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W diagnostyce maszyn elektrycznych najbardziej przy
datne są sygnały typu: drgania, prąd, temperatura 

i wyładowania niezupełne przetworzone na napięcie. Zadaniem 
czujników pomiarowych jest dostarczenie takiej informacji 
o badanych maszynach, aby na podstawie mierzonych i ana
lizowanych sygnałów możliwa była ocena stanu technicznego 
maszyn [2.1, 2.2, 2.3, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.23]. 

1. Czujniki do pomiarów drgań bezwzględnych
Do pomiaru drgań maszyn wirujących w celach diagno

stycznych najczęściej stosuje się: czujniki drgań bezwzględnych 
(piezoelektryczne, elektrodynamiczne) oraz czujniki drgań 
względnych (wiroprądowe, światłowodowe). Czujnikami drgań 
bezwzględnych mierzy się najczęściej szybkie ruchy obudowy 
łożyska lub innego elementu drgającego maszyny względem 
nieruchomego punktu odniesienia. Pomiary można wykony
wać w różnych kierunkach. Czujniki drgań bezwzględnych są 
czujnikami stykowymi. Standardowy pomiar drgań bezwzględ
nych maszyny jest stosunkowo łatwy do realizacji. Pomiar 
poprzedza najczęściej prosty i szybki montaż (w zależności od 
konstrukcji maszyny) czujników do obudowy łożysk, do sto
jaków łożyskowych bądź do korpusu maszyny. Pomiar drgań 
bezwzględnych jest obarczony dużymi ograniczeniami, szcze
gólnie jeżeli dotyczy to maszyn wirnikowych ułożyskowanych 
ślizgowo. Wynika to bezpośrednio z istnienia funkcji przejścia 
od źródła generowanego sygnału drganiowego, jakim jest obra
cający się wał, do miejsca zamocowania przetwornika drgań 
na obudowie łożyska lub korpusie maszyny. Zróżnicowanie 
funkcji przejścia wynika z impedancji mechanicznej, tj. tłu
mienia wewnętrznego maszyny, opóźnienia fazowego sygnału, 
rezonansów strukturalnych, a przede wszystkim występowania 
filmu olejowego w łożysku, charakteryzującego się dużą nieli
niowością. Drgania bezwzględne są „obciążone swoistą skazą”. 
Uwzględniają one drogę przejścia sygnału drganiowego od wału 
przez warstwę oleju na obudowę. Sygnał drgań bezwzględnych 
zawiera informacje o stłumionym przez film olejowy sygnale 
drgań wału silnika. Oznacza to, że dla diagnostyki silników na 
łożyskach ślizgowych korzystniejsze jest, w większości przy
padków anomalii pracy, analizowanie drgań względnych wału 
aniżeli drgań bezwzględnych obudów łożysk. 

Wielkości fizyczne charakteryzujące drgania 
Przemieszczenie drgań jest to wielkość wektorowa określa

jąca położenie ciała lub punktu materialnego względem układu 
odniesienia, przy czym koniec wektora znajduje się w położeniu 
ciała lub punktu w danej chwili czasowej, a początek w położe
niu, w którym znajdowałoby się ciało lub punkt, gdyby w śro
dowisku nie było drgań. Jednostką miary mogą być μm, mm. 

Prędkość drgań jest to wielkość wektorowa i pierwsza 
pochodna przemieszczenia względem czasu. Określana jako 
prędkość, z jaką punkt pomiarowy porusza się wokół swojego 
położenia równowagi. Jednostką miary jest mm/s. 

 v = —–dx
dt

 (1)

Przyspieszenie drgań jest to wielkość wektorowa i pierwsza 
pochodna prędkości drgań względem czasu. Określana jako 
przyspieszenie, z jakim punkt pomiarowy porusza się wokół 
swojego położenia równowagi. Jednostką miary przyspiesze
nia jest m/s2. 

 v = —– = ——dv d2x
dt dt2  (2)

W praktyce pomiarowej drgań posługujemy się jednost
kami: x – droga; przemieszczenie [μm]; v – prędkość [mm/s]; 
a – przyspieszenie [m/s2]; t – czas [s]. Równania (1) i (2) są 
zapisane w układzie jednostek SI. W równaniu (1) przemiesz
czenie x należy pomnożyć przez 10–3, a w równaniu (2) x mno
żymy przez 10–6. Prędkość drgań v w równaniu (2) mnożymy 
przez 10–3. 

Zależności (1) i (2) pozwalają na wyznaczenie jednej z tych 
wielkości poprzez pomiar innej. Zazwyczaj dokonuje się 
pomiaru przebiegu v(t) lub a(t) i wyznacza się wartość sku
teczną (RMS), amplitudę oraz częstotliwość drgań. W przy
padku drgań harmonicznych amplitudy przemieszczenia drgań 
X, prędkości drgań V i przyspieszenia drgań A są związane ze 
sobą następującymi zależnościami: 

 V = ωX (3)

 A = 2ωX (4)

gdzie: X – amplituda przemieszczenia drgań; V – amplituda 
prędkości drgań; A – amplituda przyspieszenia drgań; ω – pul
sacja drgań. 

Drgania mogą być określone jako oscylacyjny ruch danego 
punktu, cząstki, ciała lub elementu względem punktu odnie
sienia. Ruch drganiowy danego elementu maszyny może mieć 
jedną składową o określonej częstotliwości, kilka składowych 
o różnych częstotliwościach lub być ruchem bardzo złożonym 
i mieć wielką liczbę składowych. W praktyce mamy do czy
nienia najczęściej z ruchem złożonym. Odpowiedź na pytanie, 
jak doszło do powstania takiego złożonego ruchu, jest pod
stawowym pytaniem w diagnostyce. Wykres wartości chwi
lowej intensywności drgań (przemieszczenie, prędkość lub 
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przyspieszenie drgań) w funkcji czasu nie wystarcza do wytłu
maczenia istoty drgań, do znalezienia bezpośrednich przyczyn 
drgań. Konieczne jest wykreślenie wielkości charakteryzujących 
drgania w funkcji częstotliwości. Ta procedura pozwala okreś
lić przyczyny drgań, pozwala stwierdzić, jak powstały drgania, 
będące przedmiotem naszego zainteresowania. Owa procedura 
nosi nazwę analizy częstotliwościowej, analizy widmowej i jest 
podstawą pomiarów diagnostycznych [2.3, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 
2.46, 2.47]. W wyniku pomiarów i analiz uzyskujemy przy
kładowo widmo wartości skutecznej danej wielkości, często 
niesłusznie w literaturze nazywane widmem amplitudowym – 
dalej możemy wyznaczyć widmo fazowe [2.3, 2.13, 2.14, 2.15, 
2.16, 2.46, 2.47]. 

W pomiarach drgań elementów stacjonarnych maszyn sto
suje się najczęściej czujniki stykowe – czujniki, których co 
najmniej jeden element składowy jest przymocowany do wy
branego fragmentu maszyny obejmującego punkt pomiarowy. 
Obserwuje się ostatnio wykorzystanie czujników bezstykowych 
typu laserowego do pomiarów drgań elementów stacjonarnych 
maszyn [2.27, 2.28]. Wybór wielkości fizycznej zależy od zja
wisk i procesów, jakie chcemy diagnozować, i od charakteru 
wymuszeń (zakres spodziewanych częstotliwości wymuszeń). 
Pomiar przemieszczenia drgań stosuje się wówczas, gdy wy
muszenia są niskoczęstotliwościowe, obiekty wielkogabarytowe, 
na przykład budynki, stropy hal przemysłowych, wały maszyn, 
a nas interesują przemieszczenia bezwzględne lub względne. 
Pomiar prędkości drgań wykonuje się wówczas, gdy zadaniem 
jest ocena stanu dynamicznego maszyny na podstawie norm 
odbiorczych i eksploatacyjnych europejskich. Normy opiera
ją się na pomiarze wartości skutecznej prędkości drgań naj
ogólniej tarcz łożyskowych lub węzłów łożyskowych badanych 
maszyn w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach: V, H, 
A – rys. 1 [2.23]. 

Na podstawie pomiarów prędkości drgań ocenia się maszyny 
średnioobrotowe. Jeżeli przedmiotem naszego zainteresowania 

Rys. 1. Rodzaje pomiarów drgań na przykładzie łożyska ślizgowego

są łożyska toczne, to najbardziej wskazany jest pomiar przyspie
szenia drgań i jego analiza. 

Obecnie najbardziej rozpowszechnionym przetwornikiem 
do pomiaru drgań bezwzględnych jest akcelerometr piezoelek
tryczny. Współczesny nowoczesny akcelerometr do pomiarów 
drgań maszyn ma szeroki zakres częstotliwości pomiarowych 
oraz dużą dynamikę, wykazuje dobrą liniowość w całym zakre
sie pomiarowym. Jest stosunkowo wytrzymały i charakteryzuje 
się dobrą stabilnością czasową charakterystyk [2.7, 2.19–2.22, 
2.52]. Sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do przyspieszenia 
drgań. Podstawową częścią piezoelektrycznego czujnika przy
spieszeń jest płytka materiału piezoelektrycznego – rys. 2 i 3. 
Zwykle jest to sztucznie spolaryzowany ferroelektryk – materiał, 
który ma właściwości piezoelektryczne. Poddany działaniu sił 
mechanicznych – rozciągających, ściskających, zginających czy 
też ścinających – generuje na elektrodach (rys. 3) ładunek elek
tryczny proporcjonalny do działających sił. Akcelerometry pie
zoelektryczne można podzielić na kilka rodzajów, na przykład 
ze względu na ich konstrukcję mechaniczną i rodzaj naprężeń 
występujących w piezoelektryku: akcelerometry z elementem 
piezoelektrycznym: ściskanym, rozciąganym, ścinanym, zgina
nym. Na rys. 2 przedstawiono przykładowe konstrukcje akce
lerometrów, a na rys. 3 przekrój przykładowego akcelerometru. 
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Akcelerometr piezoelektryczny jest najczęściej stosowanym 
czujnikiem drgań maszyn. Element piezoelektryczny jest ścis
kany między masą sejsmiczną a podstawą. Kiedy materiał pie
zoelektryczny jest poddawany ściskaniu, wtedy między jego 
powierzchniami tworzy się ładunek elektryczny. W czasie ruchu 
akcelerometru siła potrzebna do poruszenia masy sejsmicz
nej, zgodnie z drugą zasadą Newtona, jest proporcjonalna do 
przyspieszenia masy inercyjnej. Siła ta, działając na element 
piezoelektryczny, generuje sygnał wyjściowy proporcjonalny 
do przyspieszenia akcelerometru: 

 Fm = m ∙ a (5)

 q = k ∙ F = k ∙ m ∙ a (6)

 q ~ a (7)

 u = —q
C  (8)

gdzie: Fm – siła bezwładności działająca na czujnik; m – masa 
sejsmiczna w czujniku; a – wartość przyspieszenia drgań; 

k – czułość akcelerometru, np. [—–———]pCs2

mkg10–3 ; pC – pikokulomby;  
 
q – ładunek elektryczny; C – pojemność czujnika przetwarza
jącego ładunek q na sygnał napięcia u. 

Dla częstotliwości znacznie niższych niż częstotliwość rezo
nansowa całkowitego układu przetwornika przyspieszenie masy 
sejsmicznej równa się przyspieszeniu podstawy. Oznacza to, 
że wartość sygnału wyjściowego jest proporcjonalna do przy
spieszenia, któremu jest poddawany przetwornik [2.19–2.22, 
2.52]. Sygnał ten może zostać przetworzony wewnątrz czujnika 
na sygnał przesunięcia lub prędkości drgań za pomocą elek
tronicznego układu całkującego. Dotyczy to czujników typu 
ICP (ang. integrated circuit piezoelectric) [2.19–2.22, 2.52], czyli 
czujników ze zintegrowanym elektronicznym układem wzmac
niającym – rys. 4. 

Jednokrotne całkowanie sygnału przyspieszenia pozwala 
otrzymać sygnał prędkości drgań, a w wyniku dwukrotnego 
całkowania uzyskujemy sygnał przemieszczenia drgań. Cał
kowanie wygładza sygnał, o czym należy pamiętać. Większość 
produkowanych współcześnie czujników piezoelektrycznych 
do pomiarów drgań ma wewnętrzny wzmacniacz sygnału nazy
wany wewnętrznym wzmacniaczem ładunku. Układ elektro
niczny wewnątrz akcelerometru typu ICP wymaga zasilania 
źródłem napięcia stałego. Większość nowoczesnych przyrządów 
do pomiaru drgań ma możliwości zasilenia takiego czujnika 
[2.19–2.22, 2.52]. Pewną wadą czujników ICP, czyli tzw. akce
lerometrów z elektroniką w środku, jest niekorzystny wpływ 
temperatury na pracę akcelerometru. Występują ograniczenia 
zakresu temperaturowego pracy akcelerometrów do ok. 120°C. 
Ograniczenia takiego w tak ostrym stopniu nie mają współczes
 ne akcelerometry bez elektroniki w środku. Są to akcelerometry 
z elektroniką „na zewnątrz”. Wzmacniacze ładunku znajdują 
się w odległości kilku metrów od akcelerometrów (w praktyce 
do 4 m). 

W zakresie niskich częstotliwości na otrzymanie wiary
godnego sygnału drgań ma wpływ m.in. dolna częstotliwość 
graniczna przedwzmacniacza współpracującego z czujni
kiem. Ponieważ częstotliwość ta leży zwykle poniżej 1 Hz, nie 
stanowi ona poważnego ograniczenia. Drugie ograniczenie 

Rys. 4. Schemat układu elektronicznego oraz zasilania przykładowego 

akcelerometru [2.52]

Rys. 2. Przykładowe konstrukcje akcelerometrów wraz z ich specyfikacją 

[2.40]

Rys. 3. Przykładowa konstrukcja akcelerometru, przekrój [2.6, 2.52]
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stanowią fluktuacje temperatury oto
czenia, mogące oddziaływać na akce
lerometr. W nowoczesnych typach 
akcelerometrów efekt ten jest minimalny 
i w normalnych warunkach można 
wykonywać pomiary nawet poniżej 
1 Hz. Górna częstotliwość graniczna jest 
określona rezonansem mechanicznym 
samego akcelerometru – rys. 5. Często
tliwość ta zależy od sposobu mocowania 
akcelerometru do powierzchni maszyny – 
rys. 6. Akcelerometry mogą być zamoco
wane do powierzchni maszyny: 
zl za pomocą ręcznej sondy; 
zl za pomocą magnesu;
zl za pomocą podkładki klejącej lub 
taśmy dwustronnej; 

zl na klej; 
zl na wkręt. 
Otrzymanie dokładnych rezultatów 

pomiaru zależy przede wszystkim od 

Rys. 5. Charakterystyka częstotliwościowa względnej czułości przykładowego akcelerometru 

[2.40, 2.52]: a) pełna charakterystyka; b) charakterystyka w obszarze rezonansu

Rys. 6. Względna czułość przykładowego przetwornika w zależności od sposobu mocowania prze-

twornika [2.40, 2.52]: 1 – sonda ręczna; 2 – podwójny sfazowany magnes; 3 – pojedynczy magnes 

płaski; 4 – podkładka/taśma klejąca; 5 – klej montażowy; 6 – na gwint

metody zamocowania akcelerometru 
w punkcie pomiarowym [2.19–2.22, 
2.52]. Luźne zamontowanie prowadzi 
do obniżenia częstotliwości rezonan
sowej, co z kolei jest równoznaczne ze 
zmniejszeniem użytecznego zakresu 
częstotliwości czujnika. Na rys. 6 przy
padek 6, mocowanie „na gwint”, przed
stawia optymalny sposób mocowania 
czujnika. Specjalny wkręt przytrzy
muje akcelerometr na gładkiej i płaskiej 
powierzchni maszyny. Maksymalne 
ograniczenie tłumienia otrzymuje się, 
smarując powierzchnię pomiarową 
cienką warstwą smaru. Otwór gwinto
wany w powierzchni powinien być na 
tyle głęboki, by gwintowany kołek nie 
działał dodatkowo siłą na podstawę 
akcelerometru. Jeżeli punkt pomiarowy 
znajduje się na płaskiej powierzchni 
ferromagnetycznej, to można użyć 
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magnesu. Jednakże metoda ta obniża częstotliwość rezonan
sową czujnika. Zależnie od rozmiarów czujnika magnes wytrzy
muje poziom przyspieszenia do 1000–2000 m/s2. Czasami, przy 
szybkich zgrubnych pomiarach stosuje się ręczną sondę z akce
lerometrem umieszczonym na szczycie. Wygoda pomiaru jest 
opłacona dużym błędem z powodu niskiej sztywności systemu 
i nie należy oczekiwać dobrej powtarzalności pomiarów. W celu 
ograniczenia zakresu pomiarowego do ok. 1000 Hz należy użyć 
filtru dolnoprzepustowego. 

W praktyce maksymalna górna częstotliwość zakresu pomia
rowego jest przyjmowana jako 1/3 częstotliwości rezonansowej 
przetwornika – rys. 5 b. Błąd pomiaru składowych drgań o czę
stotliwościach zbliżonych do tej granicy nie przekroczy wów
czas 12%. Małe akcelerometry o niewielkiej masie mogą mieć 
częstotliwość rezonansową powyżej 150 kHz. Dla czujników 
uniwersalnych częstotliwość ta wynosi 20–30 kHz [2.40, 2.52]. 
Na ogół czułość akcelerometru zwiększa się znacznie przy 
wysokich częstotliwościach z powodu rezonansu. Dlatego też 
sygnał wyjściowy otrzymany przy tych częstotliwościach nie 
jest prawdziwym obrazem drgań punktu pomiarowego. Prze
prowadzając analizę częstotliwościową sygnału, doświadczony 
diagnosta powinien zorientować się, że zwiększony poziom 
sygnału w zakresie wysokich częstotliwości jest spowodowany 
rezonansem czujnika. Sytuacja taka wymaga natychmiastowego 
ograniczenia pasma pomiarowego. W praktyce dla uniknięcia 
błędu pomiarowego spowodowanego rezonansem czujnika 
wybiera się akcelerometr o maksymalnym zakresie częstotli
wości oraz stosuje odpowiednie filtry dolnoprzepustowe [2.40, 
2.52]. Na ogół filtry te są wbudowane do mierników wibracji 
lub przedwzmacniaczy. 

Podczas pomiarów niskich częstotliwości do usunięcia efek
tów wysokoczęstotliwościowych wibracji i rezonansu akcele
rometrów używa się filtrów mechanicznych umieszczonych 
pomiędzy dwiema płytkami. Filtrem takim może być na przy
kład warstewka gumy, którą umieszcza się pomiędzy akcele
rometrem a powierzchnią pomiarową. Filtry mechaniczne 
obniżają górną granicę częstotliwości od 0,5 do 5 kHz. W cza
sie pomiarów akcelerometr powinien być zamontowany w ten 
sposób, by jego główna oś czułości pokrywała się z kierunkiem 
pomiaru. Czułość poprzeczna akcelerometru jest niewielka 
i wynosi zwykle poniżej 1% czułości osiowej [2.40, 2.52]. Wybór 
punktu pomiarowego zależy zwykle od konkretnego przypadku. 

2. Czujniki do pomiarów drgań względnych 
Drgania wału nazywa się względnymi, jeżeli wyznacza się je 

w ruchomym układzie odniesienia. Ruchomym układem odnie
sienia jest czujnik drgań przymocowany sztywno do drgającej 
obudowy łożyska, który ma za zadanie obserwować powierzch
nię wirnika. Monitorowanie drgań względnych wirnika jest bar
dzo ważne dla systemu nadzoru maszyn, ponieważ nie zawsze 
pomiar drgań bezwzględnych odzwierciedla aktualny stan 
dynamiczny danego zespołu maszynowego. 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń praktycznych 
w eksploatacji i diagnostyce maszyn elektrycznych autor [2.23] 
stwierdza, że do najważniejszych źródeł informacji o ich sta
nie dynamicznym należy obserwacja zachowania się wirnika 
maszyn bezpośrednio w węzłach łożyskowych lub w pobliżu 

węzłów. Najczęściej występujące niedomagania maszyn wiru
jących na łożyskach ślizgowych to niewyrównoważenie, luzy, 
nieosiowość, przycieranie. Niedomagania te wpływają bez
pośrednio na dynamikę wirnika i na położenie czopa wału 
w łożysku [2.37, 2.38, 2.39]. Bezstykowymi czujnikami drgań 
względnych mierzy się ruchy wału wirnika względem panewki 
łożyska. Pomiary wykonuje się najczęściej za pomocą dwóch 
czujników umieszczonych tak, że pomiędzy nimi jest kąt 90°. 
Pomiędzy czujnikami a płaszczyzną pionową podziału łożyska 
jest kąt 45° – rys. 7. 

Wiroprądowe czujniki drgań względnych 
Układ czujnika wiroprądowego (rys. 8) tworzą: czujnik wła

ściwy oraz przetwornik [2.4, 2.19, 2.37]. Czujnikiem właściwym 
jest cewka indukcyjna osadzona w tulei stalowej, tak aby w pro
sty sposób można było ją zamontować na badanej maszynie. 
Cewkę umieszcza się w osłonie nieprzewodzącej prądu. Prze
twornik pomiarowy tworzą oscylator w.cz. i detektor – rys. 9. 
Pojemność kabla koncentrycznego C oraz indukcyjność cewki 
czujnika L tworzą obwód rezonansowy oscylatora. Elektronikę 
przetwornika umieszcza się w metalowej ekranowanej obu
dowie, którą mocuje się w niewielkiej odległości od miejsca 
pomiaru. Czujnik umieszcza się w odległości kilku mm od wału 
maszyny, której drgania względne mierzymy. 

Aby móc zastosować czujnik wiroprądowy, wał musi być 
wykonany z materiału przewodzącego. Wraz z przemieszcza
niem się wału (wał wiruje) zmienia się szczelina powietrzna, co 
skutkuje zmianą dobroci Q obwodu rezonansowego. Propor
cjonalnie do Q zmienia się amplituda napięcia w.cz. oscylatora 
w przetworniku. Mamy modulację amplitudy sygnału nośnego 
sygnałem proporcjonalnym do szerokości szczeliny. 

Oscylator przetwornika ma częstotliwość ok. 0,5 MHz, co 
umożliwia dokładne uwidocznienie składowej modulującej 
w zakresie 0–10 kHz. Dalsze przetwarzanie sygnału to demo
dulacja, filtracja i normalizowanie sygnału. W efekcie koń
cowym otrzymujemy sygnał napięciowy proporcjonalny do 
zmian w czasie chwilowej szerokości szczeliny między wałem 
a czujnikiem. 

Czujniki drgań względnych wiroprądowe, które przedsta
wiono wyżej, nie są pozbawione wad [2.4, 2.19, 2.23, 2.37, 2.38, 
2.55]. Podstawowa wada, będąca głównym ograniczeniem 
w ich stosowaniu, wynika z zasady ich działania. Wspomniane 
czujniki zbliżeniowe mierzą odległość od wału, bezpośrednio 
obserwując powierzchnię drgającego wału. Uwarunkowaniem 

Rys. 7. Przykład montażu 

czujników drgań względ-

nych wału [2.19, 2.37]
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ich pracy jest jakość tej powierzchni oraz „magnetyczne oto
czenie” czujnika. Wiroprądowy czujnik zbliżeniowy, mierząc 
drgania względne, nie jest w stanie rozdzielić sygnałów gene
rowanych przez rzeczywiste drgania względne wału od sygna
łów pochodzących od mechanicznej nierównomierności 
powierzchni wału, jego geometrycznych uchybień i ewentual
nego namagnesowania. Wszelkie zakłócenia towarzyszące jego 
pracy noszą nazwę RUNOUT lub GLITCH [2.55, 2.64]. „Glitch” 
to określenie wprowadzone przez amerykańską firmę Bently 
Nevada Corporation i stosowane głównie w USA. W Europie 
stosuje się określenie „runout”. 

Na całkowity runout składają się [2.37–2.64]: 
zl runout geometryczny, zwany często mechanicznym (niejed
norodność geometryczna powierzchni wału, chropowatość, 
wklęsłości wypukłości); 

zl runout elektryczny (pochodzący od zmian rezystancji mate
riału, z którego jest wykonana powierzchnia wału); 

zl runout magnetyczny (pochodzący od namagnesowania 
powierzchni wału). 
Runout jest czynnikiem niekorzystnym i niepożądanym. 

Obarcza wiarygodność pomiaru drgań względnych wału 
maszyny. Wpływa niekorzystnie na ocenę stanu dynamicznego 
wirnika maszyny. Należy go w miarę możliwości eliminować 
lub ograniczać, wykonując tzw. ścieżki, czyli specjalnie przy
gotowane fragmenty powierzchni wirnika „widziane” przez 
czujnik w czasie pomiaru. Bardzo często w praktyce przemy
słowej runout elektryczny i magnetyczny są traktowane łącz
nie i nazywane zamiennie runout magnetyczny lub elektryczny. 
Do identyfikacji runoutu służy taki sam układ pomiarowy, jaki 
jest następnie wykorzystywany do pomiaru drgań względ
nych – rys. 10. Należy zwrócić uwagę na prędkość wału pod
czas pomiaru. Prędkość nie powinna przekraczać 600 obr./min 
[2.23]. W literaturze można też spotkać informację, że zalecany 
jest pomiar przy prędkości 200 obr./min lub równej 10% pierw
szej prędkości krytycznej [2.55, 2.64]. 

Wymagania wobec ścieżek pomiarowych 
Przygotowanie na powierzchniach wałów maszyn ścieżek 

pomiarowych do pomiaru drgań względnych czujnikami wiro
prądowymi powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie europejskiej ISO 7919 Mechanical vibra-
tion of nonreciprocating machines – Measurements on rotating 
shafts and evaluation criteria. Wymagania te są następujące: 
zl indukcja magnetyczna w miejscu ścieżki, czyli tzw. nama
gnesowanie, nie może przekraczać 0,5 mT (militesli), czyli 
5 Gs (gausów); 

zl dopuszczalna wartość runoutu całkowitego, odczytana w μm 
jako wartość peak-to-peak (wartość międzyszczytowa odczy
tana z wykresu runoutu), jak w tabeli 1. 
W USA obowiązuje Norma API 670, Second edition, Section 

4.1.2: Machine Shaft Requirements for Electrical and Mechanical 
Runout. W normie tej określa się dopuszczalną wartość run
outu całkowitego, odczytaną z wykresu w μm jako peak-to-peak 
(wartość międzyszczytowa), 6 μm dla maszyn szybkoobrowych. 
Wymóg ten jest niekiedy określany jako 25% maksymalnej war
tości drgań dopuszczalnych dla danego typu maszyny. 

Rys. 8. Zasada działania czujnika wiroprądowego – schematy poglądowe 

[2.19, 2.37]

Rys. 9. Schemat blokowy czujnika wiroprądowego [2.19, 2.37]

Rys. 10. Przygotowanie wału do pomiarów drgań względnych, szkic 

układu do wykonywania i kontroli jakości „ścieżek” pomiarowych

Rodzaj maszyny
Prędkość
obrotowa
[obr./min]

Dopuszczalna wartość runoutu
całkowitego [μm p-p]

wirnik nowy
wirnik

remontowany

Turbogeneratory paro-
we energetyczne
dużej mocy (> 50 MW)

3000 20,0 41,0

Turbiny parowe prze-
mysłowe, turbopompy,
turbosprężarki, turbo-
generatory małej mocy 
(≤ 50 MW), turbowen-
tylatory, silniki elek-
tryczne i sprzężone
z nimi przekładnie

3000 22,0 41,0

6000 29,0

Tabela 1. Wymagania ISO 7919 wobec dopuszczalnej wartości runoutu 

całkowitego
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Przygotowanie wałów do pomiarów drgań względnych 
wymaga odpowiedniej technologii obróbki, w tym dokład
nej obróbki mechanicznej: toczenie, szlifowanie, polerowanie, 
nagniatanie [2.23]. Prace te obejmują: 
zl ustalenie na wale silnika położenia tzw. ścieżek pomiaro
wych, czyli miejsc, które będą „widziane” przez czujniki drgań 
względnych – należy wcześniej bardzo dokładnie przewidzieć 
miejsca montażu czujników wiroprądowych w silniku, miej
sca te powinny być „metrologicznie” poprawne, przykładowo 
nie powinny to być punkty węzłowe wirnika, musi być do 
nich swobodny dostęp w czasie pracy silnika itp.; 

zl ograniczenie błędów kształtu wału poprzez eliminację 
zadziorów, chropowatości, rys, wgnieceń, bicia w miejscach 
przewidzianych na ścieżki pomiarowe, korzystne jest dopro
wadzenie do ograniczenia bicia wału w czasie jego obrotów 
w tokarce do poziomu (0,5–1)/100 mm; 

zl ograniczenie runoutu mechanicznego, ograniczenie naprężeń 
szczątkowych, niejednorodności struktury wierzchniej war
stwy wału, ograniczenie runoutu elektrycznego, ograniczenie 
resztkowego pola magnetycznego uzyskuje się przez kolejne 
nagniatanie powierzchni tocznych – przeprowadza się to 
dogniatakiem diamentowym przy wolnych obrotach wału na 
tokarce, operację dogniatania przeprowadza się trzykrotnie.
Efektem końcowym przygotowania powinno być uzyskanie 

runoutu mechanicznego całkowitego na poziomie 5 μm (warto
ści międzyszczytowej) i runoutu elektrycznego, namagnesowa
nia na poziomie 2 Gs. Takie wartości kwalifikują powierzchnię 
wału do pomiarów jego drgań względnych. 

Prezentowane stanowiska badawcze na rys. 10–12 mają ogra
niczony runout mechaniczny i elektryczny do ww. poziomu.

3. Czujniki do pomiarów prądu 
W szeroko rozumianej diagnostyce poszukuje się takich para

metrów fizycznych, które odzwierciedlałyby w pełni stan moni
torowanego obiektu. W eksploatacji i diagnostyce napędów 
elektrycznych z pewnością pomiar i analiza prądu należą do 
najważniejszych. Sygnał prądowy zawiera w sobie wiele infor
macji o pracy urządzenia, przez które przepływa. Dokładny 
pomiar prądu elektrycznego jest bardzo ważny nie tylko ze 
względów technicznych, ale również aspekt ekonomiczny 
pomiaru prądu ma wielkie znaczenie. Dokładny pomiar prądu 
jest niezbędny w określeniu wielkości energii elektrycznej 
pomiędzy jej wytwórcami a konsumentami. Do celów eksplo
atacyjnych i diagnostycznych maszyn elektrycznych niezbędna 

jest informacja o „prądzie” w dziedzinie czasu i częstotliwości. 
W praktyce pomiarowej zachodzi konieczność pomiarów prądu 
w bardzo szerokim zakresie, często wręcz od μA do setek kA. 
Również spektrum częstotliwościowe jest ogromne. Od prądu 
stałego do GHz [2.67–2.84]. 

Diagnostyka prądowa silników elektrycznych należy do naj
częściej stosowanych w przemyśle. W prądzie stojana silnika 
indukcyjnego znajdują swoje odbicie prawie wszystkie podsta
wowe uszkodzenia silnika. Stosując pomiar i analizę sygnału 
prądowego, można wykryć w silniku między innymi: 
zl uszkodzenia klatki; 
zl niesymetrię szczeliny; 
zl niecentryczność ustawienia silnika względem maszyny 
napędzanej; 

zl niewywagę wirnika; 
zl uszkodzenia łożysk; 
zl wyładowania niezupełne w izolacji. 
Jest to właściwie prawie wszystko z katalogu najczęstszych 

uszkodzeń silnika. Autor bardzo często stosuje diagnostykę 
prądową silników indukcyjnych. 

Czujniki prądu są pierwszym członem toru pomiarowego 
i analizującego sygnał prądowy. Są to elementy, w których 
wykorzystuje się najczęściej dwa zjawiska: 
zl spadek napięcia na przewodniku, przez który płynie prąd; 
zl pole magnetyczne wokół przewodnika, w którym płynie prąd. 
O wyborze rodzaju czujnika prądu decydują w pierwszej 

kolejności możliwości ekonomiczne, a następnie uwarunko
wania techniczne pomiaru. W zastosowaniach praktycznych 
można spotkać następujące czujniki prądu: 
zl rezystancyjne (boczniki); 
zl transformatorowe; 
zl hallotronowe; 
zl z elementami magnetorezystancyjnymi; 
zl cewki ChattockaRogowskiego; 
zl optoelektroniczne i światłowodowe. 
Do najistotniejszych wad prądowych czujników rezystancyj

nych należy zaliczyć brak galwanicznego oddzielenia wejścia od 
wyjścia, występowanie szumów będących wynikiem wydzie
lania się energii cieplnej oraz występowanie pasożytniczych 

Rys. 11. Przygotowanie wału silnika do pomiarów drgań względnych, 

strona napędowa, wykonywanie „ścieżek” pomiarowych, a) wał silnika; 

b) widok na dogniatak

Rys. 12. Przygotowanie wału silnika do pomiarów drgań względnych, 

strona napędowa, wykonywanie „ścieżek pomiarowych”, widok na 

wirnik

a) b)
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indukcyjności i pojemności. W stosowanych powszechnie czuj
nikach transformatorowych występują najczęściej ograniczenia 
częstotliwościowe. Stosowanym w nich rdzeniom magnetycz
nym towarzyszą zjawiska histerezy i nasycenia. Hallotronowe 
czujniki prądu, zwłaszcza pracujące w układzie zamkniętym, 
zapewniają galwaniczne oddzielenie wejścia od wyjścia, zakres 
częstotliwości do 150 kHz, bardzo dobrą liniowość, małą wrażli
wość na zmiany temperatury, brak histerezy, zakres mierzonego 
prądu od mA do kA. Rozwiązania praktyczne takich czujników 
sprowadzają się do konstrukcji typu miernik cęgowy – rys. 13. 

Układy elektroniczne i baterie zasilające znajdują się w ręko
jeści miernika. Magnetorezystancyjne czujniki prądu w sto
sunku do hallotronów mają większą czułość, mniejsze wymiary 
i można je stosować do pomiarów prądu w szerszym zakresie 
częstotliwości. Specyfika pomiarów prądu maszyn elektrycz
nych mających na celu diagnostykę maszyny polega w głów
nej mierze na konieczności zapewnienia w torze pomiarowym 
prawidłowego pomiaru prądu w bardzo szerokim spektrum 
częstotliwości – do setek kHz, a nawet GHz, przy jednoczes
nym szerokim zakresie mierzonych wartości prądu nawet do 
100 kA. Jednym z najważniejszych wymogów jest galwaniczne 
oddzielenie toru pomiarowego od obiektu mierzonego. Bardzo 
obiecujące w zastosowaniach do pomiaru prądu i diagnostyki 
prądowej maszyn elektrycznych są cewki ChattokaRogow
skiego oraz układy optoelektroniczne i światłowodowe 
[2.67–2.84]. 

W przemyśle do pomiarów prądu najczęściej wykorzystuje się 
przekładniki prądowe – rys. 14. Jest to najstarsze rozwiązanie 
pomiaru prądu i nadal powszechnie stosowane, jest to trans
formator małej mocy jednofazowy dwuuzwojeniowy pracujący 
w stanie zwarcia. Przekładniki transformują w stałym stosunku 
prąd pierwotny na prąd wtórny. Uzwojenie pierwotne przekład
nika prądowego jest włączone w obwód elektroenergetyczny 
niskiego lub wysokiego napięcia, którego prąd jest mierzony. 
Prąd płynący w zwartym uzwojeniu wtórnym jest proporcjo
nalny do prądu pierwotnego i można go zmierzyć dostępnymi 
przyrządami pomiarowymi. Obwody – pierwotny i wtórne – 
są od siebie odseparowane galwanicznie, co umożliwia prze
prowadzenie pomiarów w bezpieczny sposób. W stosowanych 
powszechnie przekładnikach prądowych występują najczęściej 
ograniczenia częstotliwościowe, gdyż w rdzeniach magnetycz
nych występują straty mocy i nasycenie. 

Cewki Chattocka-Rogowskiego 
Chattock i Rogowski byli niezależnymi wynalazcami tej 

samej cewki pomiarowej o specjalnej budowie i specjalnych 
unikalnych właściwościach. Właściwie to wg autora [2.23] 
można by mówić i pisać cewka ChattockaRogowskiego. Ale 
tak nie jest, ponieważ Rogowski był bardziej aktywny w bada
niach aplikacyjnych, w większości przypadków zastosowań 
cewek używa się nazwy cewka Rogowskiego (ang. Rogowski 
coils). W obszarze zastosowań do diagnostyki rdzeni maszyn 
elektrycznych – metoda ELCID – używa się określenia cewka 
Chattocka (ang. Chattock coils). Przetwornik pomiarowy, skła
dający się z cewki ChattockaRogowskiego i integratora umoż
liwia pomiar zmiennego prądu elektrycznego. Układ taki 
ma wiele zastosowań w przemyśle, jak również w badaniach 

Rys. 13. Prądowy 

hallotronowy 

czujnik cęgowy 

obejmujący przewód 

amperomierza

Rys. 14. Przekładni-

ki prądowe

laboratoryjnych. W czasie pomiaru cewką pomiarową otacza 
się przewód, w którym płynie prąd. Przepływ prądu w przewo
dzie powoduje powstawanie zmiennego pola magnetycznego, 
pole to powoduje indukowanie się napięcia w cewce – rys. 15. 
Napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do płynącego prądu 
[2.83, 2.84]. 

Wiele czujników mierzących prąd elektryczny wymaga połą
czenia elektrycznego z przewodem, w którym płynie mierzony 
prąd. Dużą zaletą cewki ChattockaRogowskiego jest między 
innymi to, że cewka jest odizolowana od obwodu, w którym 
płynie mierzony prąd. Kolejną zaletą opisywanej cewki jest 
jej liniowość. Ta sama cewka może być używana w zakresie 
pomiarowym od kilku miliamperów do kilkuset tysięcy ampe
rów. Łatwość kalibracji sprawia, że cewka może być wykali
browana na jakimś wygodnym poziomie prądu i kalibracja ta 
będzie wystarczająco dokładna dla wszystkich wartości prądu, 
łącznie z tymi najwyższymi. Miniaturowe cewki w wykona
niu elastycznym, o przekroju kilku milimetrów, mogą mierzyć 
prądy w układach scalonych – rys. 18 d [2.83, 2.84]. 

Wyjaśnienie działania cewki Rogowskiego najlepiej przedsta
wić na podstawie prawa Ampera [2.83, 2.84]. 

Rys. 15. Widok cewki Chat-

tocka-Rogowskiego mierzącej 

prąd płynący w przewodzie 

[2.83, 2.84]; H – pole magne-

tyczne zmienne, natężenie 

pola, skutek przepływu 

zmiennego prądu i(t) przez 

przewód; u(t) – indukowane 

napięcie w cewce
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Weźmy cienką cewkę o długości l z równomiernie nawi
niętymi n zwojami o przekroju poprzecznym S. Cewka jest 
zamknięta i obejmuje przewód z prądem i (rys. 16). Zgodnie 
z prawem Ampera całka liniowa z natężenia pola magnetycz
nego H wzdłuż zamkniętej pętli jest równa prądowi płynącemu 
w przewodniku 

 ∫Hcosαdl = i (9)

gdzie: dl – mały element długości pętli; a – kąt między wekto
rem natężenia pola H a wektorem długości elementu dl. 

W elemencie dl liczba zwojów wynosi ndl/l. Strumień magne
tyczny skojarzony z tym elementem wynosi 

 dΨ = μ0HSn dl—l cosα (10)

Strumień skojarzony z n zwojami określa zależność 

 Ψ Ψ= = =∑ ∫
0

0
0

0

n l

n S
l

H l n S
l

id dµ α µcos  (11)

Zgodnie z prawem Maxwella dla prądu zmiennego napięcie 
na cewce jest proporcjonalne do szybkości zmian strumienia 
skojarzonego
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 (12)

gdzie: K [Vs/A] jest czułością cewki Rogowskiego. Cewka mie
rzy pochodną prądu, zatem prąd 

 i = 1—k ∫u(t)dt (13)

Współczesne rozwiązania cewek Rogowskiego są objęte licz
nymi patentami, które obejmują technologie nawijania, ekra
nowania, całkowania, filtrowania, czyli generalnie technologię 
wykonania cewki i układu elektronicznego [2.75, 2.83, 2.84]. 
W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że cewka 
Rogowskiego jest cewką nawiniętą bardzo precyzyjnie (ciasno, 
ze stałym przekrojem) cienkim izolowanym drutem na ela
stycznym lub nieelastycznym rdzeniu z materiału izolacyjnego. 
Końce uzwojenia schodzą się w środku pasa i są wyprowadzone 
bifilarnie. Wpływ zakłócających zewnętrznych pól magnetycz
nych jest w zasadniczy sposób ograniczony konstrukcją cewki, 
jeden z jej końców jest wyprowadzony z wnętrza cewki i biegnie 
dalej wzdłuż całej długości cewki – rys. 16. 

Uzyskanie sygnału proporcjonalnego do wartości mierzo
nego prądu wymaga scałkowania napięcia wyjściowego z cewki. 
W przeciwieństwie do czujników transformatorowych i innych 
z rdzeniem ferromagnetycznym cewki Rogowskiego mają cha
rakterystyki liniowe niezależnie od mierzonego prądu. Czyn
nikiem ograniczającym liniowość jest uszkodzenie elektryczne 
spowodowane zbyt wysokim napięciem pomiędzy końcówkami 
cewki. Cewka Rogowskiego zapewnia galwaniczne oddziele
nie toru pomiarowego od przewodu z prądem. Kombinacja 
konkretnych rozwiązań technicznych cewek, filtrów i inte
gratorów zapewnia osiągnięcie czujnika prądu w najszerszym 
z możliwych technicznie zakresie częstotliwości – od ułamków 
Hz do setek MHz w zakresie od mA do MA [2.75, 2.83, 2.84]. 
Generalnie spotyka się cewki Rogowskiego sztywne i elastyczne. 
Sztywne cewki mogą być w wersji „otwieranej”. Przy bardzo 
dużych częstotliwościach cewka zachowuje się jak linia długa. 
Cewki Rogowskiego mają szereg zalet, które je wyróżniają: 
zl z metrologicznego punktu widzenia, ze względu na ich linio
wość, do ich kalibracji nie trzeba używać dużych prądów; 

zl mogą mierzyć duże prądy bez nasycania się, kilka – kilkana
ście kA, a nawet więcej; 

zl mogą mierzyć bardzo szybkie zmiany prądu w krótkim czasie, 
kilka – kilkanaście kA/μs; 

zl nie mierzą prądu stałego, mogą mierzyć mały zmienny prąd 
w obecności dużego prądu stałego; 

zl mogą mieć bardzo szerokie pasmo częstotliwości pomiaro
wych sygnału, kilka – kilkanaście MHz; 

zl z konstrukcyjnego punktu widzenia są łatwe do zabudowy 
w większości urządzeń, nawet w takich, gdzie płyną bardzo 
duże prądy; elastyczne cewki Rogowskiego mogą być mon
towane w niewygodnych, trudno dostępnych miejscach; 
stosunkowo prosto przebiega również demontaż, zwłaszcza 
wtedy, gdy są to cewki rozłączne. 
Bardzo istotną sprawą przy korzystaniu z cewek Rogowskiego 

do pomiarów i analizy prądu jest usytuowanie przewodu z mie
rzonym prądem wobec cewki. Odpowiednie ułożenie cewki 
względem przewodu z prądem, który chcemy zmierzyć, ma 
wpływ na dokładność pomiaru. Najlepiej, jeśli przewód znaj
duje się w środku cewki (rys. 17, strefa A) i jest prostopadły 
do płaszczyzny cewki, wtedy błąd pomiaru jest mniejszy od 
1%. Im dalej od środka cewki, tym błąd jest większy – tabela 2 
[2.75]. Niestety nie zawsze mamy możliwość takiego ułożenia 
cewki, by dokonywać pomiaru w strefie A. Z pomiarów prądu 
cewkami własnej konstrukcji błąd jest zdecydowanie większy, 
nawet kilkanaście procent. Należy pamiętać, by nie umieszczać 
badanego obiektu na złączu cewki, bowiem błąd pomiaru jest 
wtedy dużo większy. 

Przykładowe cewki Rogowskiego przedstawiono na rys. 18.

Optoelektroniczne i światłowodowe metody pomiaru 
prądu 

Obserwowany w ostatnich latach rozwój optoelektronicznych 
i światłowodowych metod pomiarowych powoduje możliwość 
ich zastosowania w układach monitorowania i diagnostyki 
układów elektromaszynowych. Sprzyja temu względnie niska 
cena. Optoelektroniczne i światłowodowe pomiary prądu (naj
częściej przez pośredni pomiar pola magnetycznego) zaczynają 

Rys. 16. Cewka 

Rogowskiego, ry-

sunek uproszczo-

ny [2.83, 2.84]
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Rys. 17.  

Strefy położenia prze-

wodu w cewce [2.75]

Położenie  
w strefie

A B C

Cewka  
miniaturowa

±0.5% ±1% ±3%

Cewka  
standardowa

±0.5% ±1% ±2%

Tabela 2. Błąd pomiaru prądu mierzonego cewkami Rogowskiego dla 

różnych usytuowań przewodu [2.75], rys. 17

Rys. 18. Cewki Rogowskiego – przykłady rozwiązań [2.75]: a) sztywna 

nierozłączna; b) sztywna otwierana; c) sztywne nieotwierane i ela-

styczne otwierane; d) miniaturowa; e) sztywna otwierana do pomiarów 

wyładowań niezupełnych w silnikach WN 

Rys. 19. Przykład elastycznej cewki Rogowskiego własnej konstrukcji 

przeznaczonej do pomiarów prądu w silnikach WN

Rys. 20. Przykład elastycznych cewek Rogowskiego: a) pomiar prądu 

w szynoprzewodzie; b) pomiar prądu w polu rozdzielni

a)

a) b)

c) e)d)

b)
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odgrywać znaczącą rolę w pomiarach energetycznych w ukła
dach wysokich i bardzo wysokich napięć [2.68]. Charakteryzują 
się wieloma cennymi zaletami w stosunku do tzw. konwen
cjonalnych metod pomiarowych, z których jako najważniejsze 
należy wymienić: 
zl całkowicie izolacyjne czujniki pomiarowe (niezakłócające 
środowisko pomiarowe); 

zl możliwość kształtowania czułości i dokładności pomiaro
wej (np. przez długość światłowodu pomiarowego), pasma 
pomiarowe od 0 do kilku MHz; 

zl odporność na zakłócenia elektromagnetyczne w torach 
transmisyjnych; 

zl odporność na wiele niekorzystnych zakłóceń środowiskowych; 
zl możliwość budowy czujników liniowych i quasiliniowych 
w układach magistrali; 

zl znaczna niezawodność, łatwa obsługa, niewielkie koszty 
instalacji (przy standaryzacji i normalizacji układów skła
dowych), niewielkie wymiary i masa. 
W układach elektromaszynowych decydujące znaczenie może 

mieć bezpośredni pomiar pola magnetycznego (możliwy także 
na wirujących częściach maszyn elektrycznych) oraz liniowy, 
często wielopunktowy, pomiar na magistrali światłowodowej ze 
wstępną obróbką sygnałów pomiarowych. Optoelektroniczne 
i światłowodowe metody pomiaru prądu są omówione w lite
raturze, na przykład [2.68]. 


