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WIBROAKUSTYCZNA WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO  
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W artykule omówiony został problem oceny stanu technicznego łożysk tocznych za pomocą metod wykorzystujących po-

miary drgań i hałasu. Łożyska toczne są generatorem drgań, co wynika m.in. ze zmiennej ich sztywności. Procesy resztkowe 

wywołane z tego powodu mają jednak zdecydowanie mniejszy poziom od tych, których źródłem są uszkodzenia elementów 

łożyska i z tego powodu nie będą one w artykule analizowane. Wykorzystanie metod wibroakustycznych wraz z odpowiednimi 

metodami przetwarzania sygnałów często pozwala na poprawną ocenę stanu technicznego łożysk podczas ich pracy. Stanowi 

to ogromną zaletę takiej metody diagnozowania. 

 

WSTĘP 

Łożyska toczne znajdują powszechne zastosowanie w budowie 
maszyn, istotne pole ich zastosowań przypada również na przemysł 
motoryzacyjny. W zależności od pełnionej przez nie funkcji, nie 
zawsze istnieje potrzeba monitorowania ich stanu. W licznych przy-
padkach dopiero wystąpienie awarii lub istotne nasilenie zjawisk 
drganiowych, akustycznych bądź cieplnych jest powodem wymiany 
łożyska na nowe. Gdy jednak łożysko pełni odpowiedzialną funkcję, 
niedopuszczalne jest doprowadzenie do sytuacji, w której wystąpi 
graniczne zużycie jego elementów lub uszkodzenie będzie w dale-
kiej fazie rozwoju. Przykładem takich odpowiedzialnych obszarów 
zastosowań łożysk tocznych mogą być koła jezdne pojazdów samo-
chodowych lub krążniki przenośników taśmowych. 

Próby powiązania drgań i hałasu ze stanem technicznym ba-
danych obiektów leżą u podstaw diagnostyki wibroakustycznej [4, 
5]. Ogromne znaczenie w procesie oceny stanu technicznego ma 
wybór odpowiedniego miejsca, z którego pozyskane zostaną sygna-
ły drganiowe i lub akustyczne, mierzonych wielkości a także metody 
przetwarzania zarejestrowanych sygnałów [2, 3]. 

1. PODSTAWY WIBROAKUSTYCZNEGO 
DIAGNOZOWANIA ŁOŻYSK TOCZNYCH 

Diagnozowanie łożysk tocznych można przeprowadzić na wiele 
sposobów, m.in. poprzez pomiar temperatury, oględziny, badania 
z użyciem stetoskopów. W wielu przypadkach skuteczność tych 
sposobów zależy jednak od osoby dokonującej oceny i jej doświad-
czenia. Wykorzystanie metod wibroakustycznych pozwala uzyskać 
wyniki obiektywne, a skuteczność metody zależy od właściwego 
doboru punktów pomiarowych i zapewnienia właściwych warunków 
pomiaru. Z wielu źródeł literaturowych wynika, że znacznie lepsze 
rezultaty przynosi prowadzenie analiz sygnałów drganiowych, aniże-
li akustycznych. 

Stosowanie metod wibroakustycznych jest wskazane, jeśli dia-
gnozowanych będzie duża liczba takich samych obiektów. Możliwe 
jest w takiej sytuacji zbudowanie bazy symptomów różnych uszko-
dzeń i wykorzystanie jej do diagnozowania kolejnych obiektów, 
a nawet do prowadzenia monitoringu w czasie rzeczywistym. 

 

Do uszkodzenia łożysk tocznych mogą doprowadzić przede 
wszystkim: 
– nieprawidłowo przeprowadzony montaż łożyska w węźle łoży-

skowym, 
– niewłaściwa eksploatacja łożyska, 
– niekorzystne warunki pracy łożyska, np. występowanie zmien-

nych, udarowych obciążeń, 
– procesy zużycia. 

Konstrukcja łożysk tocznych powoduje, że wykrycie uszkodze-
nia poszczególnych jego elementów wywołuje inne zaburzenie w 
sygnale wibroakustycznym. W widmie częstotliwościowym lokalne-
mu uszkodzeniu każdego elementu odpowiada inna składowa, 
przez co analiza spektralna może dać odpowiedź nie tylko, czy 
wystąpiło uszkodzenie, ale również który element łożyska uległ 
uszkodzeniu [7, 12]. Z punktu widzenia eksploatacji ważniejsze 
jednak od określenia, który element łożyska uległ uszkodzeniu, jest 
wykrycie uszkodzenia we wczesnych fazach jego rozwoju lub nad-
miernego zużycia. Obserwacja widma częstotliwości pod kątem 
zmian amplitud częstotliwości charakterystycznych łożyska może to 
zadanie umożliwić. 

Częstotliwości powtarzania wymuszeń wywołanych uszkodze-
niem określają zależności 1÷3 [8, 9]. Uszkodzenie elementu tocz-
nego powoduje wystąpienie w widmie składowej o częstotliwości [6, 
14]: 
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gdzie: 
D  – średnica podziałowa łożyska, 
d  – średnica elementu tocznego, 
fr  – względna częstotliwość obrotu między bieżnią 

   wewnętrzną i zewnętrzną, 
β  – kąt działania łożyska. 
 
Częstotliwość wywołaną uszkodzeniem bieżni wewnętrznej 

określa wzór: 
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(2) 

gdzie: 
e  – liczba elementów tocznych. 
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Częstotliwość wywołaną uszkodzeniem bieżni zewnętrznej wy-
znaczyć można z zależności: 
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Określanie amplitud częstotliwości charakterystycznych i ich 

porównanie z bazą symptomów lub z wynikami pomiarów wcześniej 
zrealizowanych na badanym obiekcie pozwala określić, czy wystąpi-
ły niekorzystne zmiany stanu technicznego. 

W najprostszym przypadku sygnały powinny zostać zareje-
strowane przy stałej prędkości obrotowej i dla eliminacji zakłóceń – 
uśrednione. Prowadzenie badań przy zmiennej prędkości obrotowej 
wymaga stosowania metod przetwarzania sygnałów niestacjonar-
nych, konieczne jest też rejestrowanie sygnału pozwalającego na 
określenie prędkości obrotowej pracy łożyska. Podczas diagnozo-
wania wskazane jest odizolowanie badanego węzła łożyskowego od 
innych źródeł drgań i hałasu. Dla uzyskania lepszych rezultatów, 
węzeł powinien być obciążony, w przeciwnym razie uszkodzenie nie 
wywoła istotnych zmian w rejestrowanych sygnałach wibroaku-
stycznych. 

2. MIARY DIAGNOSTYCZNE  

Próbę określenia stanu technicznego badanego łożyska prze-
prowadzono w oparciu o proste miary amplitudowe i dyskryminanty 
bezwymiarowe wyznaczane bezpośrednio z zarejestrowanych 
i uśrednionych przebiegów czasowych przyspieszeń drgań. Wyko-
rzystano następujące miary: 
– wartość skuteczną: 
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– odchylenie standardowe: 
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– wartość szczytową dodatnią: 
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– wartość szczytową ujemną: 
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– wartość międzyszczytową: 
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– wariancję: 

 
   dtxtx

T

T

T

2

0

1
lim  




 

(9) 

– współczynnik kształtu: 
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– współczynnik szczytu: 
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– współczynnik luzu: 
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– współczynnik impulsowości: 
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Wyznaczone wartości miar odniesiono do wartości obliczonych 
dla obiektu badań ze sprawnym łożyskiem.  

3. PRZYKŁAD DIAGNOZOWANIA ŁOŻYSK TOCZNYCH 
W POJEŹDZIE SAMOCHODOWYM 

W niektórych obiektach technicznych, także w pojazdach sa-
mochodowych, spotykane są specjalne rozwiązania węzłów łoży-
skowych. Diagnozowanie takich przypadków wymaga najpierw 
poznania konstrukcji badanego łożyska, co pozwoli na wyznaczenie 
z podanych wcześniej zależności częstotliwości charakterystycz-
nych łożyska odpowiadających konkretnym uszkodzeniom.  

Standardowe rozwiązania konstrukcyjne łożysk ułatwiają dia-
gnozowanie węzłów łożyskowych, do określenia wszystkich lub 
większości niezbędnych danych można wykorzystać katalog produ-
centa łożyska. 

Obiektem przykładowych, zaprezentowanych poniżej badań 
było łożysko toczne zamontowane w kole jezdnym pojazdu samo-
chodowego. Pomiary sygnałów drganiowych wykonano z użyciem 
przetworników przyspieszeń PCB M353B15 oraz M353B16 i zareje-
strowano za pomocą karty akwizycji danych EC VibDAQ 8+ 
z częstotliwością próbkowania 128 kHz. Przetworniki pozwalały na 
rejestrację drgań w zakresie od 1 Hz do 10 kHz. Szczegółowy opis 
badań przedstawiono w pracy [11]. 

Porównanie wartości miar i dyskryminant umożliwiło określić 
jak zmiana stanu technicznego wpłynęła na rejestrowane sygnały 
wibroakustyczne. Wynik porównania pokazano na rysunku 1. 

Spośród przestawionych miar amplitudowych, jedynie wartość 
mediany uległa zmniejszeniu, wartości pozostałych miar znacząco 
wzrosły. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny badanego łożyska, 
miary zanotowały przyrost kilkunastokrotny. Zdecydowanie mniejszą 
wrażliwość diagnostyczną wykazała w badanym przypadku kurtoza 
i skośność. Wartości dyskryminant bezwymiarowych, pomimo zna-
cząco zróżnicowanego stanu technicznego badanych łożysk, nie 
uległy większym zmianom. 

4. PRZYKŁAD DIAGNOZOWANIA ŁOŻYSK TOCZNYCH 
W KRĄŻNIKU PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO 

Drugim obiektem badań były łożyska zamontowane w krążniku 
przenośnika taśmowego [1]. Przeprowadzono pomiary przyspieszeń 
drgań płaszcza krążnika w punktach znajdujących się nad węzłami 
łożyskowymi. Wykorzystano krążnik nowy oraz wykazujący nie-
znaczne życie eksploatacyjne. Pomiary przyspieszeń drgań wyko-
nano jak poprzednio z użyciem przetworników PCB M353B15 
i M353B16 oraz karty akwizycji danych EC VibDAQ 8+. Częstotli-
wość próbkowania wynosiła 31,25 kHz. Prędkość obrotowa krążnika 
podczas badań była stała. Szczegóły dotyczące badań znaleźć 
można m.in. w [10, 13]. 

Do oceny stanu technicznego ponownie wykorzystano miary 
amplitudowe i dyskryminanty bezwymiarowe. Zmiany wartości miar 
określonych dla krążnika po pewnym czasie eksploatacji w stosunku 
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do wartości miar określonych dla krążnika nowego zaprezentowano 
na rysunku 2. 

Wszystkie wyznaczane miary amplitudowe wykazały wzrost 
wartości na skutek występowania zużycia. Spośród dyskryminant 
bezwymiarowych, najmniejszą rozdzielczość diagnostyczną wykazał 
współczynnik kształtu K. Wartość dla pierwszego z eksploatowa-
nych krążników praktycznie nie uległa zmianie.  

Celem dokładniejszej analizy wpływu stanu technicznego na 
sygnały wibroakustyczne, wykonano analizę widmową zarejestro-
wanych i uśrednionych sygnałów czasowych przyspieszeń drgań 
dla obu krążników. Pokazano je na rysunku 3. 

Zużycie krążnika spowodowało pojawienie się lub wzrost ampli-
tud szeregu składowych częstotliwościowych w zakresie częstotli-
wości od 2 do 8 kHz. Znaczącemu zmniejszeniu ulega amplituda 
składowej o częstotliwości około 190 Hz, dominująca w widmie 
wyznaczonym dla krążnika nowego. 

 
Rys. 3. Widma przyspieszeń drgań wyznaczone dla krążnika nowe-
go i wykazującego ślady zużycia 
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Rys. 1.  Stosunek wartości wyznaczanych prostych miar sygnału drganiowego dla łożyska z występującym zużyciem odniesione do łożyska 
nowego – łożysko koła jezdnego pojazdu samochodowego 

 

0

0,5

1

1,5

2

wartość

skuteczna

odchylenie

standardowe

wartość

między-

szczytowa

kurtoza współczynnik

szczytu

współczynnik

kształtu

współczynnik

luzu

współczynnik

impulsowości

 
Rys. 2.  Stosunek wartości wyznaczanych prostych miar sygnału drganiowego dla łożyska z występującym zużyciem odniesione do łożyska 
nowego – łożysko krążnika przenośnika taśmowego 
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PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono wyniki badań stanu technicznego ło-
żysk tocznych z użyciem metod wibroakustycznych. Metody dia-
gnozowania opierały się na zarejestrowanych na obiektach rzeczy-
wistych sygnałach przyspieszeń drgań. Badane łożyska wykazywały 
różny stopień zużycia, jednakże w obu zaprezentowanych sytua-
cjach dobre rezultaty uzyskano stosując proste miary amplitudowe. 
Dyskryminanty bezwymiarowe nie okazały się przydatne do diagno-
zowania łożyska zamontowanego w kole jezdnym pojazdu samo-
chodowego. Lepsze rezultaty uzyskano podczas określania stanu 
łożysk krążnika przenośnika taśmowego. 

Stosowanie prostych miar amplitudowych czy też dyskryminant 
bezwymiarowych charakteryzuje się niskim kosztem obliczenio-
wym., podobnie jak analiza częstotliwościowa. Pozwoliła ona 
w drugim przedstawionym przypadku określić zakres częstotliwości, 
w którym najbardziej widoczny jest wpływ uszkodzenia.  

Uzyskując dobre rezultaty diagnostyczne przy zastosowaniu 
prostych metod analizy sygnałów, istnieje ogromna szansa na 
prowadzenie monitorowania stanu technicznego w czasie rzeczywi-
stym. W trudniejszych przypadkach diagnostycznych zalecane jest 
stosowanie bardziej zaawansowanych metod przetwarzania sygna-
łów, takich jak np. analizy czasowo - częstotliwościowe. 
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Vibroacoustic verification of the technical state of rolling 
bearings 

In the article was discussed a problem of the technical 

state assessment of rolling bearings with results of vibration 

and noise measurements. Bearings are vibration generators, 

which results, among others the variable stiffness. The use of 

vibro-acoustic methods with appropriate signal processing 

methods often allows a correct assessment of the technical 

condition of the bearing during operation. This is a great 

advantage of this method of diagnosis. 
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