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DIAGNOSTYKA DRGANIOWA SILNIKA INDUKCYJNEGO 

KLATKOWEGO W WYBRANYCH STANACH PRZEJŚCIOWYCH 
 

VIBRATION DIAGNOSTICS OF THE INDUCTION MOTOR IN THE SELECTED 
TRANSIENT STATES 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem sygnałów przyspieszeń drgań do 

oceny uszkodzeń silników indukcyjnych klatkowych w wybranych stanach przejściowych. Analizowano sy-

gnały diagnostyczne podczas typowych stanów przejściowych, którymi był rozruch, wybieg beznapięciowy 

oraz dynamiczna zmiana prądu zwarcia. W wymienionych stanach pracy występują chwile czasowe pozwala-

jące na obserwację stanu niesymetrii wirnika lub obwodu stojana. Badania przeprowadzono na stanowisku la-

boratoryjnym z silnikiem klatkowym małej mocy Sg112M-4, dla którego istniała możliwość zadawania wy-

branych uszkodzeń. Zarejestrowano dane i dokonano ich analizy dla silnika: symetrycznego, z uszkodzeniem 

jednego i dwóch prętów klatki wirnika, z ekscentrycznością dynamiczną oraz zwarciem wybranych zwojów w 

jednej z faz stojana. Do analizy niestacjonarnych przebiegów przyspieszenia drgań zastosowano przekształce-

nie czasowo-częstotliwościowe Wignera-Ville’a wraz z dzielonym oknem czasowym Blackman’a. Ponadto 

wykazano skuteczność w rozróżnieniu uszkodzeń silnika za pomocą proponowanej metody, która może być 

cennym uzupełnieniem powszechnie stosowanych analiz sygnału drganiowego w ustalonych stanach pracy 

maszyny. 
 

Abstract: The article presents the results of studies on the use of vibration acceleration signals to assess the 

damage of the squirrel cage induction motors in the selected transient states. The diagnostic signals registered 

during the normal transient states, such as the start-up and turn-off the machine, were analyzed. During these 

transients there are the moments of time when the asymmetry of the rotor or stator can be detected. 

The research was conducted on a laboratory test bench with the low power squirrel cage induction motor  

Sg112M-4 allowing to realize the chosen failures. The recorded data was analyzed for the following cases: the 

symmetrical motor, a rotor cage with one and two broken bars, dynamic eccentricity and the short circuit of 

the selected turns of one phase. The analysis of the nonstationary waves of the vibration acceleration signal 

was done by the using of the time-frequency Wigner-Ville transformation with a split-time Blackman window. 

The effectiveness of the failure distinction with the proposed method was presented. This method can be 

a valuable complement of the commonly used analyses of the vibration signals at the steady states of the ma-

chine operation. 
 

Słowa kluczowe: przyspieszenie drgań, diagnostyka silnika indukcyjnego, stan przejściowy, transformacja 

Wignera-Ville’a 
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1. Wstęp 

Diagnostykę drganiową układów elektrome-

chanicznych, zalicza się do badań podstawo-

wych z zakresu oceny stanu technicznego ze-

społu napędowego [2], [3], [4], w którym klu-

czową rolę stanowi silnik klatkowy. W wielu 

przypadkach, analizę prędkości oraz przyśpie-

szenia drgań, ogranicza się do defektów natury 

mechanicznej w stanie ustalonym. Niemniej je-

dnak, istnieje znacząca klasa zjawisk elektro-

dynamicznych, wywołanych uszkodzeniem wir-

nika lub uzwojenia stojana, decydujących 

o własnościach ruchowych maszyny indukcyj-

nej, znajdujących swoje odzwierciedlenie 

w przebiegach czasowych wartości chwilowej  

 
 

przyśpieszenia drgań. Efekty wywołane zmia-

nami sił elektrodynamicznych w czasie, wyka-

zują tendencje do jednoznacznej obserwacji, tak 

pod względem zmiany śladu częstotliwości, jak 

i amplitudy w dziedzinie czasu [6], [10], [11]. 

Analiza stanów przejściowych silnika induk-

cyjnego klatkowego w elektrycznych stanach 

awaryjnych, na podstawie sygnału drganiowego 

w warunkach przemysłowych, może okazać się 

jedyną z możliwych. Podczas stanów dyna-

micznych może pojawić się dogodny moment 

do uchwycenia stanu niesymetrii wirnika lub 

obwodu stojana. Wymieniona metoda może być 

dobrym uzupełnieniem innych analiz oraz może 
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pomóc w  rozstrzygnięciu pochodzenia wybra-

nych częstotliwości, w widmie drgań dla stanu 

ustalonego. 

2. Obiekt badań i układ pomiarowy 

Obiektem badań laboratoryjnych był silnik 

klatkowy Sg112M-4 z wymiennymi wirnikami, 

o różnym stopniu niesymetrii i wyprowadzo-

nymi odczepami z wybranych zwojów uzwoje-

nia stojana do skrzynki zaciskowej. Na rys.1. 

przedstawiono widok skrzynki zaciskowej sil-

nika. Wybór odpowiednich zacisków z wypro-

wadzonymi odczepami wybranych zwojów po-

zwala na realizację symulowanych zwarć zwo-

jowych. Podczas pomiarów końce wybranych 

zwojów zwierano, przez regulowaną rezystan-

cję ograniczającą prąd zwarciowy. Zakres 

zmian rezystora zwierającego podczas symula-

cji zwarć wynosił 6,5÷40 Ω. 

Badany silnik sprzężono mechanicznie z prą-

dnicą obcowzbudną PZM-5545. Połączenie zo-

stało zrealizowane za pomocą sprzęgła Rotex  

i miernika momentu DataFlex 22/50 z wbudo-

wanym układem pomiaru prędkości obrotowej. 

Obciążenie prądnicy stanowiły grzałki rezys-

tancyjne o łącznej mocy 4 kW. Moment oporo-

wy regulowano za pomocą zmiany prądu wzbu-

dzenia prądnicy obcowzbudnej. 

Do pomiaru przyspieszeń drgań, zastosowano 

akcelerometry typu IMI-603C01 z połączeniem 

gwintowym. Zamontowane na kołnierzu po 

stronie napędowej, w osi poziomej i pionowej. 

Akcelerometry zostały połączone z wielofunk-

cyjną kartą pomiarową NI 6259, pośrednio 

przez kondycjoner typu PA-3000. Sygnały na-

pięciowe z  przetworników pomiarowych, reje-

strowano przez okres 10 s, z częstotliwością 

próbkowania 10 kS/s na kanał. 

 

Rys. 1. Widok umiejscowienia akcelerometrów 

na tarczy łożyskowej silnika 

W trakcie realizacji pomiarów, silnik był skoja-

rzony w gwiazdę i zasilany bezpośrednio z sie-

ci. Silnik pracował bez wentylatora, posado-

wiony na sztywnej podstawie. 

3. Sygnały diagnostyczne 

Dla przypadku niesymetrii wirnika w kierunku 

promieniowym, podstawowym symptomem 

związanym z uszkodzeniem klatki wirnika lub 

ekscentrycznością dynamiczną, jest wystąpienie 

składowych opisanych poniższym wzorem [4], 

[5], [6], [10]: 

rw kff = , sfkff 0rw 2±= , dla K,3,2,1=k (1) 

gdzie: 

fw - częstotliwość związana z niesymetrią wir-

nika, 

f0 - częstotliwość sieciowa, 

fr - częstotliwość rotacji, 

s - poślizg. 

Prócz składowych, opisanych formułą (1), 

w widmie maszyny z asymetrią klatki, można 

zaobserwować wyraźny wzrost amplitudy skła-

dowych, określonych równaniem [5], [6]: 

)1(2 0k sff −=         (2) 

gdzie: fk - częstotliwość związana z niesymetrią 

klatki wirnika. 

Dodatkowo, dla dynamicznego przesunięcia osi 

wirnika w stanie ustalonym, obserwuje się is-

totny wzrost drgań, związany z parametrem 

konstrukcyjnym wirnika w postaci liczby żłob-

ków, opisanego zależnością [6], [10]: 

0red kffNf r ±= , dla K,3,2,1=k    (3) 

gdzie: 

fed - częstotliwość związana z ekscentrycznością 

dynamiczną wirnika, 

Nr - liczba żłobków wirnika. 

Wystąpienie asymetrii obwodu stojana wskutek 

zwarć zwojowych lub niesymetrycznego zasila-

nia, prowadzi do generacji składowych, będą-

cych parzystymi wielokrotnościami częstotli-

wości sieciowej [4], [5], [10]: 

0z mff = , dla K,6,4,2=m    (4) 

gdzie: 

fz - częstotliwość związana z niesymetrią obwo-

du stojana. 
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4. Przygotowanie stanowiska do pomia-
rów 

Przed wykonaniem właściwych pomiarów dla 

wybranych typów niesymetrii silnika, kontroli 

poddano prawidłowość połączenia mechanicz-

nego między silnikiem a prądnicą. Do tego celu 

wykorzystano przebieg przyspieszenia drgań 

zarejestrowany w stanie ustalonym. Na podsta-

wie sygnału przyspieszenia drgań odtwarzano 

widmo prędkości drgań za pomocą szybkiej 

dyskretnej transformaty Fouriera i całki ogólnej 

z przyspieszenia drgań po czasie, w paśmie 

10÷1000Hz. Następnie, sygnał prędkości drgań 

analizowano w formie widmowej, a także obli-

czonej wartości skutecznej z widma, odniesio-

nego do prądu silnika w stanie ustalonym, 

wprost proporcjonalnego do obciążenia mecha-

nicznego (rys.2). Na rys.3a i rys.3b przedsta-

wiono przykłady uzyskanych widm prędkości 

drgań, dla silnika z uszkodzonymi dwoma prę-

tami klatki, przy symetrycznym stojanie oraz 

zwarciem 51 zwojów przez oporność 21,5 Ω. 

Widma przedstawiono w przedziale występo-

wania częstotliwości rotacji, mogących świad-

czyć o nieosiowym połączeniu maszyn. 

  

Rys. 2. Wartość skuteczna prędkości drgań, wy-

brane uszkodzenia silnika, oś X 

 

Rys. 3a. Przykład analizy FFT - prędkość 

drgań, wybrane typy niesymetrii, prąd 2 A, oś X 

 

Rys. 3b. Przykład analizy FFT - prędkość 

drgań, wybrane typy niesymetrii, prąd 2 A, oś X 

5. Wyniki analiz przyspieszeń drgań 

Do analizy niestacjonarnych przebiegów przy-

spieszenia drgań, zastosowano tzw. wygładzoną 

wersję przekształcenia czasowo - częstotliwo-

ściowego Wignera-Ville’a [12], wraz z dzielo-

nym oknem czasowym Blackman’a, liczbą 

widm chwilowych, przypadających na jedną 

sekundę przebiegu na poziomie 5000. 

5.1. Rozruch-niesymetria wirnika 

Stan rozruchu silnika indukcyjnego należy do 

typowych, niestacjonarnych stanów eksploata-

cyjnych. Lecz również znalazł powszechne za-

stosowanie w badaniu niesymetrii wirnika, ze 

względu na znaczną powtarzalność pomiarów   

oraz ograniczoną konieczność rejestrowania 

prędkości obrotowej. Jak wskazano w dalszej 

części podpunktu, pozytywne cechy analizy sy-

gnału nieokresowego w trakcie rozruchu, pozo-

stają w  mocy, również dla przebiegu przyśpie-

szenia drgań. 

Na poniższych rysunkach zobrazowano efekt 

zastosowania wybranej metody czasowo – czę-

stotliwościowej, dla silnika z niesymetrią wir-

nika, który po czasie rozruchu w stanie ustalo-

nym, osiągnął prąd stojana około 5 A. 

 

Rys. 4. Przykład, rozruch- sygnał przyspiesze-

nia drgań, wybrane uszkodzenia wirnika, oś X 

51zw 
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Rys. 5. Spektrogram WV - przyspieszenie drgań, 

silnik symetryczny, rozruch, oś X 

 
Rys. 6. Spektrogram WV- przyspieszenie drgań, 

uszkodzony jeden pręt klatki, rozruch, oś X 

Porównawcza obserwacja przebiegów zmian 

częstotliwości silnika w pełni symetrycznego 

do maszyny z uszkodzonym pojedynczym prę-

tem klatki, wykazuje już na wstępnym etapie 

istotne różnice. 

 

Rys. 7. Spektrogram WV- przyspieszenie drgań, 

uszkodzone dwa pręty klatki, rozruch, oś X 

Wokół pierwszej oraz drugiej częstotliwości 

obrotowej, w formie wystąpienia składowych 

opisanych równaniem (1), które wraz ze wzro-

stem liczby zerwanych prętów klatki wirnika, 

notują znaczny wzrost amplitudy na tle często-

tliwości podstawowej (rys.7). 

Podobnie jak dla powyższych rozpatrywanych 

przypadków, uszkodzenia wirnika pomimo od-

miennego typu niesymetrii w postaci ekscen-

tryczności dynamicznej (rys.8), podobnie 

kształtują się przebiegi składowych w prze- 

dziale występowania częstotliwości obrotowych 

jak dla maszyny z uszkodzoną klatką. Najogól-

niej można wnioskować, że rozróżnienie ro-

dzaju niesymetrii wirnika dla pasma niskich 

częstotliwości widma,  jest praktycznie nie-

możliwe. 

Dodatkową wspólną cechą silnika z dowolną 

niesymetrią wirnika w trakcie rozruchu, jest 

brak możliwości jednoznacznego wyróżnienia 

śladu częstotliwości opisanej wzorem (2). Co 

bezpośrednio jest związane z ograniczeniami 

postawionych warunków początkowych ana-

lizy, ale również z występującymi wysoko am-

plitudowymi zaburzeniami widma, wokół skła-

dowych obrotowych i sieciowych dla poślizgu 

w przedziale 0.5÷1. 

   
Rys. 8. Spektrogram WV - przyspieszenie drgań, 

ekscentryczność dynamiczna, rozruch, oś X 

Ostatecznie, użyteczność składowej (2) należy 

uznać za ograniczoną. Oprócz tego, jak wyka-

zano [5], przedstawiona częstotliwość powstaje 

również na skutek innych asymetrii nie zwią-

zanych z wirnikiem. 

W dalszej kolejności badaniom poddano wpływ 

ekscentryczności dynamicznej na spektrum 

chwilowe w przedziale żłobkowym wirnika, 

związanym ze składowymi opisanymi wzorem 

(3). Wyniki obliczeń w paśmie średnich często-

tliwości widma dla silnika symetrycznego oraz 

z wybranym typem uszkodzenia, przedstawiono 

na rys.9 i rys.10. 
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Rys. 9. Spektrogram WV - przyspieszenie drgań, 

przedział średnich częstotliwości, silnik z syme-

trycznym wirnikiem, rozruch, oś X 

Rys. 10. Spektrogram WV – przyspieszenie 

drgań, pasmo średnich częstotliwości, ekscen-

tryczność dynamiczna, rozruch, oś X 

Uzyskane w wyniku obliczeń spektrogramy nie 

wykazują jednoznacznych różnic. Wskazanie 

śladów częstotliwości obocznych wokół pierw-

szej oraz drugiej składowej żłobkowej jest nie-

pewne. Na tle składowych, zależnych od pośli-

zgu i występujących bez względu na stan bada-

nego silnika w przedziale średnich oraz wyso-

kich częstotliwości. 

5.2. Wybieg beznapięciowy - niesymetria 
obwodu stojana: zwarcia zwojowe 

Przypadek wybiegu beznapięciowego, można 

scharakteryzować jako stan występujący po 

wyłączeniu silnika klatkowego z sieci, gdzie 

następuje nagły spadek wartości prądu do zera 

w obwodzie stojana, przy prędkości obrotowej 

wirnika, równej prędkości w stanie ustalonym 

przed wyłączeniem. Z chwilą odłączenia ob-

wodu stojana, można uznać, że drgania są gene-

rowane głównie przez obracający się wirnik. 

Tłumione przebiegi elektromotoryczne wyin-

dukowane w uzwojeniach stojana, mają zani-

kający wpływ na wartość skuteczną drgań  

w czasie wraz z wytracaniem energii przez 

obracający się wirnik. Z powyższego wynika, 

że łączna obserwacja składowych widma chwi-

lowego od momentu poprzedzającego odłącze-

nie napięcia do wybiegu, pozwala na rozróż-

nienie składowych pochodzących od asymetrii 

stojana z tła składowych związanych z wirni-

kiem. Poniżej zestawiono wyniki pomiarów dla 

silnika w pełni symetrycznego i zwarciem fa-

zowym 51 zwojów przez rezystancję 21,5 Ω. 

Przed wyłączeniem, silnik pracował w stanie 

ustalonym przy prądzie stojana około 2,5 A. 

 
Rys. 11. Wybieg beznapięciowy - sygnały przy-

spieszenia drgań, wybrane uszkodzenia stojana, 

oś X 

 
Rys. 12. Spektrogram WV - przyspieszenie 

drgań, silnik symetryczny, wybieg, oś X 

Spektrogram dla silnika z niesymetrią obwodu 

stojana, wskazuje na natychmiastowy zanik 

składowych sieciowych oraz spadek wartości 

efektywnej przyspieszenia drgań. Oprócz tego, 

po chwili wyłączenia obserwuje się głównie 

tłumioną pierwszą częstotliwość rotacji, zwią-

zaną z niewyważeniem dynamicznym. 
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Rys. 13. Spektrogram WV - przyspieszenie 

drgań, zwarcie 51 zwojów przez rezystancję, 

wybieg, oś X 

5.3. Dynamiczna zmiana prądu zwarciowego 
w obrębie fazy stojana 

Dodatkowym badaniom poddano przypadek 

zmiany prądu zwarciowego w fazie stojana na 

skutek zwarć zwojowych, mający rozstrzygnąć 

wpływ niesymetrii stojana na składowe widma 

chwilowego. 

 

Rys. 14. Sygnał przyspieszenia drgań, zmiana 

prądu zwarciowego, oś X 

 
Rys. 15. Spektrogram WV - przyspieszenie 

drgań, zwarcie 51 zwojów przez rezystancję, 

zmiana prądu zwarciowego, oś X  

W chwili rozpoczęcia pomiaru, w stanie ustalo-

nym silnik posiadał 51 zwartych zwojów przez 

rezystancję o wartości R=21,5 Ω, przy prądzie 

w obwodzie zwarciowym 1,1 A. W czasie 4s, 

rezystancję wyregulowano liniowo do  

R=12,5 Ω, gdzie prąd zwarciowy osiągnął  

1,8 A. Przed zmianą rezystancji, prąd 

w obwodzie stojana wynosił 3A, po zmianie 

oporności 3,5 A. 

Wraz ze wzrostem prądu zwarciowego, za-

uważa się znaczny wzrost amplitud podstawo-

wej i drugiej częstotliwości sieciowej oraz am-

plitud składowych obrotowych. Ważnym spo-

strzeżeniem są występujące zaburzenia często-

tliwości obrotowych w czasie wzrostu prądu 

zwarciowego, świadczące o kołysaniu wirnika. 

Jak można zauważyć, niesymetria stojana ma 

nie tylko wpływ na parzyste wielokrotności 

harmonicznej sieciowej, ale również na pozo-

stałe sygnały uznane za użyteczne w diagno-

styce drganiowej. Wyróżnikiem składowej opi-

sanej za pomocą wzoru (4), jest ścisły związek 

z niesymetrią stojana, co nie zachodzi w przy-

padku pozostałych sygnałów diagnostycznych. 

6. Wnioski końcowe 

Na podstawie przedstawionych wyników po-

miarów i obliczeń można wnioskować, że ana-

liza sygnału przyspieszenia drgań w typowych 

stanach przejściowych, posiada ważny charak-

ter uzupełniający do analizy stanów ustalonych. 

Analiza niestacjonarna pozwala na pewne roz-

różnienie typu niesymetrii elektrycznej silnika. 

Jest to szczególnie istotne dla przypadków, 

gdzie sygnały diagnostyczne powstają wokół 

normalnie występujących częstotliwości, zwią-

zanych z eksploatacją maszyny, a ich rozróż-

nienie w stanie ustalonym może być niepewne. 
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