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PRĄDY ŁOŻYSKOWE W ORGANACH URABIAJĄCYCH 

KOMBAJNÓW GÓRNICZYCH  
 

BEARING CURRENTS IN CUTTING DRUMS OF HEADING MACHINE 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono  przyczyny powstawania prądu łożyskowego  w silnikach zasilanych 
bezpośrednio z sieci. Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono przebiegi napięcia wałowego i prądu łożyskowego. 
Przedstawiono przykłady uszkodzeń bieżni łożysk i elementów tocznych łożyska. Omówiono metody 
eliminacji prądów łożyskowych w organach urabiających kombajnów górniczych. Wnioski przedstawiono  
w rozdziale 3. 
 
Abstract: The paper are presented the causes of bearing currents forming during motor direct startup. On the 
figures 1 and 2 are shown waveforms of shaft voltage and bearing current. Examples of bearing races damages 
of cooperating rolling bearing elements are presented. The paper describes the methods for bearing currents 
elimination in cutting drums of heading machine. Conclusions drawn are presented in chapter 3. 
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1. Wstęp  

Prądy łożyskowe są zjawiskiem bardzo rozpo-
wszechnionym w maszynach elektrycznych. 
Bardzo duże wartości występują w silnikach in-
dukcyjnych dużej mocy zasilanych napięciem 
sieciowym podczas rozruchu bezpośredniego. 
W silnikach indukcyjnych trójfazowych o mo-
cach od 300 kW do 650 kW i napięciach zna-
mionowych 1000 V lub 3300 V, przeznaczo-
nych do napędu organów urabiających górni-
czych kombajnów ścianowych stwierdzono wy-
soki poziom napięć wałowych w stanach dyna-
micznych (rys. 1), wywołanych bezpośrednim 
załączeniem zasilania z sieci [1, 2, 3, 4].  

 
Rys. 1. Przebieg napięcia wałowego 

Tak wysoki poziom napięć wałowych może 
wywoływać prądy łożyskowe (rys. 2), co zna-
cznie przyśpiesza uszkodzenie węzłów łożys-
kowych. Przykłady takich uszkodzeń przedsta-
wiono na rysunkach 3 i 4. 

 
Rys. 2. Przebieg prądu łożyskowego 

 

Rys. 3. Nieregularne wżery na bieżni pierście-

nia zewnętrznego 

 

Rys. 4. Wżery liniowe na powierzchni wałeczka 
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2. Metody ograniczania prądów łożysko-
wych w organach urabiających 

Produkowane obecnie w kraju silniki o mocach 
300 kW i większych do napędu organów ura-
biających są wyposażone w wyprzęgniki obro-
tów, a ich moment obrotowy przenoszony jest 
do przekładni w ramieniu poprzez wałek bez-

pieczeństwa umieszczony wewnątrz przeloto-
wego wału drążonego silnika. W przypadku sil-
ników z wyprzęgnikami obrotów, po ich zabu-
dowaniu w ramieniu kombajnu, istnieją dwa 
obwody, w których mogą indukować się na-
pięcia wałowe (rys. 6). 

 

Rys. 6. Droga przepływu prądu łożyskowego w silniku indukcyjnym oraz w ramieniu kombajnu 

Pierwszą z tych dróg tworzą: drążony wał sil-
nika, obydwa łożyska wału oraz tarcze łoży-
skowe i korpus silnika. Prąd łożyskowy (ib1) 
płynący tą drogą stwarza zagrożenie dla łożysk 
wirnika silnika. Drugą drogę przepływu prądu 
łożyskowego stanowią: wałek bezpieczeństwa, 
łożysko wysprzęgnika, tarcza łożyskowa strony 

przeciwnapędowej, część korpusu ramienia, 
w którym posadowiony jest silnik oraz obudo-
wa i łożysko przekładni ramienia od strony sil-
nika (prąd ib2, ib3, ib5). W przypadku gdy wy-
stąpią odpowiednie warunki, gdy wałek 
bezpiecznikowy jest zazębiony z wałem sil-
nika, część prądu łożyskowego ib2 może płynąć 
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także poprzez łożysko silnika strony przeciw-
napędowej (prąd ib4). Dodatkowo w wyjątkowej 
sytuacji prąd ten może popłynąć także poprzez 
koła zębate przekładni (prąd ib6), a nie przez 
łożysko przekładni ramienia (prąd ib5). Prąd 
łożyskowy płynący tą drogą stwarza głównie 
zagrożenie dla łożyska wyprzęgnika (prąd ib3), 
łożyska silnika strony przeciwnapędowej (prąd 
ib4) oraz łożyska przekładni ramienia (prąd ib5). 
Analizując budowę i zasadę działania organów 
urabiających kombajnów górniczych można je-
dnoznacznie stwierdzić, że w przypadku wystę-

powania napięć wałowych, jedynym sposobem 
wyeliminowania prądów łożyskowych jest za-
stosowanie łożysk izolowanych. Należy jednak 
zaznaczyć, że w obwodach, w których płyną 
prądy łożyskowe występują tylko dwa łożyska, 
które można zastąpić łożyskami izolowanymi. 
Jest to łożysko silnika strony przeciwnapę-
dowej oraz łożysko wyprzęgnika obrotów. 
W przypadku zastosowania izolowanego łożys-
ka w silniku indukcyjnym od strony przeciw-
napędowej przerwany zostaje prąd łożyskowy 
ib1 zagrażający obu łożyskom silnika (rys. 7).  

 

Rys. 7. Droga przepływu prądu łożyskowego w silniku indukcyjnym oraz w ramieniu kombajnu po 

zastosowaniu izolowanego łożyska silnika strony przeciwnapędowej 
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W wyniku występowania napięcia wałowego 
pomiędzy końcami wałka bezpiecznikowego, 
nadal występuje prąd łożyskowy ib2 = ib3 
stwarzający zagrożenie łożysku wysprzęgnika 
(prąd ib3), łożysku przekładni ramienia od stro-
ny silnika (prąd ib5) oraz przekładni zębatej 

(prąd ib6) (rys. 7). W przypadku zastosowania 
tylko izolowanego łożyska wyprzęgnika obro-
tów przerwany zostaje prąd łożyskowy ib3 
stwarzający zagrożenie łożysku wyprzęgnika 
(rys. 8). 

 

Rys. 8. Droga przepływu prądu łożyskowego w silniku indukcyjnym oraz w ramieniu kombajnu po 

zastosowaniu izolowanego łożyska wyprzęgnika obrotów 

Nadal płyną prądy łożyskowe ib1, ib2, ib4, ib5, ib6 
pod wpływem obydwu indukowanych napięć 
wałowych (rys. 8). 
Tylko w przypadku jednoczesnego zastosowa-
nia izolowanego łożyska silnika strony przeciw-
napędowej oraz łożyska wysprzęgnika obrotów 

uzyskuje się  zadowalający efekt w postaci wy-
eliminowania wszystkich prądów łożyskowych 

ib1 – ib6 (rys. 9), zwiększając w ten sposób nie-
zawodność pracy górniczych kombajnów ścia-
nowych. 
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Rys. 9. Droga przepływu prądu łożyskowego w silniku indukcyjnym oraz w ramieniu kombajnu po 

zastosowaniu izolowanego łożyska wyprzęgnika obrotów i łożyska silnika strony przeciwnapędowej 

3. Wnioski 

Zjawisko indukowania się napięć wałowych, 
będących źródłem prądów łożyskowych jest 
zjawiskiem znanym w maszynach elektrycz-
nych dużej mocy. Z przedstawionej analizy bu-
dowy organu urabiającego kombajnu górnicze-
go widać, że w zależności od złożoności bu-
dowy  całego  układu  napędowego,   obwodów,  
w których indukują się napięcia wałowe może 
być kilka. Jednocześnie dróg przepływu prądów 
łożyskowych może być wiele. Świadczy to  
 

 
 
 

o złożoności problemu jakie niosą ze sobą prą-
dy łożyskowe. 
Na podstawie budowy organu urabiającego 
kombajnu górniczego można stwierdzić, że 
nadmierne napięcia wałowe silników mogą 
oddziaływać negatywnie zarówno na łożyska 
własne silnika, jak i na łożyska przekładni prze-
noszącej napęd z silnika do organu urabiające-
go. Celowe jest więc podjęcie badań mających 
na celu zmniejszenie napięć wałowych do po-
ziomu wartości bezpiecznych, które nie wywo-
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łają przepływu niebezpiecznych prądów łożys-
kowych. W konsekwencji nastąpi wydłużenie 
okresu bezawaryjnej pracy silnika bez konie-
czności instalowania w nim drogich łożysk 
izolowanych. 
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