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WYKORZYSTANIE FAZY  

W DIAGNOSTYCE UKŁADÓW NAPĘDOWYCH 
 

THE USE OF PHASE IN THE DIAGNOSTICS OF POWER SYSTEMS 
 

Streszczenie: Bardzo ważnym wyposażeniem wszystkich analizatorów sygnałów używanych do celów dia-

gnostycznych są układy optyczne służące do pomiarów kąta fazowego. W artykule przedstawiono układ do 

pomiaru kąt fazowego w czasie wyważania przy użyciu analizatora SKF Microlog CMVA60. Następnie omó-

wiono wykorzystanie pomiaru fazy do wyważania wirników, do diagnozowania luzów w układzie wirującym, 

do diagnozowania wygięcia wału oraz skrzywienia wału. Podano przykłady praktyczne wykorzystania fazy  

w diagnozowaniu układów napędowych. 
 

Abstract: Optical systems used for measuring the phase angle are very important equipment of all signal ana-

lysers applied for diagnostic purposes. This paper presents a system to measure the phase angle when balanc-

ing with the use of SKF Microlog CMVA60 analyser. Then it discusses the use of phase measurement for bal-

ancing rotors, for the diagnostics of backlash in a rotating system, diagnostics of the shaft curvature and shaft 

bending. There are practical examples of the use of phase in the diagnostics of power system. 
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1. Faza w analizie sygnałów 

Bardzo ważnym wyposażeniem wszystkich 

analizatorów sygnałów używanych do celów 

diagnostycznych są układy optyczne służące do 

pomiarów kąta fazowego. Na rys. 1.1 przedsta-

wiono w sposób uproszczony analizator SKF 

Microlog CMVA60 wraz z układem do po-

miaru kąt fazowego w czasie wyważania przy 

użyciu analizatora [3]. 

 
Rys. 1.1. Analizator SKF Microlog CMVA60, 

układ do pomiaru kąt fazowego w czasie wy-

ważania przy użyciu analizatora [3] 
 

Na rys.1.2 przedstawiono układ do pomiaru 

kąta fazowego w czasie wyważania przy użyciu 

analizatora SKF Microlog CMVA60. Przetwor-

nikiem fazy może być dioda na podczerwień – 

rys. 1.2a lub układ laserowy – rys 1.2b. Dla 

prawidłowego pomiaru kąta fazowego bardzo  

ważnym elementem jest właściwa długość ka-

bla od czujnika typu dioda do analizatora. Autor  

 
 

z doświadczenia może powiedzieć, że właściwą 

jest długość do 4 m.  

Mocowanie układu do pomiaru fazy musi być 

bardzo stabilne, aby nie powodowało fałszywej 

zmienności kąta fazowego. Kąt fazowy jest in-

dywidualnie definiowany przez producenta apa-

ratury. Procedura pomiarowa ujmuje  tą  defini- 

 

 

Rys. 1.2. Układy przetwornika fazy przy użyciu 

analizatora SKF Microlog CMVA60, a) dioda 

na podczerwień, b) układ laserowy 

a) 

b) 
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nicję. Użytkownik aparatury wybiera rodzaj 

znacznika fazowego – naklejony pasek folii, 

ząbek na końcówce wału. Można zastosować 

technikę dwóch akcelerometrów [3].  

2. Faza w przypadku niewywagi wirnika 

Jeżeli środek ciężkości wirnika będącego  

w ruchu obrotowym, nie znajduje się na osi ob-

rotu to jako skutek pojawiają się drgania wy-

wołane siłą odśrodkową nierównoważonych 

mas. Mówimy wówczas, że wirujący wirnik jest 

niewyważony [1]. Niewyważenie wirnika okre-

śla stan wirnika, w którym rozkład mas wokół 

osi wirowania jest taki, że w czasie wirowania 

wypadkowa siła odśrodkowa wywołuje zmien-

ne obciążenie na podporach wirnika i jego zgi-

nanie [1]. Niewyważenie wirnika jest jedną  

z podstawowych przyczyn złego stanu dynami-

cznego maszyn. Amplituda drgań maszyny jest 

wprost proporcjonalna do wielkości niewywa-

żenia. Objawami niewyważenia są intensywne 

drgania wirnika, łożysk, kadłuba i fundamen-

tów. Pogarszają one niezawodność maszyny  

i skracają jej żywotność, w szczególności ło-

żysk. Z praktyki, licznych eksperymentów  

(w tym również autora) oraz rozważań teorety-

cznych wynika, że niewywaga wywołuje wy-

raźny wzrost prędkości drgań silnika, obserwo-

wany w szczególności przy pomiarze drgań na 

łożyskach w kierunku poziomym (kierunku  

o najmniejszej sztywności). Intensywność 

drgań silnika, wywołana niewyważeniem (poza 

obszarami rezonansów) jest w przybliżeniu 

proporcjonalna do kwadratu prędkości obroto-

wej i nie zależy bezpośrednio od zmian obcią-

żenia. Widmo prędkości drgań ma charakter 

poliharmoniczny z wyraźną dominacją składo-

wej odpowiadającej prędkości obrotowej fr – 

(2.1), rys. 2.1. – 1xRPM (1X) i kolejnych jej 

harmonicznych 2xRPM (2X), 3xRPM (3X) itd. 

Towarzyszy temu uaktywnienie „wszystkich 

możliwych” 
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gdzie:  

 n – prędkość obrotowa wirnika, 

 s – poślizg, 

 p – liczba par biegunów,  

 f0 – częstotliwość sieci zasilającej. 

składowych w widmie, łącznie ze składowymi 

łożyskowymi, stojanowymi, żłobkowymi, wir-

nikowymi, wentylatorowymi itd. Intensywny 

wzrost poziomu drgań przy przejściu przez ob-

roty krytyczne jest jednym z symptomów wy-

stąpienia niewywagi wirnika. Jako charaktery-

styczne symptomy niewyważenia należy uznać: 

• w widmie występuje większa niż normalnie 

RMS dla składowej częstotliwości od pręd-

kości obrotowej (1X), fr, 

• częstotliwość drgań spowodowanych niewy-

ważeniem wirnika, jest równa częstotliwości 

obrotowej (1X), fr, 

 
Rys. 2.1. Widmo prędkości drgań dla pogorszo-

nego stanu dynamicznego spowodowanego 

wzrostem niewyważenia wentylatora dla zespo-

łu maszynowego dużego wentylatora, zaznaczo-

no składowe łożyskowe i składową obrotową 1X 

 

 

Rys. 2.2. Pomiar drgań przykładowego zespołu 

maszynowego dużego wentylatora zorientowany 

na stwierdzenie czy przyczyną nadmiernych 

drgań jest niewywaga, a) widok usytuowania 

czujnika drgań, czujnika fazy - lunetki oraz zna-

cznika na wale, b) idea pomiaru kąta fazowego 

dla składowej 1X względem znacznika na wale 

Kąt β Kąt β 

a) 

b) Prędkość drgań, mm/s 
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• najczęściej RMS składowej 1X w widmie 

jest większa niż 60% sumarycznej wartości 

drgań, co oznacza, że są niewielkie skła-

dowe krotności 1X – rys. 2.1, 

• niewywaga wywołuje wyraźny wzrost pręd-

kości drgań silnika, obserwowany w szcze-

gólności przy pomiarze drgań na łożyskach 

w kierunku poziomym (kierunku o naj-

mniejszej sztywności), 

• faza składowej obrotowej (1X) mierzona 

względem znacznika na wale zmienia się 

adekwatnie do zmian kątowego położenia 

czujnika drgań na obudowie łożyska silnika, 

„faza podąża” za czujnikiem, 

• intensywny wzrost poziomu drgań maszyny 

przy przejściu przez obroty krytyczne, 

• w prądzie silnika, który napędza maszynę 

wirnikową niewyważoną obok typowych 

składowych widma pojawiają się składowe 

fN = f0 ± fr, od prędkości obrotowej silnika. 

Składowe od prędkości obrotowej silnika fr, 

modulują składowe podstawowe f0, 

• przy sporym niewyważeniu i stosunkowo 

małym tarciu w łożyskach (dobre smarowa-

nie) maszyna zatrzymuje się w charaktery-

styczny sposób, kołysząc się. 

Postępowanie diagnosty powinno zmierzać do 

wyjaśnienia przyczyn charakterystycznego 

wzrostu drgań. Autor zakłada, że wcześniej 

prawidłowo zorganizowano stanowisko pomia-

rowe i właściwie przygotowano zespół maszy-

nowy do pomiarów (oczyszczono obiekt wiru-

jący np. łopaty wentylatora, właściwie wybrano 

pkt. pomiarów drgań, właściwie zamocowano 

czujniki drgań i czujnik fazy, to są wręcz obo-

wiązkowe przykazania w postępowaniu). Bar-

dzo często bywa tak, że po gruntownym 

oczyszczeniu łopat wentylatora drgania na 

wszystkich łożyskach bardzo mocno maleją do 

poziomu, który wyważanie czyni zbytecznym. 

Bywa i tak, że dopiero po piaskowaniu wenty-

latora osiągamy bardzo niski poziom drgań. Je-

żeli czyszczenie nie przyniosło oczekiwanych 

rezultatów, należy ustalić czy wzrost drgań nie 

jest spowodowany pogorszeniem osiowania. 

Skutecznym pomiarem wykluczającym ewen-

tualną nieosiowość jako przyczynę wzrostu 

drgań jest zatrzymanie zespołu maszynowego  

i sprawdzenie układem laserowym osiowości. 

Przy tej okazji należy sprawdzić wszystkie mo-

cowania, stan śrub, nakrętek, szpilek i tulei  

w sprzęgle, fundamentów i konstrukcji wspor-

czych. Po wykluczeniu jako przyczyny wzrostu 

drgań nieosiowości i anomalii w sprzęgle oraz  

w fundamencie i konstrukcji wsporczej, po-

nownie uruchamiamy zespół maszynowy, mie-

rzymy drgania i sprawdzamy, czy kąt fazowy 

składowej obrotowej mierzony względem 

znacznika na wale zmienia się adekwatnie do 

zmian kątowego położenia czujnika drgań na 

obudowie łożyska silnika - rys. 2.2. Jeżeli „faza 

podąża” za czujnikiem to najprawdopodobniej 

przyczyną wzrostu intensywności drgań jest 

niewywaga. Przykładowo, gdy dla położenia 

czujnika drgań w kier. H, tak jak na rys 2.2 

zmierzony kąt fazowy dla składowej 1X wzglę-

dem znacznika na wale β = 47
o
 to po prze-

mieszczeniu czujnika drgań o 180
o
 (kier. H po 

drugiej stronie łożyska), β = 47
o
 + 180

o
, z za-

chowaniem pewnych tolerancji odchyłek ak-

ceptowanych przez doświadczenie mierzącego. 

Pomiar kąta fazowego powinien być wykony-

wany z największą starannością. Należy wybrać 

opcję najkorzystniejszą z możliwych. Np. autor 

stwierdził, że dla przykładowego analizatora 

BK 2515 tryb Time Mode jest korzystniejszy 

od Frequens Mode, stwierdzono mniejsze 

zmiany kąta. Może się okazać, że ze względu 

na występujące zmiany kąta konieczne jest 

uśrednianie. W ocenie autora najkorzystniejsze 

usytuowanie czujnika drgań względem czujnika 

fazy jest takie, jak na rys. 2.2a, gdy kąt między 

nimi równa się 0. Mierzony jest kąt fazowy β 

pomiędzy impulsem z lunetki wygenerowanym 

w momencie pojawienia się przed nią znacznika 

na wale, a wartością max. składowej obrotowej, 

po wcześniejszym odfiltrowaniu sygnału drga-

niowego pod kątem uzyskania li tylko prze-

biegu drganiowego dla składowej 1X – rys. 

2.2b.  

W kolejnym kroku, a właściwie ze względu na 

wagę problemu równocześnie, sprawdzamy 

stabilność kąta fazowego β. Jego wartość po-

winna być dla danego położenia czujnika drgań 

w czasie pomiarów stabilna, β = constans (do-

puszczalne są kilku, kilkunastostopniowe wa-

hania). Również przy kolejnym uruchomieniu 

maszyny nie powinno być gwałtownej zmiany 

kąta fazowego β (o kilkadziesiąt stopni). Gdyby 

tak było, to znaczy, gdy stwierdzimy duże 

zmiany kąta fazowego β, to jest to symptom 

luzu w układzie wirnika. Wtedy nie wolno nam 

ze względów bezpieczeństwa eksploatować ma-

szyny, nie wolno również wyważać. Pierwszo-

planowym zadaniem jest usunięcie luzu. Wy-

ważanie jest procesem korygowania rozkładu 

mas wirnika. Jest to wprawdzie proces techno-
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logiczny o ustalonych zasadach, niemniej wy-

ważać można lepiej lub gorzej, szybciej lub 

wolniej. Można danej maszyny w ogóle nie 

umieć wyważyć. Fachowcy mówią, że wywa-

żanie jest sztuką, że potrzebna jest do wywa-

żania wiedza i talent. Autor podziela ten po-

gląd. W czasie wyważania dodaje lub ujmuje 

się na promieniu korekcji taką masę korekcyjną 

mk dla której suma sił odśrodkowych jest równa 

0. Wyważanie konieczne jest tak przy produkcji 

nowych maszyn, jak i w czasie ich eksploatacji 

oraz w czasie ich remontów. Aby zapewnić ma-

szynie stabilną pracę oraz jak najdłuższą żywot-

ność, należy doprowadzić do tego, by zawsze  

w czasie eksploatacji niewywaga była jak naj-

mniejsza. 

3. Luzy 

Przejawiają się w trzech typach widm: A, B, C, 

przedstawionych na rys. 3.1 [4]. 

Typ A spowodowany jest luzami struktural-

nymi, słabością posadowienia łap, płyty funda-

mentowej lub fundamentów; także pogarszający 

się stan powierzchni fundamentu, lub poluzo-

wanie się w fundamencie szpilek - śrub, skrzy-

wieniem ramy lub podstawy, łapy (miękka 

łapa). W widmie drgań występuje jako wyraź-

nie dominująca składowa od prędkości obroto-

wej 1X – fr (1.1). Analiza kątowa może wska-

zać różnicę o 180° pomiędzy pionowymi po-

miarami na stopach maszyny, a pomiarami na 

podstawie [4]. 

Typ B jest na ogół spowodowany poluzowa-

niem śrub mocujących łożysko, pęknięciem 

ramy, łapy lub obudowy łożyska. W widmie 

drgań występuje jako wyraźnie dominująca dru-

ga obrotowa, składowa od prędkości obrotowej 

2X – 2fr. Niższa jest pierwsza obrotowa 1X – fr 

i trzecia obrotowa 3X – 3fr. Występuje w wi-

dmie drgań również subharmoniczna 0,5  

X – 0,5fr. W opinii autora dla celów diagnosty-

cznych bardzo pożytecznym jest sprawdzenie 

różnicy pomiędzy kątami fazowymi dla skła-

dowej obrotowej przy kolejnych odczytach dla 

charakterystycznych punktów zespołu maszy-

nowego z uwzględnieniem fundamentów i kon-

strukcji wsporczych. Zespół maszynowy jako 

obiekt drgający w dany kierunku powinien 

przypominać „monolit”, nie powinno być gwał-

townych zmian zwłaszcza w pkt. znajdujących 

się blisko siebie [4]. 

Typ C. Wirniki silników elektrycznych i innych 

maszyn nie są monolitem. W silnikach, w cza-

sie ich eksploatacji, siły pochodzenia elektro-

magnetycznego związane z wszelkiego rodzaju 

niesymetrią obwodów silnika oraz siły pocho-

dzenia mechanicznego (np. od niewywagi) mo-

gą osłabić:  osadzenie  pakietu,  klinowanie  uz- 

 

Rys. 3.1. Rodzaje luzów w zespołach maszyno-

wych i ich widma drgań, rys. uproszczony [4] 
 

wojeń bądź mocowanie wentylatora i wywołać 

luz w wirniku. Luz w maszynach powstaje po-

przez niewłaściwy montaż (luzy w stosunku do 

wirnika). Skutkuje to na przebiegach czaso-

wych skokowymi zmianami. Typ C jest często 

spowodowany: liniowym luzem łożyska w obu-

dowie, nadmiernym luzem w łożysku tocznym 

lub ślizgowym, lub luźnym osadzeniem ele-

mentu na wale. Występującym luzom towarzy-

szy wzrost ogólnego poziomu drgań oraz wy-

raźny wzrost harmonicznej pierwszej obrotowej 

1X – fr, 2 obrotowej, 2X – 2fr w widmie drgań 

silnika. Towarzyszą temu subharmoniczne i ich 

krotnościami przy 0,5 X – 0,5fr, lub 0,333 X – 

0,333fr. (0,5 X, 1,5 X, 2,5 X itd). Relacje po-

między dominantami mogą się zmieniać - 

rys.3.2. 

 
Rys. 3.2. Widmo prędkości drgań w przykłado-

wym silniku 6 kV, 1000 kW, 2974 obr/min z lu-

zami w układzie wirnika 

Prędkość drgań, mm/s 
x10 

0,5x 

1x 

1,5x 

2x 

2,5x 

3x 
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Luz wykrywa się obserwując widmo drgań oraz 

w trakcie eksploatacji „zmienność” fazy, skła-

dowej obrotowej widma prędkości drgań. Jej 

wartość powinna być dla danego położenia 

czujnika drgań w czasie pomiarów stabilna,  

β = constans (dopuszczalne są kilku, kilkunasto 

stopniowe wahania). Również przy kolejnym 

uruchomieniu maszyny nie powinno być gwał-

townej zmiany kąta fazowego β (o kilkadziesiąt 

stopni). Gdyby tak było, to znaczy gdy stwier-

dzimy duże zmiany kąta fazowego β, to jest to 

symptom luzu w układzie wirnika. Wtedy nie 

wolno nam ze względów bezpieczeństwa eks-

ploatować maszyny, nie wolno również wywa-

żać. Pierwszoplanowym zadaniem jest usunię-

cie luzu.  

Zdaniem autora w programie badań diagno-

stycznych drganiowych silników elektrycznych 

intensywnie eksploatowanych (silniki z dużą 

liczbą rozruchów) warto wprowadzić pomiar 

fazy sygnału drganiowego, pod kątem stwier-

dzenia, czy faza nie ulega „dziwnym zmia-

nom”, zwłaszcza po kolejnych uruchomieniach. 

Przykładowe wyniki diagnostycznych pomia-

rów drganiowych dla silnika 6 kV, 1000 kW, 

2974 obr/min  z luzem w wirniku, przedsta-

wiono na rys.3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.3. Przykładowe wyniki pomiarów dia-

gnostycznych drganiowych dla silnika 6 kV, 

1000 kW, 2974 obr/min  z luzem w wirniku, od-

czyty kąta fazowego dla kolejnych uruchomień 

Usunięcie luzu w układzie wirnika jest najczę-

ściej zadaniem bardzo trudnym i czasochłon-

nym. Niestety niekiedy niemożliwym. W pra-

ktyce autora zdarzało się, że wirniki dużych, 

drogich maszyn trzeba było złomować. 

4. Wygięty wał 
W praktyce możemy spotkać się z wygiętym 

wałem wirnika. W sygnale drganiowym wystę-

pują wówczas podobne symptomy jak dla ma-

szyny z niewywagą. Rozpoznanie tego trudnego 

diagnostycznie przypadku mogą ułatwić ry-

sunki 4.1 ÷ 4.3. Z diagnostycznego punku wi-

dzenia konieczne jest spełnienie obydwu wa-

runków co do kąta fazowego, zarówno z rys. 

4.2 jak i rys. 4.3.  

 

Rys. 4.1. Przykład wygiętego wału, rysunek 

uproszczony [3] 

 

Rys. 4.2. Rozpoznanie przypadku wygiętego wa-

łu, mierzymy drgania na łożyskach w kierunku 

osiowym i sprawdzamy, czy kąt fazowy składo-

wej obrotowej mierzony względem znacznika na 

wale wykazuje 180 stopni różnicy w fazie [3] 

 

Rys. 4.3. Rozpoznanie przypadku wygiętego wa-

łu, mierzymy drgania na łożyskach w kierunku 

promieniowym i sprawdzamy, czy kąt fazowy 

składowej obrotowej mierzony względem zna-

cznika na wale wykazuje 0 stopni różnicy w fa-

zie, czyli jest w fazie [3] 
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5. Krzywy wał 
Przypadki skrzywienia wału powodują duże 

drgania poosiowe [4]. W widmie prędkości 

drgań dominującą składową jest pierwsza ob-

rotowa 1X – fr, w przypadku krzywizny w śro-

dku wału, lub druga obrotowa 2X – 2fr, jeżeli 

skrzywienie ma miejsce w pobliżu sprzęgła. 

Dla rozpoznania przypadku krzywego wału, 

mierzymy drgania na łożyskach w kierunku 

osiowym i sprawdzamy, czy kąt fazowy składo-

wej obrotowej mierzony względem znacznika 

na wale wykazuje 180 stopni różnicy w fazie. 

 
Rys. 5.1. Przypadek krzywego wału, przykłado-

we widmo, pomiary kąta fazowego, rys. upro-

szczony [4] 

 

Maszyna ze skrzywionym wałem nie może być 

eksploatowana, duże drgania uniemożliwiają 

bezpieczną eksploatację. Maszynę należy za-

trzymać, rozebrać, wirnik powierzyć tokarzowi, 

który na tokarce tradycyjnymi metodami po-

miarów czujnikami zegarowymi potwierdzi 

najprawdopodobniej naszą diagnozę. W litera-

turze specjalistycznej można spotkać informa-

cje na temat technik prostowania wałów. 

6. Uwagi i wnioski końcowe 

W artykule przedstawiono zagadnienie wyko-

rzystania pomiaru fazy do diagnostyki maszyn 

wirujących w tym układów napędowych. Nie 

da się ocenić stanu technicznego maszyny wir-

nikowej, jeżeli nie ma możliwości pomiaru tzw. 

fazy. Pomiar fazy umożliwia ocenę wirnika  

z punktu widzenia występowania ewentualnego 

luzu, umożliwia wyważenie wirnika, ocenę wy-

stępowania ewentualnego wygięcia i skrzywie-

nia. To bodaj najważniejsze poza łożyskami 

spośród mechanicznych niesprawności maszyn 

wirnikowych. 
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