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Streszczenie: Artykuł ma charakter problemowy, jako materiał do dyskusji w związku z  opracowaniem  tzw. 

Mapy Rozwoju Elektrotechniki w Polsce w perspektywie najbliższych lat. Zwrócono uwagę na istotne 

zagadnienie, występujące  podczas projektowania, prac technologicznych , badań oraz eksploatacji maszyn 

elektrycznych i transformatorów energetycznych. W podsumowaniu wytypowano tematykę badań naukowych  

w tym zakresie  proponowaną przez Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. 

 

Abstract: The paper deals with the discussion connected with the  preparation the so called  Map of Electrical 

Engineering Development in Poland in the next years foresight. The main problems of design, technology, 

investigation and exploitation of electrical machines and energetic transformers  have been underlined. In 

conclusion the scientific subjects in this area proposed by Electrical Engineering Committee of Polish 

Academy of Sciences have been presented. 
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1. Wprowadzenie 

Maszyny elektryczne (turbogeneratory 

i hydrogeneratory) i transformatory blokowe 

stanowią główne elementy systemu 

elektroenergetycznego w zadaniach 

wytwarzanie i przesyłu energii elektrycznej. 

Transformatory rozdzielcze odgrywają rolę 
pośredniczącą w systemach przesyłowych 

i dystrybucyjnych. Silniki wykonawcze o 

różnych zasadach działania i właściwościach są 
powszechnie stosowane w napędach: maszyn 

roboczych,  pojazdów trakcyjnych, urządzeń 
gospodarczych itp. Nic nie wskazuje na to, aby 

ich dotychczasowa rola mogła ulec 

zmniejszeniu. 

2. Maszyny elektryczne  
2.1. Wstęp 

Polska jest znaczącym producentem maszyn 

elektrycznych. Fabryki maszyn elektrycznych 

pomyślnie przeszły transformację gospodarczą  
w latach 90-ych XX wieku. Stało się tak, gdyż 
maszyny elektryczne produkowane w tych 

fabrykach spełniały standard światowy i mimo 

ograniczonej sprzedaży w Polsce i krajach 

Europy Wschodniej, to eksport maszyn 

elektrycznych do USA, Kanady i krajów 

Europy Zachodniej, zaowocował tym że fabryki 

nie zbankrutowały. Produkowane maszyny 

elektryczne były projektowane w kraju i były 

produkowane według własnej technologii. 

Fabryki maszyn elektrycznych jako jedne 

z pierwszych zostały wszystkie 

sprywatyzowane. 

Stan obecny jest następujący: 

- generatory synchroniczne są produkowane 

i remontowane w fabryce TURBO CARE - 

dawniej ENERGOSERWIS w Lublińcu (jest to 

jedna z fabryk korporacji SIEMENS) i w firmie 

ALSTOM we Wrocławiu - dawniej DOLMEL, 

- silniki indukcyjne w firmie Cantoni Motor 

S.A. do której należą fabryki: BESEL, 

INDUKTA, CELMA i EMIT oraz w fabryce 

TAMEL (BROOK CROMPTON ATB 

Technology in Motion. ATB Tamel S.A.). 

W lipcu 2009 roku Komisja Europejska 

przyjęła Rozporządzenie Nr 640/2009 

w sprawie wdrażania Dyrektywy 2005/32/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 

wymogów ekoprojektu dla silników 

elektrycznych. Oznacza to, że na terenie Unii 

Europejskiej wprowadzone zostały 

usankcjonowane prawnie wymogi dotyczące 

efektywności energetycznej 3-fazowych 

silników indukcyjnych 2, 4 i 6-biegunowych 

sprzedawanych na rynku unijnym. 

Klasyfikację i oznakowanie IE wprowadza 

norma [M7]. Nowy sposób klasyfikacji 

obowiązuje dla silników 2, 4 i 6-biegunowych 

o mocach od 0,75 do 375 kW i napięciu 

znamionowym do 1000 V. Od dnia 1 stycznia 
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2015 r. silniki indukcyjne (a od 01.01. 2017 r. 

wszystkie silniki) o mocy znamionowej 

w zakresie 7,5–375 kW muszą odpowiadać co 

najmniej klasie sprawności IE3 (najwyższy 

poziom sprawności - premium), lub 

odpowiadać klasie sprawności IE2 (silniki 

o podwyższonej sprawności - high efficiency), 

przy założeniu zastosowania w układzie 

napędowym o regulowanej prędkości 

obrotowej. 

2.2. Aktualne zadania badawcze 

Aktualne zagadnienia badawcze w zakresie 

generatorów synchronicznych powinny 

obejmować sferę projektowania, technologii, 

badań w fabryce i zabezpieczenie niezawodnej 

eksploatacji oraz  diagnostykę. Od lat 60-ych 

XX wieku prowadzono badania w koncernach 

światowych, a także w Polsce, nad 

wykorzystaniem nadprzewodnictwa 

w obwodzie wzbudzenia [M1]. Jak dotychczas 

nadprzewodnictwo nie jest szerzej 

wykorzystywane w konstrukcji generatorów 

synchronicznych, gdyż koszty z tym związane 

są za duże. Postęp w inżynierii magnesów 

trwałych stworzył warunki do budowy 

generatorów synchronicznych ze wzbudzeniem 

hybrydowym. Obniży się w ten sposób straty 

mocy wzbudzenia, a więc uzyska się ten sam 

efekt, który oczekiwano uzyskać stosując 

nadprzewodnikowy układ wzbudzenia. 

Hybryda mogła by mieć około (90 – 80)% 

wzbudzenia magnesami trwałymi i około (10 – 

20)% wzbudzenia elektromagnetycznego, które 

zapewniałoby wymagany zakres regulacji 

strumienia wzbudzenia [M6].  

Aktualne zagadnienia badawcze w silnikach i 

napędach elektrycznych powinny koncentrować 
się na energooszczędności [M3], a więc na 

budowie maszyn o zmniejszonych stratach 

mocy, pracujących niezawodnie i nie 

wymagających częstych przeglądów i remontu.  

Z wieloletniego doświadczenia przemysłowego 

wiemy, że znaczna część pracujących w Polsce 

napędów jest zaprojektowana nieekonomicznie, 

maszyny elektryczne nie są poprawnie dobrane 

do wymagań układu napędowego. Dotyczy to 

przede wszystkim silników indukcyjnych 

wysokiego napięcia zasilanych bezpośrednio z 

sieci elektroenergetycznej. Na przykład pompy 

chłodzące w hutach są uruchamiane 

kilkadziesiąt razy na dobę, a zastosowane 

silniki wytrzymują 3000 – 5000 rozruchów, 

wentylatory na szybach wentylacyjnych w 

kopalniach mają czasy rozruchu dochodzące do 

kilkudziesięciu sekund, a silniki mają 
dopuszczalny czas rozruch 20 sekund. 

W większości napędów stosuje się silniki 

przewymiarowane, co zmniejsza sprawność 
energetyczną napędu.  W świetle tych 

przykładów podwyższona sprawność 
energetyczna silników elektrycznych nie 

determinuje kosztów eksploatacyjnych napędu, 

gdyż oszczędność energii w kosztach 

całkowitych eksploatowanego napędu stanowi 

znikomy procent. Jednak trendy światowe są 
takie aby produkować maszyny elektryczne 

o coraz wyższej sprawność [M7]. Na przykład 

w USA i Kanadzie, już od roku 1997, jest 

prawnie zakazana sprzedaż silników 

indukcyjnych nie spełniających warunku 

sprawności podanych w standardzie NEMA 

[M8].  

W sposób znaczący można zwiększyć 
sprawności maszyn elektrycznych poprzez 

stosowanie w ich konstrukcji magnesów 

trwałych. Ponadto magnesy trwałe 

pozwalają zmniejszyć masę maszyny 

w stosunku do obecnie powszechnie 

stosowanych maszyn indukcyjnych [M2]: 

- w maszynach małej mocy (o mocy 

znamionowej do 10kW) sprawność można 

podwyższyć o około 8% i masę zmniejszyć 
o około 30%, 

- w maszynach średniej mocy (o mocy 

znamionowej do 100kW) sprawność można 

podwyższyć o około 4% i masę zmniejszyć 
o około 20%, 

- w maszynach dużej mocy sprawność można 

podwyższyć o około 2% i masę zmniejszyć 
o około 10%, 

- w prądnicach synchronicznych ze 

wzbudzeniem hybrydowym można zmniejszyć 
straty wzbudzenia o około 80%. 

Do napędów pracujących przy stałej prędkości 

obrotowej, mogą być stosowane silniki 

asynchroniczne synchronizowane polem 

magnetycznym magnesów trwałych zasilane 

bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej 

i z rozruchem asynchronicznym.  

Do napędów pracujących przy zmiennej 

prędkości obrotowej, mogą być stosowane 

silniki [M2]: 

- bezszczotkowe prądu stałego BLDCPM,  

(Brush-Less Direct Current Motor) i BLSMPM 

(Brush-Less Synchronous Motor), zasilane 

z komutatora energoelektronicznego 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 
 

3

sterowanego kątem położenia wirnika oraz 

silniki synchroniczne BLPMSM (Brush-Less 

Permanent Magnet Synchronous Motor), które 

są zasilane napięciem stałym poprzez 

komutator energoelektroniczny (silniki 

BLDCPM mają jedną strefę regulacji prędkości 

obrotowej, przy stałym momencie, a regulacja 

prędkości obrotowej jest realizowana poprzez 

zmianę napięcia stałego, silniki BLSMPM mają 
dwie strefy regulacji prędkości obrotowej: przy 

stałym momencie poprzez zmianę napięcia 

stałego i przy stałej mocy poprzez 

odwzbudzanie smm twornika),   

- synchroniczne PMSM (Permanent Magnet 

Synchronous Motor), które są zasilane 

z falowników, a regulacja prędkości obrotowej 

odbywa się poprzez zmianę częstotliwości 

napięcia falownika.  

Prądnice synchroniczne ze wzbudzeniem 

magnesami trwałymi, plus falownik 

energoelektroniczny wydają się być 
ekonomicznym źródłem energii elektrycznej 

w elektrowniach wiatrowych i małych 

elektrowniach wodnych, umożliwiają bowiem 

prace turbin wiatrowej i wodnej ze zmienną 
prędkością obrotową dostosowaną do aktualnej 

mocy wiatru bądź wody. Zwiększ to, o kilka 

procent wykorzystanie energii wiatru i wody. 

Prądnice ze wzbudzeniem hybrydowym, nie 

wymagają falownika i mogą być stosowane w 

spalinowych agregatach prądotwórczych 

pracujących przy stałej prędkości obrotowej 

[M6]. 

W zakresie pomiarów i diagnostyki maszyn 

elektrycznych przewiduje się opracowanie 

zbioru zunifikowanych parametrów 

kryterialnych i opracowanie skali oceny stanu 

technicznego maszyn elektrycznych (dla 

każdego rodzaju maszyn): 

- określenie metody, opracowanie nowych 

czujników (np. wyładowań niezupełnych) 

i pozyskiwanie sygnałów diagnostycznych 

[M9], 

- uproszczenie metod diagnostycznych on-line 

poprzez zidentyfikowanie zależności między 

np. drganiami węzłów łożyskowych i spektrum 

harmonicznych w prądzie i napięciu twornika, 

- ocena stanu technicznego uzwojeń (np. klatki 

wirnika silnika indukcyjnego) i ocena stanu 

symetrii szczeliny powietrznej na podstawie 

przebiegu czasowego prądu maszyny [M4], 

- ocena on-line stanu technicznego izolacji 

głównej i zwojowej np. na podstawie analizy 

przebiegu składowej zerowej prądu, to jest 

prądu płynącego przez układ izolacyjny [M4]. 

Tworzenie centrów diagnostycznych 

i archiwizacji danych eksploatacyjnych dla 

maszyn strategicznych (np. generatorów 

synchronicznych i transformatorów 

w elektrowniach), w tym [M5]:  

- zdalna kontrola maszyn elektrycznych 

powierzonych nadzorowi, 

- powiadamianie służb odpowiedzialnych za 

eksploatację maszyn o symptomach 

wystąpienia awarii, 

- gromadzenie, archiwizacja danych 

pomiarowych w celu przeprowadzania analiz 

poawaryjnych i w celach poznawczych. 

3. Transformatory energetyczne 
3.1. Wstęp 

W Polskim systemie przesyłowym pracuje ok. 

200 sztuk transformatorów sieciowych o mocy 

160 MVA i większej, górnym napięciu 

przewodowym 220 kV i 400 kV. 

Transformatory dużych mocy (grupy I i II) 

zainstalowane w energetyce krajowej zostały 

wyprodukowane przez fabryki w Żychlinie, 

Łodzi (ELTA, ABB), dawne Zakłady 

remontowe Energetyki w Lublińcu (obecnie 

TURBO CARE), a transformatory mniejszej 

mocy w Łodzi-Janowie (POLIMEX, 

MOSTOSTAL ZREW). Pojedyncze jednostki 

blokowe i sieciowe pochodzą z Austrii (ELIN), 

Japonii (HITACHI), Ukrainy 

(ZAPOROŻTRANSFORMATOR), a ostatnio z 

Korei Południowej (HYUNDAI). Duża liczba 

transformatorów ma staż, po zainstalowaniu, 

dłuższy niż 30 lat [ T23]. Polska ma dobre 

tradycje w produkcji transformatorów [T9]. 

Aktualne zagadnienia badawcze, które dotyczą 
transformatorów powinny obejmować sferę 
projektowania , technologii, badań w wytwórni 

i niezwykle istotnej gospodarczo sfery 

eksploatacji.  Podstawowe wymagania, które 

musi spełniać transformator w czasie pracy 

dotyczą wytrzymałości mechanicznej, 

elektrycznej i termicznej [ T2, T13]. Na czoło 

wysuwają się zatem zjawiska 

elektromagnetyczne, będące przyczyną 
powstawania strat podstawowych 

i dodatkowych, sił zwarciowych w wyniku 

ewentualnych awarii, zagadnienia 

wytrzymałości dielektrycznej, związane 

z rozkładem pól potencjalnych i rozkładów 

powstających w wyniku elektryzacji 
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strumieniowej, a także zjawiska związane 

z wyładowaniami niezupełnymi. Zagadnienia 

nagrzewania i skutecznego chłodzenia 

transformatorów, a  zwłaszcza właściwej 

obciążalności w różnych warunkach 

klimatycznych są przedmiotem ciągłych badań. 
Szczególną rolę odgrywa diagnostyka 

transformatorów stosowana w zakresie 

zarządzania eksploatacją transformatorów[T15, 

T17]. Ten kierunek badań jest intensywnie 

rozwijany w sensie metodologicznym 

i narzędziowym. Należy podkreślić, że 

w Polsce zagadnienia monitoringu 

transformatorów , badań okresowych czystości 

i wytrzymałości oleju, łącznie z analizą 
chromatograficzną, badania przepustów 

wysokiego napięcia itp. są przedmiotem 

szczególnej troski [T6, T10, T12,T14]. 

Przytoczona w pracy literatura nie obejmuje 

wszystkich zagadnień. które zostały poruszone 

w tekście. W szczególności, przykładowe prace 

konferencyjne świadczą o aktualności naukowej 

i technicznej problematyki transformatorowej 

w Polsce. 

3.2. Problematyka elektromagnetyczna 
w projektowaniu transformatorów  

Współczesna technika komputerowa pozwala 

na przedstawienie poszczególnych elementów 

transformatora, lub części jego układów, a także 

widoku zewnętrznego w konwencji 

trójwymiarowej z możliwością obrotu 

i specjalnego podświetlenia obiektu. Do tego 

służą, między innymi, programy komercyjne 

AUTOCAD i AUTODESK. Transformator 

składa się z uzbrojonego rdzenia, uzwojeń, 
przełącznika zaczepów, zbioru przewodów 

łączeniowych i wyprowadzeń, które można 

odwzorować z dość dużą dokładnością pod 

względem proporcji wymiarowych. 

Rdzeń transformatora składa się z ogromnej 

ilości blach magnetycznych, przeplatanych 

w narożach i węzłach, najczęściej tworzących 

rdzenie jedno-, a niekiedy wieloramowe. Każda 

warstwa blach stanowi wydzielony obwód 

magnetyczny . Trójwymiarowa analiza pola 

elektromagnetycznego z uwzględnieniem 

rozwiązań w poszczególnych warstwach 

przekracza możliwości obecnych programów 

obliczeniowych w rodzaju ANSYSA, FLUXA, 

OPERY i innych. Modele traktujące rdzeń jako 

element jednolity, wymagają określenia 

zastępczych-równoważnych przenikalności 

i przewodności  elektrycznych rdzenia, co jest 

obecnie przedmiotem prac badawczych. 

Szczególnym obszarem  są naroża i węzły, 

w których zaplatane są blachy, gdzie zmiana 

kierunku strumienia powoduje zwiększone 

straty mocy. 

Znacznie lepiej przedstawiają się możliwości 

obliczeniowe pól rozproszenia [T18,T19,T20]. 

Obszary rdzenia można traktować 
w przybliżeniu jako pozbawione prądów 

wirowych, o przenikalności magnetycznej 

dążącej do nieskończoności. Najczęściej 

wprowadza się do obliczeń fragmenty 

transformatora. Wynika to najczęściej 

z symetrii obiektu. Można także rozpatrywać 
węzły elektromagnetyczne w postaci 

wyizolowanej, zwłaszcza wtedy, gdy mają 
odmienne wyprowadzenia przewodów, inne 

odstępy od kadzi i pokrywy itp. 

Spotyka się obecnie trójwymiarowe 

rozwiązania pól z wykorzystaniem pakietów 

komercyjnych dla potrzeb wyznaczania 

lokalnych strat w częściach konstrukcyjnych, 

ekranach, czy też określania rozkładu sił 

zwarciowych w uzwojeniach nieuszkodzonych i 

uszkodzonych [T19, T22]. 

Niezwykle ważne jest obliczenie na etapie 

projektowania rozkładów napięć i natężeń pola 

elektrycznego w układzie izolacyjnym 

transformatora, ze względu na kryteria 

wytrzymałości na przebicie. Obliczenia te, 

w konwencji trójwymiarowej, wykonuje się 
również dla istotnych fragmentów 

transformatora lub węzłów izolacyjnych 

w rodzaju wyprowadzeń z obszarów wysokiego 

napięcia. W wyniku obliczeń projektowych 

udaje się skonstruować uniwersalną izolację 
stałą, wyprowadzenia mocy na wysokim 

napięciu, czego przykładem może być 
modularny układ izolacyjny odpływu 400 kV 

transformatora blokowego [T3, T4], czy też 
izolacja ceramiczna przekładnika 

kombinowanego [T11]. Należy zwrócić uwagę 
na potrzebę aplikacji metod polowych do 

rozwiązywania rozkładów pól w dielektrykach 

stałych i ciekłych, w warunkach pola 

przepływowego, wywołanego przykładowo 

w transformatorach HVDC. 

Metody komputerowe powinny rozwijać się 
w kierunku badania nie tylko możliwych, ale 

także dopuszczalnych uproszczeń 
geometrycznych obiektów, bez większego 

uszczerbku na dokładności obliczeń 
parametrów całkowych pola [ T18, T19, T20]. 
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3.3. Diagnostyka eksploatacyjna 
transformatorów energetycznych  

Transformatory stanowią jeden z droższych 

składników sieci elektroenergetycznych. 

Dbałość o ich zdolność eksploatacyjną wiąże 

się z nakładami finansowymi. Pod 
rozpowszechnionym pojęciem zarządzania 
eksploatacją transformatorów kryją się 
nowoczesne sposoby dyspozycji, nadzoru 

i sterowania tymi urządzeniami połączone 

z coraz doskonalszą diagnostyka techniczną. 
W ramach Komitetu Studiów A2  CIGRE 

powołana została Grupa Robocza A2-20 

"Aspekty ekonomiczne gospodarowania 

transformatorami". Doświadczenia polskie w 

tym zakresie zawarto w pracach [T10, 

T12,T19]. W wyniku prac wspomnianej Grupy 

powstał przewodnik przeznaczony dla 

personelu, który odpowiada za ekonomiczne 

aspekty zarządzania eksploatacją 
transformatorów [T8]. Obejmuje on cztery 

obszary: 

- zarządzanie ryzykiem. 

-wymagane warunki techniczne i zakupy, 

-zagadnienia eksploatacyjne, 

-procedury decyzyjne: naprawa, modernizacja, 

wymiana. 

Zarządzanie eksploatacją w Polsce zasadza się 
na przepisach zawartych w Ramowej Instrukcji 

Eksploatacji Transformatorów [T15], 

modernizowanej co kilka lat. Chociaż nie jest 

ona dokumentem obligatoryjnym, to jest bardzo 

często wykorzystywana przy opracowaniu 

szczegółowych instrukcji eksploatacji. 

Transformatory różnią się konstrukcją, wiekiem 

i stanem eksploatacji, dlatego trudno sporządzić 
dla nich instrukcję o charakterze uniwersalnym. 

Transformatory w eksploatacji wykazują oznaki 

zestarzenia izolacji i tendencje do zawilgocenia. 

Jednakże, ze względu na przewymiarowaną 
izolacje papierową i nie wykorzystanie cieplne, 

uzasadniona jest ich dalsza eksploatacja. 

W transformatorach projektowanych 

i wytwarzanych współcześnie najczęściej: 

-rozwijają się uszkodzenia wewnętrzne 

z powodu przegrzań i wyładowań niezupełnych 

(wnz), a także zupełnych [ T16] , 

-ulegają uszkodzeniom przełączniki zaczepów 

pod obciążeniem [T5], 

-następują uszkodzenia izolatorów 

przepustowych w transformatorach 

najwyższych napięć [T6,T12], 

-powstają zagrożenia związane z obecnością 
cząstek stałych w oleju [T10]. 

W pracach [T7,T10,T14,T15,T16] można 

znaleźć najbardziej znane techniki pomiarowe, 

konwencjonalne i będące w stadium rozwoju, 

stosowane w diagnostyce transformatorów, 

obejmujące skutki zakłóceń mechanicznych, 

termicznych i dielektrycznych. 

W problematyce badań diagnostycznych 

istnieją także długoletnie doświadczenia 

polskie, prezentowane szczególnie na 

krajowych konferencjach transformatorowych. 

3.4. Proponowana tematyka badań 
w zakresie transformatorów 

Proponowana tematyka powinna uwzględniać 
krajowe możliwości badań.  
W zakresie problematyki projektowej nasuwają 
się następujące propozycje. 

1. Doskonalenie metod w zakresie obliczeń 
elektromagnetycznych, cieplnych 

i wytrzymałościowych struktur transformatoro-

wych, obejmujących:  

a) straty w rdzeniach zaplatanych jedno- 

i wieloramowych konwencjonalnych, 

b) straty mocy w rdzeniach amorficznych, 

c) straty mocy wskutek strumienia rozproszenia 

poza uzwojeniami, 

d) obliczenia termiczne w warunkach 

chłodzenia naturalnego i wymuszonego, 

e) przestrzenne naprężenia mechaniczne 

wskutek sił zwarciowych, 

f) rozkłady pól stacjonarnych i udarowych w 

strukturach uzwojeń. 
 

2. W zakresie technologii proponuje się:  
a) nowe technologie wytwarzania izolacji 

elektrycznej twardej i miękkiej 

transformatorów, 

b) rozwój technologii w zakresie regeneracji 

olejów izolacyjnych oraz suszenia 

i impregnowania  (zalewania) olejem części 

aktywnych transformatorów, 

c) nowe technologie transformatorów 

żywicznych (mniejszej mocy). 

 

3. Proponowana problematyka eksploatacyjna 

nakierowana na monitoring: 

a) identyfikacja miejsc wyładowań 
niezupełnych, 

b) szybkie metody lokalizacji przegrzań 
rdzenia, uzwojeń i części konstrukcyjnych, 

c) skuteczne metody monitoringu izolatorów 

przepustowych najwyższych napięć, 
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d) metody określenia dopuszczalnego zużycia 

elementów przełączników zaczepów, 

e) monitoring drgań i hałasów wskazujących na 

uszkodzenia wewnętrzne transformatora, 

f) doskonalenie metod FRA (Frequency 

Response Analysis) pod względem czułości w 

badaniu wpływu zwarć na deformację uzwojeń, 
g) metody archiwizacji danych i korelacji zmian 

parametrów z poszczególnymi uszkodzeniami 

elementów transformatorów 
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