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DROGI PRZEPŁYWU PRĄDÓW ŁOŻYSKOWYCH W ORGANACH 

URABIAJĄCYCH KOMBAJNÓW GÓRNICZYCH  

Streszczenie. W artykule zaprezentowano przyczyny powstawania prądu 

łożyskowego  w silnikach zasilanych bezpośrednio z sieci. Na rysunku 1 przedstawiono 

przebiegi napięcia wałowego i prądu łożyskowego. Przedstawiono przykłady uszkodzeń 

bieżni łożysk i elementów tocznych łożyska. Omówiono metody eliminacji prądów 

łożyskowych w organach urabiających kombajnów górniczych. Wnioski przedstawiono 

w rozdziale 4. 

Słowa kluczowe: prądy łożyskowe, napięcia wałowe, kombajny górnicze, organy urabiające 

BEARING CURRENT PATH IN CUTTING DRUMS OF HEADING 

MACHINES 

Summary. Reasons for generation of bearing currents in motors supplied directly 

from the network are presented in the paper. Waveforms of shaft voltage and bearing 

current are shown in Fig.1. Examples of bearing races' damages and cooperating rolling 

bearing elements are presented. The paper describes the methods for elimination of 

bearing currents in cutting drums of heading machine. The conclusions are presented in 

chapter 4. 
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1. WSTĘP 

Jedną z  istotnych gałęzi polskiej gospodarki stanowi przemysł wydobywczy. W połu-

dniowych rejonach kraju znajduje się dużo podziemnych kopalń węgla kamiennego, który jest 

bardzo cennym surowcem stosowanym w wielu gałęziach przemysłu. Do wydobycia węgla 

wykorzystuje się maszyny specjalne, zwane kombajnami ścianowymi, o różnych 

konstrukcjach i różnych mocach użytecznych. Głównym elementem wykorzystywanym do 

kruszenia węgla ze ścian są ruchome głowice urabiające, zainstalowane na ruchomych 

ramionach, zwanych organami urabiającymi. Głowice te napędzane są przez specjalne 

przekładnie, za pomocą silników indukcyjnych o mocach od 200 kW do 650 kW i napięciach 
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znamionowych 1000 V i 3300 V. Silniki te są przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach 

zagrożonych metanem oraz wybuchem pyłu węglowego i odpowiadają wymogom ATEX 

jako urządzenia grupy wybuchowości I kategorii M2. Mają one budowę przeciwwybuchową 

z osłoną ognioszczelną (cecha EExdI) i są zaopatrzone w wirniki klatkowe głębokożłobkowe, 

prętowane. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne zapewniają tym silnikom stopień ochrony 

IP55. Zastosowano w nich wysprzęgnik obrotów z wałkiem bezpieczeństwa, co zabezpiecza 

układ napędowy organu urabiającego i silnik przed skutkami udarów dynamicznych. Wałek 

bezpieczeństwa zamontowany jest w otworze przelotowym wału wirnika.  

Silniki te są wyposażone w system chłodzenia wodą, która swobodnie przepływa 

kanałami wokół komór w tarczach łożyskowych oraz w kanałach utworzonych w przestrzeni 

między dwoma współśrodkowymi cylindrami stalowymi, stanowiącymi konstrukcję kadłuba 

silnika. Tak konstrukcja tych silników ma za zadanie zapewnić bezawaryjność pracy 

w bardzo długim okresie czasu, jak również bezpieczeństwo obsłudze kombajnu.  

Przedmiotowe silniki przystosowane są do rozruchu przez bezpośrednie załączenie 

napięcia. W silnikach tych stwierdzono zbyt małą trwałość węzłów łożyskowych. Czas pracy 

nowego lub remontowanego silnika do uszkodzenia węzłów łożyskowych wynosi przeciętnie 

około trzech miesięcy. Charakter uszkodzeń elementów tocznych, bieżni łożysk i czopów 

omawianych silników wskazuje na uszkodzenia termiczne i mechaniczne oraz na uszkodzenia 

będące skutkiem przepływu prądów przez łożyska. Skłonność do uszkodzeń termicznych 

i mechanicznych łożysk wynika ze zmniejszania się luzów w łożyskach wskutek nadmiernego 

nagrzewania się pierścieni wewnętrznych łożyska, przede wszystkim od silnie 

nagrzewającego się w tych silnikach wału wirnika, przy równoczesnym chłodzeniu pierścieni 

zewnętrznych wodą przepływającą kanałem wokół komory łożyskowej. Zjawisku temu 

można skutecznie przeciwdziałać, stosując zwiększone luzy w łożyskach oraz luźniejsze 

pasowania łożysk na czopach oraz w gniazdach.  Główną uwagę należy skupić na prądach 

płynących przez łożyska, powodujących uszkodzenia elementów tocznych oraz bieżni. Prądy 

te wywołane są nadmiernymi napięciami wałowymi, które mają szczególnie duże wartości 

w stanach dynamicznych, np. podczas rozruchu silników przez bezpośrednie włączenia 

napięcia zasilania. 

Obserwacja uszkodzonych elementów łożysk tocznych wielu silników potwierdza, iż 

niemal w każdym przypadku są wyraźnie widoczne ślady przepływu prądów łożyskowych.  

Przyczyny powstawania napięcia wałowego są związane z budową konkretnego silnika, 

która wynika z przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego oraz z zastosowanych do jego 

wytworzenia procesów technologicznych, wywołujących niejednokrotnie powstanie wielu 

asymetrii w obwodach elektromagnetycznych silników. 
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2. USZKODZENIA ŁOŻYSK TOCZNYCH  

W silnikach indukcyjnych dużej mocy, zasilanych sinusoidalnym napięciem sieciowym, 

źródłem prądów łożyskowych jest indukowana wzdłuż wału maszyny SEM, zwana napięciem 

wałowym (rys. 1a). Pod wpływem tego napięcia płyną prądy łożyskowe (rys. 1b) w obwodzie 

złożonym z wału maszyny, obu łożysk i kadłuba silnika.  

  

Rys. 1. a) Przebieg napięcia wałowego, b) przebieg prądu łożyskowego w silniku indukcyjnym  

Fig. 1. a) Waveform of shaft voltage, b) waveform bearing current in induction motors 

Przeprowadzona analiza uszkodzeń łożysk tocznych silników indukcyjnych wykazała, że 

coraz częściej uszkodzenia te występują w wyniku pojawienia się  prądów łożyskowych [1, 2, 

3, 4]. Najczęściej prądy te powodują uszkodzenia łożysk w postaci wżerów na powierz-

chniach bieżni pierścieni oraz na elementach tocznych. Charakter uszkodzeń uzależniony jest 

przede wszystkim od natężenia przepływającego prądu i czasu jego działania (rys. 2, 3). 

Występujące uszkodzenia mają charakter wżerów i kraterów oraz regularnych wgnieceń 

(prążków) na bieżniach łożysk [1, 4, 5, 6]. Przedstawione uszkodzenia łożysk w postaci regu-

larnych wgnieceń (prążków) na bieżniach pierścieni łożysk są wynikiem docisku toczących 

się po nich elementów tocznych. Działanie prądów łożyskowych znacząco przyspiesza ich 

powstawanie, na skutek zmiany struktury materiału pierścieni pod działaniem prądów 

łożyskowych. 

 

   

 

Rys. 2. a) Wżery na powierzchni zewnętrznej  pierścienia wewnętrznego, b) krater na powierzchni 

wewnętrznej pierścienia wewnętrznego, c) oraz krater na powierzchni zewnętrznej pierścienia 

zewnętrznego 

Fig. 2. a) Pitting on the inner ring outer surface, b), crater on the outer ring outer surface, c) and crater 

on the inner ring inner surface 

 

a) b) 

a) b) c) 
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Rys. 3.  a) Zygzakowate przypalenia na powierzchni wewnętrznej pierścienia zewnętrznego, b) prążki 

na powierzchni zewnętrznej pierścienia wewnętrznego, c) uszkodzenie czopa wału 

spowodowane przepływem prądów łożyskowych 

Fig. 3. a) The zigzag burns on the outer ring inner surface, b) the stripes on the inner ring outer 

surface, c) damage shaft neck to cause flow bearing currents 

3. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ŁOŻYSKOWYCH W ORGANACH 

URABIAJĄCYCH KOMBAJNÓW GÓRNICZYCH 

Produkowane obecnie w kraju silniki o mocach 300 kW i większych do napędu organów 

urabiających są wyposażone w wyprzęgniki obrotów, a ich moment obrotowy przenoszony 

jest do przekładni w ramieniu przez wałek bezpieczeństwa umieszczony wewnątrz przelo-

towego wału drążonego silnika. W przypadku silników z wyprzęgnikami obrotów, po ich 

zabudowaniu w ramieniu kombajnu, istnieją dwa obwody, w których mogą indukować się 

napięcia wałowe (rys. 4). 

Pierwszą z tych dróg tworzą: drążony wał silnika, obydwa łożyska wału oraz tarcze 

łożyskowe i korpus silnika. Prąd łożyskowy (ib1) płynący tą drogą stwarza zagrożenie dla 

łożysk wirnika silnika. Drugą drogę przepływu prądu łożyskowego stanowią: wałek 

bezpieczeństwa, łożysko wysprzęgnika, tarcza łożyskowa strony przeciwnapędowej, część 

korpusu ramienia, w którym posadowiony jest silnik oraz obudowa i łożysko przekładni 

ramienia od strony silnika (prąd ib2, ib3, ib5). W przypadku gdy wystąpią odpowiednie 

warunki, a wałek bezpiecznikowy jest zazębiony z wałem silnika, część prądu łożyskowego 

ib2 może płynąć także przez łożysko silnika strony przeciwnapędowej (prąd ib4). Dodatkowo 

w wyjątkowej sytuacji prąd ten może popłynąć także przez koła zębate przekładni (prąd ib6), a 

nie przez łożysko przekładni ramienia (prąd ib5). Prąd łożyskowy płynący tą drogą stwarza 

głównie zagrożenie dla łożyska wyprzęgnika (prąd ib3), łożyska silnika strony 

przeciwnapędowej (prąd ib4)  oraz łożyska przekładni ramienia (prąd ib5). 

Analizując budowę i zasadę działania organów urabiających kombajnów górniczych, 

można jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku występowania napięć wałowych jedynym 

sposobem wyeliminowania prądów łożyskowych jest zastosowanie łożysk izolowanych. 

Należy jednak zaznaczyć, że w obwodach, w których płyną prądy łożyskowe, występują tylko 

dwa łożyska, które można zastąpić łożyskami izolowanymi. Jest to łożysko silnika strony 

przeciwnapędowej oraz łożysko wyprzęgnika obrotów. 

 

a) b) c) 
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Rys. 4. Droga przepływu prądu łożyskowego w silniku indukcyjnym oraz w ramieniu kombajnu 

Fig. 4. Bearing currents path in the induction motor and in the combine arm 

 

W przypadku zastosowania izolowanego łożyska w silniku indukcyjnym od strony 

przeciwnapędowej przerwany zostaje prąd łożyskowy ib1 zagrażający obu łożyskom silnika 

(rys. 5). W wyniku występowania napięcia wałowego pomiędzy końcami wałka 

bezpiecznikowego nadal występuje prąd łożyskowy ib2 = ib3 stwarzający zagrożenie łożysku 

wysprzęgnika (prąd ib3), łożysku przekładni ramienia od strony silnika (prąd ib5) oraz 

przekładni zębatej (prąd ib6). 

W przypadku 2, gdy zastosowano tylko izolowane łożysko wysprzęgnika obrotów, 

przerwany został prąd łożyskowy ib3 stwarzający zagrożenie łożysku wysprzęgnika (rys. 6). 

Nadal płyną prądy łożyskowe ib1, ib2, ib4, ib5, ib6 pod wpływem obydwu 

indukowanych napięć wałowych (rys. 6). Tylko w przypadku jednoczesnego zastosowania 

izolowanego łożyska silnika strony przeciwnapędowej oraz łożyska wysprzęgnika obrotów 

uzyskuje się  zadowalający efekt w postaci wyeliminowania wszystkich prądów łożyskowych 

ib1 – ib6 (rys. 7), zwiększając w ten sposób niezawodność pracy górniczych kombajnów 

ścianowych. 
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Rys. 5. Droga przepływu prądu łożyskowego w silniku indukcyjnym oraz w ramieniu kombajnu po 

zastosowaniu izolowanego łożyska w silniku po stronie przeciwnapędowej 

Fig. 5. Bearing currents path in induction motor and in the combine arm after application of an 

insulated bearing at non-drive end 

 

 

 

Rys. 6. Droga przepływu prądu łożyskowego w silniku indukcyjnym oraz w ramieniu kombajnu po 

zastosowaniu izolowanego łożyska wysprzęgnika obrotów 

Fig. 6. Bearing currents path in induction motor and in the combine arm after application of an 

insulated bearing in clutch disengagement mechanism 
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Rys. 7. Droga przepływu prądu łożyskowego w silniku indukcyjnym oraz w ramieniu kombajnu po 

zastosowaniu izolowanego łożyska wyprzęgnika obrotów i silnika strony przeciwnapędowej 

Fig. 7. Bearing current path in induction motor and in the combine arm after application of an 

insulated bearing in clutch disengagement mechanism and insulated bearing in motor at non-

drive end 

4. WNIOSKI 

Zjawisko indukowania się napięć wałowych, będących źródłem prądów łożyskowych, 

jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w maszynach elektrycznych dużej mocy. Opie-

rając się na własnych doświadczeniach oraz opisanych informacjach w literaturze, można  

z bardzo dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że zaobserwowane i przedstawione  

w artykule uszkodzenia łożysk zostały spowodowane przepływem prądów przez łożyska. 

Źródłem tych prądów jest indukowana wzdłuż wału maszyny SEM, zwana napięciem 

wałowym.  

Wartości zmierzonych napięć podczas rozruchu znacznie przekraczają wartość 

dopuszczalną podawaną w literaturze. Po przekroczeniu napięcia przebicia filmu olejowego 

prąd łożyskowy silnie wzrasta, a czas pracy łożyska bardzo się skraca. Czas pracy łożysk 

w przypadku istnienia prądów łożyskowych zależy także bardzo silnie od gęstości prądu 

w miejscu przebicia filmu olejowego. Przyspieszenie zużycia łożysk spowodowane jest 

lokalnym wytapianiem materiału bieżni, gdy wydzielana lokalnie energia cieplna jest zbyt 

duża. Można to zaobserwować na przedstawionych zdjęciach (rys. 2, rys. 3).   

Prowadzone od wielu lat badania wykazały, że istotne jest badanie przebiegów napięć 

i prądów wałowych w stanach nieustalonych (ze względu na ich wartości wielokrotnie 

wyższe niż w stanach ustalonych) przy bezpośrednim włączeniu silnika do sieci zasilającej. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na tzw. rozruchy ciężkie silników indukcyjnych 

dużej mocy. Przykładem takiego układu napędowego jest organ urabiający kombajnu górni-
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czego. Z przedstawionej analizy budowy przykładowego organu urabiającego widać, że  

w zależności od złożoności budowy całego układu napędowego, obwodów, w których indu-

kują się napięcia wałowe, może być kilka. Jednocześnie dróg przepływu prądów łożyskowych 

może być wiele. Świadczy to o złożoności problemu, jakie niosą ze sobą prądy łożyskowe. 

Na podstawie budowy organu urabiającego kombajnu górniczego można stwierdzić, że 

nadmierne napięcia wałowe silników mogą oddziaływać negatywnie zarówno na łożyska 

własne silnika, jak i na łożyska przekładni przenoszącej napęd z silnika do organu 

urabiającego. Celowe jest więc podjęcie badań, mających na celu zmniejszenie napięć 

wałowych do poziomu wartości bezpiecznych, które nie wywołają przepływu 

niebezpiecznych prądów łożyskowych. W konsekwencji nastąpi wydłużenie okresu 

bezawaryjnej pracy silnika bez konieczności instalowania w nim drogich łożysk izolowanych. 
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