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Monitorowanie i diagnostyka  
stanu technicznego pomp krytycznych  
napędzanych silnikami elektrycznymi
Attila Kiss, Ryszard Nowicki

1. Wprowadzenie
Klasycznym sposobem monitorowania 

stanu technicznego agregatów napędza-
nych silnikami elektrycznymi jest nad-
zór drgań instalowany w węzłach łoży-
skowych oraz nadzór temperatury łożysk 
i uzwojeń [1]. Nadzór ten winien być tym 
bardziej poprawny i zaawansowany, im 
bardziej krytyczny jest agregat wykorzy-
stywany w procesie produkcyjnym.

To, co może różnicować agregaty kry-
tyczne, to sposób ich pracy. Tu możemy 
rozróżnić agregaty, które ze względu na 
ich sposób wykorzystania w procesie 
produkcyjnym pracują w sposób ciągły, 
lub takie, które relatywnie często są od-
stawiane i uruchamiane, oraz takie, które 
w czasie odstawienia normalizują swój 
stan cieplny do warunków otoczenia, 
a więc po uruchomieniu podlegają sta-
bilizacji cieplnej lub takie, które w czasie 
przerwy w pracy nie zdążyły się istotnie 
schłodzić i w konsekwencji kolejnego 
uruchomienia ich stan cieplny zmienia 
się nieznacznie.

Oczywiście na awaryjność agregatu 
wpływać będzie również sposób jego 
uruchamiania. Natomiast nie będzie on 
podlegał analizie.

W [2] i [3] pokazano szereg spektaku-
larnych uszkodzeń silników indukcyj-
nych, natomiast nie poruszono kwestii 
możliwości monitorowania stanu tech-
nicznego silników umożliwiających dale-
ce zaawansowaną kontrolę postępującej 
destrukcji silnika. 

W niniejszym artykule opisano dwa 
przykłady nadzoru stanu technicznego 
agregatów krytycznych napędzanych sil-
nikami indukcyjnymi, w których zdia-
gnozowano postępujące uszkodzenie 
wirnika silnika. Pierwszy z nich wyko-
rzystuje monitorowanie drgań, nato-
miast drugi analizę prądu stojana.

Streszczenie: W przypadku wielu waż-
nych agregatów wystarczające jest wy-
posażenie ich w system monitorowania 
i zabezpieczenia stanu technicznego. 
Dla agregatów krytycznych dodatkowo 
winny być wykorzystywane systemy dia-
gnostyki. Pozwalają one na bardziej do-
kładną ocenę zmiany stanu techniczne-
go, rozpoznanie rodzaju zmiany stanu 
technicznego i w konsekwencji na lep-
sze oszacowanie zagrożenia. 

W artykule są opisane dwa przypad-
ki uszkodzeń agregatów pompowych. 
W obu przypadkach uszkodzeniu podle-
gał napędzający pompy silnik indukcyjny, 
a uszkodzenie posiadało ten sam charak-
ter i sprowadzało się do pęknięcia prętów 
klatki wirnika.

W pierwszym przypadku silnik napę-
dzał pompę wysokociśnieniowego cięcia 
wodnego instalacji opóźnionego kokso-
wania. Pompa taka podlega częstym włą-
czeniom na relatywnie krótki okres czasu 
w porównaniu z czasem postoju. Praca 
pompy warunkuje realizację procesu pro-
dukcyjnego dla pewnych technologii wy-
korzystywanych dla bloków paliwowych 
rafinerii. Ze względu na jej ważność agre-
gat był objęty systemem monitorowania 
i zabezpieczenia drgań, który był roz-
szerzony o dwa systemy diagnostyczne 
o zróżnicowanych właściwościach (sys-
tem skaningowy oraz system online).

Drugi przypadek opisuje podobne 
uszkodzenie, natomiast w celu monito-
rowania był zastosowany inny system 
monitorowania. Wykorzystywano bo-
wiem system detekcji anomalii, który ba-
zuje na  napięciach i prądach zasilania 
tegoż silnika elektrycznego. Sygnały te 
nie tylko umożliwiają detekcję uszkodzeń 

agregatu, ale także dodatkowo umożli-
wiają detekcję pewnych zaburzeń jego  
zasilania.

Technical condiTion Mo-

niToring and diagnosTics 

of criTical PuMPs driven by 

elecTric MoTors

Abstract: In the case of many important 
assets, it is sufficient to cover them by 
a condition monitoring and protection 
system, with the addition of a diagnos-
tics system for more critical machinery. 
Detailed diagnostics provides improved 
understanding of operating condition 
changes, recognition of developing fail-
ure types, and consequently a better 
evaluation of an malfunction severity. 

The following paper presents two cas-
es of critical pump malfunction. In both 
cases the problem is change of induction 
motor condition due to the same type of 
failure – rotor disintegration.

In the first case, the motor drives a de-
coking pump which is frequently operat-
ed for relatively short periods of time, but 
its operation is critical for production of 
a delayed coker unit. The asset was cov-
ered by quite typical vibration monitoring 
and protection system which has been 
enhanced with two diagnostic systems 
of various capabilities (scanning and on-
line systems).

The 2nd case describes a similar fail-
ure, but with a different approach used for 
condition monitoring. An electrical anom-
aly detection system monitors the current 
and voltage of electric motor power sup-
ply to detect mechanical and electrical 
failures, as well as irregularities in the 
power supply lines.
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2. charakterystyka agregatu nr 1
Silnik indukcyjny o mocy ~3,15 MW, zasilany napięciem 6 kV, 

o obrotach nieco poniżej 1500 RPM, napędza poziomą pro-
mieniową pompę wielostopniową (Ingersol-Dresser) poprzez 
przyspieszającą przekładnię zębatą. Schemat agregatu pokaza-
no na rys. 1, natomiast na rys. 2 fotografię fragmentu agregatu 
od strony napędu. Agregat pierwotnie był wyposażony jedynie 
w zabezpieczenia prądowe, a jego węzły łożyskowe były wypo-
sażone w nadzór temperaturowy. Omawiany agregat (pompa 
cięcia wodnego) podlega częstym uruchomieniom, a czas pracy 
jest relatywnie krótki w porównaniu z czasem przerwy między 
kolejnymi uruchomieniami. W [4 i 5] opisano ważność tych 
pomp dla realizowanego procesu opóźnionego koksowania. 
W przypadku instalacji wielobębnowych dla zapewnienia wy-
sokiej niezawodności i ciągłości procesu wykorzystywane są 
dwie pompy, z których ta druga jest pompą rezerwową.

W przypadku rafinerii, z której pochodzi opisany poniżej 
przypadek, pompa cięcia wodnego jest bardziej krytyczna, bo-
wiem linia produkcyjna nie posiada agregatu rezerwowego. Ze 
względu na jego ważność dla realizowanego procesu produk-
cyjnego został on doposażony w pomiary drgań. Ze względu 
na fakt, że wszystkie węzły łożyskowe agregatu są wyposażone 
w łożyska ślizgowe, jedynym poprawnym podejściem w zakre-
sie monitorowania drgań było zastosowanie czujników bezkon-
taktowych w konfiguracji XY (tzn. po dwa czujniki w każdym 
węźle łożyskowym). 

Przykładowe zorientowanie czujników XY oraz znacznika 
fazy (na wale napędowym) pokazano dla przekładni na rys. 3. 
Zwraca się uwagę na fakt, że przekładnia z punktu widzenia 
pomiarów drgań wałów jest monitorowana silniej (lepiej) niż 
jest to wymagane przez standard API 670, bowiem czujni-
ki XY zostały zainstalowane we wszystkich węzłach łożysko-
wych. Na rys. 2 strzałką pokazano miejsce instalacji czujników 
drgań wału silnika w węźle łożyskowym od strony przekład-
ni, a w powiększeniu sposób zabudowy czujników (wszystkie 

rys. 1. Schemat agregatu pompowego wykorzystywanego w procesie 

ciecia wodnego koksu

czujniki bezkontaktowe zostały zainstalowane w uchwytach  
TYP 21000). 

3. Zabezpieczenia drganiowe agregatu
W sposób podobny do omówionego powyżej są monitorowa-

ne wszystkie wały agregatu w pozostałych węzłach łożyskowych. 
Czujniki zostały podłączone do kasety systemu monitorowania 
i zabezpieczeń SYSTEM 3500 (rys. 4). 

Wiroprądowe czujniki bezkontaktowe nie tylko umożliwiają 
nadzór dynamiczny wirników, ale także są pomocne na rzecz 
oceny stanu technicznego łożysk oraz w zakresie oceny popraw-
ności osiowania poszczególnych elementów agregatu. W tym 
celu są wykorzystywane pomiary składowej stałonapięciowej, 
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towania wyników z analiz zmiennonapięciowych odpowiadają-
cych pomiarom drgań w dziedzinie przemieszczeń.

Podłączenie czujników do systemu nadzoru stanu technicz-
nego może mieć różny cel i w konsekwencji jest realizowane 
z pomocą zróżnicowanych środków technicznych. Ze względu 
na ich zaawansowanie wyróżnia się (specyfikacja w kolejności 
od funkcjonalnie najsłabszego do najsilniejszego):
zl transmitery drgań – są podłączane bezpośrednio do syste-
mu automatyki; wykorzystuje się je przede wszystkim w celu 
zabezpieczenia maszyny1; system automatyki realizuje funk-
cjonalność dyskryminacji progowej i ze względu na stan tech-
niczny (podobnie jak również ze względu na zabezpieczenia 
procesowe) może spowodować odstawienie agregatu; w przy-
padku takiego rozwiązania nie ma możliwości oceny stanu 
technicznego na bazie składowej stałonapięciowej, bowiem 
funkcja transmitera jest realizowana dla nadzoru drganiowe-
go wyłącznie na bazie składowej zmiennonapięciowej2;

zl system monitorowania i zabezpieczeń – czujniki drgań są 
podłączone do systemu, który dokonuje akwizycji składowej 
stało- i/lub zmiennonapięciowej; dla sygnałów dynamicz-
nych, tzn. zmiennonapięciowych, wykonywanych jest na ogół 
od kilku do kilkunastu (w niektórych przypadkach nawet 
powyżej dwudziestu) różnych pomiarów wspomagających 
ocenę stanu technicznego; te dodatkowe estymacje sygna-
łu są zorientowane diagnostycznie i mają pomóc służbom 
utrzymania ruchu w lepszym rozpoznaniu zmian stanu tech-
nicznego zachodzących w agregacie; system monitorowania 
jest współcześnie interfejsowany przede wszystkim cyfrowo 
z systemem DCS (co umożliwia przekazanie operatorom 
wszystkich pomiarów) oraz binarnie z tą jego częścią, która 
jest odpowiedzialna za zabezpieczenie agregatu;

zl system monitorowania może być rozszerzony o system dia-
gnostyki; w tym przypadku mogą być wykorzystywane (w ko-
lejności od najsłabszych):

 – skaningowe systemy akwizycji danych: systemy te umoż-
liwiają gromadzenie pomiarów i wykonywanie pewnych 
dodatkowych analiz funkcyjnych w warunkach stałych ob-
rotów maszyny wirnikowej; na ogół nie umożliwiają współ-
fazowej akwizycji sygnałów dynamicznych;

 – systemy klasy online umożliwiające współfazową akwizycję 
sygnałów dynamicznych w warunkach stacjonarnej pra-
cy maszyny (tzn. w warunkach ustabilizowanych obrotów 
wirnika);

 – systemy klasy online umożliwiające współfazową akwizycję 
sygnałów dynamicznych w warunkach niestacjonarnej pra-
cy maszyny (tzn. w warunkach jej rozruchu i odstawiania 
przy zachowaniu stałego kroku po zmienności obrotów);

 – jak powyżej, plus dodatkowo możliwość wysokorozdziel-
czej akwizycji danych historycznych (na kilka – kilkanaście 
minut do tyłu w stosunku do czasu wystąpienia alarmu) 
w przypadku wystąpienia dowolnego alarmu w systemie 
nadzoru.

4. skaningowy system diagnostyki
W omawianym przypadku:
zl pierwotnie zastosowany był system skaningowy, który ze 
względu na obsługiwanie kanałów pomiarowych „po kolei” 

rys. 4. Kaseta systemu monitorowania drgań

umożliwiające w systemie diagnostyki wykonywanie analiz po-
łożenia czopów w łożyskach. W przypadku analizy poprawno-
ści osiowania brana jest również pod uwagę składowa zmien-
nonapięciowa, umożliwiająca także ocenę stanu technicznego 
na bazie kształtu orbity. Ze względu na fakt, że dla opisywanego 
problemu analizy stałonapięciowe, nie przedstawiają znaczenia, 
w dalszej części ograniczono się przede wszystkim do zaprezen-

rys. 3. Zorientowanie czujników XY oraz znacznika fazy zainstalowa-

nych na przekładni agregatu pompowego

rys. 2. Widok fragmentu agregatu pompy odkoksowującej, pokazujący 

silnik wraz z fragmentem przekładni (w powiększeniu pokazano czujniki 

XY zainstalowane w łożysku DE silnika)
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nie był w stanie wykonać analiz charakterystycznych dla bez-
kontaktowych czujników drgań XY nadzorujących łożyska 
ślizgowe; widoczne na rys. 4 kable BNC podłączone do wyjść 
buforowych systemu monitorowania przekazywały sygnały 
z czujników do tego systemu skaningowego;

zl wtórnie zastosowano system onlinowy; w tym przypadku na 
ww. rysunku nie jest widoczny procesor komunikacyjny sys-
temu diagnostyki, a jego podłączenie do komputera systemu 
diagnostyki było zrealizowane drogą sieciową.
Na rys. 4 widoczne są – podłączone do wyjść buforowych 

BNC sygnału dynamicznego z kasety – kable, które były wyko-
rzystywane do transmisji sygnałów dla skaningowego systemu 
diagnostyki3. 

W czasie eksploatacji agregatu pompy cięcia wodnego stwier-
dzono radykalne pogorszenie jego stanu technicznego – co do-
tyczyło przede wszystkim silnika.

Na rys. 5 pokazano charakterystykę drganiową agregatu w je-
go poszczególnych węzłach łożyskowych w dniu 2 kwietnia oraz 
naniesiono graniczne limity drgań dla poszczególnych części 
agregatu (linia pozioma niebieska określa ALERT, natomiast 
czerwona odpowiada wartościom ZABEZPIECZEŃ na wyłącz). 
Dodatkowo dla punktów pomiarowych na silniku pokazano 
punktami minimalne i maksymalne wartości drgań zarejestro-
wane (dla pracującego silnika) w dłuższym przedziale czasu.

Na rys. 6 pokazano trend zmiany drgań wału silnika od strony 
sprzęgła, zarejestrowany przez skanujący system diagnostyczny 
w przedziale czasu nieco dłuższym niż dwa lata. Na rysunku 
widoczne są:
zl pozioma linia niebieska odpowiadająca tłu drganiowemu 
mierzonemu przez system nadzoru w czasie postoju silnika 
(tak jak było to opisane wcześniej, agregat ten pracuje jedynie 

~10% czasu); poziom tła drgań względnych kształtuje się na 
poziomie kilku mikrometrów;

zl trend drgań obserwowanych w czasie pracy agregatu: trend 
ten przez około 5 pierwszych kwartałów był poziomy 
(~15 μm), a drgania cechowały się stosunkowo niedużym 
rozrzutem wartości (mniejszym niż ±5 μm); w ciągu kolej-
nych kwartałów obserwowany jest zarówno wyraźny wzrost 
trendu drgań (aż do wartości ~35 μm), jak i wzrost rozrzutu 
mierzonych wartości (większy niż ±15 μm);

zl linia czerwona obrazująca wypadkowy trend zmiany drgań: 
linia ta posiada wyraźny charakter wzrastający, co jest szcze-

gólnie dobrze widoczne w czasie ostatnich 3 kwartałów pracy 
agregatu.

Omówiony charakter zmiany poziomu drgań dotyczy usta-
bilizowanej pracy agregatu pompowego. Natomiast pamiętać 
należy, że agregat ten podlega stosunkowo częstym rozruchom 
i odstawianiom. Przy stosunkowo wysokiej prędkości obro-
towej wirników można się spodziewać, że w transientowych 
warunkach pracy następuje przejście przez co najmniej jedną 
częstotliwość rezonansową układu wirnikowego, co powoduje, 

rys. 5. Obserwowane poziomy przemieszczeń drgań sumarycznych oraz 

składowej drgań 1X w poszczególnych węzłach łożyskowych agregatu 

na tle wartości granicznych
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liwe jest zaobserwowanie skutków wtórnych drgań skrętnych 
w pomiarach realizowanych pierwotnie z myślą o drganiach  
giętnych [6].

Na rys. 8 pokazano charakterystykę APHT 1X7 dla sygna-
łu drgań z jednego z czujników XY zainstalowanych w węźle 
łożyskowym silnika od strony sprzęgła. Z charakterystyki tej 
wyciągnąć można następujące wnioski:
zl w trakcie rozruchu agregatu obserwowany jest silny wzrost 
drgań, co jest spowodowane najprawdopodobniej przecho-
dzeniem obrotów przez częstotliwość rezonansową wirnika; 

zl na charakterystyce amplitudowej zaznaczono dwie linie 
poziome (żółta i czerwona – odpowiednio na poziomie 50 
i 70 μm), które informują o nastawach alarmowych w syste-
mie zabezpieczeń. W fazie rozruchu silnika poziomy drgań 
znacznie przewyższają nastawę „na wyłącz” bowiem maksy-
malnie zaobserwowany poziom drgań dla prezentowanego 
rozruchu wynosił (krótkotrwale) 303 μm, co ponad cztero-
krotnie przewyższa nastawę „na wyłącz”. W związku z tym, 
że monitory drgań wykorzystywane w systemie zabezpieczeń 
dysponowały funkcjonalnością trip multiply w maksymalnym 
zakresie 3 – zastosowanie tej funkcjonalności nie mogło być 
pomocne przy konfiguracji systemu monitorowania i zabez-
pieczeń;

zl po osiągnięciu pełnej prędkości obrotowej (~1495 RPM – czas 
rozruchu nie przekraczał 6 [s]), obserwowana jest okresowa 

że chwilowe poziomy drgań będą zdecydowanie wyższe niż 
w warunkach pracy stacjonarnej. Takie krótkotrwale podnie-
sione miary drgań mogą być:
zl wciąż mniejsze niż graniczna wartość pomiaru „na wyłącz”; 
zl wyższe od tej wartości granicznej.

W takich sytuacjach służby automatyki mają kilka możliwości 
modyfikacji systemu zabezpieczeń, tak aby rozruch maszyny 
można było sukcesywnie osiągnąć4. Są to:
zl bypass – czyli zablokowanie alarmu;
zl wykorzystanie funkcji trip multiply – czyli chwilowego pod-
wyższania nastaw alarmowych5;

zl wykorzystanie funkcji time delay – czyli wydłużanie czasu do 
zadziałania systemu zabezpieczeń w stosunku do momen-
tu przewyższenia przez sygnał jego wartości granicznej „na 
wyłącz”6. 

Sterowanie ww. funkcjonalnościami w systemie monitorowa-
nia jest z reguły realizowane przez DCS bądź to z wykorzysta-
niem interfejsowania cyfrowego, bądź też z pomocą bezpośred-
niego działania ze strony przekaźników na kontakty sterujące 
w systemie monitorowania.

W omawianym przypadku w warunkach rozruchu drgania 
silnika wzrastały do poziomu ~300 μmP–P , co stanowi bardzo 
znaczące – bowiem wyższe niż czterokrotne – przekroczenie 
pokazanego na rys. 5 poziomu granicznego „na wyłącz”. Wy-
korzystywany system monitorowania i zabezpieczeń posiadał 
możliwość konfigurowania funkcjonalności trip multiply do 
maksymalnej wartości 3 (z krokiem 0,25). Tak więc system ten 
umożliwiał skonfigurowanie chwilowego podwyższenia alarmu 
do poziomu co najwyżej 210 μmP–P , co wciąż było niewystarcza-
jące dla zapewnienia możliwości uruchomienia agregatu. W kon-
sekwencji zdecydowano się na wydłużenie opóźnienia alarmu do 
8 [s], co umożliwiało przejście przez strefę podwyższonych drgań 
w rejonie rezonansu i uruchomienie agregatu pompy. 

5. system diagnostyki online
Wciąż jednak otwarte pozostawało pytanie, jaka jest przy-

czyna pogarszania się stanu dynamicznego tego krytycznego 
dla pracy instalacji agregatu pompowego. W związku z tym, 
że stosowany skanujący system diagnostyczny nie dawał odpo-
wiedzi na to pytanie, podjęto decyzję o zainstalowaniu syste-
mu diagnostyki klasy online. W tym celu zdecydowano się na 
zastosowanie systemu „SYSTEM 1”. Na rys. 7 pokazano zrzut 
ekranu z widokiem agregatu oraz pomiarami włączonymi do 
systemu diagnostyki.

Jak to zostało stwierdzone wcześniej, agregat był wyposażony 
w pomiary drgań względnych wałów we wszystkich węzłach 
łożyskowych. Taki zestaw czujników XY daje możliwość wy-
powiedzenia się w zakresie drgań giętnych. Natomiast w przy-
padku agregatów posiadających przekładnie zębate i charakte-
ryzujących się znacznym wzrostem drgań w czasie rozruchu 
należy się dodatkowo liczyć z możliwością wystąpienia pro-
blemów dynamicznych generowanych przez drgania skrętne. 
Ta forma drgań nie jest możliwa do bezpośredniego i jedno-
znacznego zdiagnozowania z pomocą czujników XY, nato-
miast ze względu na występujące w układzie sprzężenia moż-

rys. 6. Trend poziomu drgań względnych wału silnika od strony sprzęgła 

w warunkach ustabilizowanej pracy agregatu pompowego

rys. 7. Zrzut ekranu z systemu diagnostyki klasy On-Line SYSTEM 1
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zmiana poziomu drgań i fazy, a czas tej okresowości wynosi 
kilka sekund. Bezpośrednio po rozruchu silnika chwilowe 
maksymalne poziomy drgań są zbliżone do wartości nastawy 
ALERT ( 50 μm) w systemie monitorowania;
zl dodatkowo w ciągu kilkudziesięciu sekund od uruchomie-
nia silnika obserwuje się trend wzrastający poziomu drgań, 
co jest także połączone ze wzrastającym rozrzutem wartości 
minimalnych i maksymalnych poziomów drgań. Po czasie 

~1 minuty wartości maksymalne poziomu drgań zaczynają 
chwilowo (na czas ~1 [s]) przekraczać wyższą wartość alar-
mową w systemie zabezpieczeń.

Charakterystyka fazowa na rys. 8 pokazuje zmianę kąta fa-
zowego o ~180°, co wskazuje, że wirnik niskoprędkościowy 
pracuje z obrotami dalece wyższymi od obrotów odpowiada-
jących jego pierwszej częstotliwości rezonansowej drgań gięt-
nych (ta częstotliwość rezonansowa może być najlepiej określo-
na w oparciu o wykres BODE’go). Z wykresu amplitudowego 
widać również, że składowa drgań 1X różni się nieznacznie 
od magnitudy drgań sumarycznych (co świadczy o znikomym 
udziale energetycznym innych składowych drgań towarzyszą-
cych temu procesowi).

Na rys. 9 pokazano charakterystyki biegunowe APHT 1X dla 
obu węzłów łożyskowych silnika w warunkach jego pracy sta-
cjonarnej (czas wykonywania charakterystyk: ~40 s). Widocz-

rys. 8. Charakterystyka APHT drgań wału silnika z czujnika Y w węźle 

łożyskowym od strony sprzęgła

na jest elipsoidalna zmiana składowej drgań 1X. Ta składowa 
drgań jest odpowiedzialna za niewyważenie wirnika. Na wektor 
niewyważenia składają się wektor niewyważenia mechaniczne-
go oraz wektor niewyważenia elektromagnetycznego. Fluktu-
acja wektora całkowitego niewyważenia wirnika jest okresowa 
i wyraźnie widoczna tak na rys. 8 jak i na rys. 9. Za tę fluktu-
acje musi być odpowiedzialna składowa elektromagnetyczna 
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bowiem nie wydaje się praktycznie możliwym aby za tak szybką 
zmianę mogła być odpowiedzialna fluktuacja składowej me-
chanicznej.

W analizowanym przypadku, widoczny na rys. 8 wzrost śred-
nich drgań, obserwowany po czasie ~1 minuty od uruchomie-
niu silnika, świadczy o postępującej stabilizacji cieplnej wirnika 
w konsekwencji której wzrasta jego niewyważenie8.

Naniesione na rys. 9 wartości prędkości obrotowej wirnika 
w zdecydowanej większości przypadków indykują prędkość 
1493 RPM i okazjonalnie 1495 RPM. Należy pamiętać, że od-
czyt ten jest realizowany z pomocą czujnika znacznika fazy, 
a więc posiada dokładność ~1RPM.

Gdyby spróbować określić średni okres pełnej zmiany po-
ziomu drgań bazując na zarejestrowanych danych, to możemy 
w tym celu wykorzystać rys. 8. W przedziale czasu od 17:24:56 
do 17:26:00 występuje 19 pełnych cykli, co daje okresowość 

~3,36[s]. Dla silnika 4-biegunowego dla którego poślizg wy-
nosi 5±0,5 RPM można oczekiwać (przy częstotliwości sieci 
wynoszącej dokładnie 50 Hz) okresowości zmienności drgań 
w przedziale 2,73–3,33 [s] natomiast gdyby częstotliwość sie-
ci była nieznacznie niższa9 (np. jedynie o 0,1‰ tzn. wynosiła 
49,995 Hz) to wartości tego przedziału byłyby nieznacznie wyż-
sze: 2,80–3,45 [s] i wtedy już wyznaczona okresowość drgań 
zawiera się wewnątrz tego przedziału. W przypadku większego 
obciążenia pompy (jak to miało miejsce dla danych pokazanych 
na rys. 9) poślizg był nieco większy i wynosił ~7 RPM. 

Porównanie poziomów drgań dla obu węzłów łożyskowych 
prowadzi do wniosku, że w rozpatrywanym przypadku pozio-
my drgań pokazywane na rys. 9 dla strony NDE nieznacznie 
przekraczały poziom 100 μm natomiast po stronie DE docho-
dziły do 150 μm, a więc były o ~50% wyższe od drgań w łoży-
sku NDE.

Analizy pełnych widm dla łożysk DE i NDE silnika pokazano 
na rys. 10. W widmach po stronie dodatniej częstotliwości wi-

doczna są przede wszystkim składowe drgań 1X natomiast po 
stronie ujemnej widma obserwuje się dodatkowo nieco więk-
szą energię dla składowych 2X oraz 3X. Wykonanie bardziej 
rozdzielczej analizy w rejonie częstotliwości odpowiadającej 
częstotliwości sieci zasilającej silnika pozwala na lepsze rozpo-
znanie problemu. Znamienne jest występowanie składowych 
modulacyjnych drgań wokół składowej obrotowej i jej harmo-
nicznych – na rys. 10 c pokazano przykładowo zoom w paśmie 
częstotliwości zawierającym składową 2X. Taki charakter drgań 
mechanicznych, będący wynikiem pobudzenia elektromagne-
tycznego jest na ogół powodowany złym stanem technicznym 
wirnika silnika (pęknięte pręty klatki) i może być także obser-
wowany dla analiz typu zoom wykonywanych w paśmie zawie-

rys. 9. Biegunowe charakterystyki APHT 1X w czasie stacjonarnej pracy 

silnika dla czujników XY łożysk DE i NDE 

rys. 10. Przykłady analiz widmowych z systemu diagnostyki online: 

widmo potokowe w łożysku (A) DE i (B) NDE silnika oraz (C) quasi zoom 

widma drgań w paśmie obejmującym częstotliwość sieci zasilającej
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rającym składową obrotową jak i jej inne 
harmoniki. Postępujący w czasie wzrost 
drgań widoczny na rys. 6 może być spo-
wodowany pogłębiającym się wzrostem 
niewyważenia wirnika będącego następ-
stwem postępującej dezintegracji prętów 
z pierścieniami zwierającymi klatki.

Fakt występowania w widmie składo-
wej 2X może świadczyć o przeciążeniach 
promieniowych. Na rys. 11 pokazano dla 
wybranej chwili czasowej orbity wirnika 
dla strony DE oraz NDE silnika. Dla obu 
orbit wyraźnie widoczny jest ich kształt 
ósemkowy (dla strony DE) i bananowo-

-ósemkowy (dla strony NDE) wskazu-
jący na przeciążenie promieniowe dzia-
łające na wirnik (liniami czerwonymi 
zaznaczono wynikający z kształtu orbit 
kierunek przeciążenia promieniowe-
go – jak widać jest on dla obu końców 
wirnika bardzo podobny). To właśnie ta 
ósemkowość orbity powoduje pojawie-
nie się w widmie drgań składowej har-
monicznej 2X.

Uzwojenia klatki wirnika podlega-
ją złożonemu stanowi naprężeń, który 
cechuje się szczególnie dużą dynamiką 

rys. 11. Ruch dynamiczny wirnika silnika w łożyskach DE i NDE

zmian w fazie rozruchu agregatu pom-
powego. Zmiany powodowane są przez:
zl siły elektrodynamiczne działające na 
pręty klatki wirnika (głównie w części 
żłobkowej); 

zl siły odśrodkowe wzrastające parabo-
licznie wraz ze wzrostem prędkości 
obrotowej aż do osiągnięcia nominal-
nej prędkości wirowania wirnika; 

zl siły (tnące/giętne) będące konsekwen-
cją momentu skręcającego wirnika; si-
ły te są skierowane w kierunku pro-
stopadłym zarówno do osi wirnika, jak 
i do ww. sił odśrodkowych; zmieniają 
się one dynamicznie w fazie rozru-
chu i wynikają z różnicy między mo-
mentem napędowym (generowanym 
przez pole elektromagnetyczne) oraz 
momentem oporowym (generowanym 
przez pompę oraz przez opory ruchu 
medium w układzie hydraulicznym);

zl ww. siły mogą być zmienne lub prze-
mienne; zmiana znaku naprężeń dyna-
micznych może mieć miejsce w przy-
padku agregatów napędzanych przez 
przekładnie zębate; siły takie mogą się 
pobudzać w przypadku częstotliwości 
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wymuszenia momentowego bliskiego skrętnej częstotliwości 
rezonansowej systemu wirników; w przypadku takich napę-
dów będą się okresowo pojawiać drgania skrętne, które są 
trudno rozpoznawalne, bowiem maszyny rzadko są wyposa-
żane w system monitorowania momentu lub drgań skrętnych; 
natomiast drgania te są wysoce destrukcyjne ze względu na 
bardzo słabe tłumienie materiałowe dla tej formy drgań; 
w tradycyjnym systemie monitorowania drgań możliwe jest 
zaobserwowanie przejściowego wzrostu mierzonych wartości, 
co ma miejsce wtedy, kiedy skrętne sprzęgają się z drganiami 
giętnymi wirnika (wirników) lub pobudzają do drgań pewne 
elementy konstrukcyjne (np. na kierunku osiowym agregatu);

zl w przypadku agregatów pompowych pracujących w warun-
kach ustalonych rzadko będzie dochodzić do pojawienia się 
okoliczności sprzyjających generowaniu drgań skrętnych; 
natomiast można znaleźć przykłady wielu innych agregatów 
napędzanych silnikami, dla których moment oporowy może 
charakteryzować się dużymi skokami (impulsami), jak np. 
omawiane w [3] kombajny górnicze;

zl zróżnicowanie pola temperatur oraz duży gradient jego zmia-
ny.

Stan techniczny agregatu będzie w sposób oczywisty wpływał 
na postępujące tempo destrukcji. 

Na rys. 12 pokazano zaawansowanie dezintegracji mecha-
nicznej klatki silnika pompy cięcia wodnego po przekazaniu 
silnika do remontu. Strzałkami na rysunku pokazano urwane 
i pęknięte pręty. 

6. analizy widmowe w diagnostyce silników
Celem oceny stanu technicznego silnika (dokładniej; wir-

nika silnika indukcyjnego) można się posiłkować analizami 
widmowymi wykonywanymi dla sygnałów z czujników drgań 
mechanicznych (zarówno czujników sejsmicznych jak z bez-
kontaktowych czujników drgań wału) oraz dla sygnałów elek-
trycznych (analizy prądów, a czasami także napięć). Przykład 
wykorzystania sygnałów drgań mechanicznych został zapre-

zentowany w poprzedniej części artykułu. W części kolejnej 
zostanie przedstawiony przykład wykorzystania w celach dia-
gnostycznych analiz widmowych wykonywanych dla sygnałów 
elektrycznych. Podejście to zwane jest w literaturze MCSA10 
[7, 8] i jest wykorzystywane od wielu lat przede wszystkim w ra-
mach badań diagnostycznych prowadzonych z pomocą technik 
offline (np. [9]). Natomiast od kilku lat zaczęły się pojawiać tak-
że systemy, które umożliwiają realizacje tego typu diagnostyki 
z pomocą systemów klasy online (np. [10]). W dalszej części 
artykułu zostanie pokazana możliwość rozpoznawania pęk-
nięcia prętów klatki silnika z pomocą wykorzystania systemu 
monitorowania online wykorzystującego m.in. technikę MCSA.

7. system rozpoznawania anomalii
W [11] pokazano szereg przykładów zastosowania sprzę-

towego systemu nadzoru anomalii pracy agregatów napędza-
nych silnikami elektrycznymi w hucie. W tym celu może być 
wykorzystywany system monitorowania On-Line AnomAlert. 
Takie samo rozwiązanie może być wykorzystywane dla oceny 
stanu technicznego innych agregatów, w tym także agregatów 
pompowych. Na rys. 13 pokazano dwa przykłady zastosowa-
nia AnomAlert dla oceny grupy agregatów pompowych. Na 
rys. 13 a widoczna jest grupa szaf obsługujących agregaty pom-
powe. Każdy agregat pompowy jest nadzorowany z pomocą 
indywidulanego systemu AnomAlert. W tym przypadku mo-
nitory zostały zainstalowane na drzwiach szaf (monitory poka-
zano zielonymi strzałkami). AnomAlert wymaga dostarczenia 
zarówno sygnałów napięciowych, jak i prądowych. Na rys. 13 b 
pokazano zainstalowane wewnątrz szafy przekładniki prądowe 
na kablach zasilających silnika pompy (wskazane czerwonymi 
strzałkami). Natomiast na rys. 13 c pokazano przykład badań 
diagnostycznych silnika napędzającego pompę z pomocą zesta-
wu przenośnego wyposażonego także w monitor AnomAlert 
(wskazany zieloną strzałką).

Na rys. 15 pokazano przykład oceny stanu technicznego agre-
gatu z pomocą monitora AnomAlert. W kolumnie z lewej stro-
ny prezentowana jest ocena integralności mechanicznej agre-

rys. 13. Przykłady zastosowania systemu monitorowania anomalii 

agregatu napędzanego silnikiem: a) grupa szaf zasilania silników; 

b) podłączenie przekładników prądowych w szafie; c) badania z pomocą 

zestawu przenośnego 

rys. 12. Dezintegracja mechaniczna prętów z pierścieniem zwierającym 

klatki silnika agregatu pompy cięcia wodnego (miejsca dezintegracji 

wskazano strzałkami)
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gatu wraz z oceną stanu jego konstrukcji 
wsporczej, natomiast w kolumnie prawej 
ocena właściwości elektrycznych. Histo-
rycznie dla opisywanego przypadku po-
jawiły się najpierw komunikaty „1” i „2” 
zgłaszające wątpliwości co do poprawno-
ści wyważenia, osiowania, zasprzęglenia 
oraz stanu technicznego łożysk tocznych 
zarówno w odniesieniu do jednostki na-
pędowej, jak i do napędzanej maszyny. 
W jakiś czas potem pojawił się alarm „3” 
zgłaszający potrzebę sprawdzenia wirni-
ka. Natomiast po stronie ocen elektrycz-
nych system AnomAlert zwraca uwagę 
na: 
zl„4” - stosunkowo niską wartość współ-
czynnika mocy (0,78);

zl„5” – stosunkowo wysokie niewyważe-
nie prądowe (17%);

zl„6” – stosunkowo wysoki współczynnik 
zniekształceń harmonicznych (6,5%).
W przypadku podłączenia systemu 

AnomAlert do komputera (np. tak, jak 
jest to pokazane na rys. 13 c) możliwe jest 
wykonanie analiz widmowych sygnałów 
elektrycznych podłączonych do monito-
ra, a następnie przeprowadzenie oceny 
zaawansowania rozwoju wstęg bocznych, 
posługując się tabelą 1 [12] – w kolum-
nie opisanej jako „–dB” podano, o ile de-
cybeli modulacyjne wstęgi boczne gene-
rowane przez poślizg wirnika są niższe 
od składowej odpowiadającej podwójnej 
częstotliwości sieci. Dla analizowanego 
przypadku (rys. 15) wynik analizy wid-
mowej prądu (z przekładnika prądowe-
go) dla jednej fazy pokazano na rys. 14 

rys. 14. Analiza widmowa prądu zasilania silnika wskazująca na anomalię wirnika silnika

(w białym okienku na rysunku pokaza-
no analizę wyidealizowaną – zwraca się 
uwagę, że ta idealna analiza jest wyska-
lowana dla osi pionowej natężenia prądu 
w [dB], natomiast rzeczywistą pokaza-
no w skali liniowej). Na analizie tej wi-
doczne jest bardzo silne zaawansowanie 
wstęg bocznych w stosunku do składowej 
odpowiadającej podwójnej częstotliwo-
ści sieci, bowiem wstęgi są niższe od tej 
składowej jedynie o ~3,2 dB. 

W [13] przeprowadzono analizę 
zmiany zaawansowania wstęg bocznych 
w zależności od liczby i miejsca uszko-
dzonych prętów wirnika, a także od 
obciążenia silnika, co przekłada się na 
wielkość poślizgu (analizowano poślizgi 
w przedziale 0,9–7,8%). Wnioski z po-
kazanych tam analiz nie wydają się jed-
nak być kompletne, bowiem nie podano, 
jaka była wykorzystywana rozdzielczość 
analizatora Δf. W literaturze tematu for-
mułuje się często zalecenie, aby w czasie 
badań na okoliczność stwierdzenia pęk-
nięcia prętów obciążenie silnika było nie 
mniejsze niż 70% w stosunku do mocy 
nominalnej. Wydaje się jednak, że waż-
niejsze jest zalecenie, iż rozdzielczość 
analizatora Δf w czasie takich badań by-
ła kilka razy lepsza (mniejsza) od czę-
stotliwości odpowiadającej poślizgowi 
wirnika.

W literaturze można także znaleźć za-
leżność analityczną estymującą zaawan-
sowanie wzrostu wstęg modulacyjnych 
od liczby uszkodzonych prętów klatki 
[14]:
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n = ––––––––––2R

(10    + p)N
20

gdzie:
n – estymowana liczba urwanych prętów; 
R – liczba żłobków wirnika;
N –  obniżenie średniej wartości amplitud wstęg bocznych w sto-

sunku do poziomu składowej częstotliwości sieci w [dB];
p – liczba par biegunów.

Dla prezentowanego przykładu, przyjmując wartości R i p 
odpowiednio 60 i 2, otrzymuje się oszacowanie, że urwanych 
jest 35 prętów wirnika.

8. inne metody rozpoznawania pęknięcia prętów 
wirnika

Oprócz opisanych w artykule, w praktyce wykorzystywanych 
jest jeszcze kilka innych technik rozpoznawania uszkodzeń kla-
tek wirników w reżimie online. Są to np.:
zl analiza strumienia magnetycznego w szczelinie powietrznej 
(realizowana z pomocą czujnika mocowanego do stojana 
i śledzącego zmiany pola na kierunku promieniowym) [15];

zl analiza strumienia magnetycznego na kierunku osiowym 
wirnika [16];

zl analiza prędkości obrotowej wirnika [17];
zl analiza wektorowa prądu z pomocą transformaty Parka [18].

Zdecydowana większość prac w tym kierunku bazuje na ana-
lizach wykonywanych w warunkach ustalonej pracy silnika, na-
tomiast pojawiają się także coraz częściej badania realizowane 
w warunkach jego rozruchu.

9. Zakończenie
W artykule pokazano przykłady online monitorowania 

i zabezpieczenia stanu technicznego silników indukcyjnych 
z wykorzystaniem drgań mechanicznych (który może być roz-
szerzony o monitoring i zabezpieczenia temperatury, a także 
o monitorowanie i zabezpieczenie ze względu na stan technicz-
ny izolacji [19]) oraz systemu online rozpoznawania anomalii, 
który wykorzystuje w tym celu analizę widmową prądu stojana. 
System rozpoznawania anomalii umożliwia nie tylko rozpozna-

wanie dewiacji stanu technicznego zarówno silnika, jak i napę-
dzanej przez niego maszyny, ale także dewiacji procesowych 
oraz tych, które mogą mieć miejsce dla zasilania silnika.

Przypisy
1. Niektóre firmy, jak np. BENTLY NEVADA, oferują transmitery 

inteligentne, które w przypadku wykorzystywania czujników sy-
gnałów dynamicznych posiadają dodatkowo wyjście napięciowe 
tegoż sygnału dynamicznego. Wyjście to może być wykorzystane 
do analiz offline prowadzonych z pomocą przenośnych analiza-
torów sygnałów (drgań).

2. Identyczne czujniki mogą być wykorzystywane jako transmitery 
położenia (np. dla zabezpieczenia maszyny ze względu na osiowe 
położenie wirnika (np. w łożysku oporowym). W takim przypad-
ku funkcja transmitera jest realizowana dla składowej stałonapię-
ciowej sygnału, a ignorowana jest składowa zmiennonapięciowa.

3. Pokazany na rys. 4 system monitorowania SYSTEM 3500 umożli-
wia podłączenie do systemu diagnostyki online, który dodatkowo 

rys. 15.  

Przykład oceny stanu technicznego 

agregatu z pomocą systemu detekcji 

anomalii AnomAlert

Tabela 1. Ocena zaawansowania uszkodzenia wirnika silnika  

indukcyjnego

–db
ocena stanu technicznego 

wirnika
rekomendowane działania

>60 Doskonały Użytkować dalej agregat

54–60 Dobry Użytkować dalej agregat

48–54 Średni
Śledzić zaawansowanie  
zmiany stanu technicznego

42–48
Połączenia cechują się dużą 
opornością lub są pęknięte 
pręty silnika

Zwiększyć częstotliwość 
śledzenia pogarszania stanu 
technicznego

36–42
Pęknięte pręty wirnika będą 
rozpoznawalne z pomocą analiz 
drgań mechanicznych

Zalecane włączenie analiz 
drgań mechanicznych (jeśli nie 
były wcześniej wykorzysty-
wane). Celowe jest planowanie 
naprawy/zamiany wirnika

30–36

Większa liczba pękniętych/ 
urwanych prętów. Możliwy 
problem z pierścieniami  
ślizgowymi

Naprawiaj/wymieniaj wirnik 
tak szybko, jak to możliwe

<30 Poważne uszkodzenie wirnika
Naprawiaj/wymieniaj wirnik 
natychmiast

uWaga: Wykorzystywanie sygnałów z transformatorów prądowych 
zainstalowanych w szafie sterowania silnika może charakteryzować się 
większym tłumieniem i nie odpowiadać ww. podanym charakterystykom
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w stosunku do zastosowanego systemu skanującego umożliwia 
akwizycję danych w warunkach pracy transientowej agregatu (tzn. 
w warunkach jego uruchamiania i odstawiania), a także groma-
dzenia danych historycznych w przypadku wystąpienia alarmów.

4. Opisane działania winny być wstępnie skonsultowane z mechani-
kami, bowiem dopuszczanie do pracy maszyny (nawet krótkotrwa-
łe) w warunkach zwiększonych oddziaływań dynamicznych (tzn. 
w warunkach podwyższonych drgań) może być bardzo destrukcyj-
ne. Tak więc mechanicy winni się wypowiedzieć, jak dalece moż-
liwe jest krótkotrwałe podniesienie dopuszczalnych poziomów 
drgań i doprecyzować, co to znaczy „krótkotrwałe”. 

5. Nie wszystkie systemy monitorowania stanu technicznego dys-
ponują tą funkcjonalnością. Natomiast jeśli ją posiadają, to może 
być ona zróżnicowana. Zróżnicowanie sprowadza się do wartości 
maksymalnej tej funkcjonalności oraz do kroku, z jakim może być 
konfigurowana. W najstarszych systemach monitorowania wartość 
maksymalna była 3, a krok 1, natomiast w systemach najnowocześ-
niejszych możliwe jest konfigurowanie tej funkcjonalności nawet 
do mnożnika 5 z krokiem 0,1. 

6. Autorom jest znanych kilka sytuacji patologicznych, w których 
służby automatyki dokonywały trwałego podwyższenia wartości 
alarmów „na wyłącz” tak, aby zarówno uruchomienie agregatu, 
jak i późniejsza jego praca w warunkach stacjonarnych mogły 
być realizowane „bez zakłóceń” ze strony systemu zabezpieczeń. 
W każdym przypadku takie działania doprowadzały w krótkim 
czasie do katastroficznej awarii agregatu.

7. Skrót APHT pochodzi od angielskiego zwrotu Amplitude and Phase 
in Time co oznacza zmianę amplitudy składowej wektorowej drgań 
NX i jej fazy w czasie. Charakterystyka APHT składa się z dwóch 
wykresów, z których jeden (tu ten górny) przedstawia zmianę fazy 
drgań składowej NX, natomiast wykres dolny winien pokazywać 
charakterystykę zmiany amplitudy wektora NX w czasie. 
W omawianym przypadku na charakterystyce dolnej widoczne są 
dwie krzywe. Jedna z nich (tu: w kolorze granatowym) przedstawia 
rzeczoną zmianę amplitudy 1X, natomiast druga krzywa (tu: po-
marańczowa) informuje o sumarycznym poziomie drgań (zmiana 
magnitudy drgań w czasie). 

8. Stabilizacja cieplna nie w każdym przypadku powoduje wzrost 
poziomu drgań. Jej efekt może także nie wpływać na zmianę po-
ziomu drgań lub może powodować skutek przeciwny, tzn. może 
prowadzić do obniżenia poziomu drgań.

9. Zgodnie z PN-EN-50160:2002 dopuszczalne wartości odchylenia 
częstotliwości wynoszą ±1% (a w czasie dłuższym mogą nawet się 
różnić o od –6 do +4%).

10.  Motor Current Signature Analysis, tzn. analiza podpisu prądu sil-
nika (gdzie słowo „podpis” w piśmiennictwie angielskim poświę-
conym diagnostyce technicznej wskazuje na charakterystyczny 
obraz jakiejś analizy – najczęściej dla dobrego stanu technicznego).
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