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PRACA ŁOŻYSK TOCZNYCH PRZY ROZRUCHU ORAZ PRZY 
NIEWIELKICH PRĘDKOŚCIACH OBROTOWYCH SILNIKA 

INDUKCYJNEGO 
 

RUNNING OF BEARINGS UNDER STARTING AND AT LOW ROTATION 
SPEED OF INDUCTION MOTORS 

 
Abstract: Damages of bearings are the one of the most frequently reasons  of induction motors failures. Ap-

plication in power electronic systems causes that motors work in wide range of speed also at low speed. Run-

ning of motors at low speed causes a certain danger for bearings. There are introduced the properties of bear-

ings in the paper. The investigations showed that the properties of bearings depend on the viscosity, lubricant 
temperature, speed and load. There are talked the  results of bearings testing running at low speed in the paper. 

Between shaft and raceway of bearings it was turned on 0.4 V DC voltage from external source and it was ob-

served waveforms of this voltage during starting of motors and low speed. Moreover it was determined the 

losses in bearing in induction motor fed from source with regulated frequency and for different positions of 

motors. 
 
1. Wstęp 
Łożyska toczne to jeden z elementów konstruk-

cyjnych silników indukcyjnych, zazwyczaj 

traktowane są przez projektantów silników jako 

gotowy element dobierany jedynie pod wzglę-

dem nośności. Tymczasem łożysko stanowi 

złożoną strukturę, w której podczas pracy za-

chodzą procesy mające wpływ na niezawod-

ność działania silnika. 

W silnikach indukcyjnych małej i średniej 

mocy stosuje się zwykle łożyska kulkowe. 

Składają się one z bieżni zewnętrznej oraz we-

wnętrznej między którymi umieszczone są ele-

menty toczne (kulki) zanurzone w smarze. Po-

wszechne stosowanie do regulacji układów 

energoelektronicznych sprawia, że silniki in-

dukcyjne pracują w szerokim zakresie prędko-

ści obrotowych, w tym także przy prędkościach 

znacznie mniejszych od prędkości znamiono-

wych co stwarza pewne zagrożenia dla łożysk. 

Ponadto zasilanie falownikowe powoduje po-

jawienie się prądów łożyskowych, które mogą 

być przyczyną uszkodzeń bieżni łożysk. 

Uszkodzenia łożysk są jedną z najczęstszych 

przyczyn awarii silników indukcyjnych. 
 

2. Film olejowy 
W tracie wirowania łożyska na skutek działania 

sił hydrodynamicznych pomiędzy elementy 

toczne i bieżnie wnika czynnik smarujący po-

wodując powstanie filmu olejowego oddzielają-

cego części metalowe warstwą dielektryka.  

 
 

Grubość filmu olejowego jest podstawowym 

parametrem decydującym o własnościach łoży-

ska podczas pracy. Parametr ten jest zależny 

przede wszystkim od lepkości kinetycznej (tar-

cia wewnętrznego) czynnika smarującego, 

prędkości obrotowej, obciążenia i wymiarów 

łożyska. Na wartość lepkości decydujący 

wpływ ma temperatura łożyska. Zależność lep-

kości kinetycznej od temperatury dla oleju para-

finowego będącego bazą smaru ŁT4P3, który 

jest stosowany w łożyskach zainstalowanych w 

badanych silnikach dostępna jest w [4]. 

Film olejowy w łożyskach tocznych średniej 

wielkości w znamionowych warunkach pracy 

silnika ma grubość rzędu mikrometrów. 

Grubość filmu olejowego można wyliczyć opie-

rając się na formule opracowanej przez A. Gru-

bina i dostępnej w literaturze [3]. 

3. Tarcie w łożyskach tocznych 
Wielkość tarcia w łożyskach tocznych zależy 

przede wszystkim od warunków smarowania, 

obciążenia i jakości wykonania łożysk.  

Rozróżnia się zasadniczo trzy rodzaje tarcia 

występującego w łożyskach tocznych: 

tarcie toczne występuje gdy ciśnienie hydrody-

namiczne ma niewielką wartość i w łożysku 

pojawia się stały kontakt metaliczny pomiędzy 

elementami tocznymi i bieżniami. Stan ten wy-

stępuje przy niewielkich prędkościach obroto-

wych łożyskowanej części maszyny;  
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tarcie półpłynne występuje w przypadku gdy 

ciśnienie hydrodynamiczne w łożysku jest zbyt 

małe aby wytworzyć film olejowy o odpowied-

nio dużej grubości lub jakość wykonania łoży-

ska jest niska. W trakcie pracy łożyska oprócz 

tarcia płynnego występuje tarcie toczne pomię-

dzy częściami metalicznymi spowodowane 

chwilowym kontaktem bezpośrednim pomiędzy 

elementami łożyska. Współczynnik tarcia 

wynosi wówczas 0.05 - 0.15 [1]. W trakcie 

pracy łożyska występuje z czasem niewielkie 

zużycie;    

tarcie płynne występujące w przypadku gdy 

elementy łożyska dzięki ciśnieniu hydrodyna-

micznemu są całkowicie oddzielone od siebie 

warstwą filmu olejowego powstającemu w 

szczelinie pomiędzy bieżniami i elementami 

tocznymi. Zjawisko to ma miejsce jeśli grubość 

filmu jest większa od sumy wysokości nierów-

ności współpracujących powierzchni. Straty 

tarcia w łożyskach  zależą od grubości filmu 

olejowego, a więc pośrednio od  lepkości czyn-

nika smarującego, prędkości obrotowej, obcią-

żenia, wymiarów geometrycznych łożyska. 

Przy występowaniu tylko tarcia płynnego zuży-

cie łożyska w czasie jest znikome. 

Współczynnik tarcia w tym przypadku wynosi 

około 0.001, [1].  

4. Kontakt metaliczny 
Powierzchnie robocze elementów łożyska nie 

są idealnie gładkie i nawet przy starannej ob-

róbce występują pewne nierównomierności wi-

doczne pod powiększeniem mikroskopowym w 

postaci „chropowatości”. W czasie wirowania, 

nierówności te powodują miejscowe zmniejsze-

nie grubości filmu olejowego lub nawet punk-

towy kontakt metaliczny pomiędzy elementami 

łożyska. Przy niewielkich prędkościach obro-

towych punktowa wartość „wysokości chropo-

watości”  jest większa od grubości filmu, nastę-

puje chwilowy kontakt metaliczny pomiędzy 

elementami tocznymi i bieżniami. Ze wzrostem 

prędkości obrotowej częstość występowania 

zwarć metalicznych maleje do zera. Występo-

wanie tego zjawiska zależy również od tempe-

ratury (lepkości) czynnika smarującego oraz 

obciążenia łożyska, wynika to ze zmian warto-

ści grubości filmu olejowego.  

Czas trwania kontaktu metalicznego pomiędzy 

elementami tocznymi i bieżnią zależy od po-

działki i od średnicy elementów tocznych. Jest 

on większy na bieżniach zewnętrznych. 

Zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości ob-

rotowej, [5]. Rezystancja styku pomiędzy ele-

mentami tocznymi i bieżniami łożyska zależna 

jest od wartości powierzchni styku i jakości 

wykonania łożyska (chropowatości powierzchni 

elementów). W typowych łożyskach kulkowych 

wartość rezystancji statycznej (postojowej) za-

wiera się w granicach 0.3 - 0.8 Ω, [2].  

5. Uszkodzenia łożysk 
Łożyska toczne instalowane w maszynach 

elektrycznych powinny pracować bez uszko-

dzeń kilkadziesiąt tysięcy  godzin, toteż ich do-

bór powinien uwzględniać czynniki wpływające 

na trwałość. Na trwałość łożysk wpływa prze-

ciążenie, zbyt wysoka temperatura pracy, nie-

właściwy montaż, stosowanie nieodpowied-

niego smaru, występujące siły osiowe, drgania 

oraz prądy łożyskowe. 

Rozróżnia się następujące przyczyny powodu-

jące uszkodzenia łożysk tocznych:  

zmęczenie materiału, korozja, kawitacja, zuży-

cie, przegrzanie, zatarcie, długie postoje ma-

szyny, prądy łożyskowe. 

6. Praca łożysk tocznych zainstalowa-
nych w silnikach 
Zasadniczo możemy wyodrębnić trzy stany 

pracy łożysk tocznych zainstalowanych w silni-

kach indukcyjnych: 

- praca, przy której występuje stały kontakt 

metaliczny i pomiędzy elementami łożyska 

ma miejsce tarcie toczne. Stan taki występuje 

przy niewielkich prędkościach obrotowych 

silnika: w początkowej fazie rozruchu lub 

przy zasilaniu napięciem o częstotliwości 

kilku herców. Rezystancja łożyska przyjmuje 

wówczas niewielką wartość; 

- praca, przy której występują chwilowe kon-

takty pomiędzy elementami tocznymi i bież-

niami, pomiędzy elementami łożyska  ma 

miejsce tarcie półpłynne. Stan taki występuje 

chwilę po rozruchu silnika jeszcze przy nie-

wielkiej prędkości obrotowej, przy zasilaniu 

napięciem o niewielkiej częstotliwości lub 

przy przeciążeniach silnika. Wartość rezy-

stancji łożyska przyjmuje wówczas wartości 

naprzemian duże lub małe. 

- praca, przy której elementy łożysk rozdzie-

lone są filmem olejowym i kontakty meta-

liczne pomiędzy elementami łożyska nie wy-

stępują. W łożysku ma miejsce tylko tarcie  

płynne.  

Stan   taki   występuje  przy  dużych   prędko-    



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 83

7. Wyniki badań 
Badaniom podano standardowe silniki induk-

cyjne następujących wielkości: 132S-4 z łoży-

skami budowy zamkniętej typu 6308ZZ oraz 

180M-4 z łożyskami typu 6311ZZ. Łożyska te 

napełnione są smarem typu ŁT4P3. 
Silniki miały zdemontowane wentylatory i od-

sunięte uszczelki.   

7.1. Praca łożysk przy rozruchu silnika 

Celem zbadania pracy łożysk podczas rozruchu 

silnika oraz przy jego niewielkich prędkościach 

obrotowych pomiędzy zewnętrzną bieżnie łoży-

ska badanego silnika i wał przyłożono napięcie 

stałe o wartości 0.4V.   

Wartość napięcia dobrano tak, aby było ono 

mniejsze od napięcia przebicia filmu olejo-

wego, które dla tych łożysk wynosi 1 V, tzn. dla 

wartości napięcia łożyskowego mniejszego od  

1 V nie nastąpi zjawisko przebicia filmu olejo-

wego, niezależnie od temperatury czynnika 

smarującego (dla przedziału temperatur wystę-

pujących w łożyskach zainstalowanych w ma-

szynach elektrycznych), [4].  

Wykonywano obserwacje oscylograficzne 

przebiegu tego napięcia przy rozruchu silnika  

i przy jego wybiegu. 

Rozruchów silników dokonywano dla następu-

jących przypadków: 

- załączenia pełnego napięcia sieci na zaciski 

silnika (silnik nieobciążony); 

- załączenie regulowanego napięcia sieci na za-

ciski silnika (silnik nieobciążony); 

- załączenie pełnego napięcia sieci na zaciski 

silnika (silnik obciążony momentem bez-

władności); 

- sprzęgnięte dwa silniki, na zaciski jednego z 

nich załączano pełne napięcie sieci natomiast 

obserwacje oscylograficzne przebiegu napię-

cia na łożyskach wykonywano na silniku nie-

zasilanym. 

 

Na rysunkach poniżej zamieszczono przykła-

dowe przebiegi napięcia na łożyskach badanych 

silników. 

 
 

Rys.1. Przebiegi napięcia na łożyskach silnika 

132S4 załączonego bezpośrednio do sieci (A) 

oraz przy wybiegu (B),temperatura łożysk 20° C 

 
 

Rys.2. Przebiegi napięcia na łożyskach silnika 

132S4 przy rozruchu ze źródła napięcia regu-

lowanego(A)  i przy wybiegu (B).Temperatura 

łożysk  18° C 

Wobec braku możliwości odczytania wartości 

prędkości obrotowej, przy których występują 

tarcie toczne i półpłynne przy załączeniu silni-

ków bezpośrednio z sieci, wykonano próby 

przy zasilaniu silnika napięciem regulowanym  

i łagodnym rozruchu silnika. Tarcie toczne  

występuję wówczas do  ok. 70 obr/min, nato- 

miast przy prędkościach większych od  

110–120 obr/min w łożyskach występuje tarcie 

płynne. Należy sądzić, że przy rozruchu bezpo-

średnim wartości te są zbliżone. 

Na oscylogramach poniżej widoczny jest 

wpływ siły naciągu magnetycznego na przebieg 

kontaktów metalicznych w łożyskach. Siła ta w 

początkowym okresie rozruchu silnika powo-

duje znaczne powiększenie obszaru w którym 

występuje tarcie półpłynne. 

       ok.70 obr/min 

ok.120 obr/min 
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Rys.3. Porównanie rozruchu silnika z napię-

ciem (C) i bez napięcia (A), dwa silniki sprzę-

gnięte, temperatura łożysk 20° C 

Na rysunku 4 przedstawiono przebiegi oscylo-

graficzne zarejestrowane przy rozruchu silnika 

obciążonego momentem bezwładności. 

 
 

Rys.4. Rozruch silnika132S4 obciążonego mo-

mentem bezwładności (2.73 kgm
2
), 

1- napięcie zasilania, 2 – prędkość obrotowa,  

3 – napięcie na łożyskach 

 

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie ob-

szarów występowania różnych rodzajów tarcia 

w łożyskach badanych silnika 132S4. Zależność 

częstości występowania kontaktów metalicz-

nych od temperatury łożysk uwidaczniają po-

miary wykonane podczas próby nagrzewania 

silnika 180L4. Temperatura łożysk wzrosła 

wtedy od 18 °C (stan zimny silnika) do 85 °C 

(stan nagrzany, ustalony przyrost temperatury 

uzwojenia - 109 K), lepkość kinetyczna smaru 

zmieniła się od 128 cSt do 17 cSt,  zaś oblicze-

niowa grubość filmu olejowego zmniejszyła się 

wówczas 6.5-krotnie, co spowodowało poja-

wienie się tarcia półpłynnego i kontaktów me-

talicznych pomiędzy elementami łożyska. 

Tab.1.  

Obszar występowania różnych rodzajów tarcia 

w silniku 132S4 

 prędkość obrotowa silnika 

[obr/min] 

rodzaj tar-

cia 

bieg ja-

łowy 

obciążenie 

momentem 

 J = 1.27 

kgm
2 

obciążenie 

momentem 

J = 2.73 

kgm
2 

toczne < 70 < 60 < 55 

półpłynne 70 - 120 60 - 210 55 - 290 

płynne > 120 > 210 > 290 

Na rysunku poniżej zamieszczono przebieg na-

pięcia na łożyskach w badanym silniku w stanie 

nagrzanym. 

 
 

Rys.5. Przebieg napięcia na łożyskach silnika 

180L4. po próbie nagrzewania. Temperatura 

łożysk -  85 ° C,  obciążenie znamionowe 

7.2. Straty mechaniczne przy różnych pręd-
kościach obrotowych silnika 

Straty mechaniczne wyznaczono z prób biegu 

jałowego wykonanych wg normy PN IEC 

60034-2. Silniki zasilane były z prądnicy syn-

chronicznej o zmiennej prędkości obrotowej. 

Wyznaczone straty mechaniczne przy różnych 

wartościach częstotliwości napięcia zasilają-

cego składają się ze strat w łożyskach i strat 

tarcia wirnika o powietrze zamieszczono na  

rys. 6.  

  n=1498 obr/min 
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Rys.6. Straty mechaniczne  silników 132S4  

i 180M4 (bez wentylatorów i uszczelek) przy 

różnych częstotliwościach napięcia zasilają-

cego,  temperatura łożysk – 36°C  
 

7.3. Straty mechaniczne przy różnych poło-
żeniach silnika 

Próby wykonano na silniku wielkości 132S4 

przy zasilaniu sieciowym. Wyznaczone straty 

mechaniczne przy różnych położeniach silnika 

zamieszczono na rys. 7.  

-90 -45 0 45 90

24

28

32

36

 Pm

 [W]

odchylenie od poziomu [st]  
Rys.7. Straty mechaniczne przy różnych położe-

niach silnika 

Zmniejszanie się strat mechanicznych przy od-

chylaniu silnika od poziomu wynika ze zwięk-

szania się liczby pracujących kulek w łożyskach 

co prowadzi do powiększania się grubości filmu 

olejowego.  

8. Wnioski 

• Wyniki badań wskazują, że długotrwała 

praca silników przy niewielkich prędkościach 

obrotowych (mniejszych niż 300 obr/min). 

może prowadzić do szybszego zużywania się 

łożysk. 

Przy prędkościach obrotowych silników mniej-

szych od ok. 70 obr/min w badanych łożyskach 

występuje stały kontakt metaliczny pomiędzy 

elementami łożysk. Przy prędkościach obroto-

wych zawartych pomiędzy ok. 70 do  

120 obr/min (silniki nieobciążone) oraz do ok. 

300 (silniki obciążone) w łożyskach występuje 

tarcie półpłynne, tzn. występują chwilowe kon-

takty metaliczne pomiędzy elementami łożysk.  

W przypadku obciążonych silników cztero-bie-

gunowych oznacza to, że zasilanie silników na-

pięciem o częstotliwości mniejszej od 10 Hz 

może powodować pewne zagrożenie dla ło-

żysk.  

• Straty w łożyskach wyznaczono tylko w za-

kresie tarcia płynnego. W tym przypadku straty 

w łożyskach są wprost proporcjonalne do pręd-

kości obrotowej wału, lepkości smaru oraz od-

wrotnie proporcjonalne do grubości filmu ole-

jowego. Przy większych prędkościach obroto-

wych widoczny jest wpływ tarcia wirnika o 

powietrze. 

• Odchylenie nieobciążonego silnika od po-

ziomu powoduje zmniejszenie strat mechanicz-

nych (w łożyskach) na skutek zmiany ilości 

elementów tocznych w łożyskach będących pod 

obciążeniem.  
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