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DIAGNOZOWANIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH W OPARCIU  

O POMIAR STRUMIENIA OSIOWEGO 
 

DIAGNOSING OF INDUCTION MOTORS BASED ON AXIAL FLUX 
MEASUREMENT 

 
Streszczenie: Praca przedstawia wyniki badań ukierunkowanych na diagnostykę wirników silników 

indukcyjnych w oparciu o pomiar strumienia magnetycznego, głównie osiowego. W tym celu przeprowadzone 

zostały pomiary bezpośrednie oraz rejestracje napięć z cewek pomiarowych oraz dla porównania prądów 

fazowych maszyn indukcyjnych 0.4 i 6 kV, różnych mocy i par biegunów. W przypadku silników 0.4 kV 

pomiary wykonano zarówno przy zasilaniu z sieci, jak i przetwornicy częstotliwości. Wyniki rejestracji 

poddano analizie widmowej. Badania potwierdziły tezę, że strumień, nie tylko osiowy, zawiera szereg 

informacji przydatnych w diagnozowaniu stanu uzwojeń stojana, wirnika i ekscentryczności, zarówno 

silników zasilanych z sieci, jak i z przetwornic częstotliwości, takich jak częstotliwość prądu wirnika, 

częstotliwość obrotowa, częstotliwości poślizgowe, wyższe częstotliwości obrazujące stopień 

ekscentryczności oraz częstotliwości związane z obciążeniem. Diagnostyka przy wykorzystaniu strumienia 

może być realizowana dwukierunkowo: jako szybkie badanie porównawcze (porównanie zmian amplitud  

w czasie) poprzez bezpośredni i z użyciem filtru dolnoprzepustowego pomiar amplitudy strumienia oraz jako 

badanie główne, przy użyciu analizy widmowej, umożliwiającej dokładne określenie wielkości, definiujących 

kondycję maszyny i stopień ewentualnego uszkodzenia. Zamieszczone wyniki analiz widm prądów fazowych 

wykazują dobrą korelację z rezultatami analiz widm strumieni, np. stopnia degradacji klatek. Ze względu na 

łatwość przeprowadzenia pomiaru i opracowania diagnozy metodę tę autorzy uznają za przydatną i skuteczną  

i wartą propagowania. 
 
Abstract: The paper presents the results of studies directed to diagnosing of the induction motor rotor, based 

on the measurement of magnetic flux, mainly axial. For this purpose there were carried out direct 

measurements and recordings of measurement coil output voltages and for comparison - of the phase currents 

of 0.4 and 6 kV, various power and pairs of poles induction machines. For 0.4 kV motors the measurements 

were performed both for the mains supply and inverter as well. The results were subjected to FFT spectral 

analysis. The studies have confirmed the thesis that the flux, not only axial, contains a range of information 

useful in diagnosing the condition of the stator and rotor windings and rotor eccentricity, both for motors 

powered from the network as well as from frequency converters such as: the frequency of the rotor current, 

rotational frequency, slip frequencies, the higher frequencies showing the range of eccentricity and the 

frequencies associated with the load. Diagnosing of a cage with use of the axial flux can be realized in two 

directions: as a quick comparative test (comparing the changes in amplitude over time) through direct and 

using a low pass filter measurement of the flux amplitude; and as the main test using spectral analysis, 

allowing accurate determination of the quantities defining the condition of the machine and a measure of 

possible damage. The results of the analysis of phase currents spectra show good correlation with the results of 

spectral analysis of fluxes concerning the range of cages degradation. Due to the ease of measurement and the 

development of a diagnosis the authors consider the method useful and effective and worth promoting. 
 

Słowa kluczowe: strumień unipolarny, uszkodzenie klatki, widmo prądu, widmo strumienia unipolarnego 

Keywords: unipolar flux, cage damage, spectrum of current, spectrum of axial flux 

 

1. Wstęp 

Skuteczna i trafna diagnoza co do stanu dużych 

maszyny indukcyjnych pracujących w różnych 

warunkach zasilania i obciążenia jest bardzo 

ważnym zadaniem diagnostyki eksploatacyjnej 

tych maszyn. Do wykrywania uszkodzeń wir-

nika: klatki i ekscentryczności jest najczęściej 

stosowana metoda analizy widma prądu stojana 

nazywana w literaturze jako MCSA (ang. Mo 

 
 

tor Current Spectrum Analysis). Rzadziej są 

stosowane inne metody wykorzystujące inne 

sygnały diagnostyczne. 

Cennym sygnałem diagnostycznym do oceny 

stanu pracujących maszyn jest strumień po-

osiowy zwany w literaturze także jako strumień 

unipolarny [1]-[8]. Jest to sygnał, który dla 

zwarć zwojowych, uszkodzeń klatki jest nie-
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kiedy lepszym sygnałem diagnostycznym niż 

sygnał prądowy [8]. Na uwagę zasługuje duża 

łatwość pomiaru tego sygnału do rejestracji, 

którego wystarcza prosta cewka i multimetr. Do 

analiz widmowych sygnał z cewki może być 

rejestrowany przez średniej klasy kartę pomia-

rową i komputer przenośny. 

W artykule przedstawiono doświadczenia auto-

rów przy stosowaniu strumienia unipolarnego 

do diagnostyki małych i dużych maszyn. 

2. Szybki pomiar porównawczy zmian 
amplitudy strumienia w czasie 

Jeśli w czasie pomiędzy pomiarami zauważal-

nie wzrośnie amplituda sygnału z cewki po-

miarowej przyłożonej w okolicy wentylatora, 

stanowi to powód do przeprowadzenia dokła-

dnej analizy widmowej lub analizy prądu rozru-

chowego. 
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Rys. 1. Sygnał na wyjściu cewki pomiarowej 

przyłożonej od strony wentylatora dla: a) 

silnika zdrowego; b) silnika z uszkodzoną klatką 

Uszkodzenie kilku (trzech) prętów klatki po-

woduje znaczny - tu około 8 – krotny wzrost 

poziomu strumienia poosiowego (Rys. 1). 

3. Widma prądu i strumienia silnika  
0.4 kV 

Silnik indukcyjny klatkowy (3 kW,  

1430 obr/min, 22 pręty wirnika) zasilano z fa-

lownika napięcia, a następnie z sieci. W obu 

przypadkach częstotliwość podstawowej har-

monicznej wynosiła 50 Hz, silniki były identy-

cznie obciążone.  

 

Rys. 2. Widma prądu Is w zakresie 45-55 Hz, 

zasilanie: a) falownik napięcia, b) sieć 

Na Rys.2 przedstawiono widma prądu w oto-

czeniu podstawowej harmonicznej. Natomiast 

na Rys.3 przedstawiono przebiegi czasowe 

strumienia unipolarnego dla obu rodzajów za-

silania. 

 
Rys. 3. Przebiegi strumienia unipolarnego sil-

nika zasilanego z: a) falownik napięcia,  

b) sieć 

Różnice w przebiegach strumienia są widoczne 

na pierwszy rzut oka. Na tle podstawowej har-

monicznej strumienia przy zasilaniu falowni-

kowym (której skuteczna wartość jest iden-

tyczna z sieciową) widoczne są liczne skła-

dowe, związane z częstotliwością  przełączania 

zaworów 15 kHz. Niektóre z nich mogą być 

impulsami od wyładowań niezupełnych, mają-

cych miejsce także i w izolacji silników nisko-

napięciowych, zasilanych falownikowo ze 

względu na stromości narastania napięć i prą-

dów w związku ze sterowaniem PWM [2]. 

 
Rys. 4. Widma strumienia unipolarnego, zasila-

nie: a) falownik napięcia, b) sieć 

Czymś, co odróżnia widma prądu od widm 

strumienia bez względu na rodzaj zasilania, jest 

obecność w widmie strumienia bardzo silnie 

wyeksponowanych składowych o częstotliwo-

ściach f0(1-s) i f0(1+s), które nie występują lub 

są na poziomie szumu w charakterystykach 

widmowych prądu fazy stojana. Składowa  

f0(1-s) po podzieleniu przez p – liczbę par 

biegunów - reprezentuje częstotliwość obroto-

wą wirnika, ważną informację dla celów dia-

gnostycznych. 
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Interesujące będzie porównanie wskaźników 

stopnia uszkodzenia klatki RFI (Rotor Fault In-

deks) dla widm prądu i strumienia – Tabela 1. 

Wskaźnik jest obliczany w następujący sposób: 

        p
A

AA
RFI ss

⋅=

0

21 ),max(
  (1) 

gdzie: 

As1, As2 - oznaczają amplitudy składowych po-

ślizgowych f0 (1 + 2s), 

A0 - amplitudę podstawowej harmonicznej f0 

p – liczba par biegunów 

Tabela 1. Wskaźniki RFI obliczone na podsta-

wie widm prądu stojana i widma strumienia 

unipolarnego 

 Wartość 

wskaźnika dla 

prądu stojana [-] 

Wartość wskaźnika 

dla strumienia 

unipolarnego [-] 

Falownik 0.6191 0.6503 

Sieć 0.7189 0.6276 

Dla badanego silnika wartości wskaźnika RFI 

mają podobne wartości dla prądu jak i strumie-

nia. 

4. Widma prądu i strumienia silników  
6 kV 

Przeprowadzono także podobne badania po-

równawcze widm prądu i strumieni silników 

klatkowych 6 kV, pracujących w energetyce 

przemysłowej, dla celów diagnostyki klatek. 

4.1. Silnik młyna węglowego 

Przeprowadzono pomiary dla silnika SCDdm 

1310t, 500 kW, 585 obr/min, 66.5 A, 108 prę-

tów wirnika Widmo prądu silnika w otoczeniu 

50 Hz przedstawiono na Rys. 5. 

 

Rys. 5. Widmo prądu stojana w otoczeniu 50 Hz 

RFI=5*(50.09-25)/(97.95-25)=1.72 - pęknięte 

pręty w klatce Koresponduje on ze wskaźni-

kiem dla widma strumienia, wynoszącego: 

5*(42.8-20)/(77.37-20)=1.92 - Rys.6. 

Interesujące z diagnostycznego punktu widze-

nia są fragmenty widma w zakresie od 0 do kil-

kunastu – dwudziestu paru Hz. Zawierają one 

składowe: f2 = 0.5 Hz - częstotliwość prądu 

wirnika oraz fr = 12.4 Hz - częstotliwość obro-

tową wirnika (Rys. 7). 

 

Rys. 6. Widmo strumienia unipolarnego w oto-

czeniu 50 Hz 

 

Rys. 7. Widmo strumienia unipolarnego z za-

znaczonymi częstotliwościami prądu wirnika  

i obrotową 

4.2. Silnik wentylatora młyna 

Badania przeprowadzono również dla silnika 

SZDc 194s, 320 kW, 1490 obr/min, 38 A, 58 

prętów wirnika. Widmo prądu silnika  

w otoczeniu 50 Hz przedstawiono na Rys. 8, 

zaś widmo strumienia na Rys.9. 

 

Rys. 8. Widmo prądu stojana w otoczeniu 50 Hz 

RFI=2*(46.77-20)/(93.67-20)=0.73 - wczesne 

lecz wyraźne objawy wysokorezystancyjnych 

połączeń w klatce (na spawach). Wskaźnik ten 

koresponduje ze wskaźnikiem z widma stru-

mienia: 0.735 – Rys.9. Na Rys.10. przedsta-

wiono widmo w zakresie od 0 do 30 Hz. Zawie-

ra ono składowe: f2=0.233 Hz - częstotliwość 
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prądu wirnika oraz fr = 24.87 Hz - częstotliwość 

obrotową wirnika. 

 

Rys. 9. Widmo strumienia unipolarnego w oto-

czeniu 50 Hz 

 

Rys. 10. Widmo strumienia unipolarnego z za-

znaczonymi częstotliwościami prądu wirnika  

i obrotową 

5. Badania porównawcze silników 6 kV  
i silników zasilanych z falowników 690 V 

Przeprowadzono pomiary porównawcze dla  

podobnych silników pompy sieciowej 6 kV, 

800 kW, 1486 obr/min, 94 A, prod. Siemens 

zasilanego bezpośrednio z sieci oraz silnika 

zasilanego z falownika – 690 V, 770 kW,  

1492 obr/min. 

5.1. Silnik pompy sieciowej 6 kV 

Dla silnika 6 kV widmA prądu i strumienia 

przedstawiono na Rys.11 i 12. 

 

Rys. 11. Widmo prądu stojana w otoczeniu 

50Hz 

Zaznaczone częstotliwości na Rys.11. to pod-

stawowa harmoniczna zasilania oraz składowe 

poślizgowe wg formuły: fl,p=f0(1+k2s), k=1,2,3. 

RFI=2*(32.59-20)/(99.94-20)=0.32. 

Zaznaczone na Rys.12 częstotliwości to pod-

stawowa harmoniczna zasilania oraz składowe 

poślizgowe wg formuły: fl,p = f0(1 + k2s), 

k=1,2,3. 

RFI=p*A1/A50=2*(27.32-20)/(80.14-20)=0.24 

- z uwzględnieniem poziomu tła. Widma obu 

rodzajów są do siebie podobne. Wskaźnik RFI 

w przypadku pomiaru prądu potwierdza analo-

giczny wskaźnik z analizy widma strumienia,  

a nawet go podbija. 

 

Rys. 12. Widmo strumienia unipolarnego w oto-

czeniu 50 Hz 

Opierając się na statystyce, można zinterpreto-

wać ten wskaźnik określający stan klatki jako 

dobry z niewielkimi objawami wczesnych wy-

sokorezystancyjnych połączeń w klatce. 

 

Rys. 13. Widmo strumienia unipolarnego z za-

znaczonymi częstotliwościami prądu wirnika  

i obrotową 

Zaznaczone na Rys.13 składowe widma to czę-

stotliwość prądu wirnika f2=0.3667 Hz oraz 

częstotliwość obrotowa wirnika fr=24.82 Hz. 

5.2. Silnik pompy sieciowej 690 V zasilany  
z falownika 

Kolejno badano silnik pompy sieciowej o mocy 

770 kW, 690 V, 1492 obr/min, prod. Siemens. 

Warto poświęcić nieco więcej uwagi badaniu 

tego silnika. Jest to silnik zasilany z falownika, 

podobnej mocy i gabarytów, jak poprzednio 

prezentowany silnik 6 kV. Na Rys.15 przedsta-
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wiono przebieg czasowy strumienia, rejestro-

wanego jak na Rys. 14. Widoczne są nagłe 

skoki strumienia mogące świadczyć o sporady-

cznych wyładowaniach niezupełnych w izolacji 

stojana. W przypadku zasilania z falownika jest 

to normalne zjawisko, ponieważ chwilowa 

wartość maksymalna piku napięcia może  

z uwagi na konstrukcję i właściwości układu 

energoelektronicznego przekraczać 2.3 kV 

(~3.4*690V) [2]. 

 

Rys. 14. Sposób pomiaru strumienia unipolar-

nego 

 

Rys. 15. Przebieg czasowy strumienia mierzo-

nego jak na Rys. 14 

W widmie tego strumienia przedstawionym na 

Rys.16 obecne są wszystkie wielokrotności 50 

Hz (częstotliwości sieci). 

 

Rys. 16. Widmo strumienia z zaznaczonymi wie-

lokrotnościami częstotliwości sieci 

Zaznaczone składowe widma z Rys. 17 to czę-

stotliwość prądu wirnika f2=0.2 Hz oraz często-

tliwość obrotowa wirnika fr = 23.38 Hz. Od-

czytana prędkość: n=1403.1 obr/min. Zazna-

czone na Rys.18 częstotliwości to podstawowa 

harmoniczna zasilania oraz składowe pośli-

zgowe wg formuły: fl,p=f0(1+k2s), k=1,2,3. 

 

Rys. 17. Widmo strumienia unipolarnego z za-

znaczonymi częstotliwościami prądu wirnika  

i obrotową 

 

Rys. 18. Widmo strumienia unipolarnego w oto-

czeniu 50 Hz 

Widoczna, jak poprzednio składowa 50 Hz jest 

jedną z wielu wielokrotności 50 Hz (częstotli-

wości sieci zasilającej), które jak widać na Rys. 

18, przedostają się przez mostki prostownika  

i falownika do sygnału strumienia. 

RFI=p*A1/A50=2*(35.85-20)/(75.54-20)=0.57 

– z uwzględnieniem poziomu tła. Ten wynik 

również może świadczyć o początku procesu 

degradacji spawów w klatce czyli rozwoju wy-

sokorezystancyjnych połączeń. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że 

równoczesny pomiar strumienia i prądu wyka-

zuje  czasem wyższe wartości RFI dla widma 

prądu. Nawiązując do ostatniego wyniku 

RFI=0.57 można oszacować, że w nie-korzyst-

nym przypadku analogiczny wskaźnik dla 

prądu mógłby być  trochę wyższy. Gdyby prze-

prowadzić pomiar przy pomocy prądu, wskaź-

nik ten mógłby wynosić np. 0.8. Wówczas taki 

poziom RFI oznaczałby już wyraźne oznaki 

wysokorezystancyjnych połączeń na spawach. 
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Dlatego wynik RFI z pomiaru strumienia należy 

traktować z uwagą. 

Natomiast w przypadku silników zasilanych  

z falowników lub soft-starterów taki poziom 

RFI nie jest tak niepokojący, jaki byłby w przy-

padku zasilania i rozruchów z sieci o stałej czę-

stotliwości. 

6. Podsumowanie 

Napięcia z cewki pomiarowej przykładanej do 

silnika obrazowały strumień magnetyczny, 

ujawniający się na zewnątrz maszyny. Był on 

mierzony w następujących miejscach: 

- od strony przeciwnapędnej (w tym od strony 

wentylatora), płaszczyzna cewki prostopadła do 

wału silnika, 

- od strony napędnej, płaszczyzna cewki 

prostopadła do wału silnika, 

- w pionie w płaszczyźnie równoległej do wału 

silnika, 

- w pionie w płaszczyźnie prostopadłej do wału 

silnika, 

- w poziomie w płaszczyźnie równoległej do 

wału silnika. 

Wszystkie rodzaje widm strumieni 

(sklasyfikowane wg miejsc ich pomiarów – jak 

wyżej) zawierają ważne dla diagnozy 

informacje w postaci charakterystycznych 

częstotliwości: 

- f2 (częstotliwość prądu wirnika), 

- fr (częstotliwość obrotowa wirnika), 

- fl,k = f0(1+ k2s) (częstotliwości poślizgowe). 

 

Rys. 19. Widmo strumienia z cewki ustawionej 

w pionie w płaszczyźnie równoległej do wału 

silnika – zakres 46 – 54 Hz 

 

Rys. 20. Widmo strumienia z cewki ustawionej 

w pionie w płaszczyźnie równoległej do wału 

silnika – zakres 0–15 Hz 

Dla porównania Rys. 19 i 20 pokazują widma 

strumienia mierzonego cewką ustawioną w pio-

nie w płaszczyźnie równoległej do wału silnika, 

zaś Rys.21 i 22 w poziomie w płaszczyźnie 

równoległej do wału silnika. 

 

Rys. 21. Widmo strumienia z cewki ustawionej 

w poziomie w płaszczyźnie równoległej do wału 

silnika – zakres 46 – 54 Hz 

 

Rys. 22. Widmo strumienia z cewki ustawionej 

w poziomie w płaszczyźnie równoległej do wału 

silnika – zakres 0 – 15 Hz 

Stosunki amplitud odpowiednich składowych 

typu A1/A mierzone dla prądu i strumieni obra-

zujące stopień uszkodzenia klatki są proporcjo-

nalne. Najdokładniej przybliżają wskaźnik RFI 

pomiary strumienia od strony przeciwnapędnej 

(w tym od strony wentylatora), w płaszczyźnie 

cewki prostopadłej do wału silnika. Prawidło-

wość ta potwierdza się dla wszystkich badanych 

typów silników, bez względu na liczbę par bie-

gunów. 

Autorzy uznają, że jakość diagnoz stanu klatek 

silników indukcyjnych metodą pomiaru stru-

mienia z użyciem cewki pomiarowej jest po-

równywalna do metody MCSA, za to sposób 

realizacji pomiarowej jest znacznie wygodniej-

szy do przeprowadzenia z uwagi na łatwy do-

stęp do badanych silników, bez konieczności 

wpinania się do obwodów wtórnych silnika 

oraz formalności z tym związanych. Metoda ta, 
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jak pokazują  doświadczenia autorów, nadaje 

się do zastosowania dla maszyn o mocy ułam-

kowej do megawatów. 
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