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USZKODZENIA ŁOŻYSK W SILNIKACH INDUKCYJNYCH 

UŻYTYCH W ORGANACH URABIAJĄCYCH  
KOMBAJNÓW GÓRNICZYCH  

 
BEARINGS FAULTS OF INDUCTION MOTORS FOR MINING ELEMENTS  

OF HEADING MACHINE 
 

Abstract: The paper presents research results dealing with bearing faults of high power induction motors.In 
the chapter 2 are presented simulation results, as an introduction to laboratory measurements. The harmonic 
analysis of the stator winding phase currents are shown In charter 3. In charter 4 are presented the causes of 
bearing currents forming during motor direct startup. The figure 3 shows the graphical presentation of  the 
bearing currents forming issue. In charter 5 measurement results are discussed. Waveforms of shaft currents 
and voltages, and their Fourier transforms are shown in Fig. 5, 6 and 7. Equivalent circuit diagram for bearing 
current flow is presented in chapter 6, Fig. 9. Equivalent circuit diagram for bearing current flow is presented 
in chapter 6, Fig. 9. Conclusions drawn from laboratory researches are presented in chapter 8. 

 
1. Wstęp  
W silnikach indukcyjnych trójfazowych o mocy 
300 kW i napięciach znamionowych 1000 V 
lub 3300 V przeznaczonych do napędu organów 
urabiających górniczych kombajnów ściano-
wych stwierdzono zbyt małą trwałość węzłów 
łożyskowych. Czas pracy nowego lub remon-
towanego silnika do uszkodzenia węzłów łożys-
kowych wynosi przeciętnie około 3 miesiące. 
Silniki te są przeznaczone do użytkowania 
w przestrzeniach zagrożonych metanem oraz 
wybuchem pyłu węglowego i odpowiadają 
wymogom ATEX jako urządzenia grupy 
wybuchowości I kategorii M2. Posiadają one 
budowę przeciwwybuchową z osłoną ognio-
szczelną (cecha EExdI) i są zaopatrzone w wir-
niki klatkowe głębokożłobkowe prętowane. 
Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne zapewnia-
ją tym silnikom stopień ochrony IP55 [1, 2]. 
Zastosowano w nich wysprzęgnik obrotów 
z wałkiem bezpieczeństwa, co zabezpiecza 
układ napędowy organu urabiającego i silnik 
przed skutkami udarów dynamicznych. Wałek 
bezpieczeństwa usytuowany jest w otworze 
przelotowym wału wirnika. Silniki te są 
wyposażone w system chłodzenia wodą, która 
swobodnie przepływa kanałami wokół komór 
w tarczach łożyskowych oraz w kanałach 
utworzonych w przestrzeni między dwoma 
współśrodkowymi cylindrami stalowymi stano-
wiącymi konstrukcję kadłuba silnika. Przed- 
 
 
 
 

 

 
 

miotowe silniki przystosowane są do rozruchu 
poprzez bezpośrednie załączenie napięcia.  
Charakter uszkodzeń elementów tocznych, 
bieżni łożysk i czopów omawianych silników 
wskazuje na uszkodzenia termiczne i mecha-
niczne oraz na uszkodzenia będące skutkiem 
przepływu prądów przez łożyska.  
Skłonność do uszkodzeń termicznych i mecha-
nicznych łożysk wynika ze zmniejszania się 
luzów w łożyskach wskutek nadmiernego 
nagrzewania się pierścieni wewnętrznych, 
przede wszystkim od silnie nagrzewającego się 
w tych silnikach wału wirnika przy równo-
czesnym chłodzeniu pierścieni zewnętrznych 
wodą przepływającą kanałem wokół komory 
łożyskowej. Zjawisku temu można skutecznie 
przeciwdziałać stosując zwiększone luzy 
w łożyskach oraz luźniejsze pasowania łożysk 
na czopach oraz w gniazdach.  
Prądy płynące przez łożyska powodujące usz-
kodzenia elementów tocznych oraz bieżni są 
wywołane nadmiernymi napięciami wałowymi. 
Rosną one silnie w stanach dynamicznych sil-
nika, szczególnie podczas rozruchu, przy bez-
pośrednim załączeniu napięcia oraz podczas 
gwałtownych zmian obciążenia. 
W niniejszym artykule przedstawiono wstępne 
wyniki badań laboratoryjnych dotyczących 
uszkodzeń łożysk spowodowanych przepływem 
prądów łożyskowych. 
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2. Badania symulacyjne rozruchu silnika 
Badania symulacyjne wykonano na etapie 
przygotowywania badań laboratoryjnych w celu 
określenia wymagań dla przyrządów pomia-
rowych i aparatury rejestrującej. W trakcie 
badań symulacyjnych wykorzystano uproszczo-
ny model silnika indukcyjnego [9], w którym 
uwzględniono zjawisko wypierania prądu 
w prętach klatki wirnika, zgodnie z metodą 
przedstawioną w [7]. Ponadto w uproszczony 
sposób uwzględniono adiabatyczne nagrze-
wanie się klatki wirnika w czasie rozruchu 
bezpośredniego, stosując jednowęzłowy model 
cieplny. W zastosowanym modelu pominięto 
zjawisko nasycenia indukcyjności rozproszenia 
uzwojeń silnika. Założono, że wpływ zjawiska 
nasycenia na przebiegi wielkości elektroma-
gnetycznych i mechanicznych silnika w czasie 
rozruchu bezpośredniego jest pomijalnie mały 
w porównaniu z wpływem wypierania prądu 
i nagrzewania się klatki wirnika. W czasie 
badań symulacyjnych wykorzystano obliczenio-
we parametry elektromagnetyczne modelu ma-
tematycznego. Współczynnik zwiększenia rezy-
stancji fazowej obwodu wirnika [7] wyznaczo-
no na podstawie danych konstrukcyjnych klatki 
wirnika. Parametry modelu cieplnego zostały 
dobrane eksperymentalnie w taki sposób, żeby 
w określonym czasie klatka wirnika osiągnęła 
założony przyrost temperatury. Badania symu-
lacyjne miały na celu wyznaczenie przybliżo-
nych wartości maksymalnych prądów fazowych 
ir(max) silnika przy rozruchu bezpośrednim, 
wartości skutecznych prądów fazowych i0(RMS) 
w stanie jałowym ustalonym, czasu rozruchu 
silnika tr do momentu osiągnięcia prędkości 
biegu jałowego podczas rozruchu i czasu tust do 
momentu osiągnięcia stanu ustalonego po 
rozruchu. W celu określenia realnych przedzia-
łów wartości wymienionych wielkości, rozruch 
bezpośredni w badaniach symulacyjnych wyko-
nano dwukrotnie. Za pierwszym razem silnik 
zasilany był napięciem znamionowym.  Nastę-
pne badania symulacyjne wykonano przy zało-
żeniu, że w sieci zasilającej, która nie spełnia 
warunków sieci sztywnej, napięcie Us podczas 
rozruchu bezpośredniego badanego silnika 
indukcyjnego obniży się do 75% napięcia zna-
mionowego. Uzyskano w ten sposób maksy-
malną i minimalną wartość prądów ir(max) 
i i0(RMS) oraz czasów tr i tust.  Zestawienie uzys-
kanych wartości prądów ir(max) i i0(RMS) oraz 
czasów tr i tust przedstawiono w tabeli 1, 

w której uwzględniono także odpowiednie 
wartości uzyskane podczas badań laborato-
ryjnych. Ponadto na rysunku 1 przedstawiono 
uzyskane wyniki badań symulacyjnych 
w formie przebiegów wybranych wielkości. 
Badania symulacyjne wykonano za pomocą 
programu Matlab-Simulink. 

Tabela 1. 

 Zestawienie wyników badań symulacyjnych 

 i laboratoryjnych 

 Symulacja 
przy 
Us=UN 

Symulacja 
przy 

Us=0,75UN 

Badania 
laborato-
ryjne 

tr [s] 0,21 0,32 0,30 
tust [s] 0,41 0,51 0,45 

ir(max) [A] 2700 2000 2200 
i0(RMS) [A] 75 - 85 
 

Rys.1. Wyniki badań symulacyjnych rozruchu 

bezpośredniego badanego silnika indukcyjnego 

Na podstawie uzyskanych wyników dobrano 
przyrządy pomiarowe i aparaturę rejestrującą. 
Do pomiaru prądów fazowych zastosowano 
przekładniki prądowe o zakresie pomiarowym 
600 A, przeciążalności prądowej równej 5 
i klasie dokładności 0,2. Jako urządzenie 
rejestrujące zastosowano oscyloskop cyfrowy 
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DPO typu TDS3054B firmy Tektonix 
z przetwornikiem 9-bitowym i zasilaniem 
akumulatorowym wraz z sondami prądowymi 
TCP312 (włączanymi w obwody wtórne 
przekładników prądowych) i sondami napięcio-
wymi P5205 do rejestracji napięć fazowych. 
Dodatkowo, do długotrwałych rejestracji prze-
biegów zastosowano kartę sterownika DS1103 
firmy dSPACE z przetwornikiem 16-bitowym. 
W roli czujnika prędkości obrotowej silnika 
użyta została precyzyjna tachoprądnica. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń rejestru-
jących do niektórych pomiarów zastosowano 
wzmacniacz z izolacją galwaniczną oparty na 
specjalizowanych podzespołach firmy Texas 
Instruments. Do zasilania wszystkich urządzeń 
rejestrujących użyto transformatora separacyj-
nego z filtrem przeciwzakłóceniowym. Po wy-
konaniu badań laboratoryjnych dokonano wery-
fikacji zastosowanego wcześniej modelu mate-
matycznego silnika zasilając go napięciem 
zarejestrowanym podczas badań laboratoryj-
nych i porównując uzyskane wyniki z prze-
biegami zarejestrowanych prądów i prędkości 
obrotowej. Stwierdzono zadowalającą zgodność 
wyników badań laboratoryjnych i symulacyj-
nych. Największe różnice występowały w przy-
padku wartości prądu ir(max) (ok. 20%) i wyni-
kały z uproszczenia modelu silnika. Prąd jało-
wy silnika był nieco większy w badaniach labo-
ratoryjnych (o ok. 9%). Czasy tr i tust w bada-
niach symulacyjnych i laboratoryjnych były 
identyczne. 

3. Analiza harmonicznych prądu fazo-
wego 
Wybrany przebieg prądu fazowego silnika, 
zarejestrowany podczas badań laboratoryjnych, 
przedstawiono na rysunku 2a. Końcowy frag-
ment tego przebiegu w stanie ustalonym silnika, 
poddano analizie harmonicznych w programie 
Matlab. Wyniki tej analizy przedstawiono na 
rysunku 2b-c. W celu uwidocznienia harmo-
nicznych o niewielkich amplitudach na 
rysunku 2b usunięto prążek odpowiadający 
harmonicznej 50Hz. W tak uzyskanym widmie 
harmonicznych prądów fazowych przeważają 
harmoniczne o częstotliwościach 150 i 250Hz. 
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Rys.2. a) Zarejestrowany przebieg prądu 

fazowego podczas rozruchu bezpośredniego 

badanego silnika; b, c) transformata Fouriera 

prądu fazowego w stanie ustalonym 

4. Przyczyny powstawania prądu łożys-
kowego  w silnikach zasilanych bezpo-
średnio z sieci 
W silnikach indukcyjnych dużej mocy przezna-
czonych do rozruchów bezpośrednich, węzły 
łożyskowe są szczególnie narażone  na uszko-
dzenia spowodowane przepływającymi prądami 
łożyskowymi. Źródłem prądów łożyskowych 
jest indukowana wzdłuż wału maszyny SEM 
zwana napięciem wałowym.  Przyczyny pow-
stawania tego napięcia należy szukać w budo-
wie samego silnika [3, 5, 6]. Są to głównie 
asymetrie powstające w procesie wytwarzania 
silnika. Zaliczamy do nich nierównomierną 
szczelinę powietrzną, ekscentryczność wirnika, 
asymetrie w obwodzie magnetycznym maszyny 
i jego anizotropie. Ogólnie można powiedzieć, 
że napięcie wałowe powstaje wtedy, gdy ist-
nieje zmienny strumień magnetyczny zamy-
kający się w obwodzie wzdłuż jarzma rdzenia 
stojana i wirnika. Obejmuje on wał maszyny 
indukcyjnej (rys. 3). 
 
 
 

a) 

b) 

c) 
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Rys.3. Powstawanie prądu łożyskowego  

Z dostepnej literatury wynika, że prądy 
łożyskowe częściej powstają w większych 
maszynach o długości kadłuba przekraczającej 
400 mm i małej liczbie par biegunów (większa 
asymetria pola magnetycznego) niż w silnikach 
małych o dużej liczbie par biegunów gdzie 
łatwiej utrzymać większą symetrię uzwojeń [4].  
W prawidłowo wykonanych maszynach, napię-
cie wałowe nie przekracza wartości kilkuset 
mV, natomiast w maszynach dużej mocy war-
tość ta może osiągać kilka wolt. Ponieważ na-
pięcie wałowe jest głównym źródłem prądów 
łożyskowych, zatem płyną one w obwodzie od 
wirnika do stojana poprzez łożyska i film ole-
jowy. Głównymi elementami, przez które prze-
pływa prąd łożyskowy są części metalowe sil-
nika (wał, łożyska i kadłub) oraz smar w łoży-
skach. Ponieważ rezystancja części metalowych 
jest bardzo mała, zatem decydujący wpływ na 
wartość prądu łożyskowego ma film olejowy 
(smar) w łożyskach. W trakcie pracy silnika, 
pomiędzy elementami tocznymi i bieżniami w 
łożysku powstaje oddzielający je film olejowy, 
którego grubość zwykle wynosi od 1 do 20 µm 
[5], i maleje on w miarę wzrostu temperatury 
łożysk. W łożyskach o wysokiej jakości, ze 
smarem o znacznej rezystancji, może dochodzić 
do wyładowania pojemności związanej z łoży-
skami, gdy zostanie przekroczona wytrzyma-
łość elektryczna warstwy smaru, wynosząca 
przeciętnie około 0,4 V. Przepływa wtedy przez 
łożyska krótkotrwały impuls prądu, trwający 
zwykle nanosekundy. Impuls ten jest główną 
przyczyną erozji łożysk. Bywa on nazwany 
EDM (Electric Discharge Machining). Wielu 
autorów uważa, że napięcie mniejsze niż 0,3 V 
na wale maszyny jest bezpieczne, natomiast 
większe niż 2 V może już uszkodzić łożyska 
[4]. Można więc powiedzieć, że w silnikach in-
dukcyjnych, w których napięcie wałowe prze-
kracza wartość 2 V należy liczyć się z przyśpie-
szonym zużywaniem się łożysk w wyniku zja-
wiska elektroerozji.  

5. Badania laboratoryjne   
Badania pomiarowe przeprowadzono na silniku 
indukcyjnym trójfazowym o mocy 300kW i na-
pięciu znamionowym 1000V przeznaczonym 
do napędu organu urabiającego w górniczych 
kombajnach ścianowych. Silnik będący przed-
miotem badań posiada 48 i 38 żłobków, odpo-
wiednio w stojanie i w wirniku. W celu po-
miaru napięcia i prądu wałowego płynącego 
przez łożyska, w silniku odizolowano łożysko 
zamontowane w tarczy łożyskowej od strony 
przeciwnapędowej, oraz wykorzystano szczotki 
pomiarowe metalografitowe, tworzące zestyki 
ślizgowe z końcami wału silnika (rys. 4). 

 
Rys.4. Rysunek poglądowy zmodernizowanego 

silnika indukcyjnego będącego obiektem badań 

Dodatkowo badany silnik wyposażono w dwa 
przewody pomiarowe umieszczone w drążonym 
wale, a końce ich wyprowadzono na zewnątrz 
silnika. Przewody zamocowano w ten sposób, 
że znajdowały się w powietrzu i nie miały kon-
taktu z wałem (rys. 4). Pomiar napięcia wało-
wego wykonano pomiędzy końcem wału strony 
przeciwnapędowej (przy izolowanym łożysku) i 
kadłubem silnika, przy jednoczesnym zwarciu 
końca wału strony napędowej do kadłuba. Na-
pięcie zmierzone w ten sposób jest równe na-
pięciu pomiędzy końcami wału silnika. Wyniki 
pomiaru napięcia wałowego i napięcia na prze-
wodzie między punktami A i B umieszczonym 
w wale silnika (rys. 4) przedstawiono na rys. 5. 
Jak widać z rysunku 5 napięcie wyindukowane 
w otwartym przewodzie umieszczonym w wale 
silnika przyjmuje takie same wartości i posiada 
taki sam kształt, co napięcie wałowe silnika. 
Istnieją tylko nieznaczne różnice spowodowane 
zakłóceniami jakie wprowadzają szczotki 
pomiarowe użyte do pomiaru napięcia wało-
wego. Można zatem mierzyć napięcie wałowe 
poprzez pomiar napięcia na otwartym przewo-
dzie przechodzącym przez drążony wał silnika. 
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Rys.5. Przebieg napięcia wałowego – a), i na-

pięcia pomiędzy końcami przewodu przecho-

dzącego przez wał silnika – b) podczas 

rozruchu i w stanie ustalonym 

W stanie ustalonym, wartość maksymalna na-
pięcia wałowego osiąga około 2,6 Vp-p, nato-
miast podczas rozruchu silnika dochodzi nawet 
do 13 Vp-p. Ze względu na tak dużą wartość 
napięcia wałowego należy się liczyć z prawdo-
podobieństwem awarii łożysk w przypadku do-
konywania częstych rozruchów silnika. 
W rozdziale 7 na rysunkach od 12 do 23 za-
mieszczono przykładowe najczęściej spoty-
kane uszkodzenia łożysk w omawianych silnik-
ach. Na rysunku 6 przedstawiono przebieg na-
pięcia wałowego w stanie ustalonym i jego 
transformatę Fouriera w skali liniowej i loga-
rytmicznej w celu uwidocznienia prążków 
o małej amplitudzie. Z analizy harmonicznych 
widać, że dominują w niej składowe o często-
tliwości 50, 150, 900, 1200 Hz. Harmoniczna 
150 Hz jest prawdopodobnie wynikiem nasy-
cenia zębów rdzenia stojana i wirnika. Harmo-
niczne o wyższych częstotliwościach są wyni-
kiem użłobkowania stojana i wirnika [8]. 
Oprócz napięcia wałowego zmierzono także 
prąd wałowy podczas rozruchu i w stanie usta-
lonym. Pomiar wykonano z użyciem przekład-
nika prądowego włączonego pomiędzy koniec 
wału strony przeciwnapędowej i kadłub silnika, 
przy jednoczesnym zwarciu końca wału strony 

napędowej do kadłuba. Wyniki pomiaru prądu 
wałowego oraz jego transformatę Fouriera ze 
stanu ustalonego przedstawiono na rysunku 7.   
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Rys.6. Przebieg napięcia wałowego – a) i jego 

transformata Fouriera – b), c), w przypadku 

zastosowania łożyska izolowanego od strony 
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Rys.7. Przebieg prądu wałowego – a) i jego 

transformata Fouriera – b), c), w przypadku 

zastosowania łożyska izolowanego od strony 
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Oprócz rejestracji przebiegów oscylograficz-
nych dokonano także pomiaru wartości skutecz-
nej prądu wałowego amperomierzem termo-
elektrycznym oraz napięcia wałowego elektro-
nicznym miernikiem cyfrowym, sposobami 
wcześniej opisanymi. Pomiary wykonano 
w stanie jałowym ustalonym przy różnej warto-
ści napięć zasilających silnik. Wyniki pomia-
rów zamieszczono w tabeli 2.  

Tabela 2. 

 Zależność prądu i napięcia wałowego od na-

pięcia zasilania silnika 

Napięcie 
zas. silnika 

Prąd wa-
łowy 

Napięcie wałowe 
 

V A mV 
400 2,6 120 
500 3,3 160 
600 4,5 210 
700 7,8 360 
740 10 540 
1000 66 640 

W celu prawidłowego pomiaru prądu wałowego 
należy odpowiednio dobrać przetwornik pomia-
rowy. Ponieważ impedancja obwodu, w którym 
płynie prąd wałowy jest bardzo mała, należy 
użyć takiego przetwornika, który nie wpłynie 
w sposób znaczący na wynik pomiaru, czyli 
musi posiadać bardzo małą impedancję wewnę-
trzną, znacznie mniejszą od impedancji obwodu 
w którym płynie prąd. W celu określenia jaki 
wpływ na wartość prądu wałowego ma odpo-
wiedni dobór przetwornika pomiarowego wy-
konano dwukrotnie pomiar prądu w pętli zwar-
tej przewodu przechodzącego przez wał silnika, 
raz przekładnikiem prądowym oraz drugi raz 
bocznikiem napięciowym. Wyznaczono także 
parametry R, L tych przetworników, oraz para-
metry kabla, a  wyniki zamieszczono w tabeli 3. 

Tabela 3.  

Wyznaczone parametry przetworników pomia-

rowych oraz parametry kabla 

 
Zmierzone parametry 

R, L 

Przekładnik prądowy 
100 A klasy 0,1 

         R = 2,8 mΩ 
         L = 9,97 µH 

Bocznik napięciowy 
300 A/60 mV 

         R=0,2 mΩ 

Kabel pomiarowy 
(zwój zwarty) 

R = 2,62 mΩ 
         L = 5,28 µH 

Wyniki pomiaru prądu w zwartym przewodzie 
przechodzącym przez środek wału wirnika 
przedstawiono na rysunku 8. 
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Rys.8. Przebieg prądu w pętli zwartej przewo-

du przechodzącego przez wał silnika 

a) zmierzony przekładnikiem prądowym 100A, 

b) zmierzony bocznikiem prądowym 

300A/60mV 

Z przebiegu charakterystyk widać, że odpo-
wiedni dobór przetwornika pomiarowego ma 
ogromne znaczenie na wynik pomiaru. Różnica 
wskazań jakie otrzymano wynosi około 100%. 
Można przyjąć, że przebieg prądu, który uzy-
skano po zastosowaniu bocznika napięcia jest 
jednocześnie maksymalnym prądem jaki może 
popłynąć przez łożyska w momencie jednocze-
snego zwarcia bieżni obu łożysk poprzez ele-
menty toczne.   

6. Schemat zastępczy drogi przepływu 
prądu łożyskowego   
W trakcie pomiarów laboratoryjnych prądu 
płynącego w zwartej pętli przechodzącej przez 
wał wirnika zauważono znaczne zmniejszenie 
się napięcia wałowego. Schemat zastępczy 
zwartej pętli wraz z przyrządem pomiarowym 
przedstawiono na rysunku 9. Występująca 

w schemacie zastępczym SEM h

poe  indukowana 

jest przez strumień sprzęgający się z wałem sil-
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nika.   Efekt zmniejszenia się napięcia wało-

wego h

pe powstaje przez kompensujące działa-

nie siły h

pke  zależnej od strumienia kompen-

sującego, wytwarzanego przez prąd płynący 
w zwartej pętli. Przy rozwartej pętli, gdy prąd 

wałowy nie płynie zanika SEM h

pke  i h

po

h

p ee = . 

Strumień wypadkowy sprzęga się z drugim 
umieszczonym w wale silnika przewodem. Na 
rozwartych końcach tego przewodu występuje 

SEM h

pe . 

 

Rys.9. Schemat zastępczy drogi przepływu 

prądu łożyskowego 

Na rysunku  symbolami pR , pL  oznaczono 

parametry zastępcze kabla, a symbolami 

pompom LR ,  parametry zastępcze przetwornika 

pomiarowego. Wartości wszystkich wymienio-
nych parametrów przedstawiono w tabeli 3. 

Występujące na schemacie źródła napięcia h

poe  

oraz h

pe  zostały wyznaczone pomiarowo. 

W tym celu wykonano serię pomiarów w spo-
sób przedstawiony na rysunku 10. 

 
Rys.10. Rysunek poglądowy zmodernizowane-

go silnika indukcyjnego będącego obiektem ba-

dań 

Do celów pomiarowych, silnik wyposażono 
w dwa przewody przechodzące przez środek 
wału wirnika, oznaczone jako AB i CD.  

W celu wyznaczenia SEM napięcia wałowego 
h

poe  dokonano pomiaru napięcia na otwartych 

końcach przewodu pomiędzy zaciskami CD 
przy jednocześnie rozwartych zaciskach AB. 

Dodatkowo wykonano pomiar napięcia h

pe  po-

między zaciskami CD po zwarciu zacisków AB 
przez przyrząd pomiarowy.  
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Rys.11. Przebieg prądu fazowego –a), prądu 

w pętli zwartej przewodu przechodzącego przez 

wał silnika –b), napięcia na otwartym przewo-

dzie wewnątrz wału silnika -c), podczas rozru-

chu i w stanie ustalonym 

7. Rodzaje uszkodzeń łożysk tocznych   
Prądy łożyskowe przepływają przez łożysko od 
jednego pierścienia poprzez elementy toczne do 
drugiego pierścienia. Na powierzchniach styku 
elementów tocznych z pierścieniami występuje 
proces podobny do spawania łukiem elektrycz-
nym. W momencie przepływu prądu materiał 
łożyska jest podgrzewany do temperatury od-
puszczania, a czasem nawet do temperatury 
topnienia. Prowadzi to do powstania przebarw-
wionych powierzchni, różnych co do wielkości, 
na których materiał jest odpuszczany i ponow-
nie hartowany lub stapiany. W miejscach, 
w których metal został stopiony mogą powstać 
małe kratery różnej wielkości. Przepływ prądu 
przez łożysko przyśpiesza powstanie prążków 
(żłobków) na bieżniach i elementach tocznych 
łożysk wałeczkowych. 
Wymienione uszkodzenia mogą być spowodo-
wane przepływem prądów łożyskowych lub 
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wywołane drganiami. Cechą prążków spowo-
dowanych przepływem prądu jest ich ciemna 
podstawa, w przeciwieństwie do błyszczącego 
lub rdzawego wyglądu prążków powstałych 
w wyniku drgań. Dalszą cechą odróżniającą jest 
brak uszkodzeń na elementach tocznych łoży-
ska przy występowaniu żłobków na bieżniach 
spowodowanych drganiami. Intensywność 
uszkodzenia zależy przede wszystkim od takich 
czynników jak: natężenie prądu i czas jego 
trwania, obciążenie łożyska, prędkość obrotowa 
i rodzaj zastosowanego smaru. Na poniższych 
rysunkach przedstawiono najczęściej spotykane 
uszkodzenia, występujące w omawianych silni-
kach. Charakter występujących uszkodzeń 
przedstawionych na rysunkach od 12 do 18 
wskazuje na fakt płynięcia przez łożyska prądu 
łożyskowego o znacznej wartości. Prawdopo-
dobnie stanowi on główną przyczynę awarii ło-
żysk.  

 
Rys.12. Uszkodzenie czopa wału spowodowane 

przepływem prądu przez łożysko 

 
Rys.13. Widoczne kratery na powierzchni wew-

nętrznej pierścienia wewnętrznego 

 
Rys.14. Widoczny krater i małe wżery na po-

wierzchni wewnętrznej pierścienia wewnętrz-

nego 

 
Rys.15. Widoczny krater na powierzchni zew-

nętrznej pierścienia zewnętrznego 

 
Rys.16. Widoczne zygzakowate przypalenia na 

powierzchni wewnętrznej pierścienia zewnę-

trznego 

 
Rys.17. Widoczne zygzakowate przypalenia na 

powierzchni zewnętrznej pierścienia wewnę-

trznego 

 
Rys.18. Widoczny zygzakowaty wżer na kulce  

Nieliczne wżery 
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Rys.19. Widoczne prążki na powierzchni wew-

nętrznej pierścienia zewnętrznego 

 
Rys.20. Widoczne prążki na powierzchni zew-

nętrznej pierścienia wewnętrznego 

 
Rys. 21. Widoczne liczne małe wżery na po-

wierzchni zewnętrznej pierścienia wew-nętrz-

nego 

 
Rys.22. Widoczne liczne małe wżery i prążki na 

powierzchni wewnętrznej pierścienia zewnę-

trznego 

 
Rys.23. Widoczne liczne małe wżery i prążki na 

powierzchni wałeczka 

8. Wnioski i spostrzeżenia 
Podsumowując wyniki przeprowadzonych 
badań oraz opisane informacje literaturowe 
można z bardzo dużym prawdopodobieństwem 
stwierdzić, że zaobserwowane i przedstawione 
w rozdziale 5 uszkodzenia łożysk w badanych 
silnikach zostały spowodowane przepływem 
prądów przez łożyska. Źródłem tych prądów 
jest indukowana wzdłuż wału maszyny SEM 
zwana napięciem wałowym. Wartości zmierzo-
nych napięć podczas rozruchu znacznie prze-
kraczają wartość dopuszczalną podawaną 
w literaturze. Po przekroczeniu napięcia prze-
bicia filmu olejowego prąd łożyskowy silnie 
wzrasta, a czas pracy łożyska bardzo się skraca. 
Czas pracy łożysk w przypadku istnienia 
prądów łożyskowych zależy także bardzo silnie 
od gęstości prądu w miejscu przebicia filmu 
olejowego. Przyspieszenie zużycia łożysk 
spowodowane jest lokalnym wytapianiem mate-
riału bieżni, gdy wydzielana lokalnie energia 
cieplna jest zbyt duża.  
Istotne jest badanie przebiegów napięć i prądów 
wałowych w stanach nieustalonych ze względu 
na ich wartości wielokrotnie wyższe niż 
w stanach ustalonych. 
Wykonane przed badaniami pomiarowymi 
symulacje rozruchu bezpośredniego badanego 
silnika pozwoliły na poprawne wyposażenie 
stanowiska badawczego w przyrządy pomia-
rowe i aparaturę rejestrującą. 
Przedstawione badania są jedynie wstępem do 
dalszych bardziej zaawansowanych prac, które 
autorzy podejmą w najbliższym czasie. 
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