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Słowa kluczowe 

Diagnostyka, diagnostyka maszyn, wiroprądowe czujniki drgań. 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono problem nadmiernych drgań wzdłużnych wirnika 
silnika napędzającego agregat pompowy. Wirnik został uszkodzony w wyniku 
drgań. W trakcie badań diagnostycznych sprawdzono zamocowanie silnika oraz 
osiowanie silnika i pompy. Sprawdzono pracę rozsprzęglonego silnika, który 
bez pompy pracował poprawnie. Po ponownym zesprzęgleniu praca agregatu 
nie zmieniła się w porównaniu z warunkami początkowmi. W badaniach dia-
gnostycznych wykorzystano czujniki wiroprądowe, które były zamocowane do 
połówek sprzęgła po stronie silnika i po stronie pompy. Pomiary wykazały, że 
przyczyną nadmiernych drgań silnika była praca pompy. Ostatecznie okazało 
się, że pompa została niepoprawnie dobrana do instalacji. Dobrano za dużą 
pompę, co spowodowało nierówność ciśnień po dwóch stronach łopatek pompy, 
co z kolei było przyczyną drgań wzdłużnych pompy i wymuszanie drgań osio-
wych wirnika silnika. 
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Wprowadzenie 

W pracy przedstawiono proces ustalenia przyczyn nadmiernych osiowych 
przemieszczeń wirników silników oraz sposób usunięcia usterki. 

Na rys. 1 zamieszczono schemat technologiczny części próżniowej instala-
cji przerobu ropy naftowej z zaznaczonymi agregatami pompowymi o symbo-
lach technologicznych: N 20A i N-20B. 

 
 

 
 
Rys. 1. Schemat instalacji próżniowej z zaznaczonym agregatem pompowym N-20 

 
Każdy z agregatów pompowych (rys. 2) składa się z silnika elektrycznego 

typu H Compact, łożyskowanego ślizgowo o mocy 265 kW i obrotach 
2970 obr./min oraz odśrodkowej jednowirnikowej pompy, wykonanej zgodnie 
ze standardem API 610, połączonych sprzęgłem elastycznym. Pompy tłoczą 
ciężką frakcję o temperaturze 350° w części próżniowej instalacji przerobu ropy.  

W czasie pracy obserwowano pojawianie się nieregularnych, nadmiernych 
osiowych przemieszczeń wału silnika. Zakłócenia miały destrukcyjny wpływ na 
pracę i żywotność sprzęgieł, uszczelnień i łożysk pomp. 
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Rys. 2. Agregat pompowy N-20 

1. Badania 

Na pierwszym etapie dokonano oceny stanu dynamicznego omawianych 
maszyn. Jako kryterium przyjęto zalecenia normy ISO-10816-3. Ogólne warto-
ści prędkości drgań powinny być niższe niż: pompy Vrms < 2,3 mm/s, silnika Vrms 

< 1,4 mm/s. 
Na podstawie wykonanych pomiarów drgań absolutnych na obudowach ło-

żyskowych stwierdzono: 
 silniki – stan zadowalający (Vrms < 2,3 mm/s), 
 pompy – stan dopuszczalny (Vrms < 4,5 mm/s).  

W tej części prac, za główną przyczynę występowania osiowych prze-
mieszczeń wału silnika uznano zaburzenia w symetrii pola magnetycznego wy-
wołane prężeniem korpusu silnika. Występowanie nieprawidłowości w posado-
wieniu silnika potwierdzono w czasie testów silników rozsprzęglonych. Zmniej-
szenie naciągu śrub mocujących silnik do ramy spowodowało znaczny spadek 
absolutnych drgań promieniowych i osiowych. W widmach drgań obserwowano 
radykalny spadek w obszarze drugiej harmonicznej (rys. 3). W tabeli 1 przed-
stawiono skuteczne wartości prędkości drgań (Vrms) zanotowane przed i po ope-
racji luzowania śrub. 
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Tabela 1.  Skuteczne wartości prędkości drgań (Vrms) zanotowane przed i po operacji luzowania 
śrub 

 

Maszyna Punkt  
pomiarowy 

Wielkość 
 pomiarowa 

Wartości drgań 
początkowe 

Wartości drgań po 
luzowaniu śrub 

2H Vrms [mm/s] 2,2 0,8 
2V Vrms [mm/s] 0,3 0,1 Silnik N-20A 
2A Vrms [mm/s] 1,5 0,4 
2H Vrms [mm/s] 1,8 0,8 
2V Vrms [mm/s] 0,9 0,2 Silnik N-20B 
2A Vrms [mm/s] 0,9 0,3 

 
Po usunięciu błędów współpłaszczyznowości pomiędzy ramą a silnikiem 

uzyskano poprawę stanu dynamicznego, zgodnie z ISO-10816-3, stan dobry 
(Vrms <1,4 mm/s). 

Wykonane korekty nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, po zesprzęgle-
niu pomp i silników nadal odnotowywano poosiowe nieregularne przemieszcze-
nia silników. Obserwowano silnie zmienny charakter drgań absolutnych pompy 
(tabela 2). W widmach drgań dominowały składowe: 

 
pompa:  kierunek H: fO, 2fO 
  kierunek V: 2fO, 7fO (łopatkowa), 
  kierunek A: fO. 
silnik: H, V, A „ 2fS.  
 
Silnie zmienny poziom drgań absolutnych objawiający się pikami w prze-

biegach czasowych sygnałów drgań oraz występowanie w widmie drgań skła-
dowej łopatkowej 7fO (rys. 3) nasunęły podejrzenie o możliwości występowania 
zaburzeń przepływu.  

 
Tabela 1. Poziom drgań absolutnych po zesprzęgleniu i uruchomieniu agregatu pompowego 
 

Maszyna Punkt pomiarowy Wielkość pomiarowa Poziom drgań absolutnych 
3H Vrms [mm/s] 1,5–3,2 
3V Vrms [mm/s] 1,6–3,2 Pompa N-20 
3A Vrms [mm/s] 1,2–2,5 

 
Na kolejnym etapie poszukiwania przyczyn niesprawności zaprojektowano 

i wykonano specjalne stanowisko umożliwiające pomiar i rejestrację osiowych 
przemieszczeń wałów. Idea pomiarów została przedstawiona schematycznie na 
rys. 4. Zastosowano przetworniki wiroprądowe zamocowane do ramy i skiero-
wane na powierzchnie czołowe połówek sprzęgieł; jeden po stronie silnika, 
drugi po stronie pompy. 
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Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono przebiegi czasowe sygnałów z obu prze-
tworników od chwili uruchomienia maszyny. Z zarejestrowanych sygnałów 
odczytano charakter występujących przemieszczeń oraz źródło ich pochodzenia. 
Przemieszczenia wału silnika mają charakter drgań pobudzanych nieregularnie 
i samoistnie wytłumiających się. Źródłem pobudzeń są impulsowe, poosiowe 
ruchy wału pompy. 

 

 
Rys. 3. Widmo drgań układu pompa–silnik 

 

 
Rys. 4. Schemat agregatu N-20 wraz z czujnikami wiroprądowymi. Oznaczenia: P – pompa, M – 

silnik, 1, 2 czujniki wiroprądowe 
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Rys. 5. Wyniki pomiarów wykonanych za pomocą wiroprądowych przetworników przemieszczeń 

w czasie 4 min. Górny sygnał przedstawia przemieszczenia osiowe wirnika silnika, dolny 
sygnał przemieszczenia osiowe wirnika pompy 

 
 

 
Rys. 6. Wyniki pomiarów wykonanych za pomocą czujników wiroprądowych w czasie 1 min. 

Górny sygnał przedstawia przemieszczenia osiowe wirnika silnika, dolny sygnał prze-
mieszczenia osiowe wirnika pompy 

2. Model 

W celu szybkiego potwierdzenia zaobserwowanych drgań opracowano mo-
del matematyczny układu silnik–pompa. Przyjęto, że wirnik pompy zamocowa-
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ny jest na stałe na łożyskach tocznych. Model układu przedstawiono na rys. 5, 
gdzie masa silnika połączona jest wirnikiem pompy za pomocą sprężyny i tłu-
mika. 

 

 
Rys. 7. Model układu drgającego 

 
 
Równanie ruchu dla układu drgającego przedstawionego na rys. 7 opisuje 

równanie: 

 sFkxcxmx =++
•••

 (1) 

 
Model można przedstawić w postaci: 
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Równanie rozwiązano za pomocą pakietu Simulink. Przyjęto, że od strony 

wirnika pompy generowane są impulsy powodujące osiowe drgania wirnika 
silnika. W modelu przyjęto dwa impulsy o różnej amplitudzie (rys. 8). 

Podobnie jak w rzeczywistym układzie, reakcją na impuls ze strony wirnika 
pompy była seria drgań gasnących wirnika silnika (rys. 9). Model potwierdził, 
że drgania osiowe wirnika silnika mogą pochodzić od impulsów generowanych 
przez wirnik pompy. 

 
 
 

wirnik silnika 
 
wirnik pompy 
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Rys. 8. Model układu pompa–silnik 

 

 
 
Rys. 9. Drgania wymuszające – dwa impulsy na wirniku pompy (sygnał w górnej części rysunku) 

oraz odpowiedź wirnika silnika (sygnał w dolnej części rysunku) 

Podsumowanie 

Impulsowe osiowe przemieszczenia wirnika pompy świadczą o niepopraw-
nym funkcjonowaniu układu przepływowego pompy. Po analizie danych tech-
nicznych pompy i rzeczywistych parametrów technologicznych węzła instalacji 
stwierdzono niezgodności w parametrach, na podstawie których dokonano do-
boru pompy. 
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Analizując układ przepływowy pompy, stwierdzono, że w czasie pracy 
w pompie występowały siły o kierunku osiowym, pochodzące od oddziaływania 
cieczy na wirnik. Wskutek zmiany kierunku przepływu cieczy występowała siła 
reakcji, działająca w kierunku przeciwnym do siły pochodzącej od cieczy. Siły 
te nie równoważyły się, co powodowało drgania osiowe.  

Informację o tym przekazano projektantom pomp. Po wykonaniu obliczeń 
zaproponowano korektę wielkości otworów odciążających w wirnikach pomp. 
Zastosowane rozwiązanie pozwoliło zmniejszyć napór osiowy na wirnik i jed-
nocześnie wyeliminować impulsowe osiowe przemieszczanie się wirników 
pomp. 

Zastosowanie specyficznych pomiarów pozwalających na dokładną analizę 
osiowych przemieszczeń zarówno wirnika pompy, jak i silnika pozwoliło na 
precyzyjne ustalenie przyczyny nadmiernych osiowych przemieszczeń wirników 
silników elektrycznych oraz jej usunięcie. 

 
Oznaczenia 
c –   stała tłumienia tłumika, ks-1, 
k  –   stała sprężystości sprężyny, Nm-1, 
fO  –   częstotliwość obrotowa pompy,  
fS  –   częstotliwość obrotowa silnika, 
SH  –  wartość przemieszczeń osiowych wirnika, mm, 
t  –   czas, s, 
VRMS_H  –  wartość średniej prędkości skutecznej (RMS) mierzona w kierunku 

poziomym, prostopadłym do osi wału, mm/s, 
VRMS_V  –  wartość średniej prędkości skutecznej (RMS) mierzona w kierunku 

pionowym, prostopadłym do osi wału, mm/s, 
VRMS_HA  –  wartość średniej prędkości skutecznej (RMS) mierzona w kierunku 

poziomym, wzdłuż osi wału, mm/s, 
x  –  przemieszczenie, m. 
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Determination of causes of excessive axial movements of rotor engines 

Key-words 

Diagnostics, machine diagnostics, proximity probes.  

Summary 

The problem of excessive vibration of pump-engine aggregate was 
presented in the paper. The operating personnel claimed that a new engine 
attached to a pump was damaged due to axial excessive vibrations. The engine 
anchoring and engine and pump alignments were checked. The engine without 
the pump operated perfectly well. When the engine and pump were clutched the 
aggregate vibrations did not changed in comparison to the outset conditions. 
The proximity probes were attached to pump and engine shafts on the both sides 
of the clutch. The measurement indicated that the pump caused vibrations. 
Eventually, it turned out that the pump was oversized, and vibration was caused 
by pressure unevenness. 

 




