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KRYTERIA DOBORU SYCIW ORAZ LAKIERÓW 

ELEKTROIZOLACYJNYCH 
 

CRITERIA OF CHOICE OF IMPREGNATES AND INSULATING VARNISHES 
 

Streszczenie: Artykuł prezentuje cele impregnacji uzwojeń maszyn  elektrycznych, korzyści wynikające z pra-

widłowo przeprowadzonej impregnacji, zagrożenia wynikające z jej zaniedbania. Przedstawiono główne me-

tody impregnacji uzwojeń maszyn elektrycznych,  porównano ich zalety i wady, zaproponowano kryteria 

wyboru. Omówiono poszczególne grupy lakierów elektroizolacyjnych, porównanie ich właściwości aplika-

cyjne i eksploatacyjne wraz z przedstawieniem metody dokonania optymalnego wyboru. Zaprezentowano 

czynniki wymuszające zmiany lakierów i syciw oraz przeanalizowano  kierunki ich rozwoju. 
 
Abstract: The paper presents the objectives of the impregnation of windings of electrical machines, the bene-

fits of properly impregnation process, the risks arising from its negligence. The paper presents the main meth-

ods of impregnating the winding, compared the advantages and disadvantages of the proposed selection crite-

ria. The paper includes a discussion of the different groups of insulating varnishes, comparing their character-

istics and applications operating together with the methods to make the optimal choice. Presented factors 

forcing change of the impregnating varnishes and analyzed the directions of their development. 
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Cele impregnacji uzwojeń maszyn elek-
trycznych 

Eksploatacja maszyn elektrycznych związana 

jest z oddziaływaniem na ich uzwojenia  sze-

regu niekorzystnych czynników, których źró-

dłem jest praca maszyny oraz czynniki ze-

wnętrzne. Przepływowi prądu elektrycznego 

przez uzwojenie w standardowych warunkach 

towarzyszy wydzielanie ciepła prowadzące do 

podwyższenia jego temperatury. Uzwojenia na-

rażone są na drgania wywołane  pracą pola ma-

gnetycznego. Wirniki silników elektrycznych 

poddawane są działaniu znacznych sił odśrod-

kowych. Na uzwojenia działają   siły bezwład-

ności i naprężenia wewnętrzne. Z zewnątrz od-

działują: związki chemiczne, woda, sól, mikro-

organizmy żywe. Impregnacja izolacji uzwoje-

nia ogranicza negatywny wpływ na izolację 

uzwojenia  wymienionych  narażeń. Celem  im-

pregnacji  izolacji uzwojeń jest:  

- zintensyfikowanie odprowadzania ciepła  

z wnętrza uzwojenia (współczynnik przewo-

dności cieplnej powietrza wynosi 0,003,  

a lakierów elektroizolacyjnych ok. 0,2-0,3 czyli 

impregnaty przewodzą ciepło ok. 100 razy efe-

ktywniej od powietrza),  

 
 

 
 
 

- mechaniczne wzmocnienie uzwojenia i zwięk-

szenie jego odporności na drgania i przemiesz-

czanie się,  

- ograniczenie  penetracji czynników zewnętrz-

nych takich jak: alkalia, kwasy, woda, roz-

puszczalniki, oleje i inne oraz zmniejszenie ero-

zji biologicznej,  

- ograniczenie jonizacji i wyładowań niezupeł-

nych,  

- zwiększenie odporności dielektrycznej izolacji 

uzwojenia i „naprawia” defektów w  warstwie 

izolacji pierwotnej powstałej w trakcie  uzwaja-

nia. 
 

Metody impregnacji maszyn elektrycz-
nych 

Najprostszą  metodą  impregnacji izolacji lakie-

rem  elektroizolacyjnym jest metoda  zanurze-
niowa. Wnikanie lakieru do wnętrza uzwojenia 

następuje pod wpływem siły wyporu, która po-

wstaje gdyż gęstość  lakieru impregnacyjnego  

jest większa od gęstości powietrza. W niektó-

rych przypadkach wnikanie lakieru ułatwia niż-

sze napięcie powierzchniowe lakieru w sto-

sunku  do napięcia powierzchniowego przewo-

dów nawojowych. Zaletą metody zanurzenio-
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wej jest niski koszt  budowy i eksploatacji in-

stalacji oraz możliwość stosowania lakierów 

rozpuszczalnikowych o wysokiej prężności par 

rozpuszczalników. Wadą metody zanurzenio-

wej jest ryzyko niepełnej impregnacji szczegól-

nie uzwojeń wykonanych z przewodów w oplo-

cie jedwabnym. Rozwinięciem metody zanu-

rzeniowej jest impregnacja próżniowa, polega 

ona na wstępnym wytworzeniu próżni w auto-

klawie zawierającym przeznaczony do impre-

gnacji podzespół maszyny (uzwojony stojan 

bądź wirnik), utrzymanie próżni przez zadany 

czas oraz zassanie lakieru do autoklawu pod 

wpływem wytworzonej próżni. Metoda ta 

dzięki dobremu osuszeniu impregnowanego 

urządzenia, usunięciu z wnętrza uzwojenia zde-

cydowanej większości powietrza, zwiększa siłę 

wyporu lakieru, gwarantując  znacznie pełniej-

szą  impregnację w porównaniu do metody za-

nurzeniowej, zwłaszcza uzwojeń wykonanych z 

przewodu w oplocie. Wadą tej metody jest  wy-

soki koszt budowy oraz eksploatacji instalacji, 

konieczność wykonywania okresowego jej 

przeglądu,  wyższe wymagania w stosunku do 

aplikowanych lakierów (nie pieniących się pod 

wpływem wrzenia mieszaniny rozpuszczalni-

ków w warunkach niskiego ciśnienia). Najbar-

dziej zaawansowaną metodą impregnacji urzą-

dzeń jest metoda ciśnieniowo-próżniowa, bę-

dąca rozwinięciem technologicznym metody 

próżniowej. Proces impregnacji obejmuje czte-

ry fazy: podgrzewanie uzwojenia przed włoże-

niem do autoklawu, suszenie w autoklawie  

w warunkach wysokiej próżni (~1mBar), wpro-

wadzenie lakieru do autoklawu oraz cykliczne 

wytwarzanie próżni, a następnie jej zredukowa-

nie i wytworzenie nadciśnienia do ~3Bar. Pe-

netracja lakieru do wnętrza wysuszonego uzwo-

jenia  zapewnia najlepszą impregnację nawet 

syciwami o wysokiej lepkości. Wadą metody 

jest koszt instalacji, konieczność zapewnienia 

dozoru UDT, konieczność stosowania droż-

szych lakierów bezrozpuszczalnikowych w celu 

uniknięcia pienienia się lakieru. Wymienionymi 

metodami można impregnować zarówno duże 

jak i małe elementy maszyn. Technologicznie 

inną metodą jest impregnacja kroplowa. 
Metoda kroplowa polega na nakrapianiu mało 

lepkiego, reaktywnego lakieru na obracający się 

uzwojony podzespół maszyny. Impregnowany 

podzespół jest wstępnie podgrzany rezystan-

cyjnie lub w piecu. W trakcie nakrapiania la-

kieru uzwojony wirnik, lub stojan jest jedno-

cześnie podgrzewany i obracany. Metoda kro-

plowa wymaga dopasowania właściwości reolo-

gicznych lakieru i jego reaktywności, czasu 

nakrapiania, temperatury uzwojenia i równo-

miernego rozłożenia lakieru na całej impregno-

wanej powierzchni. Niewłaściwe dopasowanie 

wymienionych parametrów prowadzi do niepeł-

nej impregnacji uzwojenia, np. lakier zżeluje  

na powierzchni nie wnikając do wnętrza  uzwo-

jenia bądź nie zaimpregnuje całej powierzchni 

uzwojenia. Zbyt niska temperatura uzwojenia 

bądź mała reaktywności lakieru może być po-

wodem, że impregnat nie zżelował się, wów-

czas może zanieczyszczać elementy konstru-

kcyjne sąsiadujące z uzwojeniem (np. komuta-

tor, pakiet  stojana). Zaletą impregnacji kroplo-

wej jest: niski koszt urządzeń, szybkość pro-

cesu, małe zużycie lakieru, praktycznie brak 

strat na ociek, możliwość bardzo czystej impre-

gnacji wyłącznie samego uzwojenia bez zanie-

czyszczania lakierem pozostałych elementów. 

Do wad należy zaliczyć konieczność dopaso-

wania parametrów impregnacji takich, jak czas  

i temperatura uzwojenia i lakieru  do  każdego 

typu podzespołu, konieczność stosowania wy-

soko reaktywnych lakierów, co wymusza spo-

rządzanie codziennie nowej mieszaniny robo-

czej. Niezbędne jest także utrzymywanie para-

metrów lakieru w wąskim przedziale. Metoda 

kroplowa jest przeznaczona głównie do małych 

i lekkich maszyn.           

Typy lakierów, syciw, impregnatów 

Wydaje się, iż logicznym jest podział lakierów 

według ich składu chemicznego i wynikającą  

z tego metodę aplikacji. Rozważania te nie do-

tyczą specyficznych produktów przeznaczo-

nych do powlekania przewodów nawojowych, 

impregnacji koszulek elektroizolacyjnych, for-

mowania warstwowych materiałów izolacyj-

nych, produkcji izolatorów oraz wyrobów z la-

minatów szklanych, mas zalewowych itp.  

Typowe elektroizolacyjne lakiery impregnacyj-

ne dzielą się na dwie  grupy:  

- lakiery elektroizolacyjne rozpuszczalnikowe i 

- lakiery elektroizolacyjne bezrozpuszczalniko-

we.  

Lakiery rozpuszczalnikowe są mieszaniną cie-

kłych żywic poliestrowych, alkidowych epoxy-

dowych z środkami sieciującymi jak żywice 

aminowe i fenolowe. Charakterystyczną cechą 

tych lakierów jest obecność w ich składzie lot-

nych substancji organicznych (LSO) w ilości ~ 

50%. Rozpuszczalniki w procesie suszenia la-

kieru muszą odparować stając się źródłem za-
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nieczyszczenia powietrza, rzadko źródłem ene-

rgii po ich  dopaleniu. Klasa temperaturowa 

tych lakierów to B, F, sporadycznie H. Ich za-

letą jest łatwość aplikacji, niska z reguły lep-

kość, odporność na zanieczyszczenia bardzo 

dobra stabilność w czasie przechowywania, do-

bra elastyczność powłok. Wady to  duża emisja 

LSO, długi czas suszenia, wrzenie w warunkach 

impregnacji próżniowej. W tej grupie lakierów 

znajdują się również lakiery wodne, cechujące 

się niekiedy znakomitymi właściwościami eks-

ploatacyjnymi po ich utwardzeniu, lecz zawsze 

wymagające zachowania dużego  reżimu czy-

stości linii oraz impregnowanych elementów.  

Lakiery elektroizolacyjne bezrozpuszczalni-

kowe swoją  nazwę zawdzięczają  rozcieńczal-

nikom  reaktywnym (RR), które w procesie su-

szenia lakieru wbudowują się chemicznie  

w strukturę polimeru.  Ze względu na rodzaj 

użytego  RR lakiery bezrozpuszczalnikowe 

dzielą się na: lakiery styrenowe oraz bezstyre-

nowe. W obu przypadkach są to roztwory nie-

nasyconych żywic poliestrowych lub poliestro-

wo-imidowych. Niezbędnym dodatkowym ko-

mponentem tych układów jest inicjator, który 

może być dodawany przez wytwórcę lakierów  

(lakiery jednoskładnikowe), lub przez użytkow-

nika (lakiery dwuskładnikowe). Reaktywnym 

rozpuszczalnikiem, w przypadku  lakierów  sty-

renowych,  jest styren lub nieco cięższe jego 

pochodne np. winylotoluen. Określanie tych la-

kierów mianem bezrozpuszczalnikowych wyda-

je się być nadużyciem  wobec faktu iż  do 20% 

styrenu  zawartego w lakierze uwalnia się do 

atmosfery w procesie suszenia. Wartość ta jest 

zależna od szybkości narastania temperatury   

w procesie suszenie, stopnia rozwinięcia po-

wierzchni impregnowanego podzespołu i reak-

tywności lakieru. Bezrozpuszczalnikowe lakie-

ry bezstyrenowe w pełni zasługują na określe-

nie bezrozpuszczalnikowe. Reaktywnym rozpu-

szczalnikiem w tym przypadku są niskolotne, 

ciężkie monomery akrylowe, estry kwasu male-

inowego, pochodne alkoholu allilowego. Nie-

stety te ostatnie w procesie suszenia emitują to-

ksyczną  akroleinę, co nie zmienia faktu iż cał-

kowita emisja LSO z bezstyrenowych lakierów, 

w procesie ich suszenia, wynosi zwykle <1%. 

Odrębną grupę potencjalnie bezrozpuszczalni-

kowych syciw są impregnaty epoxydowo-bez-

wodnikowe, które są mieszaninami niskole-

pkich żywic epoksydowych z utwardzaczami 

bezwodnikowymi. Ich aplikacja jest możliwa 

wyłącznie w instalacjach ciśnieniowo-próżnio-

wych z podgrzewanym autoklawem, zapewnia-

jąc znakomite wypełnienie uzwojenia syciwem 

o bardzo dobrej wytrzymałości mechanicznej, 

odporności chemicznej i cieplnej. Porównując 

lakiery bezrozpuszczalnikowe  styrenowe  

z bezstyrenowymi  należy uwypuklić ich zalety 

i wady. 

Zalety lakierów styrenowych: potencjalnie bar-

dzo duża reaktywność przekładająca się na kró-

tki czas suszenia, niska cena, duża siła wiążąca,  

Index TI do 180
o
C, możliwa niska lepkość. Wa-

dy lakierów styrenowych: emisja styrenu (do 

20% masy), słaba stabilność przechowywania, 

wrażliwość na temp. >40
o
C, duża wrażliwość 

na zanieczyszczenia, możliwość wrzenia w cza-

sie impregnacji próżniowej, niska elastyczność, 

zwykle konieczność dodawania przez użytko-

wnika drugiego składnika - inicjatora.  

Zalety lakierów bezstyrenowych: emisja LSO 

najniższa z możliwych do uzyskania <1%, klasa 

temperaturowa >180 
o
C ,  bardzo  dobra stabil-

ność przechowywania, umiarkowana wrażli-

wość na zanieczyszczenia,  wysoka temperatura 

zapłonu (likwidacja stref Ex), niskie napięcie 

powierzchniowe gwarantujące kompatybilność 

z pozostałymi elementami systemu oraz dobra 

penetracja uzwojenia, wysoka siła wiążąca, 

antyadhezyjna powierzchnia tworzonego filmu, 

dobra odporność chemiczna, dostawa w postaci 

gotowej do użycia (za wyjątkiem reaktywnych 

lakierów do metody kroplowej). Wady lakierów 

bezstyrenowych: wysoka cena wynikająca ze 

stosowania drogich  RR,  reaktywność niższa  

w porównaniu do lakierów styrenowych, lecz 

dużo większa niż lakierów  rozpuszczalniko-

wych  

Wybór metody impregnacyjnej oraz im-
pregnatu 

Wybór metody aplikacji oraz rodzaju lakieru 

zawsze jest wypadkową  rodzaju impregnowa-

nych elementów, przewidywanej wydajności  

instalacji,  uwarunkowań legislacyjnych, oraz 

wielkości środków przeznaczonych na inwesty-

cję  i eksploatacje linii. W impregnacji zanurze-

niowej istnieje możliwość używania w zasadzie 

wszystkich rodzajów lakierów  elektroizolacyj-

nych: o stosunkowo niskiej lepkości, wyższej 

lepkości i o niskim napięciu powierzchniowym. 

W impregnacji próżniowej i próżniowo -  ciś-

nieniowej  wymagane są lakiery niezawierające 

niskowrzących składników, czyli w praktyce la-

kiery bezrozpuszczalnikowe, bezstyrenowe lub 

epoksydowo-bezwodnikowe. Ze względu na 
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długi czas rotacji, stabilność parametrów lakie-

ru w czasie przechowywania jest jednym z klu-

czowych wymagań. Niedostatecznie stabilny la-

kier naraża użytkownika na  duże koszty zwią-

zane z regeneracją instalacji. Lakiery bezstyre-

nowe wykazują wielokrotnie lepszą stabilność 

czasową w porównaniu do lakierów zawiera-

jących styren. Impregnacja kroplowa wymaga 

lakierów bardzo reaktywnych, o krótkim czasie 

żelowania,  stabilność parametrów jest w tym 

przypadku parametrem drugorzędnym. Standa-

rdowo w metodzie kroplowej aplikowane są 

dwuskładnikowe lakiery styrenowe, a nie apli-

kuje się lakierów rozpuszczalnikowych. Metoda 

kroplowa jest najszybsza, najwydajniejsza, naj-

bardziej energooszczędna, jednocześnie prze-

znaczona jest do elementów o niewielkiej ma-

sie, to jest małej bezwładności cieplnej. Dla 

technologicznie bardziej zaawansowanych me-

tod impregnacji stosowane są lakiery bezroz-

puszczalnikowe bezstyrenowe. Dla wszystkich 

metod kluczowym parametrem jest powta-

rzalność właściwości lakieru, niedotrzymanie 

których, prowadzi do defektów impregnacji, lub  

konieczności zmian parametrów pracy linii 

impregnacyjnej.  

Podsumowanie 

Ostateczny wybór impregnatu musi być poprze-

dzony wytypowaniem paru (2-3) podobnych la-

kierów,  w celu  zaimpregnowania  produkowa-

nych elementów, przeprowadzenia porównaw-

czego przebadania  i wyciągnięcia wniosków 

odnośnie wpływu lakieru na jakość i wydajność 

linii impregnacyjnej.  

Bardziej obiektywny obraz jakości  impregnacji 

lakierem elektroizolacyjnym daje przeprowa-

dzenie testów porównawczych, wykonanych 

niekoniecznie według norm, korzystnie zakoń-

czonych przyśpieszonym starzeniem, aniżeli 

bazowanie na danych technicznych dostarczo-

nych przez producentów lakierów. Deklarowa-

ne właściwości elektryczne lakieru nie powinny 

być wiodącym kryterium wyboru lakieru, nawet 

do testów porównawczych. W zasadzie wszys-

tkie polimery organiczne wykazują bardzo do-

bre właściwości dielektryczne. Najważniejszy-

mi parametrami określającymi jakość impre-

gnatu w stanie utwardzonym są w kolejności: 

kompatybilność z pozostałymi elementami 

układu izolacyjnego,  właściwości mechaniczne 

w temperaturze bliskiej klasy temperaturowej 

lakieru, odporność na rozkład termiczny, odpor-

ność chemiczna, jeżeli takie narażenie występu-

je i właściwości dielektryczne lakieru.  

Kierunki rozwoju lakierów elektroizola-
cyjnych  

Wraz ze wzrostem mocy pozyskiwanej z jedno-

stki masy lub objętości maszyn elektrycznych, 

wzrastają oczekiwania użytkowników stosowa-

nych impregnatów odnośnie odporności termi-

cznej oraz mechanicznej w podwyższonej tem-

peraturze. Oczekiwania te spełniają lakiery po-

liestrowo imidowe, lub hybrydy poliestrowo-

silikonowe o deklarowanej klasie termicznej H; 

N i więcej. Coraz ostrzejsze wymagania odno-

śnie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza 

wymuszają stosowanie lakierów bezrozpusz-

czalnikowych bezstyrenowych lub wodnych  

jako alternatywę dla inwestycji w kosztowne  

instalacje absorbujące LSO lub w dopalacze 

katalityczne. Presja na zwiększanie wydajności 

linii oraz ograniczenie zużycia energii, wymu-

sza stosowanie coraz to „szybszych”, bardziej 

reaktywnych lakierów, co często stoi w sprze-

czności z wymaganą stabilnością. Biorąc pod 

uwagę powyższe czynniki, najszybciej rozwi-

jającą się grupą lakierów elektroizolacyjnych są 

różne odmiany produktów bezrozpuszczalniko-

wych, bezstyrenowych. Lakiery wodne, pomi-

mo znacznego potencjału, nie są popularne pra-

wdopodobnie ze względu na dużą wrażliwość 

na zanieczyszczenia. Typowe lakiery rozpu-

szczalnikowe, ze względu  na najsilniejsze od-

działywanie na środowisko oraz największą 

energochłonność, pozostają  grupą tracącą na 

rzecz  wcześniej wymienionych.  


