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WYKRYWANIE USZKODZEŃ UZWOJENIA STOJANA W SILNIKU 
INDUKCYJNYM KLATKOWYM Z GAŁĘZIAMI RÓWNOLEGŁYMI 

 
DETECTION OF STATOR WINDING FAULTS IN CAGE INDUCTION MOTOR 

WITH PARALLEL BRANCHES 
 

Streszczenie: Przedmiotem pracy jest analiza efektywności wczesnego wykrywania uszkodzenia uzwojenia 

stojana z dwiema gałęziami równoległymi w silniku indukcyjnym klatkowym, poprzez ocenę zmian  

w przebiegach prądów gałęziowych w ustalonym stanie pracy. Za wskaźniki oceny zostały przyjęte 

harmoniczne widma Fouriera prądu cyrkulacyjnego, zdefiniowanego jako różnica wartości chwilowych 

prądów w gałęziach uzwojenia. Dla silnika małej mocy zbadano przypadki odłączenia bądź zwarcia części 

jednej z gałęzi uzwojenia, w obecności oraz przy braku symetrii rezystancji klatki wirnika. Wykazano większy 

wpływ uszkodzenia na zmiany amplitud wybranych harmonicznych prądu cyrkulacyjnego, w porównaniu do 

zmian analogicznych harmonicznych prądu fazowego stojana.  

 

Abstract: The subject of the study is to analyze the effectiveness of early detection of damage to the stator 

winding with two parallel branches in the cage induction motor, by evaluating changes in the waveforms of 

branch currents in steady state operation. Harmonic components of Fourier spectrum of circulating current, 

defined as the difference between the instantaneous values of currents in the branches of the winding, were 

adopted as the current changes evaluation indicator. For a low-power motor with resistive symmetry of the 

rotor cage and its asymmetry as well, the cases of one winding branch disconnection and its short-circuiting, 

were tested. The studies show a greater influence of damages on changes in the amplitudes of selected 

harmonics of circulating current, in comparison to changes of the stator phase current corresponding 

harmonics. 
 

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, uzwojenie stojana z gałęziami równoległymi, wykrywanie uszkodzenia, 

prąd cyrkulacyjny 

Keywords: induction motor, stator winding with parallel branches, fault detection, circulating current  

 

1. Wstęp 
Uszkodzenia uzwojeń maszyn prądu 

przemiennego: zwarcia, przerwy i wynikająca 

z nich eliminacja części uzwojeń, są poważnym 

problemem zarówno w eksploatacji, jak 

i diagnostyce maszyn. Z uwagi na niewielkie, 

praktycznie niezauważalne zmiany wartości 

skutecznych prądów fazowych w przypadku 

zwarcia niewielkiej liczby zwojów w uzwojeniu 

stojana, konwencjonalne zabezpieczenia nie są 

w stanie wyłączyć maszyny. Zasięg 

uszkodzenia może lawinowo powiększyć się, 

prowadząc do poważnej awarii eliminującej 

napęd z pracy. Podobnie diagnozowanie zwarć 

w oparciu tylko o prądy fazowe w stanie 

ustalonym (analiza widmowa) nie jest 

skuteczne.  

W pracy [1] przedstawiono koncepcję 

wykorzystania przesunięć kątowych pomiędzy 

prądami fazowymi stojana silnika indukcyjnego 

do wykrywania zwarć zwojowych, pozwalającą 

na określenie zarówno stopnia uszkodzenia, jak 

i jego lokalizację, potwierdzoną wynikami 

badań laboratoryjnych. Wykazano przy tym 

przydatność, dla diagnostyki, oceny zmian 

wartości amplitudy składowej przeciwnej prądu 

stojana w miarę wzrostu stopnia uszkodzenia 

uzwojenia. 

Przypadki jednoczesnego występowania 

różnych asymetrii i uszkodzeń maszyn prądu 

przemiennego (pęknięte pręty wirnika, 

ekscentryczności, zwarcia międzyzwojowe 

i międzyfazowe) oraz sposoby skutecznej 

diagnozy na przykładzie silnika z gałęziami 

równoległymi prezentuje praca [2]. Silniki  

dużej mocy z gałęziami równoległymi są  

często stosowane w różnych napędach w 

przemyśle i energetyce ze względu na ich 

właściwości oraz zwiększoną niezawodność.  

W pracy tej zastosowano dyskretną analizę 

falkową DWT (Discrete Wavelet Transform) do 

badania prądu podczas rozruchu. 

Zaprezentowano sposoby wykorzystania 

znajomości prądów fazowych i gałęziowych 
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w diagnozowaniu poszczególnych kombinacji  

występujących jednocześnie uszkodzeń. 

Stosowanie tej metody w warunkach 

przemysłowych jest możliwe, o ile w maszynie 

da się zainstalować wewnątrz lub na zewnątrz 

przekładniki lub czujniki pomiarowe. 

Z kolei praca [3] wskazuje na możliwości, jakie 

daje wykorzystanie w diagnostyce prądu 

cyrkulacyjnego pomiędzy gałęziami 

równoległymi stojana silnika synchronicznego 

we wczesnym stadium rozwoju 

ekscentryczności statycznej, dynamicznej 

i mieszanej. Wykazuje na podstawie badań 

symulacyjnych oraz laboratoryjnych większą 

przydatność prądu cyrkulacyjnego niż 

gałęziowego do wykrywania uszkodzeń. 

Inny sposób wykrywania zwarć w uzwojeniu 

stojana prezentuje artykuł [4]. Prosty pomiar 

strumienia unipolarnego przy użyciu cewki 

zainstalowanej wokół wału silnika lub na 

czołach  umożliwia natychmiastowe wykrycie 

zwarcia międzyzwojowego nawet przy 1 

zwartym zwoju. Sygnał pomiarowy świadczący 

o  zwarciu jest kilkakrotnie większy, niż dla 

symetrii i jest rzędu woltów. Może być 

wykorzystany do szybko reagującego układu 

zabezpieczeń. 

W artykule zostanie poddana analizie metoda, 

poprawiająca skuteczność wykrywania i oceny 

stopnia uszkodzenia uzwojenia stojana, oparta 

na analizie zmian wybranych harmonicznych 

zarówno prądu fazowego jak też prądu 

cyrkulacyjnego, zdefiniowanego za [3] jako 

połowa różnicy wartości chwilowych prądów 

gałęzi równoległych. Na podstawie pomiarów 

dla nisko-napięciowego silnika małej mocy 

zostaną przedstawione wyniki analiz dla 

wybranych, z góry zadanych, przypadków 

uszkodzeń. Zostaną wskazane cechy widma 

prądu jednoznacznie świadczące o danym 

rodzaju uszkodzenia silnika.  

2. Metoda diagnozowania i układ 
pomiarowy 
Obiektem przedstawionych w artykule analiz 

i badań laboratoryjnych był silnik SZJKe14a o 

danych: PN = 0,8 kW, UN = 380 V (Y), IN = 2,2 

A, nN = 1400 obr/min i liczbie żłobków stojana 

Ns=24 i wirnika Nr=22. Jest to silnik typu „2”, 

o parametrze g = 2 – [5],[6],[7]. 

Silnik, zasilony napięciem obniżonym do 

połowy znamionowej wartości przy połączeniu 

uzwojenia stojana w gwiazdę, z dwiema 

gałęziami równoległymi w każdej fazie, 

pracował z obrotami znamionowymi, obciążony 

hamulcem wiroprądowym. Silnik miał 

wymieniane wirniki: z symetryczną klatką 

i z przerwą dwóch prętów klatki. Uzwojenie 

stojana badanego silnika indukcyjnego składa 

się z 12 cewek, po 4 cewki na każdą fazę i jest 

uzwojeniem jednowarstwowym o budowie 

koszykowej. Uzwojenie mając całkowitą liczbę 

żłobków na biegun i fazę wytwarza przepływ, 

którego harmoniczne są nieparzystą krotnością 

liczby par biegunów magnetycznych p. 

Ocenę uszkodzenia uzwojenia stojana, klatki 

wirnika oraz szczeliny powietrznej oparto 

o analizę zmiany amplitud wybranych 

harmonicznych widm prądu fazowego i prądów 

gałęzi równoległych uzwojenia stojana, 

charakteryzujących naruszenie stanu symetrii 

tych obwodów. 

Z mnogości zauważalnych w widmie prądu 

harmonicznych, do oceny diagnostycznej tego 

silnika  zostały wybrane harmoniczne [6], [7]:  

• o częstotliwościach zasilania   f0 i 3f0       (1) 

• poślizgowe, o częstotliwościach związanych 

z poślizgiem s, w tym: 

- podstawowa harmoniczna żłobkowa  

fPSH = gNr fr + f0                 (2) 

- harmoniczna żłobkowa, świadcząca o wystą-

pieniu niesymetrii uzwojenia stojana lub 

ekscentryczności statycznej    fSH = gNr fr - f0  (3) 

- harmoniczna, świadcząca o uszkodzeniu klatki 

lub wystąpieniu ekscentryczności dynamicznej    

fdyn = (1-2s) f0                   (4) 

- harmoniczne, świadczące o jednoczesnym 

wystąpieniu kilku rodzajów niesymetrii, w tym 

ekscentryczności mieszanej 

fmix = f0 ± fr                   (5) 

gdzie: fr = n/60 - częstotliwość wirnika. 

Na rys.1 przedstawiono widok panelu 

wyprowadzeń uzwojenia stojana, na którym 

dokonano skojarzenia uzwojeń oraz 

realizowano niesymetrie uzwojenia. 

 
Rys. 1. Panel do konfiguracji uzwojenia stojana 
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Symulujące przerwę odłączenie części zezwoju 

uzwojenia było zrealizowane przez jej 

ominięcie w wykonanym połączeniu.  

W przypadku zwarcia części zezwoju 

utrzymywano prąd zwarcia o wartości 

znamionowej prądu fazowego, przez dołączoną 

rezystancję o regulowanej wartości. Schemat 

połączeń układu przedstawiono na rys.2. 
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Rys. 2. Schemat połączeń układu pomiarowego 

Do pomiaru prądu wykorzystano 9 

przetworników LEM HY-15 natomiast do 

pomiaru napięć wykorzystano 3 przetworniki 

napięciowe LV-25. Sygnał z przetworników 

prądowych i napięciowych połączono do wejść 

analogowych karty pomiarowej NI USB 6259 

BNC. Wszystkie dwanaście sygnałów 

rejestrowano przy pomocy oprogramowania do 

akwizycji sygnałów przygotowanego  

w środowisku Matlab z częstotliwością 

próbkowania 20 kHz przez okres 10 sekund. 

3. Analiza wyników pomiarów 

Na poniższych rysunkach przedstawiono 

wyznaczone na podstawie pomiarów, dla 

wybranych przypadków niesymetrii uzwojenia 

stojana, widma prądu fazowego i prądu 

cyrkulacyjnego uszkadzanej fazy uzwojenia. 

Amplitudy harmonicznych prądu cyrku-

lacyjnego dla każdego analizowanego 

przypadku odniesione są w skali logarytmicznej 

do przyjętej bazy odniesienia dla 

harmonicznych prądu fazowego.  

Przedstawiony zakres częstotliwości widma 

obejmuje podstawową harmoniczną żłobkową, 

o częstotliwości  gNrfr + f0 = 44fr+50=1076,6Hz, 

gdzie: fr =1400/60=23,(3)Hz. Dodatkowo dla 

przypadków symetrii uzwojenia stojana, w celu 

wyróżnienia harmonicznych o częstotli-

wościach charakterystycznych dla uszkodzonej 

klatki: (1–2s)f0=43,3Hz oraz ekscentryczności 

mieszanej: f0 – fr =26,7Hz i f0 + fr =73,3Hz 

przedstawiono widma prądów w zakresie 

częstotliwości do 100Hz. 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
0

50

100

[d
B

]

[Hz]

Silnik nieuszkodzony - Widmo prądu fazowego

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

100

[d
B

]

[Hz]
 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
0

50

100

[d
B

]

[Hz]

Silnik nieuszkodzony - Widmo prądu cyrkulacyjnego

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

100

[d
B

]

[Hz]
 

Rys. 3. Widmo prądu: fazowego (wyżej) 

i cyrkulacyjnego (niżej) – maszyna symetryczna  

Analizę wpływu wzrostu danego uszkodzenia  

uzwojenia na  zmianę analizowanych widm 

prądów ułatwia zestawienie amplitud tych 

samych wybranych harmonicznych prądu 

fazowego i prądu cyrkulacyjnego, 

przedstawione dla każdego przypadku w 

oddzielnych tabelach. Istotne dla oceny 

diagnostycznej harmoniczne prądów i zmiany 

ich amplitud zostały wyróżnione poprzez 

wytłuszczenie. 

3.1. Przypadki odłączenia części zwojów 
zezwoju przy symetrycznej klatce wirnika 
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Rys.4. Widmo prądu: fazowego (wyżej) 

i cyrkulacyjnego (niżej)– odłączone 20% 

zwojów w zezwoju uzwojenia stojana 
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Tabela 1. Zestawienie amplitud harmonicznych 

prądu fazowego stojana dla wybranych 

przypadków odłączenia zwojów w zezwoju 

fhar 

 

[Hz] 

Amplituda harmonicznej prądu 

fazowego [dB] dla liczby odłączo-

nych zwojów w zezwoju w [%] 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

26,7 27,5 31 33 33,5 32 33,5 

43,3 42,5 42,5 43 42 40,5 39 

50 93 93 94 94 93,5 94 

73,3 26,5 32 36,5 39 39,5 41 

150 51 47 48,5 48 53,5 54,5 

976,7 4 16 24,5 29,5 16,5 28 
1076,7 32,7 34,5 37,5 36,5 36,5 32 

Tabela 2. Zestawienie amplitud harmonicznych 

prądu cyrkulacyjnego dla wybranych 

przypadków odłączenia zwojów w zezwoju  

fhar 

 

[Hz] 

Amplituda harmonicznej prądu 

cyrkulacyjnego [dB] dla liczby 

odłączonych zwojów w [%] 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

26,7 44 44 43,5 41,5 41 41 

43,3 8,5 17,5 21 22,5 22,5 23,5 

50 51,5 69,5 76,5 79,5 81,5 83,5 
73,3 52,5 53,5 54 53,5 53 53 

150 30 44,5 50,5 53 55 56 
976,7 5 17,5 26 30,5 30,5 28 

1076,7 9 19 29 32 34,7 31,5 

Uwaga: odłączenie 0%  zwojów oznacza brak 

uszkodzenia, odłączenie 50% zwojów oznacza 

uszkodzenie 25% zwojów w gałęzi równoległej 

i 12,5% zwojów w fazie uzwojenia 

Porównanie wpływu wzrostu liczby 

odłączonych zwojów w zezwoju na zmianę 

amplitud tych samych wybranych 

harmonicznych prądu fazowego i prądu 

cyrkulacyjnego, przedstawionych w Tab.1 

i Tab.2, prowadzi do następujących 

spostrzeżeń: 

- w widmie prądu fazowego zmienia się 

(niejednoznacznie wzrasta) jedynie amplituda 

harmonicznej żłobkowej o częstotliwości 

gNrfr–f0=44fr–50=976,7Hz, generowanej 

wskutek niesymetrii wewnętrznej uzwojenia; 

-  w widmie prądu cyrkulacyjnego istotnie 

wzrastają amplitudy harmonicznych: 

podstawowej, trzeciej oraz obu 

harmonicznych żłobkowych, o częstotli-

wościach odpowiednio: f0, 3f0, gNr fr ± f0 . 

3.2. Przypadki zwarcia części zwojów 
zezwoju przy symetrycznej klatce wirnika 
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Rys. 5. Widmo prądu: fazowego (wyżej) 

i cyrkulacyjnego (niżej) – zwarte 20% zwojów 

w zezwoju uzwojenia stojana 

Tabela 3. Zestawienie amplitud harmonicznych 

prądu fazowego przy zwarciu zwojów 

fhar 

 

[Hz] 

Amplituda harmonicznej prądu 

fazowego [dB] dla liczby zwartych 

zwojów w zezwoju w [%] 

10% 20% 30% 40% 50% 100% 

26,7 24 25,5 25,5 25 26 29 

43,3 43 43 42,5 42 41 41 

50 93,5 93 93,5 93,5 93,5 94 

73,3 24,5 24,5 23 23,5 25 30 

150 49,5 50,5 50,5 51 52 55,5 

976,7 11 18,5 20 22,5 24 26,5 
1076,7 34 36 34,5 34 34 34 

Uwaga: zwarcie 100% zwojów oznacza 

uszkodzenie 50% zwojów w gałęzi równoległej 

i 25% zwojów w fazie uzwojenia 

Tabela 4. Zestawienie amplitud harmonicznych 

prądu cyrkulacyjnego przy zwarciu zwojów 

fhar 

 

[Hz] 

Amplituda harmonicznej prądu 

cyrkulacyjnego [dB] dla liczby 

zwartych zwojów w zezwoju w [%] 

10% 20% 30% 40% 50% 100% 

26,7 43 42 42 42 42 41,5 

43,3 12,5 15 15,5 16,5 16,5 18,5 

50 58 61,5 64,5 67 68,5 74,5 
73,3 55 54,5 53 52,5 53,5 52 

150 26 27,5 31,5 31 36 40 
976,7 7 17 16 19 20,5 21,5 

1076,7 14 17 17 18 18 21,5 

Analiza zmian amplitud harmonicznych 

prądów, przedstawionych w Tab.3 i Tab.4 

i związanych z rozwojem zwarcia, prowadzi do 

następujących spostrzeżeń: 

- w widmie prądu fazowego zmienia się 

(wzrasta) jedynie amplituda harmonicznej 

żłobkowej o częstotliwości 976,7Hz; 
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-  w widmie prądu cyrkulacyjnego wzrastają 

amplitudy harmonicznych: podstawowej 

i wspomnianej żłobkowej. 

3.3. Przypadki odłączenia części zwojów 
zezwoju przy przerwie dwóch prętów klatki  
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Rys. 6. Widmo prądu: fazowego (wyżej) i 

cyrkulacyjnego (niżej) – przerwane 2 pręty 

klatki, symetryczne uzwojenie stojana   

W wyniku niesymetrii klatki wirnika (przerwy 

dwóch kolejnych prętów) znacząco wzrastają, 

w porównaniu ze stanem symetrii silnika, 

amplitudy harmonicznych o częstotliwościach, 

m.in.: 

- (1–2s)f0=43,3Hz, w widmie prądu fazowego; 

- f0 – fr =26,7Hz i f0 + fr =73,3Hz, w widmie 

prądu cyrkulacyjnego. 
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Rys. 7. Widmo prądu: fazowego (wyżej) i 

cyrkulacyjnego (niżej) – przerwane 2 pręty 

klatki  i odłączone 20% zwojów w zezwoju  

Porównanie wpływu wzrostu liczby 

odłączonych zwojów w zezwoju na  zmianę 

amplitud wybranych harmonicznych prądu 

fazowego i prądu cyrkulacyjnego, 

przedstawionych w Tab.5 i Tab.6, prowadzi do 

następujących spostrzeżeń: 

- w widmie prądu fazowego wzrastają 

amplitudy harmonicznych: żłobkowej 

o częstotliwości 976,7Hz (jak dla 

symetrycznej klatki) oraz właściwych dla 

ekscentryczności mieszanej o 

częstotliwościach: 26,7Hz i 73,3Hz; 

-  w widmie prądu cyrkulacyjnego istotnie 

wzrastają, tak jak dla symetrycznej klatki, 

amplitudy harmonicznych: podstawowej, 

trzeciej i obu harmonicznych żłobkowych 

oraz dodatkowo harmoniczna o częstotli-

wości (1–2s)f0=43,3Hz. 

Tabela 5. Zestawienie amplitud harmonicznych 

prądu fazowego przy odłączeniu zwojów  

fhar 

 

[Hz] 

Amplituda harmonicznej prądu 

fazowego [dB] dla liczby odłączo-

nych zwojów w zezwoju w [%] 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

26,6 38,5 44,5 48,5 50,5 51,5 52,5 
43,5 64 63,5 62 62 61,5 60 

50 92,5 93 93 92,5 93 93 

73,4 32 40 45 49 52,5 54 
150 48 47,5 47,5 51 53,5 55,5 

978 6 16,5 21 24,5 26,5 27 
1078 36 37,5 36,5 34 32,5 29,5 

Tabela 6. Zestawienie amplitud harmonicznych 

prądu cyrkulacyjnego przy odłączeniu zwojów 

fhar 

 

[Hz] 

Amplituda harmonicznej prądu 

cyrkulacyjnego [dB] dla liczby 

odłączonych zwojów w [%] 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

26,6 61,5 60 60 60 60 59,5 

43,5 27,5 36 40 44,5 46,5 46,5 
50 41 69 75,5 79 81,5 83 

73,4 63,5 65 64 64 64,5 64 

150 35 44 49,5 52 54 54,5 
978 3,5 17,5 24 27,5 28 28 

1078 9,5 18,5 26 28,5 31 31,5 

3.4. Przypadki zwarcia części zwojów 
zezwoju przy przerwie dwóch prętów klatki 
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Rys. 8. Widmo prądu: fazowego (wyżej)  

i cyrkulacyjnego (niżej) – przerwane 2 pręty 

klatki  i zwarte 20% zwojów w zezwoju  
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Tabela 7. Zestawienie amplitud harmonicznych 

prądu fazowego stojana dla wybranych 

przypadków zwarcia zwojów w zezwoju, przy 

przerwie dwóch prętów klatki 

fhar 

 

[Hz] 

Amplituda harmonicznej prądu 

fazowego [dB] dla liczby zwartych 

zwojów w zezwoju w [%] 

10% 20% 30% 40% 50% 100% 

26,6 40 40,5 42,5 44,5 45 49 

43,5 64 63,5 63,5 63 62,5 60,5 

50 93 93 93 93 93 93 

73,4 31,5 37,5 41 43 44,5 50 
150 48,5 48 49 49,5 50,5 55,5 

978 13 15 18,5 20 20,5 24,5 
1078 37 37 36 36 36 34,5 

Tabela 8. Zestawienie amplitud harmonicznych 

prądu cyrkulacyjnego dla wybranych 

przypadków zwarcia zwojów w zezwoju, przy 

przerwie dwóch prętów klatki 

fhar 

 

[Hz] 

Amplituda harmonicznej prądu 

cyrkulacyjnego [dB] dla liczby 

zwartych zwojów [w %] 

10% 20% 30% 40% 50% 100% 

26,6 61 61 61 60,5 60 60 

43,5 26 26,5 27 28 28,5 30,5 

50 55 60 63,5 66 68 74 
73,4 65,5 65,5 65 64 64,5 63,5 

150 30 30 24 30 33,5 41 

978 9 12 14 14,5 15 19 

1078 10 14 14,5 14,5 16 20,5 

Analiza zmian amplitud harmonicznych 

prądów, przedstawionych w  Tab.7 i Tab.8 

i związanych z rozwojem zwarcia, prowadzi do 

następujących spostrzeżeń: 

- w widmie prądu fazowego zmienia się 

amplituda: harmonicznej żłobkowej 

o częstotliwości 976,7Hz (nieznaczne 

wzrasta)  oraz harmonicznej 

o częstotliwości73,3Hz; 

- w widmie prądu cyrkulacyjnego 

jednoznacznie zmienia się praktycznie 

amplituda harmonicznej podstawowej. 

4. Podsumowanie 
Przedstawione w pracy wyniki analiz wpływu 

wybranych przypadków uszkodzenia gałęzi 

równoległej uzwojenia stojana na zmiany 

amplitud harmonicznych prądu fazowego 

i harmonicznych prądu cyrkulacyjnego 

pozwalają wnioskować, że możliwe jest 

wykrycie i rozróżnienie tych uszkodzeń już we 

wczesnej fazie ich rozwoju. 

Uwzględnienie prądu cyrkulacyjnego jako 

dodatkowego sygnału diagnostycznego 

w istotny sposób poprawia skuteczność 

diagnozy. Uszkodzenie klatki wirnika nie jest 

przeszkodą w ocenie uszkodzenia uzwojenia 

stojana, wręcz poprzez odmienny wpływ na 

amplitudy analizowanych harmonicznych jest 

w niej pomocne. 
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