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ELIMINACJA PRĄDÓW ŁOśYSKOWYCH ZA POMOCĄ ŁOśYSK 

IZOLOWANYCH  
 

ELIMINATION OF BEARING CURRENTS WITH USE OF INSULATED 
BEARINGS 

 
Abstract: The negative influence of bearing currents on the durability of rolling bearings in the alternating 
current electric motors are shown. The reasons of bearing current formation in electric motors are given. 
Examples of bearing races damages of cooperating rolling bearing elements are presented. Analysis of dents 
distribution in the roller, roll-neck and ball bearing races are made. Different types of insulated bearings are 
presented as well, applied to bearing currents elimination. Conclusions drawn from laboratory researches are 
presented in chapter 6. 
 
1. Wstęp  
Przeprowadzona analiza uszkodzeń łoŜysk 
tocznych silników indukcyjnych, wykazała, Ŝe 
coraz częściej uszkodzenia te występują w wy-
niku występowania prądów łoŜyskowych [1, 2, 
3]. Zarówno zasilanie silników napięciem 
sieciowym, jak równieŜ z falowników PWM 
powoduje powstanie takich zmian na bieŜniach 
i elementach tocznych łoŜysk, które wymagają 
wyłączenia silnika i wymianę łoŜysk na nowe. 
NaleŜy jednocześnie zaznaczyć, Ŝe awarie silni-
ków spowodowane uszkodzeniami łoŜysk tocz-
nych nie występują zbyt często. Wynika to 
z faktu, Ŝe od szeregu lat rozwinęła się nowo-
czesna technika diagnozowania stanu łoŜysk 
tocznych, dzięki której dokonywana jest wy-
miana łoŜysk na nowe, przed ostatecznym 
zniszczeniem łoŜyska, które prowadzi do awarii 
silnika (wirnika jak i stojana) (rys. 1, 2).  
 

 

 

Rys. 1. Zatarcie pakietu blach wirnika, spowo-

dowane uszkodzeniem łoŜyska 
 

 
 

 

 

Rys. 2. Zatarcie pakietu  blach stojana, spowo-

dowane uszkodzeniem łoŜyska 

Zastosowanie łoŜysk izolowanych lub izolo-
wanie komór łoŜyskowych eliminuje prądy ło-
Ŝyskowe, wydłuŜając tym samym czas beza-
waryjnej pracy układu napędowego. 

2. Uszkodzenia łoŜysk tocznych w silni-
kach indukcyjnych spowodowane prąda-
mi łoŜyskowymi 
W silnikach indukcyjnych zasilanych sinuso-
idalnym napięciem sieciowym, źródłem prądów 
łoŜyskowych jest indukowana wzdłuŜ wału 
maszyny SEM, zwana napięciem wałowym 
(rys. 3). Pod wpływem tego napięcia płyną 
prądy łoŜyskowe (rys. 4) w obwodzie złoŜonym 
z wału maszyny, obu łoŜysk i kadłuba silnika. 
Najczęściej prądy łoŜyskowe powodują uszko-
dzenia łoŜysk w postaci wŜerów na powierz-
chniach bieŜni pierścieni oraz na elementach 
tocznych (rys. 5-9). 
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Rys. 3. Przebieg napięcia wałowego w silniku 

indukcyjnym o mocy 300 kW, zasilanym napię-

ciem sieciowym 1000 V  
 

 
Rys. 4. Przebieg prądu łoŜyskowego w silniku 

indukcyjnym o mocy 300 kW, zasilanym napię-

ciem sieciowym 1000 V 

Charakter uszkodzeń jest uzaleŜniony przede 
wszystkim od natęŜenia przepływającego prądu 
i czasu jego działania. 

 
Rys. 5. Nieregularne wŜery na bieŜni zewnętrz-

nej  pierścienia wewnętrznego 

 
Rys. 6. Widoczny krater na powierzchni zewnę-

trznej pierścienia zewnętrznego 

 

Rys. 7. Widoczne zygzakowate przypalenia na 

powierzchni wewnętrznej pierścienia zewnętrz-

nego 

 
Rys. 8. WŜery na bieŜni wewnętrznej pierścienia 

zewnętrznego 

 
Rys. 9. Widoczny krater i małe wŜery na po-

wierzchni wewnętrznej pierścienia wewnętrz-

nego 

3. Rodzaje łoŜysk do eliminacji prądów 
łoŜyskowych 
Bardzo często w układach napędowych wyko-
rzystujących silniki indukcyjne duŜej mocy 
zasilane bezpośrednio z sieci lub silniki średniej 
mocy zasilane z przemienników częstotliwości, 
mamy do czynienia z prądami łoŜyskowymi. 
Jedną z głównych metod ich eliminacji jest 
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przerwanie obwodu, w którym płyną, poprzez 
stosowanie łoŜysk izolowanych (rys. 10). 

 
Rys. 10. Konstrukcja tarczy łoŜyskowej z izolo-

wanym łoŜyskiem w silniku indukcyjnym typu 

dSKgw 315L-4 

PoniewaŜ problemy te występują w silnikach 
o róŜnych mocach i konstrukcjach, dlatego 
zaistniała konieczność zastosowania róŜnych 
metod izolowania łoŜysk. W sprzedaŜy dostę-
pne są następujące rodzaje łoŜysk do eliminacji 
prądów łoŜyskowych:  
- łoŜyska ceramiczne, 
- łoŜyska całoceramiczne, 
- łoŜyska hybrydowe, 
- łoŜyska INSOCOAT (firmy SKF). 

3.1. ŁoŜyska ceramiczne i całoceramiczne 

ŁoŜyska ceramiczne to takie łoŜyska, w których 
bieŜnie i kulki są ceramiczne, a koszyk wyko-
nany jest z tworzywa sztucznego. Inną konstru-
kcję mają łoŜyska całoceramiczne, poniewaŜ 
nie mają one koszyka.  
Oba typy łoŜysk znajdują zastosowanie wszę-
dzie tam gdzie wymagane są:  
- odporność na korozję - tworzywa ceramiczne 
charakteryzują się bardzo dobrą odpornością 
chemiczną nawet w wysokich temperaturach,  
- niemagnetyczność - tworzywa ceramiczne 
wykorzystywane do produkcji łoŜysk nie są 
magnetyczne w Ŝadnym stopniu i mogą bez 
zakłóceń pracować w polu magnetycznym, 
- trwałość - dwutlenek cyrkonu, azotek krzemu 
oraz węglik krzemu są tworzywami o bardzo 
wysokiej twardości i bardzo dobrej odporności 
na ścieranie, 
- samosmarowność - łoŜyska ceramiczne nie 
wymagają smarowania nawet podczas 
najtrudniejszych warunków pracy tj. wysoka 
temperatura, korozyjne środowisko czy próŜnia, 

- izolacyjność - dwutlenek cyrkonu i azotek 
krzemu są izolatorami, 
- moŜliwość pracy w wysokiej lub niskiej 
temperaturze. 
ŁoŜyska ceramiczne mogą pracować w zakresie 
temperatur od -50 oC do + 350 oC. Ogranicze-
niem maksymalnej temperatury jest materiał 
z jakiego wykonany jest koszyk łoŜyska (PA, 
PTFE lub PEEK). ŁoŜyska całoceramiczne 
mogą pracować w znacznie wyŜszych tempera-
turach w zakresie od -50 oC do + 1350 oC. Brak 
koszyka daje moŜliwość pracy w najtrudniej-
szych warunkach. 
Najczęściej wykorzystywanymi tworzywami 
ceramicznymi do produkcji łoŜysk tocznych 
i ślizgowych są: dwutlenek cyrkonu, azotek 
krzemu oraz węglik krzemu. Wszystkie te 
tworzywa mają bardzo dobre właściwości 
fizyczne, które pozwalają na ich stosowanie 
w łoŜyskach pracujących w bardzo cięŜkich 
warunkach.  

3.2. ŁoŜyska hybrydowe 

ŁoŜyska hybrydowe to takie łoŜyska, w których 
elementy toczne są ceramiczne. BieŜnie łoŜysk 
hybrydowych, w zaleŜności od zastosowania, 
wykonane są ze stali chromowej lub ze stali 
nierdzewnej. Najczęściej wykorzystywanym 
materiałem na elementy toczne jest azotek krze-
mu. Koszyki, uszczelnienia i osłony wykonuje 
się z podobnych (ew. takich samych) mate-
riałów jak w przypadku łoŜysk tradycyjnych 
(stalowych). 
ŁoŜyska hybrydowe cechują:  
- wydłuŜona Ŝywotność - wytrzymują do 5 razy 
dłuŜej od stalowych łoŜysk, 
- niska waga elementów tocznych - azotek 
krzemu jest trzykrotnie lŜejszy od stali,  
- bardzo niskie opory toczenia - nawet o 70%, 
niŜ w przypadku łoŜysk tradycyjnych, 
- ceramiczne elementy toczne - nie korodują, 
nie są magnetyczne, są bardzo twarde i odporne 
na ścieranie, 
- maksymalna prędkość obrotowa - do 
400.000obr/min, 
- izolacyjność - elementy toczne izolują bieŜnie 
względem siebie. 
Oprócz doskonałych właściwości w zakresie 
izolacji elektrycznej łoŜyska hybrydowe ce-
chuje wyŜszy zakres prędkości roboczych oraz 
większa trwałość w porównaniu z łoŜyskami 
wykonanymi wyłącznie ze stali w większości 
zastosowań. 
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Bardzo dobre właściwości izolacyjne stanowią 
jedną z istotnych cech azotku krzemu. Dzięki 
nim pierścienie są zabezpieczone przed 
uszkodzeniami wskutek przepływu prądu oraz 
tworzeniem się prąŜków na bieŜni, co z kolei 
zwiększa trwałość łoŜyska. 

3.3. ŁoŜyska INSOCOAT 

Innym typem łoŜysk zabezpieczających układ 
napędowy przed skutkami prądów łoŜyskowych 
są łoŜyska INSOCOAT firmy SKF (rys. 11).  

 
Rys. 11. ŁoŜyska INSOCOAT  

ŁoŜyska te stanowią bardzo oszczędne 
rozwiązanie w porównaniu z innymi metodami 
izolacji stosowanymi do ochrony łoŜysk.  
Na zewnętrznej powierzchni pierścienia ze-
wnętrznego lub wewnętrznego o nominalnej 
grubości 100 µm, łoŜyska INSOCOAT mają 
warstwę tlenku glinu, która jest odporna na 
napięcia stałe do 1000 V. Poprzez powlekanie 
metodą napylania plazmowego SKF uzyskuje 
się niezwykle spójne powłoki o jednolitej 
grubości, które następnie poddaje się dalszej 
obróbce celem uodpornienia ich na wilgoć. 
Warstwa INSOCOAT zapewnia skuteczną 
ochronę przed prądem zmiennym i stałym. 
Minimalna rezystancja wynosi 50 MΩ przy 
przepływie prądu stałego wywołanym 
napięciem 1000 V. Próby przeprowadzone 
przez SKF wykazały, Ŝe przebicie elektryczne 
warstwy izolacyjnej następuje w przypadku 
oddziaływania napięcia stałego większego od  
3000 V.  
Podczas montaŜu z łoŜyskami INSOCOAT 
naleŜy się obchodzić w taki sam sposób, jak 
z łoŜyskami standardowymi. WaŜne jest 
zastosowanie właściwego smarowania, aby móc 
w pełni wykorzystać ich trwałość. Najlepszym 
rozwiązaniem jest w tym przypadku częste 
dosmarowywanie. 

Najpowszechniej stosowane łoŜyska 
INSOCOAT to łoŜyska z powlekanym pierście-
niem zewnętrznym (na zewnętrznych powie-
rzchniach pierścienia). Oznacza się je przyro-
stkiem VL0241. 
Czasem stosuje się takŜe łoŜyska INSOCOAT 
z powlekanym pierścieniem wewnętrznym. 
ŁoŜyska z powłoką zapewniającą izolację 
elektryczną na zewnętrznych powierzchniach 
pierścienia wewnętrznego zapewniają lepszą 
ochronę przed erozją elektryczną wskutek zwię-
kszonej impedancji dzięki mniejszej powie-
rzchni pokrywanej powłoką ochronną. Oznacza 
się je przyrostkiem VL2071. 

4. Wnioski 
Prądy łoŜyskowe są zjawiskiem bardzo rozpo-
wszechnionym w maszynach elektrycznych. 
W większości przypadków mają one niewielką 
wartość, przez co nie wywołują widocznych 
skutków i pozostają niezauwaŜalne przez 
obsługę techniczną. Kiedy jednak z róŜnych 
przyczyn, prądy łoŜyskowe osiągają znaczne 
wartości, powodują bardzo powaŜne uszko-
dzenia łoŜysk.  
Intensywność uszkodzenia łoŜysk zaleŜy przede 
wszystkim od natęŜenia prądu łoŜyskowego 
i czasu jego trwania. Przyspieszenie zuŜycia 
łoŜysk spowodowane jest lokalnym wytapia-
niem materiału bieŜni i elementów tocznych, 
gdy wydzielana lokalnie energia cieplna jest 
zbyt duŜa. Początek uszkodzeń łoŜysk tocznych 
zwykle występuje w czasie rozruchów silnika 
przy duŜych wartościach prądów fazowych,      
a jednocześnie maksymalnych wartościach prą-
dów łoŜyskowych.  
W celu eliminacji prądów łoŜyskowych najczę-
ściej stosuje się łoŜyska izolowane lub izolo-
wanie komór łoŜyskowych.   
Praktyka wskazuje, Ŝe problematyka prądów 
łoŜyskowych jest nadal aktualna.  
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