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„ŚCIEśKI POMIAROWE” DO POMIARU DRGAŃ WZGLĘDNYCH  

W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH 
 

“MEASUREMENT PATHS” USED TO MEASURE RELATIVE VIBRATIONS  
IN ELECTRIC MACHINES 

 
Abstract: The article presents the problem of preparing measurement surfaces, the so-called “measurement 
paths” of electric machine rotors to measure relative vibrations. Measurement of relative vibrations of the rotor 
shaft is recognised as the most diagnostically useful measurement of machines on slide bearings. Contactless 
eddy-current sensors used to the measurements are sensible to local mechanical, physiochemical and mag-
netic anomalies of surface layer of the shaft. The sensors can result in serious interference in measurement of 
relative vibrations referred to as the runout. Because the runout has two principal sources: the magnetic and 
the electromagnetic source, there is the mechanical runout and electrical runout. 
The author carried out own tests to reduce the runout. Reduction of the mechanical and the electric runout suc-
ceeded as a result of the following actions: 
1. On the shaft of the motor, one has to precisely determine the location of the so-called measurement paths, 

i.e. places that will be “visible” to relative vibration sensors; beforehand, the place of eddy-current sensors 
in the motor needs to be anticipated very precisely. The places should be “metrologically” correct. For ex-
ample, these should not be nodal points of the rotor; they have to be freely accessible during motor opera-
tion, etc. 

2. Initially deviations in shape of the shaft should be reduce, eliminating burrs, roughness, scratches, indenta-
tions, whipping in places expected as measurement paths. It is worth bringing about reduction of shaft 
whipping while it is rotating in a turning lath to the level of 0.5/100÷1/100 mm. 
Further reduction of the mechanical runout, reduction of residual stresses, heterogeneity of the structure of 
shaft surface layer, reduction of the electrical runout, i.e. reduction of residual magnetic field is obtained by 
successive surface roller burnishing. It is done using a diamond burnisher during slow shaft rotations on a 
turning lathe.  

1. Wstęp 
W oparciu o wieloletnie doświadczenie prak-
tyczne w eksploatacji i diagnostyce maszyn 
elektrycznych autor stwierdza, Ŝe do najwaŜ-
niejszym źródeł informacji o ich stanie dyna-
micznym naleŜy obserwacja zachowania się 
wirnika maszyn bezpośrednio w węzłach łoŜys-
kowych lub w pobliŜu węzłów. Najczęściej wy-
stępujące niedomagania maszyn wirujących na 
łoŜyskach ślizgowych to niewyrównowaŜenie, 
luzy, nieosiowość, przycieranie. Niedomagania 
te wpływają bezpośrednio na dynamikę wirnika 
i na połoŜenie czopa wału w łoŜysku [4, 7, 8, 
12, 13, 14]. Do pomiaru drgań maszyn wiru-
jących w tym elektrycznych dla celów diagno-
stycznych najczęściej stosuje się: czujniki drgań 
bezwzględnych (piezoelektryczne, elektrody-
namiczne) oraz czujniki drgań względnych (wi-
roprądowe, światłowodowe). Czujnikami drgań 
bezwzględnych mierzy się najczęściej szybkie 
ruchy obudowy łoŜyska lub innego elementu 
drgającego maszyny względem nieruchomego  

 
 

punktu odniesienia. Pomiary moŜna wykony-
wać w róŜnych kierunkach. Czujniki drgań 
bezwzględnych są czujnikami stykowymi. 
Czujnikami drgań względnych, które są bez-
stykowe mierzy się ruchy wału wirnika wzglę-
dem panewki łoŜyska. Pomiary wykonuje się 
najczęściej przy pomocy dwóch czujników 
umieszczonych tak, Ŝe pomiędzy nimi jest kąt 
90o. Pomiędzy czujnikami i płaszczyzną piono-
wą podziału łoŜyska jest kąt 45o. Standardowy 
pomiar drgań bezwzględnych maszyny jest sto-
sunkowo łatwy do realizacji. Pomiar poprzedza 
najczęściej prosty i szybki montaŜ (w zaleŜno-
ści od konstrukcji maszyny) czujników do obu-
dowy łoŜysk, do stojaków łoŜyskowych, bądź 
do korpusu maszyny. Drgania bezwzględne są 
„obciąŜane swoistą skazą”. Uwzględniają one 
drogę przejścia sygnału drganiowego od wału 
przez warstwę oleju na obudowę. Sygnał drgań 
bezwzględnych zawiera informacje o stłumio-
nym przez film olejowy sygnale drgań wału sil-
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nika. Oznacza to, Ŝe dla diagnostyki silników na 
łoŜyskach ślizgowych, korzystniejsze jest dla 
większości przypadków anomalii pracy, anali-
zowanie drgań względnych wału aniŜeli drgań 
bezwzględnych obudów łoŜysk. 

2. Wiroprądowe czujniki drgań względ-
nych – czujniki zbliŜeniowe 
Układ czujnika wiroprądowego – rys. 1 tworzą: 
czujnik właściwy oraz przetwornik [1÷3, 5]. 
Czujnikiem właściwym jest cewka indukcyjna 
osadzona w tulei stalowej tak aby w prosty spo-
sób moŜna było ją zamontować na badanej ma-
szynie. Cewkę umieszcza się w osłonie nie 
przewodzącej prądu. Przetwornik pomiarowy 
tworzą oscylator w.cz. i detektor – rys. 2. Po-
jemność kabla koncentrycznego C oraz induk-
cyjność cewki czujnika L tworzą obwód rezo-
nansowy oscylatora. Elektronikę przetwornika 
umieszcza się w metalowej ekranowanej obu-
dowie, którą umieszcza się w niewielkiej odle-
głości od miejsca pomiaru. Czujnik umieszcza 
się w odległości kilku mm od wału maszyny 
której drgania względne mierzymy. Wraz z 
przemieszczaniem się wału (wał wiruje) zmia-
nie się szczelina powietrzna, co skutkuje zmia-
ną dobroci Q obwodu rezonansowego. Propor-
cjonalnie do Q zmienia się amplituda napięcia 
 

 
Rys. 1. Zasada działania czujnika wiroprądo-

wego – schemat poglądowy [1÷3] 

 
Rys. 2. Schemat blok. czujnika wiroprądowego 

w.cz. oscylatora w przetworniku. Mamy modu-
lację amplitudy sygnału nośnego, sygnałem 
proporcjonalnym do szerokości szczeliny. Os-
cylator przetwornika ma częstotliwość około 
0,5 MHz, co umoŜliwia dokładne uwidocznie-

nie składowej modulującej w zakresie  
0÷10 kHz. Dalsze przetwarzanie sygnału to 
demodulacja, filtracja i normalizowanie syg-
nału. W efekcie końcowym otrzymujemy syg-
nał proporcjonalny do zmian w czasie 
chwilowej szerokości szczeliny pomiędzy wa-
łem a czujnikiem.  

3. Runout 

Czujniki drgań względnych wiroprądowe o któ-
rym była mowa w pkt. 2 nie są pozbawione wad 
[1÷5, 13, 14]. Podstawowa wada, będąca głów-
nym ograniczeniem w ich stosowaniu wynika z 
zasady ich działania. Wspomniane czujniki zbli-
Ŝeniowe mierzą odległość od wału bezpośred-
nio obserwując powierzchnię drgającego wału. 
Uwarunkowaniem jego pracy jest jakość tej 
powierzchni, oraz „magnetyczne otoczenie” 
czujnika. Wiroprądowy czujnik zbliŜeniowy 
mierząc drgania względne nie jest w stanie roz-
dzielić sygnałów pochodzących od rzeczywis-
tych drgań względnych wału od sygnałów po-
chodzących od mechanicznej nierównomierno-
ści powierzchni wału, jego geometrycznych 
uchybień i ewentualnego namagnesowania. 
Wszelkie zakłócenia towarzyszące niekorzys-
tnie jego pracy noszą nazwę RUNOUT lub 
GLITCH [1÷3,]. Glitch to określenie wprowa-
dzone przez amerykańską firmę Bently Nevada 
Corporation i stosowane głównie w USA. W 
Europie stosuje się określenie runout. Na cał-
kowity runout składają się [1÷5, 13, 14]: 

1. Runout geometryczny, zwany często mecha-
nicznym (niejednorodność geometryczna po-
wierzchni wału, chropowatość, wklęsłości wy-
pukłości). 
2. Runout elektryczny (pochodzący od zmian 
rezystancji materiału z którego wykonana jest 
powierzchnia wału). 
3. Runout magnetyczny (pochodzący od nama-
gnesowania powierzchni wału). 

Runout jest czynnikiem niekorzystnym i niepo-
Ŝądanym. Obarcza wiarygodność pomiaru 
drgań względnych wału maszyny. Wpływa nie-
korzystnie na ocenę stanu dynamicznego wir-
nika maszyny. NaleŜy go w miarę moŜliwości 
eliminować lub ograniczać. Bardzo często w 
praktyce przemysłowej runout elektryczny  
i magnetyczny są traktowane łącznie i nazy-
wane zamiennie runout magnetyczny lub 
elektryczny. Do identyfikacji runoutu słuŜy taki 
sam układ pomiarowy jaki jest następnie 
wykorzystywany do pomiaru drgań wzglę-
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dnych. NaleŜy zwrócić uwagę na prędkość 
wału podczas pomiaru. Prędkość nie powinna 
przekraczać 600 obr/min [1÷5]. W literaturze 
moŜna teŜ spotkać informację, Ŝe zalecany jest 
pomiar przy prędkości 200 obr/min lub równej 
10% pierwszej prędkości krytycznej [1÷5]. 

4. Wymagania wobec „ścieŜek” 
Obecnie w kraju, w Europie i w USA obowią-
zują następujące zalecenia i normy w stosunku 
do wymagań na przygotowanie powierzchni 
wałów maszyn do pomiaru drgań względnych 
czujnikami wiroprądowymi: 
I. W kraju: Wytyczne ABB Zamech Ltd Elbląg 
(Przygotowanie powierzchni wału turbiny do 
pomiaru drgań względnych czujnikami wiro-
prądowymi), wytyczne ALSTOM, (Przygoto-
wanie powierzchni wału do pomiarów czujni-
kami wiroprądowym), które są toŜsame z wy-
maganiami normy europejskiej ISO 7919 Me-
chanical vibration of nonreciprocating machines 
- Measurements on rotating shafts and evalu-
ation criteria [9]. Wymagania te są następujące: 

1. Indukcja magnetyczna w miejscu ścieŜki 
czyli tzw. namagnesowanie, nie moŜe przekra-
czać 5 Gs ( Gausów), czyli 0,5 mT (miliTesli). 
2. Dopuszczalna wartość runoutu całkowitego, 
odczytana w µm jako wartość peak-to-peak 
(wartość międzyszczytowa odczytana z wy-
kresu runoutu) jak w tabeli 1 

II. Norma API 670, Second edition, Section 
4.1.2: Machine Shaft Requirements for Electri-
cal  and  Mechanical  Runout  [11], która  

 

obowiązuje w USA, dopuszczalną wartość ru-
noutu całkowitego, odczytaną w µm jako war-
tość peak-to-peak (wartość międzyszczytowa 
odczytana z wykresu runoutu) określa jako 
mniejszą od 6 µm dla maszyn szybkoobro-
wych. Wymóg ten jest niekiedy określany jako 

25% maksymalnej wartości drgań dopuszczal-
nych dla danego typu maszyny. 

5. Badania własne 
Autor w ramach badań własnych wraz z zes-
połem podjął się przygotowania kilku wałów do 
pomiarów drgań względnych, ograniczając 
wcześniej ich runout mechaniczny i elektryczny 
na drodze zastosowania odpowiedniej techno-
logii obróbki wałów [1÷3, 6÷8, 10, 14] - rys.3. 
Z wałami eksperymentowano, poddając je coraz 
dokładniejszej obróbce mechanicznej (toczenie, 
szlifowanie, polerowanie, nagniatanie). 
Wszystkie te zabiegi prowadzono kontrolując 
jakość powierzchni wałów czujnikami do po-
miarów drgań względnych w układzie pomia-
rowym przedstawionym na rys. 3. 
Ograniczenie runoutu mechanicznego i elek-
trycznego udało się uzyskać drogą następują-
cych działań [12] – rys. 4÷6: 

1. Trzeba precyzyjnie określić na wale silnika 
połoŜenie tzw. ścieŜek pomiarowych czyli 
miejsc, które będą „widziane” przez czujniki 
drgań względnych, naleŜy wcześniej bardzo 
dokładnie przewidzieć miejsca montaŜu czujni-
ków wiroprądowych w silniku. Miejsca te po-
winny być „metrologicznie” poprawne. Przy-
kładowo nie powinny to być punkty węzłowe 
wirnika, musi być do nich swobodny dostęp w 
czasie pracy silnika, itp. 

2. NaleŜy wstępnie ograniczyć błędy kształtu 
wału, eliminując zadziory, chropowatość, rysy, 
wgniecenia, bicie w miejscach przewidzianych 
na ścieŜki pomiarowe. Korzystnie jest dopro-
wadzić do ograniczenia bicia wału w czasie 
jego obrotów w tokarce do poziomu 
0,5/100÷1/100 mm. 

3. Dalsze ograniczenie runoutu mechanicznego, 
ograniczenie napręŜeń szczątkowych, niejedno-
rodności struktury wierzchniej warstwy wału, 
ograniczenie runoutu elektrycznego, ogranicze-
czenie resztkowego pola magnetycznego uzys-
kuje się przez kolejne nagniatanie powierz-
chniowe toczne [6, 10]. Przeprowadza się to 
dogniatakiem diamentowym w czasie wolnych 
obrotów wału na tokarce [1÷3]. Wyniki pomia-
rów nierównomierności powierzchni ścieŜek 
pomiarowych – runoutu mechanicznego i runo-
utu elektrycznego czyli runoutu całkowitego 
widziane przez czujnik drgań względnych dla 
kolejnych etapów przygotowania powierzchni 
wału przedstawiono na rys. 7. Efektem końco-
wym   tego    przygotowania    było   uzyskanie  
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Rys. 3. Przygotowanie wału do pomiarów drgań 

względnych, szkic układu do wykonywania i ko-

ntroli jakości ścieŜek pomiarowych 
 

 
 

Rys. 4. Przygotowanie wału silnika do pomia-

rów drgań względnych, strona napędowa, wy-

konywanie ścieŜek pomiarowych 
 

 
Rys. 5. Przygotowanie wału silnika do pomia-

rów drgań względnych, strona napędowa, wy-

konywanie ścieŜek pomiarowych, widok na do-

gniatak diamentowy 
 

po dokładnej obróbce mechanicznej na tokarce  
i po trzykrotnym przejściu dogniataka diamen-

towego (zmniejsza runout mechaniczny i ru-
nout elektryczny), powierzchni wału o runoucie 
całkowitym 4 µm wartości międzyszczytowej  
i namagnesowaniu 5 Gs. Takie wartości kwali-
fikują wg wiedzy autora powierzchnię wału do 
pomiarów jego drgań względnych wg najbar-
dziej wymagających standardów. 
W ocenie własnej autora przygotowanie po-
wierzchni wałów silników elektrycznych do 
ewentualnych pomiarów ich drgań względnych 
w warunkach krajowych jest moŜliwe. Wymaga 
szeregu działań logistycznych i technologicz-
nych wspartych dobrą znajomością aparatury 
pomiarowej i rozwiązań szczegółowych samego 
napędu. 

 

 
Rys. 6. Przygotowanie wału silnika do pomia-

rów drgań względnych, strona napędowa, wy-

konywanie ścieŜek pomiarowych, widok na wir-

nik 
 
 

 

 
Rys. 7. Wynik pomiaru runoutu całkowitego 

przykładowej ścieŜki pomiarowej na wale po 

kolejnych operacjach technologicznych, pomiar 

w środku ścieŜki o szerokości 32 mm w funkcji 

kąta obrotu wału 
 

Ograniczenie czy likwidację runoutu na wałach 
w obrębie ścieŜek pomiarowych moŜna wyko-
nać równieŜ innymi metodami. Informacje na 
ten temat podano w literaturze [2]. Kolejna 
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metoda to pokrycie wału na całym obwodzie 
specjalnym stopem miedzi co zdaniem autora 
stanowi powaŜną trudność. MoŜliwe jest rów-
nieŜ ograniczenie runoutu przez specjalną ob-
róbkę sygnału pochodzącego z czujników drgań 
względnych. W tym celu, w czasie obracania 
wału maszyny (np. w obracarce) wyznacza się 
tak zwany „wektor zniekształceń wału” dla 
kaŜdego połoŜenia kątowego wału. „Wektor” 
ten jest na bieŜąco „odejmowany” od sygnału 
pochodzącego z czujników drgań względnych 
podczas pracy maszyny. Metoda ta zdaniem 
autora wymaga ogromnego doświadczenia 
praktycznego, a przy braku takowego prowadzi 
do błędnej interpretacji wyników pomiarów. 
Ilustracją wykorzystania do pomiarów wiro-
prądowych, bezstykowych, zbliŜeniowych czuj-
ników drgań względnych z jakimi w praktyce 
miał do czynienia autor niech będą dwa nastę-
pujące ciekawe przykłady: 
1. Silnik o mocy 3,6 MW, 3000 obr/min, na ło-
Ŝyskach ślizgowych poddano kapitalnemu re-
montowi. Remont obejmował między innymi 
wymianę stojaków łoŜyskowych oraz powaŜne 
prace remontowe fundamentu i konstrukcji 
wsporczej pod silnikiem. Remont zakończono, 
napęd uruchomiono. JuŜ w trakcie pierwszego 
uruchomienia w czasie rozruchu, w czasie ob-
ciąŜania, a w szczególności w trakcie wybiegu 
okazało się, Ŝe silnik intensywnie drga. Wyniki 
pomiarów drgań bezwzględnych w czasie wy-
biegu przedstawiono na rys. 8. Trajektorie środ-
ka wału wirnika uzyskane w wyniku pomiaru 
drgań względnych od strony napędowej i prze-
ciwnapędowej przedstawiono na rys. 9 ÷ 10. 

 

Rys. 8. Wybieg silnika o mocy 3,6 MW,  

3000 obr/min, na łoŜyskach ślizgowych, pomiar 

drgań bezwzględnych na łoŜysku od strony 

przeciwnapędowej 

 

Rys. 9. Silnik o mocy 3,6 MW, 3000 obr/min, na 

łoŜyskach ślizgowych, pomiar drgań względ-

nych na łoŜysku od strony przeciwnapędowej, 

trajektoria środka wału, wartości maksymalne 

 

Rys. 10. Silnik o mocy 3,6 MW, 3000 obr/min, 

na łoŜyskach ślizgowych, pomiar drgań względ-

nych na łoŜysku od strony napędowej, trajekto-

ria środka wału, wartości maksymalne 

Analiza wyników pomiarów wskazała na wy-
stąpienie anomalii na stojaku łoŜyskowym od 
strony przeciwnapędowej. Okazało się, Ŝe sto-
jak łoŜyskowy jest wadliwy, występują w nim 
luzy. RównieŜ mocowanie stojaka do konstruk-
cji wsporczej było wadliwe. Ekipa remontowa 
mankamenty usunęła. Anomalie drganiowe 
ustapiły. 

2. Bardzo ciekawy przypadek wykrycia niesta-
bilnej pracy łoŜyska ślizgowego w maszynie 
przepływowej przedstawiono na rys. 11÷12. W 
turbinie turbozespołu przy zmianach obciąŜenia 
czynnego i zmianach temperatury oraz towa-
rzyszących im zmianach temperatury i ciśnienia 
oleju w łoŜyskach zauwaŜono intensywny 
wzrost drgań względnych wału turbiny. Po-
miary wskazują na zjawisko bicza olejowego na 
łoŜysku 2 turbiny - charakterystyczne roz-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 81/2009 60

szczepienie orbit [7, 8], towarzyszy temu inten-
sywny wzrost drgań, nawet powyŜej 180 µm. 
Drgania te przenoszą się na pozostałe łoŜyska. 
Bezpośrednią przyczyną niestabilnej pracy było 
odciąŜenie łoŜyska 2 wskutek rozosiowania 
maszyny pomiędzy łoŜyskami 2 i 3. 

 

Rys. 11. Turbozespół, turbina, 3000 obr/min, 

pomiar drgań względnych na łoŜysku 2, trajek-

toria środka wału, wartości maksymalne, nie-

stabilność olejowa, bicz olejowy w łoŜysku 2 

 

Rys. 12. Turbozespół, turbina, 3000 obr/min, 

pomiar drgań względnych na łoŜysku 3, trajek-

toria środka wału, wartości maksymalne, nie-

stabilność olejowa, bicz olejowy w łoŜysku 2 

6. Wnioski 
W ocenie własnej przygotowanie powierzchni 
wałów silników elektrycznych do ewentualnych 
pomiarów ich drgań względnych w warunkach 
przemysłu krajowego jest moŜliwe. Wymaga 
szeregu działań logistycznych i technologicz-
nych wspartych dobrą znajomością aparatury 
pomiarowej i rozwiązań szczegółowych samego 
napędu. Pomiar drgań względnych wałów ma-
szyn jest bardzo przydatny w diagnostyce. 
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