej pokazano trend zmiany am-
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plitudy i fazy wektora jak na rys. 7 – obydwa 

wykresy bazują na tym samym zbiorze danych 

zgromadzonych dla maszyny pracującej ze stałą 

prędkością obrotową). 

Przedstawiona charakterystyka jest realizowana 

programowo na poziomie systemu diagnostyki. 

Jedno z opisanych zastosowań znacznika fazy 

na poziomie sprzętowym [1] dotyczyło monito-

rowania zmienności wektorów NX – co może 

być realizowane z pomocą tzw. obszarów ak-

ceptacji. Oczywiście definiowanie obszarów 

akceptacji może mieć miejsce także na pozio-

mie systemu diagnostyki. Na rys. 9 pokazano 

przykładową zmienność wybranego wektora 

drgań i zdefiniowane dla niego trzy obszary ak-

ceptacji. 

 

Rys. 9. Przykład obszaru akceptacji dla wybra-

nego wektora NX sygnału drgań 
 

Nadzór obszarów akceptacji na poziomie sys-

temu diagnostyki może być bardziej efektywny 

niż nadzór na poziomie systemu monitorowa-

nia. Wynika to z faktu, że w systemie monito-

rowania nie ma na ogół możliwości uzmiennie-

nia definicji obszaru akceptacji w funkcji 

zmiany obrotów wirnika (a więc w stanach 

transientowych lub dla agregatów napędzanych 

silnikami o sterowanej prędkości obrotowej). 

Możliwość takiego uzmiennienia może być 

natomiast bez problemu realizowana na pozio-

mie systemu diagnostyki w oparciu o metody 

programowe. 
 

 
 

Rys. 10. Przykłady analiz kształtów szczeliny 
 

2.6. Grupa analiz dla nadzoru szczeliny 

Na poziomie sprzętowym realizowane jest mo-

nitorowanie wielkości szczeliny między stoja-

nem a wirnikiem oraz możliwe było zorgani-

zowanie zabezpieczeń zapobiegających wystą-

pieniu przytarcia. Dane gromadzone z czujni-

ków mogą być na szereg różnych sposobów 

przedstawione w systemie diagnostyki na oko-

liczność prowadzenia wnioskowania o różnych 

formach niepoprawności działania silników 

i/lub generatorów. Wnioskowanie takie nie by-

łoby możliwe do przeprowadzenia w przypadku 

braku znacznika fazy. 
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Na rys. 10 pokazano szereg analiz stanowią-

cych podstawę wnioskowania o stanie tech-

nicznym wirnikowej maszyny elektrycznej ze 

względu na kształt jej szczeliny. I tak: 

A) z prawej strony pokazano stojan (z zazna-

czonymi punktami mocowania do niego czujni-

ków [tu czterech]) oraz wirnik, z lewej nato-

miast uzyskany wykres odpowiadający tech-

nicznemu stanowi idealnemu; wykresy dla każ-

dego czujnika są linią prostą, a wszystkie te li-

nie są poziome i pokrywają się; w tym dosko-

nałym stanie sprawność działania jest maksy-

malna, generowane ciepło najmniejsze, brak 

jest niewywagi magnetycznej i w konsekwencji 

drgania są także najmniejsze; 

B) stojan i wirnik posiadają kształt okręgów, 

natomiast ich osie nie są współosiowe; stan od-

powiada statycznej ekscentryczności wirnika; 

wykresy z czujników są liniami prostymi po-

ziomymi, nie pokrywającymi się; na stojanie 

obserwowana jest składowa drgań 2X oraz nie-

zrównoważenie fazowe; występuje zwiększone 

ryzyko przycierania stojan – wirnik na określo-

nym kierunku stojana; 

C) również tutaj stojan i wirnik posiadają 

kształt okręgów, natomiast oś wirnika jest 

przemieszczona w stosunku do osi geometrycz-

nej; w konsekwencji sygnały z czujników po-

krywają się, jednak nie posiadają kształtu linii 

prostej, a kształt „sinusa”; obserwowana jest tak 

niewywaga mechaniczna, jak i magnetyczna 

skutkujące zwiększonym poziomem drgań w 

częstotliwości 1X; stan ten opisywany jest jako 

zwiększona ekscentryczność dynamiczna wir-

nika; zwiększone oddziaływanie magnetyczne 

może doprowadzić do przycierania wirnika wo-

kół wewnętrznej powierzchni stojana;  

D) wirnik nie posiada kształtu kolistego (na ry-

sunku pokazany jako elipsa) natomiast osie 

wirnika i stojana są współosiowe; krzywe gene-

rowane z poszczególnych czujników pokrywają 

się i posiadają liczbę lokalnych minimów od-

powiadającą liczbie „zafalowań” kształtu wir-

nika (na rysunku ze względu na kształt elip-

tyczny widoczne są dwa minima); lokalnie mi-

nimalne  szczeliny przemieszczają się wraz z 

obrotem wirnika; maszyna posiada zarówno 

niewywagę mechaniczną, jak i magnetyczną; 

obserwowane są zwiększone drgania NX (dla 

sytuacji przedstawionej na rysunku: N=2); 

zwiększa się ryzyko wystąpienia przycierania 

wirnika wokół wewnętrznej powierzchni sto-

jana;  

E) stojan nie posiada kształtu kolistego (na ry-

sunku pokazany jako elipsa) natomiast osie 

wirnika i stojana są współosiowe; wykresy są 

podobne do tych z przypadku „B”; lokalnie mi-

nimalne szczeliny pozostają cały czas w tym 

samym miejscu; sprawność maszyn jest po-

mniejszona; obserwowane jest lokalne zwięk-

szenie temperatur stojana (w miejscach mini-

malnych odległości do wirnika); zwiększa się 

ryzyko lokalnego przytarcia stojana (tzn. nie 

byłoby to przytarcie obwodowe). 

Opisane powyżej przykłady wnioskowania  

o kształcie wirnikowej maszyny elektrycznej 

dotyczą uszkodzeń „podstawowych”. W prak-

tyce na maszynach mamy z reguły do czynienia 

z odstępstwami rzeczywistego stanu technicz-

nego od stanu idealnego jako sumy w/w przy-

padków o różnym stopniu zaawansowania. 

Przykład rzeczywistej analizy zmienności 

szczeliny, dla maszyny wykorzystującej 4 czuj-

niki pokazano na rys. 11. 

 

Rys. 11.  Przykład analizy kształtu szczeliny 
 

Celem lepszego rozpoznawania uszkodzeń re-

alizuje się:  

- pomiary z pomocą większej liczby czujników 

mocowanych do stojana, a liczba ta jest tym 

większa im większa jest średnica wirnika, 

- pomiary z pomocą czujników zamocowanych 

do wirnika, 

- w przypadku maszyn o większej długości 

(wysokości) wirnika pomiary szczeliny wyko-

nuje się w dwóch przekrojach. 

2.7. Graficzna prezentacja analizy FLUX 

Obserwacja strumienia magnetycznego między 

stojanem, a wirnikiem jest prowadzona z pozy-

cji pojedynczego czujnika zamocowanego do 

stojana lub/i do wirnika. O ile na poziomie 

SMiZ dostępne są jedynie charakterystyki 

punktowe tego pola, o tyle na poziomie systemu 

diagnostyki (podobnie jak w przypadku wykre-

sów szczeliny) dokonuje się graficznej prezen-
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tacji z pomocą wykresów prostokątnych i ko-

łowych [biegunowych]). Wykonanie tych cha-

rakterystyk jest warunkowane istnieniem refe-

rencyjnego sygnału z czujnika fazy. 

W przypadku maszyn odwracalnych stosowa-

nych w niektórych elektrowniach pompowo-

szczytowych dla tej samej maszyny, winny być 

wykonywane wykresy flux odpowiadające róż-

nym stanom procesowym: reżim generatorowy 

i silnikowy. 

2.8. Specjalizowane analizy dla maszyn tło-
kowych 

W [1] omówiono potrzebę posiłkowania się 

znacznikiem fazy w przypadku monitorowania 

maszyn tłokowych. Na poziomie systemów 

monitorowania nadzorowane są jedynie cha-

rakterystyczne punkty ważnych dla oceny cha-

rakterystyk tak, jak to pokazano na rys. 11  

w [1]. W przypadku systemu diagnostyki do-

stępne są nie tylko w/w punkty, ale także kom-

pletne charakterystyki P-V wraz z prezentacją 

dynamicznych zaburzeń sygnału (pulsacje ci-

śnienia) mogących wystąpić w przypadku róż-

nych odstępstw od dobrego stanu technicznego.  

3. Wykorzystywanie znacznika w syste-
mach ekspertowych 

Zadaniem systemów ekspertowych jest wspo-

maganie procesu przetwarzania danych diagno-

stycznych w informacje użyteczne dla służb 

utrzymania ruchu (a czasami także produkcyj-

nych). Zaawansowane systemy diagnostyczne 

(np. SYSTEM 1 [2]) oferują z jednej strony 

specjalizowane grupy reguł ekspertowych de-

dykowanych wspomaganiu wnioskowania dia-

gnostycznego dla różnych maszyn z drugiej 

natomiast także specjalizowane narzędzia 

umożliwiające generowanie nowych reguł.  

W przypadku systemów ekspertowych nie 

można tak jednoznacznie mówić o wykorzysta-

niu znacznika fazy jak w przypadku SMiZ oraz 

na poziomie akwizycji i typowego przetwarza-

nia danych diagnostycznych. Tu, zakres tego 

wykorzystania wynika przede wszystkim z in-

wencji twórcy.   

 

Rys.  12.  Dekompozycja sił działających na tło-

czysko 
 

Pewne narzędzia oprogramowania szkieleto-

wego są dedykowane wykorzystywaniu infor-

macji fazowej, a spora grupa reguł eksperto-

wych wykorzystuje fazę. Przykładem takiego 

zorientowanego fazowo wnioskowania mogą 

być: 

- rozróżnianie niewywagi mechanicznej, ma-

gnetycznej i hydraulicznej w pakiecie HydroX 

dedykowanemu hydrogeneratorom pionowym 

[3], 

- generowanie wykresu obciążenia tłoczyska 

(vide rys. 12), czy  

- rozpoznawanie prądów / napięć wałowych 

prowadzących do erozji elektrostatycznej pod-

zespołów.  
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