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DIAGNOSTYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH SILNIKÓW 

ELEKTRYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU METODY ANALIZY 
CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ ORAZ METODY DETEKCJI OBWIEDNI 

 DIAGNOSTICS OF ROLLING BEARINGS IN ELECTRICAL MOTORS WITH 
THE USE OF FREQUENCY ANALYSIS METHOD AND ENVELOPE DETECTION 

METHOD 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości diagnostyczne łożysk tocznych napędów elektrycznych 
z użyciem metody analizy częstotliwościowej oraz metody detekcji obwiedni. Opisano rodzaje uszkodzeń ło-
żysk tocznych oraz przyczyny prowadzące do powstawania ich defektów przed i w trakcie eksploatacji. Za-
prezentowano klasyfikację rodzajów uszkodzeń łożysk tocznych zgodnie z normą ISO 15243:2004. Wskazano 
symptomy, powodowane uszkodzeniami łożysk tocznych, które prowadzą do wystąpienia awarii silników 
elektrycznych oraz możliwe działania mające wpływ na niezawodną pracę łożysk tocznych w napędach elek-
trycznych. Pokazano tablicę częstotliwości składowych widma obwiedni wibracji przy uszkodzeniach łożysk 
tocznych. Do badań posłużyła przekładnia na łożyskach tocznych stanowiąca część składową układu napędo-
wego młyna cementu. 
 

Abstract: Diagnostic properties of rolling bearings in electrical motors, with the use of frequency analysis 
method and envelope detection method, have been presented in the article. The types of damage to rolling 
bearings as well as causes leading to the occurrence of defects in rolling bearings, before and in the course of 
use, have been described. The classification of types of damage to rolling bearings in accordance with the ISO 
15243:2004 standard has been presented. The symptoms have been indicated that are a result of damage to 
rolling bearings, which lead to the occurrence of failures in electric motors as well as possible actions that in-
fluence reliable operation of rolling bearings in electrical drives. The chart of component frequencies of vibra-
tion envelope spectrum in case of damage to rolling bearings has been presented. The transmission gear on 
rolling bearings, constituting a component of power unit of a cement mill, has been used for research.  
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1. Wstęp 

Diagnostyka maszyn zajmuje się monitoringiem 
ich stanu technicznego. Stanowi podstawowe 
narzędzie służb utrzymania ruchu oraz służb 
eksploatacyjnych. Pozwala na wyznaczenie     
optymalnego czasu na konserwację i remont, 
co prowadzi do zaoszczędzenia wydatków 
na niepotrzebne przeglądy i nieprzewidziane   
postoje awaryjne. Obsługa w oparciu o stan 
techniczny maszyny jest najtańszą metodą eks-
ploatacji. Polega na tym, że dokonuje się na-
prawy maszyny, gdy jest taka konieczność, czę-
ści wymienia się wtedy, gdy są nadmiernie zu-
żyte, korekcję niewspółosiowości wału stosuje 
się wtedy, gdy powoduje ona nadmierne obcią-
żenia dynamiczne, wirnik wyważa się wtedy, 
gdy zostanie przekroczona dopuszczalna tolera-
ncja składowej drgań wymuszonej przez wzra- 

 
 

stające niewyważenie. Przyczynami awarii 
przemysłowych układów napędowych są uszko-
dzenia obwodów elektrycznych stojana i wirni-
ka, układu mechanicznego silnika, sprzęgła 
oraz elementów współpracujących maszyn 
i urządzeń. Do najczęstszych z nich można zali-
czyć uszkodzenia węzłów łożyskowych. Łoży-
ska toczne są powszechnie stosowane w ma-
szynach i spełniają bardzo ważne zadanie bez-
piecznego przeniesienia obciążeń roboczych 
z elementu wirującego na korpus maszyny przy 
jednocześnie małych oporach ruchu [1]. Dia-
gnostyka stanu łożysk obejmuje poszczególne 
etapy jego życia: proces produkcji i montażu 
w zakresie jakości wykonania, proces pracy 
w zakresie poziomu zużycia eksploatacyjnego 
ubytku lub zniekształcenia jego masy, pro-
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wadzącym w konsekwencji do całkowitego zni-
szczenia łożyska. 

2. Uszkodzenia łożysk tocznych i ich 
przyczyny  

Podstawowymi częściami łożyska tocznego są 
elementy toczne, koszyk, pierścienie z bież-
niami. Bieżnie przenoszące obciążenie w głów-
nym kierunku działania łożyska nazywane są 
bieżniami głównymi, prowadzące zaś element 
toczny lub przenoszące obciążenie w kierunku 
innym niż głównym nazywane są bieżniami 
pomocniczymi. Zadaniem koszyka jest oddzie-
lenie elementów tocznych w celu uniknięcia ich 
wzajemnego tarcia, równomierne ich rozmiesz-
czenie na obwodzie łożyska tym samym upo-
rządkowanie ruchu elementów tocznych, głów-
nie w czasie wchodzenia w strefę obciążenia  
i wychodzenia z niej. Rysunek nr 1 prezentuje 
budowę typowego łożyska tocznego. 

 
Rys. 1. Części składowe łożyska tocznego [2] 

Na rysunku nr 2 przedstawiono konstrukcję ty-
powego łożyska tocznego oraz podstawowe 
procesy w nim zachodzące. 

 

Rys. 2. Przykładowe łożysko toczne, konstrukcja 

i zachodzące w nim procesy [3] 

Łożysko toczne od chwili zamontowania i uru-
chomienia podlega procesowi zużycia. Tempo 
tego procesu zależne jest głównie od doboru ło-
żyska, prawidłowości montażu i eksploatacji. 

2.1. Charakterystyka uszkodzeń  

Do najczęściej podawanych w literaturze ro-
dzajów uszkodzeń łożysk tocznych w silnikach 
zaliczyć można: 

- łuszczenie, złuszczenie, 
- pęknięcia i wykruszenia, 
- zatarcia, zadarcia, 
- wgniecenia i nienormalne zużycie, 
- zakleszczanie, 
- uszkodzenia w wyniku przepływu prądu elek-
trycznego, 
- korozja. 
Inny podział rodzajów uszkodzeń łożysk tocz-
nych zawiera międzynarodowa norma ISO 
15243:2004 Rolling bearings – Damage and fa-
ilures – Term, characteristics and causes, która 
wprowadza klasyfikację uszkodzeń łożysk. Jej 
zakres i treść obejmuje definicje, opis charakte-
rystycznych cech, zmiany w wyglądzie ele-
mentów tocznych, bieżni i innych funkcjonal-
nych powierzchni łożyska dających podstawę 
do określenia rodzaju uszkodzenia. Prezentuje 
zestawienie możliwych przyczyn uszkodzeń ło-
żysk tocznych mogących wystąpić podczas 
eksploatacji. Regulacja określa sześć głównych 
grup uszkodzeń oraz szesnaście ich podgrup, 
rys. 3.  

 
Rys. 3. Klasyfikacja rodzajów uszkodzeń łożysk 

tocznych zgodnie z normą ISO 15243:2004 

Norma opisuje również mechanizmy prowa-
dzące do powstania każdego typu uszkodzenia. 
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Zmęczenie mate-
riału 

Zmiana w strukturze mate-
riału spowodowana przez 
powtarzające się naprężenia 
występujące w miejscach 
styku między elementami to-
cznymi a bieżniami. Zmę-
czenie objawia się w postaci 
łuszczenia – odłupywania się 
cząstek materiału od powie-
rzchni. Czas od rozpoczęcia 
łuszczenia do  osiągnięcia 
stanu zaawansowanego 
zmienia się w zależności 
od prędkości i obciążenia. 

Zmęczenie mate-
riału 

zapoczątkowane 
pod                        
powierzchnią 

Zapoczątkowanie mikropęk-
nięć pod powierzchnią bie-
żni. Kiedy te mikropęknięcia 
rozprzestrzenią się do powie-
rzchni następuje łuszczenie. 

Zmęczenie            
materiału        
zapoczątkowane 
na                   
pwierzchni 

Mikropęknięcia powierzch-
niowe. Uszkodzenia wierz-
chołków mikronierówności 
(chropowatości) powierzchni 
metalu w miejscu styku to-
cznego spowodowane nie-
wystarczającym smarowa-
niem. 

Zużycie Postępujące usuwanie mate-
riału, będące rezultatem 
wzajemnego oddziaływania 
dwóch stykających się         
powierzchni wykonujących 
w czasie pracy ruch ślizgo-
wy lub toczny/ślizgowy. 

Zużycie ścierne Wynik niewystarczającego 
smarowania lub wniknięcia 
zanieczyszczeń do łożyska. 

Zużycie    przy-
lgowe 

Przenoszenie materiału z je-
dnej powierzchni na drugą 
z równoczesnym generowa-
niem ciepła w czasie tarcia, 
czasami połączone z odpusz-
czaniem lub powtórnym ha-
rtowaniem powierzchni. 

Korozja Pogarszanie się stanu powie-
rzchni metalu w rezultacie 
utleniania lub reakcji chemi-
cznej na powierzchni metalu. 

Korozja 
od wilgoci 

 

Utlenianie powierzchni 
w obecności wilgoci. 

Korozja 
w wyniku                 
tarcia 

Reakcja chemiczna uaktyw-
niona przez względne mikro-
ruchy między współpracują-
cymi powierzchniami w pe-
wnych warunkach tarcia. 

Korozja cierna Utlenianie i zużycie wierz-
chołków mikronierówności 
powierzchni w warunkach 
występowania mikroruchów 
oscylacyjnych. 

Fałszywe odciski         
Brinella 

Tworzenie się płytkich wgłę-
bień w rezultacie mikroru-
chów spowodowanych przez 
cykliczne drgania, gdy ma-
szyna jest w stanie spoczy-
nku. Na bieżniach pojawiają 
się równomiernie rozłożone 
wgłębienia w odległościach 
odpowiadających rozstawo-
wi elementów tocznych. 

Erozja            
elektryczna 

Uszkodzenie stykających się 
powierzchni (usuwanie ma-
teriału) spowodowane prze-
pływem prądu elektryczne-
go. 

Nadmierne           
napięcie 

Iskrzenie i miejscowe na-
grzewanie spowodowane 
przepływem prądu w miej-
scu styku, wynikające z nie-
skutecznej izolacji. 

Upływ prądu Tworzenie się płytkich krate-
rów w wyniku przepływu 
prądu o małym natężeniu. 
Kratery są położone blisko 
siebie. Z biegiem czasu roz-
wijają się rowki równoległe 
do osi obrotu, które są rów-
nomiernie rozłożone. 

Odkształcenie 
plastyczne 

Odkształcenie trwałe, które 
pojawia się, gdy granica pla-
styczności materiału zostaje 
przekroczona. 

Przeciążenie Przeciążenie spowodowane 
działaniem obciążeń statycz-
nych lub udarowych, prowa-
dzące do odkształcenia pla-
stycznego (prawdziwe odci-
ski Brinella). 

Wgniecenie czą-
stek 

zanieczyszczeń 

Cząstki zanieczyszczeń, po 
których przetaczają się ele-
menty toczne tworzą w miej-
scach styku wgniecenia 
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scach styku wgniecenia 
w bieżniach i elementach 
tocznych. Wielkość i kształt 
wgnieceń zależą od własno-
ści fizycznych cząstek zanie-
czyszczeń. 

Wgniecenie 
w wyniku nie-
prawidłowej ob-
sługi 

Powierzchnie łożyska są 
wgniecione lub nacięte po-
przez twarde, ostre przed-
mioty. 

Pęknięcie Wytrzymałość materiału na 
rozciąganie zostaje przekro-
czona i następuje całkowite 
oddzielenie części elementu. 

Pęknięcie   wy-
muszone 

Pęknięcie będące rezultatem 
koncentracji naprężeń prze-
kraczającej wytrzymałość 
materiału na rozciąganie. 

Pęknięcie zmę-
czeniowe 

Pęknięcie będące rezultatem 
częstego przekraczania gra-
nicy wytrzymałości zmęcze-
niowej materiału. 

Pęknięcie   ter-
miczne 

Pęknięcia będące efektem 
ciepła powstającego przy 
wysokim tarciu. Zwykle są 
prostopadłe do kierunku ru-
chu ślizgowego. 

 

Awarie silników elektrycznych powodowane 
uszkodzeniami łożysk mogą wywołać awarie 
silników elektrycznych powodowane uszkodze-
niami łożysk mogą wywoływać następujące 
objawy [4, 5, 6]: 
− drgania mechaniczne i zwiększony hałas, 
− dodatkowe siły i momenty, 
− zmiany widma drganiowego i akustycznego, 
− zmiany widma prądu stojana, 
− wzrost temperatury, 
− zbyt częstą wymianę łożysk, 
− zbyt luźne osadzenie łożyska na wale, 
− problemy z obracaniem się wału. 

2.2. Przyczyny powstawania uszkodzeń  

Uszkodzenia łożysk możemy podzielić na 
przedeksploatacyjne i eksploatacyjne. Z uszko-
dzeniami przedeksploatacyjnymi mamy do czy-
nienia przed lub w czasie montażu łożyska, na-
tomiast z eksploatacyjnymi podczas bieżącej 
ich pracy. Do przyczyn przedeksploatacyjnych 
możemy zaliczyć: 
− nieprawidłowy dobór łożyska, 

− nieprawidłowy sposób montażu (deformacja 
łożyska, złe zamontowanie, tolerancja wy-
konania), 

− nieprawidłowe pasowanie na wale i w opra-
wie, 

− uszkodzone gniazdo łożyska na wale  
i w oprawie, 

− niewspółosiowość statyczna, 
− przepływ prądu elektrycznego przez łożysko 

(nadmierne napięcie), 
− nieprawidłowości powstałe w czasie produk-

cji (niejednorodność materiału, dokładność 
i tolerancja wykonania), 

− niewłaściwy transport, obsługa oraz prze-
chowywanie. 

Za przyczyny eksploatacyjne należy uznać: 
− nieodpowiednie smarowanie (metoda, śro-

dek smarny), 
− zmęczenie materiału, 
− niewłaściwe obciążenie (nadmierne, uda-

rowe, momentem lub ultra małe), 
− nieskuteczne uszczelnienia (woda, drobiny), 
− drgania (fałszywe odciski Brinella), 
− niewspółosiowość podczas pracy (niewywa-

ga, niecentryczność), 
− przepływ prądu elektrycznego przez łożysko 

(upływ prądu), 
− wpływ otoczenia łożyska (wał, obudowa, 

temperatura, zapylenie, wilgoć), 
− prędkość (wysoka prędkość, duże przyśpie-

szenie i opóźnienie, wstrząsy, wibracje, ło-
żysko nie obraca się), 

− niefachowa obsługa napędu. 
Na niezawodną pracę łożysk tocznych w napę-
dach elektrycznych składa się [7]: 
− dobry projekt węzła łożyskowego, 
− dobra jakość łożysk, 
− właściwy montaż łożysk, prawidłowe 

osiowanie napędu, 
− zapewnienie właściwych warunków i środo-

wiska pracy, 
− prawidłowa eksploatacja i obsługa, w tym 

smarowanie, 
− prawidłowa diagnostyka, 
− właściwy demontaż uszkodzonego łożyska, 

inspekcja uszkodzonego łożyska, określenie 
przyczyn powstałego defektu łożyska. 

3. Diagnostyka łożysk tocznych silników 
elektrycznych 

Głównym parametrem kontrolnym łożysk tocz-
nych jest pomiar generowanych przez nie 
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drgań. Zagadnieniem tym zajmują się takie 
firmy diagnostyczne jak: SKF, Brüel & Kjær, 
Schenck, Bently Nevada, IRD, SPM, NSK, Prü-
ftechnik Wibrem, Complex, TEC. Jako najważ-
niejsze metody diagnostyki łożysk tocznych, 
eksploatowanych w silnikach elektrycznych 
można wskazać [7]: 
− wykorzystanie ustaleń normowych PN  

i ISO, 
− wykorzystanie amplitudowych dykryminant 

bezwymiarowych procesów wibroakustycz-
nych, 

− metodę SPM (Shock Pulse Method), 
− wykorzystanie wytycznych SKF, 
− metodę SPA (Shock Profile Area), 
− metodę energii impulsowej SE (Spike 

Energy) firmy IRD, 
− metodę firmy Schenck, 
− metodę analizy częstotliwościowej, w tym 

CPB (Constany Percentage Bandwidth), 
− metodę Głównego Instytutu Górnictwa  

w Katowicach, 
− metodę SEE (Spectral Emitted Energy) 

firmy SKF, 
− metodę HFD (Hight Frequency Detection), 
− metodę REBAM (Rolling Element Bearing 

Activity Monitor) firmy Bently Nevada, 
− metodę emisji akustycznej, 
− metodę detekcji obwiedni, 
− zespół metod wykorzystujących analizę fał-

kową i sieci neuronowe, 
− metodę wykorzystania sygnału prądowego, 
− zespół metod oceny stanu smarowania. 

3.1. Metoda analizy częstotliwościowej  

 
β - kąt styku, kąt 

działania łożyska, 

BD - średnica 

elementu tocznego 

PD – średnica        

podziałowa 

nk - ilość elementów 

tocznych, 

fr - częstotliwość 

odpowiadająca 

prędkości              

obrotowej silnika 

(wału), Hz. 

Rys. 4. Łożysko toczne, wymiary 

W metodzie analizy częstotliwościowej doko-
nujemy badania stanu łożyska poprzez inferen-
cję spektralną widma drgań, które zawiera in-
formacje o jego właściwościach geometrycz-
nych, mechanicznych i funkcjonalnych. 

Korzystając ze wzorów (2, 3, 4, 5) [8, 9] można 
obliczyć charakterystyczne częstotliwości drgań 
powodowanych wystąpieniem punktowych de-
fektów w łożysku. Do badań wykorzystano ło-
żysko toczne, baryłkowe, poprzeczne, dwurzę-
dowe SKF 23238 CC W33 zainstalowane 
w przekładni napędu młyna cementu w jednej 
z opolskich cementowni, rys. 5. 

 
Rys. 5. Schemat układu napędowego młyna ce-

mentu 

Tabela 1 przedstawia dane łożyska konieczne 
przy wyliczeniu charakterystycznych częstotli-
wości uszkodzeń. 

Tabela 1. Dane konstrukcyjne łożyska tocznego 

typu SKF 23238 CC W33. 
Element   
łożyska 

Oznaczenie Wartość Jednostka 

Średnica 
elementu 
tocznego 

BD 36 mm 

Średnica 
podziałowa 
łożyska 

PD 250 mm 

Ilość       
elementów 
tocznych 

nk 19 −  

Kąt działa-
nia łożyska β 0 deg 

Częstotliwość odpowiadająca prędkości obroto-
wej silnika, obliczona ze wzoru (1) fr = 12,3 Hz. 

           

gdzie: n – prędkość obrotowa silnika. 

(1) 

Defekt koszyka, FTF (Fundamental Train Fre-
quency). 

        

       

(2) 

Defekt elementu tocznego, BDF (Ball Defect 
Frequency). 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 162

      

  

(3) 

Defekt bieżni zewnętrznej, BPFO (Ball Pass 
Frequency Outer). 

     

   

(4) 

Defekt bieżni wewnętrznej, BPFI (Ball Pass 
Frequency Inner). 

 

 

(5) 

Oprócz uszkodzeń podstawowych łożyska 
tocznego mogą wystąpić także inne defekty, 
które można wykryć, stosując analizę składo-
wych widma sygnału drganiowego. W tabeli 2 
za [10] przedstawiono diagnostyczne kryteria 
identyfikujące uszkodzenia łożysk tocznych. 

Tabela 2. Częstotliwości składowych widma    

obwiedni wibracji przy uszkodzeniach łożysk 

tocznych [10]. 

L.p. 
Rodzaj uszkodzenia, 

defektu 
Częstotliwość 
podstawowa 

1. 
Zukosowanie pierścienia                        
zewnętrznego  

2fBZ 

2. 
Ścieranie, zużywanie się 
pierścienia zewnętrznego, 
bieżni zewnętrznej  

fBZ 

3. 
Wklęśnięcia, pęknięcia na 
pierścieniu zewnętrznym 
bieżni zewnętrznej  

k fBZ 

4. 
Niejednorodny                
promieniowy naciąg  

fr 

5 
Ścieranie, zużywanie się 
wewnętrznego pierścienia 
bieżni wewnętrznej  

k fr 

6. 
Wklęśnięcia, pęknięcia na 
pierścieniu wewnętrznym  

k fBW 

7. 
Zużywanie się, ścieranie 
elementów tocznych  

k fK 

8. 
Wklęśnięcia, łuszczenie 
się na elementach 
tocznych  

2kfET 

9. Ślizganie się pierścienia  k fr 

10. 
Defekt złożony z 
wymienionych w pkt. 1–9  

Kombinacje             
wyżej                     

wymienionych 
częstotliwości 

11. Defekt smarowania  

Wzrost 
składowych 

wysokoczęstot
liwościowych 

widma 

gdzie: oznaczenia jak we wzorach (1-5),  
k = 1,2,3… . 

3.2. Metoda detekcji obwiedni  

Metoda detekcji polega na analizie drgań rezo-
nansowych maszyny. W tym celu wykorzystuje 
się pomiar przyśpieszenia drgań. Uszkodzone 
łożysko generuje krótkie impulsy pobudzające 
napęd do drgań rezonansowych, które niosą in-
formację na temat rodzaju uszkodzenia i jego 
poziomu. Sygnał drganiowy wychodzący 
z czujnika poddawany jest odfiltrowaniu przy 
użyciu filtra pasmowo-przepustowego o czę-
stotliwości środkowej równej lub bliskiej czę-
stotliwości drgań własnych węzła łożyskowego. 
Tak odfiltrowany sygnał podlega demodulacji 
w celu uzyskania widma obwiedni sygnału, 
które zawiera niskoczęstotliwościowe modula-
cje odpowiadające cyklicznie pojawiającym się 
impulsom udarowym wynikających z ewentu-
alnego uszkodzenia łożysk [5, 7, 11]. Dalej wy-
konuje się analizę częstotliwościową FFT ob-
wiedni sygnału. Otrzymane wyniki porównuje 
się z charakterystycznymi częstotliwościami 
uszkodzeń wyznaczonymi za pomocą wzorów 
(2-5).  

4. Wyniki pomiarów 

Dla badanego łożyska tocznego wyniki pomia-
rów otrzymane przy wykorzystaniu analizy czę-
stotliwościowej oraz metody detekcji obwiedni 
przedstawiono na rys. 5, 6. 

 

Rys. 5. Widmo prędkości drgań bezwzględnych 

łożyska tocznego w zakresie częstotliwości  

0 - 200 Hz w kierunku pionowym 
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Rys. 6. Widmo obwiedni sygnału przyśpieszenia 

drgań łożyska tocznego w zakresie częstotliwo-

ści 0 - 200 Hz w kierunku pionowym przy uży-

ciu filtra 500 Hz - 10 kHz 

Analizując wykresy z rys. 5 i 6 można stwier-
dzić, że wartości prędkości oraz przyśpieszenia 
drgań nie wskazują na uszkodzenie elementów 
tocznych łożyska zainstalowanego w prze-
kładni. 

5. Uwagi i wnioski końcowe  

W praktyce diagnostycznej powszechnie wyko-
rzystuje się metodę analizy częstotliwościowej 
oraz metodę analizy obwiedni sygnału przy-
śpieszenia drgań. Informacja diagnostyczna 
uzyskana przy ich użyciu wystarcza do oceny 
stanu łożysk wykorzystywanych w napędach 
elektrycznych. Opierając się na analizie wid-
mowej przyśpieszenia drgań należy śledzić 
krotności częstotliwości charakterystycznych 
defektów łożysk tocznych. Praktyka diagno-
styczna oraz otrzymane wyniki pomiarów po-
twierdzają, że najwyższą skuteczność dla celów 
oceny i analizy stanu łożysk tocznych oraz 
przekładni wysokobieżnych zapewnia analiza 
obwiedni drgań. Zastosowanie detekcji ob-
wiedni pozwala precyzyjnie oddzielić informa-
cje o uszkodzonym łożysku tocznym od zakłó-
ceń zewnętrznych, tym samym umożliwia do-
kładne obserwowanie rozwoju defektu łożyska. 
Przy użyciu analizy drgań można wykryć 
pierwsze oznaki uszkodzenia łożyska, co po-
zwala służbie utrzymania ruchu na podjęcie de-
cyzji odnośnie terminów i zakresu napraw. Ta-
kie podejście eksploatacyjne znacznie obniża 
koszty oraz skraca czas ewentualnego serwisu 
lub awarii. 
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