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NOWA METODA USTAWIANIA NAPĘDÓW PRZEMYSŁOWYCH  

 
A NEW METHOD FOR SETTING INDUSTRIAL DRIVES  

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób wykorzystania inżynierii odwrotnej w diagnostyce wytwarza-
nia, montażu i ustawień napędów przemysłowych maszyn obrotowych wielkogabarytowych na przykładzie 
suszarni bębnowej. Podstawą proponowanej metody jest bezdotykowy i bardzo szybki pomiar laserowy geo-
metrii 3D obiektów rzeczywistych podczas ich wytwarzania i montażu. Na tej podstawie tworzona jest gęsta 
chmura punktów zawierających miliony punktów zorientowanych w przyjętym układzie współrzędnych 3D  
i które składają się na szczegółowy obraz badanego obiektu. W proponowanej metodzie otrzymane punkty zo-
stały połączone w trójkąty tworząc przestrzenną siatkę, a następnie dokonano transformacji na powierzchnie, 
na podstawie których wyznaczono podstawowe relacje geometryczne (kątowe i liniowe) między ważniejszymi 
elementami suszarni. Poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych takich, jak Inventor i SolidWorks usta-
lono dokładność wykonania bardzo ważnych elementów maszyny z punktu widzenia pracy napędu, a których 
wyznaczenie tradycyjnymi metodami pomiarowymi, ze względu na kształt i wymiary badanych części, jest 
bardzo trudny. Opisana w artykule metoda pozwoliła zmierzyć rzeczywiste odchyłki montażowe kształtów, 
jak i wzajemnej prostopadłości wybranych części. Na tej podstawie dokonano jakościowego sprawdzenia, czy 
rzeczywista odchyłka mieści się w granicach dopuszczalnej tolerancji wykonania. 
 

Abstract: In paper shows run a 3d scan elements revolving drum dryer Trimble scanner and processing point 
cloud created by manufacturing scale-ning. Trimble scanner is an advanced laser device designed for use 
wherever you need quickly obtain accurate data. The result was scanning point cloud that has been treated with 
a view to removing unnecessary points and noise. The resulting points are combined to form a network of tri-
angles. Transforming the grid allowed to change it to the surface, has been appointed the angle between the 
elements of the dryer. Through the use of tools such as Inventor or SolidWorks 4 was determined by the accu-
racy of the machining and processing of the mechanical most important elements of the machine, which de-
termine by measuring the elements due to the size and shape of parts is not possible. That method allows de-
termine the limiting deviation in the implementation of part or the whole machine, having a runtime error tol-
erances and squareness.     
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1. Wstęp 

System skaningu 3d jest dziś dynamicznie roz-
wijającą się technologią pomiarów przestrzen-
nych, dzięki czemu znajduje zastosowanie  
w coraz to nowych dziedzinach techniki i nauki. 
Możliwości, które wyróżniają tę metodę to 
określenie współrzędnych w przestrzeni, wizu-
alizacja dowolnego obszaru skomplikowanych 
obiektów, konstrukcji, budynków, czy wnętrz  
z dużą szybkością i dokładnością. Coraz 
dokładniejsza technika pomiaru jak i możliwość 
opracowań wyników powoduje wdrażanie tej 
technologii do coraz to nowych zastosowań 
przemysłowych, w tym również diagnostyki 
ustawiania napędów [6, 8, 20].  
Dane pozyskane metodą skaningu laserowego 
można poddać dowolnej obróbce przy użyciu  

 
 

specjalistycznego oprogramowania mającego 
funkcję modelowania i wizualizacji [6, 11, 12]. 
Uzyskane w ten sposób obiekty wirtualne łatwo 
analizować w zakresie wzajemnego położenia 
obiektów i wyznaczenia na tej podstawie jako-
ściowych wskaźników oceny położenia i kształ-
tu [11, 12].  
W niniejszej pracy wskazano przydatność sto-
sowania technologii bezdotykowego skaningu 
laserowego w procesie produkcyjnym maszyn 
wielkogabarytowych na przykładzie suszarni 
bębnowej. Podczas produkcji takich maszyn 
głównym problemem technicznym jest prawi-
dłowe ustawienie napędu względem innych 
elementów ruchomych tej maszyny oraz za-
chowanie współosiowości bębna oraz rolek za 
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pośrednictwem, których realizowany jest ruch 
obrotowy.  

2. Opis badanej maszyny  

Do badań wybrano obiekt odznaczający się du-
żymi gabarytami, złożoną konstrukcją i ele-
mentami, które podczas pracy się obracają. Za-
proponowany do badań obiekt to suszarnia bęb-
nowa zwana również suszarnią obrotową.  
Jej czas bezawaryjnej pracy w dużej mierze 
zależy od jakości montażu i ustawienia napędu.  
Największą trudność stanowi zachowanie 
współosiowości wszystkich obracających się 
elementów [8].  

 
Rys. 1. Przykładowa suszarnia bębnowa  

a)  

b) 
c)  d)  

 

Rys. 2. Elementy montażowe mające wpływ na 

trwałość eksploatacyjną suszarni: a) kołnierz 

centrujący, b) kołnierz wraz z wałem napędo-

wym, c) układ rolkowy, d) gniazdo łożyskowe 

rolki 

Suszarnie bębnowe są stosowane przy produk-
cji np. zapraw w przemyśle budowlanym i ce-

mentowo-wapienniczym oraz suszarnictwie 
artykułów spożywczych.  
W zależności od suszonego materiału, stosuje 
się w suszarniach różne średnice, długości i prę-
dkości obrotowe. Średnica bębna może osiągać 
wymiar do 2,5 m przy długości sięgającej nawet 
kilkanaście metrów. Przykład suszarni bębno-
wej przedstawiono na rysunku 1. Główne ele-
menty mające wpływ na trwałość użytkowania 
suszarni ze względu na zachowanie osiowości 
przedstawiono na rysunku 2. 

3. Charakterystyka problemu  

Suszarnia bębnowa jest urządzeniem, które ze 
względu na gabaryty oraz błędy owalności  
i wymiarów liniowych jest trudnym obiektem 
do sprawdzenia poprawności wykonania. Jed-
nym z jakościowych ograniczeń jest zachowa-
nie owalności bębna. Na proces produkcji kor-
pusu bębnowego wchodzi szereg operacji ta-
kich jak cięcie, podginanie, walcowanie, kali-
browanie, spawanie [5, 8]. Przy każdej z tych 
operacji może powstać odchyłka od wymaga-
nych wymiarów.  
Również pierścienie jezdne, które są wykonane 
na specjalistycznych maszynach obróbki skra-
waniem (maszyny typu CNC) z zachowaniem 
dopuszczalnych tolerancjami podczas zamoco-
wania na korpusie wymagają zachowania do-
kładnego ustawienia względem osi suszarni  
i prostopadłości do podstawy [3, 4]. W takich 
warunkach bardzo łatwo o popełnienie błędu 
podczas ustawienia np. pierścieni, dla montażu 
których dopuszczalna tolerancja poprawnego 
wykonania wynosi +/-0,2mm [8].  
Następną istotną trudnością jest zamocowanie 
wału napędowego przenoszącego ruch obro-
towy względem korpusu bębna [5]. Ze względu 
na technologię wykonania oraz gabaryty, bar-
dzo łatwo o niedokładność.  
Niedokładności i błędy ustawień ww. elemen-
tów mają bezpośredni wpływ na nadmierne zu-
żywanie się rolkowych elementów jezdnych. 
Rolki wraz z pierścieniami praktycznie nie zu-
żywają się podczas prawidłowej pracy. Rolki 
równomiernie obciążone na całej powierzchni 
styku wykonują ruch obrotowy bez udziału sił 
skośnych. Wystąpienie sił skośnych skutkuje 
lokalnym „skrawaniem” pierścieni i rolek [8].  

4. Przyjęta metodyka badań 

Proponowana metoda ustawiania napędów po-
lega na wykorzystaniu skaningu laserowego 3D 
jako źródła pozyskania informacji o kształtach  
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i wymiarach rzeczywistych obiektów. Zgroma-
dzone podczas takich pomiarów wyniki w po-
staci tzw. chmury punktów zostaną wykorzysta-
ne do opracowania modelu wirtualnego wszyst-
kich istotnych elementów badanego obiektu  
z punktu widzenia prowadzonej analizy. Mode-
le wirtualne zostaną opracowane w środowi-
skach CAD/CAM. Modelowanie polega na zde-
finiowaniu wszystkich danych o obiektach, a ta-
kże wskazanie związków zachodzących pomię-
dzy nimi. Są one niezbędne do prawidłowego 
wyświetlenia i zrealizowania wzajemnej intera-
kcji [1, 2, 3, 9, 15, 16].  
Podstawowymi rodzajami tworzonych modeli 
są [15]: 
− modele analityczne, 
− modele szkieletowe, 
− powierzchnie aproksymujące: 
� krzywe Beziera,  
� b-spline,  
� NURBS 

− konstrukcyjna geometria bryłowa (solid mo-

deling), 
− drzewa ósemkowe.  

Uzyskany w ten sposób model wirtualny 3D 
jest obiektem wektorowym, dla którego każdy 
punkt znajdujący się na dowolnej powierzchni 
można wyrazić współrzędnymi położenia: x, y, 
z [16, 17, 18, 19]. Model 3D może posiadać ba-
zę danych opisowych oraz teksturę opisującą 
właściwości powierzchniowe obiektu [1, 2, 17, 
18].  
Kolejnym etapem przyjętej metodyki jest doko-
nanie analizy położenia obiektów w przestrzen-
nym układzie współrzędnych w oparciu o zbiór 
działań na jednej bądź kilku warstwach infor-
macyjnych. Stanowi o tym zbiór procedur, któ-
rych wynik działania uzależniony jest od poło-
żenia danych wejściowych w przestrzeni. Ana-
lizy przestrzenne stanowią istotę systemu in-
formacji przestrzennej oraz umożliwiają za-
mianę danych na informację. Analizy pionowe 
badają zależności obiektów i zjawisk, odno-
szące się do różnych powierzchni elementar-
nych, które znajdują się na różnych warstwach 
informacyjnych, natomiast analizy poziome ba-
dają zależności i zjawiska, które zachodzą  
w ramach jednej warstwy informacyjnej [16, 
17]. Analiza ma dostarczyć wskaźniki oceny 
jakościowej ustawienia wzajemnego elementów 
istotnych w punktu widzenia pracującej ma-
szyny oraz dopuszczalne tolerancje wykonania 
[3]. 

4.1. Skaning laserowy 3D   

Skanowanie laserowe umożliwia automatyczne 
pozyskiwanie danych i późniejsze ich przetwa-
rzanie. Związane jest ono z terminem Inżynierii 

odwrotnej (ang. Reverse Engineering), która 
zajmuje się wprowadzaniem obiektów do wir-
tualnej rzeczywistości, ich obróbką cyfrową 
oraz wizualizacją.   
Biorąc pod uwagę metodę pomiarów wyróżnia 
się skanery bezstykowe oraz stykowe. Do ska-
nerów bezstykowych zaliczane są przede wszy-
stkim skanery laserowe, a także skanery, które 
wykorzystują metody wizyjne oraz radarowe  
i ultradźwiękowe [11, 12].  
Podział skanerów ze względu na mechanizm 
skanowania obejmuje [6, 11, 12]: 
− lustro wahadłowe,  
− wielobok rotacyjny,  
− lustro eliptyczne,  
− rotację źródła promieniowania,  
− wykorzystanie światłowodów. 

Skaner laserowy umożliwia automatyczne reje-
strowanie kształtu oraz barw skanowanego 
przedmiotu. W skład układu pomiarowego ska-
nera laserowego wchodzi [10, 13]: 
− laser małej mocy, który emituje światło 

pomarańczowo-czerwone lub podczerwone, 
− lustro obrotowe, które umożliwia sterowanie 

kierunkiem wiązki lasera, 
− przetwornik CCD wysokiej rozdzielczości. 

Podczas skanowania miejsce, które podświe-
tlone jest przez wiązkę lasera, rejestrowane jest 
przez kamerę, wyposażoną w filtr, przepusz-
czający jedynie światło lasera. Dane o geome-
trii skanowanego obiektu otrzymywane są po-
przez obliczanie najbardziej oświetlonych 
punktów na matrycy CCD oraz przez połącze-
nie ich z informacją o odchyleniu lustra [10, 
13]. W celu zapewnienia wysokiej jakości po-
miaru skanowanie obiektu powinno być reali-
zowane z kilku stron tak, aby przysłaniające 
elementy nie powodowały zniekształcenia ob-
razu [6].  
Za pomocą skanera laserowego wyznacza się 
położenie punktów w dowolnym przestrzennym 
układzie współrzędnych XYZ. Gęstość skano-
wania odpowiada przyrostowi kątów piono-
wych i poziomych o jakie obraca się głowica 
skanująca w trakcie pomiarów a współrzędne 
punktów  wyznaczane są w stosunku do środka 
skanera. Określone są one przez kąty poziomy  
i pionowy oraz odległość do obiektu, która mie-
rzona jest przy pomocy wiązki laserowej. 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 204

Przetwarzanie danych w skaningu laserowym 
obejmuje takie etapy, jak [8, 10]: 
− wzajemną rejestrację chmur punktów i ich 

połączenie w jeden model, 
− filtracje danych, 
− interpolację danych. 

Urządzenie, którym dysponowali podczas ba-
dań autorzy to skaner laserowy firmy Trimble 
typ FX (rys.3). Urządzenie to zostało zaprojek-
towane przede wszystkim dla budownictwa 
okrętowego oraz zastosowań w przemyśle [13]. 
Posiada on pełne pole widzenia 360° x 270° 
oraz prędkość pomiaru do 190 tyś. punktów na 
sekundę. Skaner podczas pomiaru umieszczany 
może być zarówno na statywie jak i na innych 
wspornikach, co umożliwia jego stosowanie  
w różnych warunkach. Ponadto dostarczone 
wraz ze skanerem oprogramowanie firmy Trim-

ble pozwala na rejestrację pomiarów z dużą 
szybkością transmisji danych, dzięki czemu nie 
zachodzi konieczność jego poziomowania. 
Dzięki tej funkcji można dokonywać wzajem-
nego korygowania ułożenia kilku chmur z pun-
ktami. Dokładność skanera wynosi wówczas 
poniżej 1 mm [13]. 

 

Laser 
Obrotowe lustro 
Przetwornik CCD 

Rys. 3. Skaner laserowy typu FX firmy Trimble 

4.2. Pomiary z wykorzystaniem lasera 3D   

Przed skanowaniem 3D został zaplanowany 
sposób i miejsce wykonania pomiaru. Wybór 
miejsca pod stanowisko dokonuje się na pod-
stawie kryteriów, tak by była możliwa najbar-
dziej zbliżona i kompletna rejestracja przed-
miotu. Im więcej występuje części odstających, 
tym bardziej prawdopodobne jest zasłonięcie 
ważnych elementów przez inne elementy przy 
skanowaniu. 
W zależności od wielkości i rozległości eleme-
ntów ogranicza się ilość skanów. Jeśli przed-

miot skanowany nie jest zbytnio rozbudowany 
wystarczy tylko niewielka ilość skanów. Dzięki 
temu skraca się czas wykonania pomiaru jak  
i obróbki wyników. Ponieważ ważne jest, by 
obiekt był kompletnie odwzorowany w prze-
strzeni 3D, należało dodatkowo zeskanować 
miejsca, które podczas podstawowego pomiaru 
były zasłonięte tak, by uzyskać pełny model ba-
danego obszaru. 
Jeżeli gabaryty znacznie przekraczają zakres 
pomiarowy skanera, konieczne jest zastosowa-
nie znaczników referencyjnych. Znaczniki refe-
rencyjne pełnią funkcję układu odniesienia, by 
można było połączyć poszczególne skany w je-
dną całość. Ilość niezbędnych znaczników 
wynika z wielkości skanowanego obiektu. Im 
obiekt większy, tym wymaga użycia więcej 
znaczników, by zachodziły na siebie. Przykład 
uzyskanych wyników przedstawiono na ry-
sunku 4. 
Ostatecznie, biorąc pod uwagę ww. uwarunko-
wania, pomiary wykonano z sześciu miejsc na 
terenie hali uzyskując w ten sposób sześć ska-
nów badanego urządzenia. Później pojedyncze 
skany zostały połączone w jedną całość. 

 

Rys. 4. Rozmieszczenie znaczników podczas po-

miaru 
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Rys. 5. Wyniki pomiaru z dwóch różnych miejsc 

lokalizacji skanera 

Na rysunku 6 przedstawiono obiekt, który zo-
stał scalony z sześciu skanów. W obiekcie zo-
stało usunięte tło i wszystkie inne niepotrzebne 
elementy, które zostały zarejestrowane przez 
skaner. Skaner podczas pomiaru poruszał się 
wokół własnej osi rejestrując widok w zakresie 
360 stopni. Żółte trójkąty przedstawiają miejsce 
ustawień poszczególnych skanów lasera. 
 

 
 

Rys. 6. Scalony obraz chmury punktów wraz  

z lokalizacją obiektów istotnych z punktu widze-

nia prowadzonej analizy 

4.3. Metodyka wykorzystania pomiaru geo-
metrii 3D w diagnostyce  

Sposób wykorzystania pomiaru geometrii 3D 
badanych elementów zostanie przedstawiony na 
przykładzie wyznaczenia odchylenia kąta mię-
dzy osią wału napędowego, a powierzchnią 
czołową i kołnierza bębna (rys.6). Dokonano 
tego dwoma metodami.  
Pierwsza metoda polegała na wrysowaniu bryły 
walca w chmurę punktów reprezentującą po-
miar położenia rzeczywistego wału napędo-
wego oraz powierzchnię płaską w oparciu  
o chmurę punktów odpowiadającą powierzchni 
czołowej bębna. Bryłę walca i powierzchni pła-
skiej wyznaczono metodą aproksymacji poło-
żenia i wielkości (rys.7). Następnie wyzna-
czono linię normalną do powierzchni płaskiej  
i porównano z osią wrysowanego walca. Nie-

zgodność położenia osi walca i normalnej do 
płaszczyzny  wyrażona kątem odchylenia w ba-
danym przypadku wyniosła 89,889o. Analizę tą 
metodą  wykonano w programie AutoCad. 
W drugiej metodzie do analizy geometrycznej 
wzajemnego położenia obiektów wykorzystano 
oprogramowanie SolidWorks firmy Dassault. 
Oprogramowanie to w pakiecie Premium za-
wiera dodatek pn. Scan 3D, dzięki któremu 
możliwa była konwersja chmury punktów na 
obiekty powierzchniowe i bryłowe. W metodzie 
tej wykorzystano pomiarową chmurę punktów, 
która wynosiła początkowo ponad 12,6 miliona 
punktów. Prowadzenie analiz na tak dużych 
zbiorach punktów nie jest proste. Zbiory punk-
tów pochodzące bezpośrednio z pomiaru zawie-
rają, w zależności od warunków w jakich wy-
konywano pomiary, część punktów stanowią-
cych tzw. szum pomiarowy powstały np. w wy-
niku wpływu niepożądanych zjawisk tj. jak od-
bicia (refleks), nadmiar pary wodnej w powie-
trzu, itp. Usunięcie szumów pomiarowych po-
legało na wielokrotnym filtrowaniu zbioru 
punktów pod względem gęstości rozkładu  
i wzajemnego położenia punktów.  
W kolejnym etapie prac usunięto punkty pomia-
rowe odpowiadające tym obiektom, które nie 
były potrzebne z punktu widzenia prowadzonej 
analizy (rys.8). Po usunięciu niepotrzebnych 
punktów do dalszej części analiz wykorzystano 
199 605 punktów z chmury. Na podstawie uzy-
skanego zbioru punktów utworzono siatkę, 
którą w kolejnym kroku wygładzono, a następ-
nie wypełniono brakujące obszary [14]. Dla tak 
przygotowanego obrazu utworzono siatkę trój-
kątną (rys. 9), a z niej wygenerowano po-
wierzchnię walcową i płaską – podobnie, jak to 
miało miejsce w metodzie 1 (rys. 10).  

 

Rys. 7. Poszukiwana relacja wzajemna między 

osią wału napędowego i powierzchnią czołową 

bębna – metoda 1 

wał napędowy 

powierzchnia czołowa bębna 
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a) 
 

 
b)  

 
Rys. 8. Redukowanie zbioru punktów - metoda 2 

W celu sprawdzenia kąta pomiędzy wałem,  
a linią normalną do powierzchni czołowej bę-
bna utworzono dodatkowy walec, a następnie 
wykorzystano funkcję tworzenia wiązań jedne-
go elementu z drugim. 

 

Rys. 9. Siatka geometryczna utworzona z chmu-

ry punktów – metoda 2 

 
Rys. 10. Wygenerowana bryła walca i powie-

rzchni płaskiej – metoda 2 
 

Przy użyciu wiązania wału z otworem nie 
można było dokonać drugiego wiązania po-
wierzchni czołowej bębna z osią walca, ponie-
waż zmierzone odchylenie kątowe pomiędzy 
osią bryły walca i płaszczyzną wyniósł 0,08 
stopnia. W drugiej metodzie wykazano zatem, 
że kąt między osią wału, a powierzchnią czo-
łową bębna wyniósł 89,917o. 

4.4. Wynik analizy diagnostycznej  

Otrzymane pomiary skanowania laserowego 
poddane dwóm metodom badawczym wyzna-
czenia odchyłki geometrycznej pozwoliły na 
wyznaczenie odchyłek montażowych między 
osią wału napędowego i powierzchnią czołową 
suszarni. W metodzie 1 kąt ten wyniósł 89,889o, 
a w 2 metodzie - 89,917o. Różnica uzyskanych 
wyników to zaledwie 0,3%. 
Po uwzględnieniu lokalizacji położenia łożyska, 
które jest punktem oparcia dla bębna suszarni, 
wyznaczono, że odchyłka bicia na końcu wału 
jak i przy kołnierzu w najwyższym punkcie 
podczas obrotu suszarni wyniósł 0,82mm 
(rys.11). 
Biorąc pod uwagę wymiary i kształt suszarni 
wyznaczona odchyłka bicia na poziomie 0,82 
mm jest wynikiem świadczącym o prawidłowo 
wykonanym montażu. Według karty technolo-
gicznej urządzenia odchyłka powinna być nie 
większa niż 2 mm. 

 

Rys. 11. Wyznaczona analitycznie odchyłka mo-

ntażowa 

5. Podsumowanie  

Skaning laserowy 3D pozwala na wirtualizację 
elementu, części lub całej maszyny na ekranie 
komputera. Wspomagając się odpowiednimi 
programami komputerowymi można prowadzić 
analizy w celu sprawdzenia poprawności wy-
konania i montażu dowolnego urządzenia. Wy-
korzystane podczas badań urządzenie pozwoliło 
osiągnąć bardzo wysoki poziom odwzorowania 
skanowanego obiektu. Uzyskany obraz nie był 
rozmazany, nie posiadał zbyt dużej liczby 
punktów stanowiących szum pomiarowy.  
Posiadany zbiór punktów pozwolił na wyzna-
czenie obiektów bryłowych i powierzchnio-
wych dwoma różnymi metodami. Na podstawie 
wzajemnego położenia obiektów geometrycz-
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nych wyznaczono odchylenie kątowe między 
osią wału, a linią normalną do powierzchni 
czołowej bębna, które wyniosło około 0,1o. Jest 
to wynik dający pozytywną opinię ponieważ 
mieści się w klasie tolerancji określonej w kar-
cie charakterystyki do danej części. 
Błąd niezachowania idealnego położenia powo-
duje bicie wału przy przekładni stożkowo-śli-
makowej. Wartość odchylenia wyniosła  około 
0,8 milimetra. Jest to bardzo dobry wynik, który 
sprawia, że łożyska jak i przekładnia mecha-
niczna nie będą narażone na zbyt szybkie zu-
żywanie się. 
Przedstawiona metodologia wykorzystania po-
miaru położenia punktów pozwala na korygo-
wanie błędów produkcyjnych podczas montażu 
i ustawiania napędu względem części bębno-
wej. 
Poprzez wykorzystanie skanera laserowego 3D 
i programów informatycznych wspomagających 
działania inżynierskie można z dużą dokładno-
ścią już na etapie montażu i ustawiania napędu 
wyeliminować błędy produkcyjne.  
Nie wychwycenie takich błędów powoduje 
nadmierne i przyśpieszone zużywanie się ele-
mentów obracających. Dla przedsiębiorstwa 
produkcyjnego ograniczenie liczby błędów 
montażowych pozwala ograniczenie kosztów 
reklamacyjnych, a w dłuższej perspektywie po-
prawę wizerunku firmy.  
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