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POMIARY DRGAŃ WZGLĘDNYCH W SILNIKACH  

ELEKTRYCZNYCH 
 

MEASUREMENTS OF RELATIVE VIBRATIONS IN ELECTRIC MOTORS 
 

Abstract: The article presents the problem of diagnostics of electric motors on slide bearings using measure-
ments of relative vibrations. This motor diagnostics method is not applied in Poland. It is used for diagnostics 
of turbine sets. It is worth using the method of relative vibration measurement to diagnostics of motors using 
slide bearings. Vibrations are measured by two proximity eddy-current sensors measuring displacement of vi-
brations, located in a bearing casing or near the casing on a plane perpendicular to the rotor axis. There is an 
angle of 90º is between the sensors and 45º between sensor axes and the horizontal plane.  A voltage signal of 
a single sensor depends on the distance between the sensor and the surface of the shaft in a given moment of 
time. XY type oscilloscopic observation of signals coming from a two-sensor system enables to observe the 
trajectory of the movement of the pivot middle. The diagnostics of motors uses characteristic diagnostic rela-
tions between inefficiencies of a turbomachine on slide bearings and features of the trajectory of the pivot 
movement in respect of the bearing sleeve. The following are accepted as features of the trajectory: size of 
trajectory; turn of rotation direction of a point in the trajectory; period; shape; invariability of trajectory fea-
tures in time. 

1. Wstęp 
W silnikach elektrycznych duŜej mocy stosuje 
się łoŜyska ślizgowe. RównieŜ silniki naraŜone 
w czasie pracy na wstrząsy, uderzenia, duŜe 
drgania, mają łoŜyska ślizgowe [4]. Przykłady 
zastosowania łoŜysk ślizgowych w krajowych 
napędach przemysłowych przedstawiono na 
rys. 1.  W  łoŜyskach  ślizgowych powierzchnia  
 

 
Rys. 1. Silnik o mocy 1,6 MW na łoŜyskach śli-

zgowych w jednej z krajowych elektrowni, łoŜy-

sko od strony przeciwnapędowej, pomiar drgań 

w kierunku H 

czopa wału ślizga się po powierzchni panewek 
łoŜyska, tulejek. Podczas ruchu czopa wystę-
puje tarcie ślizgowe. Dla zmniejszenia oporów 
ruchu, tarcia, pomiędzy powierzchniami ślizgo-
wymi czopa i panewki powinien znajdować się 
środek smarujący w postaci oleju, smaru, gazu 
lub wody [5, 6, 7,]. Z doświadczeń autora wy- 

 
 

nika Ŝe uszkodzenia łoŜysk ślizgowych w silni-
kach elektrycznych nie występują na ogół w 
sposób nagły, najczęściej objawy uszkodzenia 
narastają powoli [13]. Jedynym wyjątkiem są 
cięŜkie przytarcia w czasie rozruchu duŜego 
silnika. Jest to sytuacja gdy w czasie rozruchu 
dochodzi do braku smarowania – tarcie na su-
cho w łoŜysku. Powodem moŜe być nie załą-
czenie pompy, lub awaria pompy przy smaro-
waniu obiegowym łoŜyska. PowaŜne awarie 
silników elektrycznych spowodowane uszko-
dzeniem ich łoŜysk ślizgowych w ocenie autora 
zdarzają się rzadko. Czas pracy łoŜysk ślizgo-
wych w silnikach w napędach przemysłowych 
jest zdecydowanie dłuŜszy niŜ w silnikach z ło-
Ŝyskami tocznymi. Średni czas bezawaryjnej 
pracy łoŜysk ślizgowych w silnikach to około 
50000÷60000 godzin, a zdarza się coraz czę-
ściej, Ŝe nawet ponad 100000 godzin. Warun-
kiem tak długiego czasu pracy jest prawidłowa 
eksploatacja i właściwa obsługa serwisowa. 

2. Uszkodzenia i zakłócenia w pracy ło-
Ŝysk ślizgowych w silnikach 

Większość zakłóceń w pracy łoŜysk ślizgowych 
wynika ze wzrostu tarcia. Najbardziej poŜądane 
jest tarcie płynne [3, 6, 7], przy którym poru-
szające się względem siebie elementy łoŜyska 
są całkowicie rozdzielone warstwą oleju. Tarcie 
takie zapewnia najmniejsze zuŜycie elementów 
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łoŜyska (współczynnik tarcia µ przy takim tar-
ciu osiąga wartość 0,001). Wytworzenie trwa-
łego filmu olejowego i uzyskanie najniŜszej 
wartości współczynnika tarcia płynnego uzaleŜ-
nione jest od konstrukcji łoŜyska ślizgowego 
oraz od współzaleŜności pomiędzy obciąŜe-
niem, prędkością ruchu i lepkością cieczy sma-
rującej [8]. Wzrost tarcia w łoŜysku objawia się 
wzrostem jego temperatury ponad temperaturę 
występującą zwykle podczas pracy danego 
łoŜyska. Zakłócenia w pracy łoŜysk śli-
zgowych, a w konsekwencji moŜliwe ich usz-
kodzenia najczęściej są spowodowane wzros-
tem luzów, temperatury lub nadmiernymi drga-
niami. Bezpośrednią przyczyną są najczęściej: 
- wady panewek, 
- wady czopów, 
- wady pierścieni smarujących, 
- wady montaŜu, 
- wady smarowania, 
- nadmierna aktywność drganiowa silnika i ma-

szyny napędzanej. 

Na stan drganiowy łoŜysk ślizgowych zasadni-
czy wpływ ma niewyrównowaŜenie wirnika 
silnika i maszyny napędzanej, złe wycentrowa-
nie silnika i maszyny napędzanej, luzy, mimo-
środowość czopa, ocieranie wirnika, rezonans, 
przechodzenie przez ewentualne prędkości kry-
tyczne, odkształcenia fundamentu [6, 7, 9, 10, 
13]. Szczególną cechą maszyn wirnikowych na 
łoŜyskach ślizgowych jest udział w dynamice 
całego układu płynu, który oddziela czop od 
panewki. Olej smarujący powierzchnie w wy-
niku tarcia zostaje wprowadzony w ruch obro-
towy. Pojawiają się siły dynamiczne, które w 
sprzęŜeniu zwrotnym oddziałują na wirnik. 
MoŜe to doprowadzić do samowzbudnych 
drgań poprzecznych wirnika [3, 6, 7, 10]. Drga-
nia te w literaturze nazywane są wirem płyno-
wym (fluid whirl) i biczem płynowym (fluid 
whip). Spotyka się równieŜ określenie małe  
i duŜe drgania olejowe [9, 10]. Drgania te są 
powaŜnym utrudnieniem w pracy maszyn 
ułoŜyskowanych ślizgowo o smarowaniu hy-
drodynamicznym. Rozpoznanie tego zjawiska 
jest moŜliwe po analizie drgań i stwierdzeniu 
występowania charakterystycznych składanych 
z przedziału (0,38÷0,49) fobr i specyficznego 
widma kaskadowego w czasie zmian prędkości 
maszyny [9, 10]. 
W opinii autora, na podstawie wieloletnich ba-
dań w przemyśle, z drganiami płynowymi 
(olejowymi) w łoŜyskach ślizgowych moŜna 

mieć do czynienia głównie w maszynach prze-
pływowych. Autorowi nie jest znany przypadek 
awarii silnika elektrycznego na łoŜyskach śliz-
gowych spowodowany drganiami płynowymi 
(olejowymi), nie podaje go równieŜ znana auto-
rowi literatura. Teoretycznie taki przypadek jest 
moŜliwy [9, 10]. Zdarzają się natomiast zakłó-
cenia w pracy silników, a nawet awarie spowo-
dowane zbyt duŜym luzem pomiędzy panewką, 
a czopem, luzem w zabudowie panewek łoŜysk 
ślizgowych. 

3. Metody diagnostyki łoŜysk ślizgowych 
w silnikach – stan zagadnienia 

W licznych ośrodkach naukowo-badawczych na 
świecie prowadzone są intensywne prace w za-
kresie teorii i praktyki zastosowań łoŜysk śli-
zgowych [1÷3, 6, 7, 9]. Szczególne miejsce w 
tych badaniach zajmuje diagnostyka łoŜysk śli-
zgowych. Analizując wyniki prac przedsta-
wione w literaturze z zakresu diagnostyki ło-
Ŝysk ślizgowych [1÷3, 6, 7, 9, 10] autor uwaŜa, 
Ŝe szczególną przydatność praktyczną mają 
wyniki prac prowadzonych w Bently Rotor Dy-
namics Research Corporation w USA przez ze-
spół kierowany przez D. E. Bently  
i A. Muszyńską [1÷3, 9, 10]. Opracowano tam 
całościowo od strony teoretycznej i praktycznej, 
w tym aparaturowo i technologicznie zasady 
diagnozowania maszyn na łoŜyskach ślizgo-
wych w oparciu o pomiar drgań względnych 
wirnika  (rys. 2 ÷ 4)  [1 ÷ 3, 9, 10, 14]. Pomiary  

 
Rys. 2. Rodzaje pomiarów drgań na przykładzie 

łoŜyska ślizgowego 

drgań względnych słuŜą do określenia trajek-
torii środka czopa wału. Drgania są mierzone 
przez dwa bezdotykowe (zbliŜeniowe) czujniki 
wiroprądowe mierzące przemieszczenie drgań, 
umieszczone w obudowie łoŜyska lub w pobli-
Ŝu obudowy w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
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wirnika. Pomiędzy czujnikami jest kąt 90o, a 
osie  czujników  z  płaszczyzną poziomą tworzą 

 
Rys. 3. Przykład montaŜu czujników do pomia-

rów drgań względnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Pomiar drgań względnych wału: a) 

przykładowe usytuowanie czujnika fazy, zasady 

pomiaru, b) przykładowa trajektoria (sygnał z 2 

czujników drgań względnych) 

kąt 45o (najkorzystniejsze rozwiązanie, rys. 3) 
[3, 9, 10, 14]. Sygnał napięciowy z pojedyn-
czego czujnika jest zaleŜny od odległości po-
między czujnikiem i powierzchnią wału w da-
nej chwili czasowej. Sygnał ten ma składową 
stałą i zmienną. Składowa stała informuje o 
średnim połoŜeniu wału względem punktu od-
niesienia (względem elementu do którego przy-
mocowany jest czujnik). Składowa zmienna in-
formuje o chwilowych zmianach połoŜenia 
wału czyli drganiach w płaszczyźnie promie-
niowej. Obserwacja oscyloskopowa typu XY 

sygnałów pochodzących z układu dwóch czuj-
ników pozwala obserwować trajektorię ruchu 
środka czopa. Trajektoria powinna być odnie-
siona do jakiegoś wyróŜnionego połoŜenia ką-
towego wału wirnika. W tym celu na wale 
wprowadza się znacznik połoŜenia np. wgłębie-
nie na końcówce wału, który jest znacznikiem 
fazy (keyphasor, rys. 4). PołoŜenie znacznika 
obserwuje czujnik fazy (keyphasor transducer), 
który współdziała z parą czujników bezstyko-
wych. Informacja o połoŜeniu znacznika jest 
przeniesiona na trajektorię jako okrąg, kropka  
i pojawia się w momencie przejścia znacznika 
przed czujnikiem połoŜenia. Dla określenia kie-
runku wirowania środka czopa, Bently wprowa-
dził rozwiązanie techniczne, przyjęte obecnie 
jako powszechne. Na wykresie trajektorii w 
krótkim okresie czasu bezpośrednio przed 
przejściem znacznika fazy pod czujnikiem, syg-
nał nie jest rysowany (przerwa) – rys. 4. W lite-
raturze [1÷3, 6, 7, 9, 10] podane są charaktery-
styczne relacje diagnostyczne pomiędzy nie-
sprawnościami maszyny wirnikowej na łoŜy-
skach ślizgowych, a cechami trajektorii ruchu 
czopa względem panewki. Jako cechy trajekto-
rii przyjmuje się: wielkość trajektorii, zwrot 
kierunku wirowania punktu na trajektorii, 
okres, kształt, niezmienność cech trajektorii w 
czasie. Najkorzystniej gdy w czasie pracy ma-
szyny trajektoria ma kształt okręgu o jak naj-
mniejszej średnicy (teoretycznie, gdy jest pun-
ktem). DuŜą przydatność diagnostyczną mają 
analizy trajektorii po wcześniejszym odfiltro-
waniu sygnałów filtrem środkowoprzepusto-
wym nastawionym na częstotliwość środkową 
uznaną za diagnostycznie przydatną np. fobr, 
2×fobr, itd. [14] Cechy punktowe trajektorii są 
stosowane do oceny globalnej stanu technicz-
nego maszyn wirnikowych. Kryteria oceny sta-
nu maszyn w oparciu o maksymalne przemiesz-
czenie wału – Smax (1÷2), są podane w normach 
VDI 2059 oraz ISO 7919 [11]. 
 

                        ( ))(tSKmaxSmax =          (1) 

                     )()()( 22 tytxtSK +=          (2) 
 

gdzie: x(t) i y(t) to wartości chwilowe sygnałów 
z poszczególnych czujników nazwanych x i y. 

W normach API [12] kryteria opierają się o 
równowaŜną podwójną amplitudę drgań wzglę-
dnych, która jest wartością większą spośród 
dwóch amplitud międzyszczytowych wyzna-
czonych dla obydwu kierunków pomiarowych. 

 a) 

 b) 

CZUJNIK 
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Analizując całościowo metody diagnozowania 
stanu technicznego łoŜysk ślizgowych w silni-
kach elektrycznych autor uwaŜa, Ŝe moŜna wy-
róŜnić metody on-line i off-line. Do metod dia-
gnozowania stanu łoŜysk ślizgowych w cza-sie 
normalnej pracy silnika autor zalicza: 
1. Pomiar temperatury. 
2. Pomiar drgań bezwzględnych obudowy ło-

Ŝysk (rys. 1). 
3. Pomiar drgań względnych wału (rys. 2÷4). 
4. Badanie jakości oraz ilości oleju smarują-

cego. 

Pomiar temperatury. Najbardziej rozpow-
szechnioną metodą diagnostyki stanu łoŜysk śli-
zgowych jest jednopunktowy pomiar tempe-
ratury [8]. Najczęściej mierzona jest tempera-
tura oleju na spływie z łoŜyska. Wg produ-
centów silników temperatura oleju łoŜysk pod-
czas pracy nie powinna przekraczać 85oC, na-
tomiast w momencie rozruchu nie powinna być 
niŜsza niŜ 15oC. DąŜy się do tego, aby mierzyć 
temperaturę w warstwie smarnej. Są doniesienia 
[8] o pomiarach wielopunktowych, w kilku 
miejscach na szerokości panewki. 

Pomiar drgań bezwzględnych obudowy ło-
Ŝysk. Jest to bardzo popularna metoda oceny 
stanu łoŜysk ślizgowych i całego silnika. Drga-
nia mierzy się na stojakach łoŜyskowych, na 
tarczach albo na kadłubie w trzech wzajemnie 
prostopadłych kierunkach. Analiza widmowa 
drgań bezwzględnych [13] daje moŜliwość 
określenia przyczyn anomalii drganiowych sil-
nika, w tym jego łoŜysk i całego napędu. 

Pomiar drgań względnych wału. Jest uznany 
za najbardziej przydatny diagnostycznie pomiar 
maszyn na łoŜyskach ślizgowych. Wymaga 
zdecydowanie większych nakładów finanso-
wych na zakup aparatury, montaŜ czujników 
bezstykowych. Bezstykowe czujniki wiroprą-
dowe stosowane do tych pomiarów są wraŜ-
liwe na mechaniczne, fizykochemiczne i mag-
netyczne lokalne anomalie warstwy powierz-
chniowej wału [1÷3]. (patrz drugi artykuł au-
tora). Analiza trajektorii środka czopa wału 
uzyskana dzięki pomiarowi drgań względnych, 
umoŜliwia najwcześniejsze rozpoznanie niepra-
widłowości w pracy maszyn na łoŜyskach śli-
zgowych. Trajektorie mają charakterystyczne 
cechy, które pozwalają rozpoznać niewywagę, 
nieosiowość, luz, przycieranie, rezonans, ano-
malie pracy łoŜysk, ten. [1÷3, 9, 10]. 

Badanie jakości oleju. Ma na celu obserwację 
zmian w stanie oleju w tym jego lepkości, spo-

wodowane przez: zawartość wody, zanieczysz-
czenia, wtrąciny metaliczne, utlenienie, ten. Do 
badań moŜna uŜywać stosunkowo prostych 
przyrządów, które śledzą tendencje zmian pod-
stawowych parametrów albo skomplikowanych 
analizatorów, które prowadzą badania bardzo 
wielu parametrów fizykochemicznych oleju. 
Kontrolę ilości podawanego oleju naleŜy pro-
wadzić systematycznie w oparciu o wskaźniki 
poziomu oleju i wskaźniki przepływu oleju 
oraz porównanie wskazań z wytycznymi za-
wartymi w dokumentacji silników. 
Do metod diagnozowania łoŜysk ślizgowych w 
silnikach elektrycznych off-line oraz do grupy 
waŜnych pomiarów kontrolnych związanych ze 
stanem łoŜysk autor zalicza: 

1. Kontrolę zuŜycia panewek. 

2. Kontrolę uszczelnień. 

3. Kontrolę ochrony przed prądami łoŜy-
skowymi. 

4. Metody diagnostyki stanu łoŜysk ślizgo-
wych w silnikach – badania własne 

Autor prowadząc badania diagnostyczne na sze-
rokiej populacji silników ułoŜyskowanych śliz-
gowo w przemyśle krajowym nie spotkał się z 
przypadkiem szczególnie trudnym diagnostycz-
nie. W większości były to silniki produkcji kra-
jowej mające łoŜyska w stojakach łoŜyskowych. 
Anomalie w pracy wynikały głównie z 
niewywagi i niewłaściwego wyosiowania linii 
wałów silnik – maszyna napędzana. 
Na rys. 5 podano przykładowe trajektorie ruchu 
czopa wału silnika o mocy 3,15 MW, 2980 
obr/min, uzyskane w czasie wybiegu napędu.  

 
Rys. 5. Trajektorie ruchu czopa wału silnika o 

mocy 3,15 MW, 2980 obr/min, uzyskane 

w czasie wybiegu napędu. Pomiar drgań od 

strony napędowej, przypadek niewywaŜenia 

wirnika 

Zdarzały się przypadki zbyt duŜych luzów po-
między panewką, a czopem wału. Przypadek ta-
ki dla silnika o mocy 1 MW, 1480 obr/min zilus-
trowano na rys. 6. W widmie drgań bezwzglę-

2000 obr/min 1800 obr/min 
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dnych na stojaku łoŜyskowym łoŜyska, w któ-
rym luz ten występuje, obok składowych 
1×fobr (24,8 Hz), 2×fobr (49,6 Hz) występuje, a 
następnie rośnie z upływem czasu składowa su-
bharmoniczna ½×fobr (12,4 Hz). Zmiany w 
charakterze widma typu pojawienie się sub-
harmonicznych 1/3×fobr, 2/3×fobr mogą świad-
czyć o występowaniu luzu w zabudowie pane-
wek łoŜysk ślizgowych. Przypadek taki przed-
stawiono na rys. 7 dla silnika o mocy 2,13 MW, 
1490 obr/min. W łoŜysku tego silnika od strony 
napędowej miał miejsce nieprawidłowy zacisk 
panewek spowodowany ich poluzowaniem. 
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Rys. 6. Drgania bezwzględne stojaka łoŜysko-

wego od strony napędowej, kierunek V, VRMS, 

silnik o mocy 1 MW, 1480 obr/min, przypadek 

zbyt duŜego luzu pomiędzy panewką, a czopem 

wału  
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Rys. 7. Drgania bezwzględne stojaka łoŜysko-

wego od strony napędowej, kierunek V, VRMS, 

silnik o mocy 2,13 MW, 1490 obr/min, przypa-

dek nieprawidłowego zacisku panewek, spowo-

dowany ich poluzowaniem. 

Porównując potencjalne moŜliwości wniosko-
wania diagnostycznego na podstawie pomiaru 
drgań względnych i bezwzględnych podobnie 
jak i inni autorzy zajmujący się podobną tema-

tyką [10], autor stwierdza, Ŝe dla maszyn posia-
dających łoŜyska ślizgowe, analiza drgań 
względnych pozwala na znacznie wcześniejsze 
zauwaŜenie rozwijającej się nieprawidłowości 
pracy silnika związanej z wirnikiem i łoŜys-
kami, aniŜeli analiza drgań bezwzględnych wę-
zła łoŜyskowego. Dla zilustrowania tego wnio-
sku przedstawiono na rys. 8 porównanie ana-
lizy widmowej drgań względnych i bez-
względnych dla silnika produkcji zachodniej o 
mocy 2 MW, 2960 obr/min. Rys. 8a przedsta-
wia  widmo  dla  drgań  względnych,  a  rys.  8b  
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Rys. 8. Silnik o mocy 2 MW, 2960 obr/min, ło-

Ŝysko od strony napędowej, porównanie widm: 

a) widmo drgań względnych wału, b) widmo 

drgań bezwzględnych, obudowy łoŜyska VRMS 

 
widmo dla drgań bezwzględnych, wykonanych 
w tym samym czasie. W widmie drgań wzglę-
dnych widać bardzo wyraźnie składową sub-
harmoniczną ½xfobr, a w widmie drgań bez-
względnych jeszcze nie widać składowej ½xfobr. 
Składowa ta w drganiach bezwzględ-nych 
pojawi się za jakiś czas, tak naleŜy do-
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mniemywać. Interwencję serwisową podjęto po 
zauwaŜeniu anomalii w drganiach względnych. 
Interwencja okazała się uzasadniona. Stwier-
dzono, Ŝe luz pomiędzy panewką, a czopem był 
zbyt duŜy. Analiza drgań względnych wału sil-
nika na łoŜyskach ślizgowych pozwoliła na 
znacznie wcześniejsze stwierdzenie rozwijają-
cej się nieprawidłowości w pracy silnika 
(1/2xfobr), związanej z wirnikiem i łoŜyskami, 
aniŜeli analiza drgań bezwzględnych obudowy 
łoŜyska. Drgania bezwzględne obudowy są 
„ten-ciąŜane swoistą skazą”. Uwzględniają one 
dro-gę 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-
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. Najkorzyst-
niejsze jest dysponowanie równocześnie wyni-
kami drgań względnych i bezwzględnych. MoŜ-
na wówczas wcześnie zauwaŜyć wszystkie isto-
ten zakłócenia w pracy silnika, które znajdują 
odbicie w jego drganiach względnych i bez-
względnych. 
 

5. Uwagi końcowe 
Diagnostykę silników na łoŜyskach ślizgowych 
moŜna prowadzić wykorzystując pomiary drgań 
bezwzględnych i drgań względnych. Porów-
nując skuteczność wnioskowania diagnostycz-
nego na podstawie pomiarów drgań wzglę-
dnych i bezwzględnych autor stwierdza, Ŝe 
analiza drgań względnych pozwala na znacznie 
wcześniejsze zauwaŜenie rozwijającej się nie-
prawidłowości pracy silnika związanej z wirni-
kiem i łoŜyskami, aniŜeli analiza drgań bez-
względnych węzła łoŜyskowego. Najkorzyst-
niej, gdy diagnostykę łoŜysk ślizgowych moŜna 
prowadzić w oparciu o pomiary obydwu ro-
dzajów drgań.  
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