
                                                               

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – ZO 5/2021/STER CPP/ZK z 28.05.2021 r. 
 
 

Opis i wymogi do przedmiotu zamówienia 

Dostawa systemu diagnostyki dwuśrubowego steru strumieniowego w trakcie testów na stacji prób 
oraz systemu diagnostyki prototypu dwuśrubowego steru strumieniowego wraz z konfiguracją 

systemów w siedzibie Zamawiającego. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia  

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch systemów diagnostyki dwuśrubowego steru 
strumieniowego wraz z konfiguracją systemów w siedzibie Zamawiającego. Adres dostawy i 
konfiguracji: Nowy Świat 38C w Gdańsku, 80-299.  

1.2. W skład dostawy wchodzi: 

A. Stacjonarny system diagnostyki dwuśrubowego steru strumieniowego w trakcie testów na 
stacji prób w oparciu o pomiar poziomu drgań, prędkości obrotowej wału oraz fazy, 
temperatury i ciśnień oleju hydraulicznego oraz nastawy skoku śrub. 

B. System diagnostyki prototypu dwuśrubowego steru strumieniowego w oparciu o pomiar 
wartości drgań, temperatury i ciśnień oleju hydraulicznego oraz nastawy skoku śrub. Pomiar 
realizowany na statku. 

 

2. Wymogi techniczne  

A.  
1. System diagnostyki na stacji prób ma mierzyć, archiwizować i analizować zmienne podane w 

tabeli nr 1. 
 

Tabela nr 1 
 Zmienne pomiarowe systemu diagnostyki na stacji prób 

Nr Nazwa zmiennej Rodzaj czujnika/sygnału Ilość 
czujników/sygnałów 

Częstotliwość 
próbkowania 

1) Wartość drgań Akcelerometr 4 Minimum 
częstotliwość 

czujnika x2 

2) Prędkość obrotowa wału 
wraz z pomiarem fazy 

Czujnik prędkości 
obrotowej i położenia  

2 - 

3) Ciśnienie oleju 
hydraulicznego 

Czujnik ciśnienia z 
przetwornikiem 

4 ≥100Hz 

4) Temperatura oleju 
hydraulicznego 

Czujnik temperatury z 
przetwornikiem 

4 ≥1Hz 

5) Zadana nastawa skoku 
śruby 

Sygnał analogowy z PLC 2 ≥100Hz 

6) Rzeczywista nastawa 
skoku śruby 

Przetwornik położenia 
kątowego 

2 ≥100Hz 

7) Ciśnienie oleju 
hydraulicznego 

Czujnik ciśnienia z 
przetwornikiem 
(wolnozmienny) 

1 ≥1Hz 



                                                               

 
 

2. Opis czujników pomiarowych/ sygnałów na podstawie tabeli nr 1: 
1) Akcelerometr (dostarcza Oferent): 

 Ilość osi pomiarowych- jedna 
 Mocowanie- poprzez gwint zewnętrzny 
 Wykonanie- przemysłowe ze stali nierdzewnej 
 Złącze kablowe- pionowe, gwintowane 
 Wyposażenie:  Każdy akcelerometr ma być wyposażony w płaską stopkę 

magnetyczną oraz magnetyczną stopkę do zakrzywionych powierzchni mocowane 
do akcelerometru poprzez gwint wewnętrzny.  

 Zakres pomiarowy ± 50g lub większy 
 Zakres częstotliwości co najmniej 0,5Hz- 10kHz 
 Czułość co najmniej 100mV/g 
 Czujnik wyposażony w przewód o długości 15m.  

2) Czujnik prędkości obrotowej i położenia (dostarcza Oferent): 
 Czujnik typu aktywnego (laserowy) 
 Zakres prędkości obrotowych: 0-3000 obr/min 
 Czujnik wyposażony w statyw w formie rozkładanego trójnogu 
 Czujnik wyposażony w przewód o długości 15m.  

3) Czujnik ciśnienia z przetwornikiem (posiada Zamawiający): 
 Sygnał 4-20mA 
 Zasilanie 8-36VDC 

4) Czujnik temperatury z przetwornikiem (posiada Zamawiający): 
 Sygnał 4-20mA 
 Zasilanie 20-32VDC 

5) Sygnał analogowy z PLC (PLC posiada Zamawiający): 
 Sygnał 4-20mA 

6) Przetwornik położenia kątowego (posiada Zamawiający): 
 Sygnał 4-20mA 
 Zasilanie 12-36VDC 

7) Czujnik ciśnienia z przetwornikiem (wolnozmienny) (posiada Zamawiający): 
 Sygnał 4-20mA 
 Zasilanie 8,5-36VDC 

 
3. System pomiarowy- cechy i wymagania: 

1) Automatyczne gromadzenie danych na dysku twardym komputera PC/ serwerze 
jednocześnie dla dwunastu sygnałów dynamicznych, pięciu wolnozmiennych i dwóch 
prędkości obrotowych (wymienionych w tabeli nr 1) 

2) Karta/moduł akwizycji ma posiadać wbudowaną pamięć wewnętrzną w celu zapewnienia 
płynności w rejestrowaniu danych.  

3) Próbkowanie z częstotliwością podaną w tabeli nr 1 dla wszystkich kanałów jednocześnie, 
bez utraty rozdzielczości.  

4) Tryby wyzwalania pomiaru: 



                                                               

 ręczny z poziomu programu 
 sygnałem cyfrowym z PLC (PLC posiada Zamawiający) lub przez modbus TCP 
 automatyczny przy przekroczeniu zadanej wartości drgań 
 okresowy wg ustalonego harmonogramu 

 
5) Karty/moduły akwizycji mają być wyposażone w kabel łączący z komputerem, długość 

kabla 10m.  
6) System zainstalowany na hali przemysłowej, nie narażony na czynniki zewnętrzne. 

Temperatura pracy 0-40°C. 
7) Komunikacja z komputerem poprzez modbus/TCP.  

 
4. Oprogramowanie- cechy i wymagania: 

1) Licencja oprogramowania na jednym komputerze typu laptop (komputer zapewnia 
Zamawiający) 

2) Oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 10 
3) Akwizycja, przetwarzanie, analiza zarejestrowanych sygnałów i prezentacja uzyskanych 

wyników: 
 Przebiegów dla wszystkich mierzonych sygnałów w funkcji czasu  
 Wartości skutecznej drgań oraz szczytowej 
 Przyspieszenie, prędkość drgań i przemieszczenie 
 Widma sygnału o rozdzielczości nie gorszej niż 0,1Hz 
 Widma obwiedni 
 Widma amplitudy 
 Parametrów statystycznych dla zmienności w czasie (średnia, odchylenie 

standardowe, mediana) 
4) Generowanie raportów do pliku pdf z wybranych przez Użytkownika pomiarów w postaci 

wykresów. 
5) Możliwość przeliczenia sygnału 4-20mA na zmienną zadaną przez użytkownika w postaci 

% i °, np. 4mA odpowiada -100% i -26°, 12mA odpowiada 0% i 0°, 20mA odpowiada +100% 
i +26°. 

6) Program wraz z modułami/ kartami akwizycji ma zostać skonfigurowany w siedzibie 
Zamawiającego w terminie wspólnie ustalonym przez Zamawiającego i Dostawcę ale nie 
później niż do 30.09.2021. 
 
Funkcjonalności nieobowiązkowe, ale punktowane dodatkowo: 

1) Możliwość porównania na jednym wykresie parametrów z pomiarów odbywających się w 
różnym czasie dla tego samego modelu steru strumieniowego. Np. przedstawienie na 
jednym wykresie wartości ciśnienia w czasie z kilku pomiarów lub widma sygnału z kilku 
pomiarów.  

2) Możliwość nanoszenia na jeden wykres czasowy parametrów o różnych jednostkach, np. 
ciśnienie w barach, wartość skuteczna drgań w mm/s i nastawa skoku śruby w %.  

3) Analiza rozbiegu i wybiegu na podstawie wykresów kaskadowych. 

  



                                                               

B.  
1. System diagnostyki zdalnej prototypu ma mierzyć i archiwizować zmienne podane w tabeli nr 

2. 
 

Tabela nr 2 
 Zmienne pomiarowe systemu diagnostyki zdalnej prototypu 

Nr Nazwa zmiennej Rodzaj czujnika/sygnału Ilość 
czujników/sygnałów 

Częstotliwość 
próbkowania 

1) Wartość drgań Akcelerometr 
dwuosiowy 

4 Minimum 
częstotliwość 

czujnika x2 

2) Ciśnienie oleju 
hydraulicznego 

Czujnik ciśnienia z 
przetwornikiem 

4 ≥100Hz 

3) Temperatura oleju 
hydraulicznego 

Czujnik temperatury z 
przetwornikiem 

1 ≥1Hz 

4) Zadana nastawa skoku śruby Sygnał analogowy z PLC 2 ≥1Hz 

5) Rzeczywista nastawa skoku 
śruby 

Przetwornik położenia 
kątowego 

2 ≥1Hz 

 
2. Opis czujników pomiarowych/sygnałów na podstawie tabeli nr 2: 

1) Akcelerometr dwuosiowy (dostarcza Oferent): 
 Ilość osi pomiarowych- dwie (może być czujnik trzyosiowy z wykorzystaniem 

dwóch kanałów) 
 Należy dostarczyć osobno  jeden czujnik zapasowy (czyli łącznie 5 sztuk) 
 Mocowanie- poprzez gwint zewnętrzny 
 Wykonanie- przemysłowe ze stali nierdzewnej 
 Złącze kablowe- poziome, zintegrowane 
 Kabel olejoodporny 
 Zakres pomiarowy ± 50g lub większy 
 Zakres częstotliwości co najmniej 0,5Hz- 5kHz 
 Czułość co najmniej 100mV/g 
 Czujnik wyposażony w przewód o długości 6m 
 Przewód zintegrowany z czujnikiem albo łączony przez złącze hermetyczne 
 Czujnik oraz pierwsze 2 metry kabla będą cały czas znajdować się w oleju 
 Odporność temperaturowa 0-70°C.  
 Na rysunku podano maksymalne wymiary czujnika: 



                                                               

 
 

2) Czujnik ciśnienia z przetwornikiem (posiada Zamawiający): 
 Sygnał 4-20mA 
 Zasilanie 8,5-36DC 

 
3) Czujnik temperatury z przetwornikiem (posiada Zamawiający): 

 Sygnał 4-20mA 
 Zasilanie 18-36DC 

 
4) Sygnał analogowy z PLC (PLC posiada Zamawiający): 

 Sygnał 4-20mA 
 

5) Przetwornik położenia kątowego (posiada Zamawiający): 
 Sygnał 4-20mA 
 Zasilanie 12-36VDC 

 
3. System pomiarowy- cechy i wymagania: 

1) Automatyczne gromadzenie danych w pamięci wewnętrznej jednocześnie dla dwunastu 
sygnałów dynamicznych i pięciu wolnozmiennych (wymienionych w tabeli nr 2) 

2) Pamięć wewnętrzna musi być takiej wielkości, aby była możliwość zapisania danych 
rejestrowanych przez łączny czas 4 godzin. Pomiar RMS musi być ciągły przez co najmniej 
30 minut. Natomiast widma amplitudy mają być mierzone nie rzadziej niż co 15 sekund.  

3) Moduły/karty akwizycji mają być zasilane przewodowo (nie z baterii) 
4) System ma udostępniać dane pomiarowe przez Internet. Podłączenie poprzez kabel 

sieciowy.  
5) Próbkowanie z częstotliwością podaną w tabeli nr 2 dla wszystkich kanałów jednocześnie, 

bez utraty rozdzielczości.  
6) Tryby wyzwalania pomiaru: 

 sygnałem cyfrowym z PLC (PLC posiada Zamawiający) lub przez modbus TCP 



                                                               

 automatyczny przy przekroczeniu zadanej wartości drgań 
7) System zainstalowany wewnątrz statku. Temperatura pracy -10 +40°C. 

 
Funkcjonalności nieobowiązkowe, ale punktowane dodatkowo: 

1) Funkcja rejestracji przebiegu czasowego na co najmniej 4 sekundy przed wystąpieniem 
warunku wyzwolenia rejestracji 
 

4. Oprogramowanie- cechy i wymagania: 
1) Oprogramowanie ma być wykorzystane to samo, które będzie użyte do diagnostyki na 

stacji prób. Dane do analizy będą wysyłane z modułów/kart akwizycji przez Internet do 
laptopa z licencją oprogramowania.  
 
 

 

 
 

 


