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USTALENIE PRZYCZYNY USZKODZENIA SILNIKA 

SZEREGOWEGO PRĄDU STAŁEGO W KRÓTKIM CZASIE  
EKSPLOATACJI PO REMONCIE  

 
CAUSES OF DAMAGE OF THE DC SERIAL MOTOR IN A SHORT TIME AFTER 

IT BECOMES OPERATIONAL  
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono przyczyny awarii silnika komutatorowego szeregowego wkrótce po 
przeprowadzonym remoncie. Remont ten został wykonany po długotrwałym okresie eksploatacji w ciężkich 
warunkach pracy, wymagających znacznych przeciążeń prądowych. Znajomość przyczyn awarii powinna być 
przestrogą przed ograniczaniem zakresu prac remontowych.  
 

Abstract: The paper presents the causes of the commutator serial motor failure shortly after it becomes 
operational. The repair was made after long-term use in hard conditions of exploitation, requiring a large 
current overload. Knowledge of the causes of the failure should be a warning against reducing the scope of the 
repair work.   
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1. Wstęp 

Silniki prądu stałego należą do maszyn el-
ektrycznych szczególnie wrażliwych na waru-
nki i sposób eksploatacji. Eksploatacja tych ma-
szyn, szczególnie w ciężkich warunkach wyma-
ga częstych kontroli układu szczotek i komuta-
tora oraz monitorowania stanu izolacji uzwojeń. 
Starzenie izolacji uzwojeń jest procesem 
stosunkowo długotrwałym, jednak w maszy-
nach poddawanych częstym przeciążeniom pro-
ces ten następuje szybciej i może być przy-
czyną awarii, która najczęściej wymaga wymia-
ny części uzwojenia. Ze względu na specyfikę 
budowy wirnika maszyny prądu stałego do 
wymiany jednego zezwoju konieczny jest de-
montaż znacznej części uzwojenia wirnika [1, 
2]. Ponowny montaż nieuszkodzonych w tra-
kcie awarii zezwojów pozwala obniżyć koszt 
przeprowadzanego remontu, może jednak skut-
kować osłabieniem parametrów ich izolacji. 

2. Badany obiekt  

2.1. Dane techniczne 

Badanym obiektem był silnik komutatorowy, 
szeregowy, prądu stałego produkcji EMiT  
w Żychlinie, budowy zamkniętej z przewie-
trzaniem własnym, typ LDa 327a/M o danych:  
PN=25/45kW, praca S1/S2 - 60min., 
nN=1420/1080 obr/min., UN=250V, 
IN=107/205A.  

 
 

Silnik pracował w układzie napędowym loko-
motywy kopalnianej.  
Z założenia silnik był przeznaczony do pracy 
ciągłej (S1), tzn. pracy z obciążeniem stałym, 
trwającym tak długo, aż zostanie osiągnięty 
stan równowagi cieplnej oraz pracy dorywczej 
S2 - 60, czyli pracy z obciążeniem stałym, trwa-
jącym 60 minut, krótszym niż czas potrzebny 
do osiągnięcia równowagi cieplnej i następu-
jącym po tym czasie postojem, trwającym tak 
długo, aż ustalona temperatura nie będzie się 
różnić o więcej niż 2oC od temperatury czyn-
nika chłodzącego [3]. Ponieważ silnik został za-
stosowany do napędu lokomotywy kopalnianej, 
dołowej powodowało to, że pracował on w wa-
runkach i okolicznościach często znacznie róż-
niących się od objętych symbolem S2 - 60, wy-
magających chwilowych przeciążeń prądo-
wych, nawet przy zatrzymanym wirniku. Pro-
wadziło to do przegrzewania się uzwojeń, przy-
spieszonej degradacji izolacji wirnika i konie-
czności częstych remontów. W opinii nadzoru 
stan taki jest zaliczany do typowych i nie 
przewiduje się podejmowania działań dla jego 
zmiany, akceptując czas eksploatacji pomiędzy 
kolejnymi remontami około dwóch lat. Re-
monty dotychczas wykonywane zapewniały ta-
ki właśnie średni czas bezawaryjnej pracy 
silników. Po ostatnim remoncie, wykonanym 
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przez nowego wykonawcę, przedmiotowy sil-
nik uległ uszkodzeniu po dwóch dobach pracy 
w warunkach podobnych jak uprzednio. 
 

2.2. Stan aktualny 

W celu oceny stanu technicznego silnik został 
wcześniej wymontowany z lokomotywy i roz-
łożony (wirnik wyciągnięty ze stojana). Po wy-
montowaniu nie został oczyszczony. Według 
opinii pracowników dokonujących demontażu, 
wewnątrz silnika nie zauważono żadnych ele-
mentów obcych, nie zamocowanych, nie za-
liczających się do konstrukcji maszyny.  
 

 
Rys. 1. Wnętrze stojana - brak przewodu zasi-

lającego 
 

2.3. Wirnik 

Na pokrytej lakierem powierzchni wirnika 
zwracał uwagę osmalony fragment, świadczący 
o paleniu się łuku w rejonie bandaża z włókna 
szklanego pomiędzy chorągiewkami komuta-
tora i rdzeniem (rysunek 2).  
 

 
Rys. 2. Widok wirnika 
 

Fragment bandaża był rozerwany, a jego brzegi 
poszarpane. Przez powstałą przerwę w ciągłości 
bandaża widoczne były zniszczone fragmenty 
uzwojenia, a ściślej połączeń uzwojenia z ko-
mutatorem (rysunek 3).  
 

 
Rys. 3. Widok wirnika - strefa uszkodzenia 
 

Chorągiewki komutatora w rejonie przerwy  
w bandażu były pokryte cyną, która wypłynęła 
z miejsc lutowania prętów uzwojenia z cho-
rągiewkami. Końcówki kilku chorągiewek, poz-
bawione połączenia z prętami, uległy odkszta-
łceniu. Bliższe oględziny wieńca chorągiewek 
pozwoliły stwierdzić, że ze 123 chorągiewek  
z założenia zamkniętych od strony obwodu wir-
nika, tylko 27 jest nadal w takim stanie, NATO-
miast pozostałe rozcięto od strony przysz-
czelinowej (rysunek 4).  
 

 
Rys. 4. Widok wirnika - stan chorągiewek 
 

Jak można się domyślać, dokonano tego, aby 
możliwe było wysunięcie prętów uzwojenia  
z końcówek chorągiewek w kierunku promie-
niowym, a nie osiowym.  
Na komutatorze nie zauważono zasmużeń, ani 
osmoleń, nie widać było także cech świad-
czących o zaciąganiu łuku, ani o intensywnym 
iskrzeniu. Wyjątkiem były tutaj dwie pary dzia-
łek, najbliższe względem przerwy w bandażu 
oraz po przeciwnej stronie obwodu komutatora 
(rysunek 5). Osmolenie było natomiast wido-
czne w rowku komutatora przy chorągiewkach, 
od działki najbliższej względem przerwy  
w bandażu rysunek 5). 
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Rys. 5. Widok wirnika - nadpalenie działek ko-

mutatora 
 

Ponieważ stan chorągiewek wskazywał na wy-
konanie przez firmę remontową jedynie czę-
ściowej wymiany uzwojenia, usunięto oba ban-
daże wirnika. Stwierdzono, że pod grubym 
bandażem z włókna szklanego, nasyconego 
lakierem, nie ma bandaża z drutów stalowych, 
wymaganego wg dokumentacji technicznej.  
 

 
Rys. 6. Widok wirnika - połączenia czołowe 
 

Odsłonięcie połączeń czołowych oraz doprowa-
dzeń uzwojeń do chorągiewek uwidoczniło lo-
kalne zniszczenie górnej warstwy doprowadzeń 
w rejonie przerwy w bandażu, jako konse-
kwencji palenia się łuku, co w tym miejscu mo-
gło być spowodowane jedynie zwarciem zez-
wojów lub zwarciem międzyzwojowym (rys.6).  

 
Rys. 7. Widok wirnika - połączenia czołowe po 

zdjęciu bandaży i oczyszczeniu miejsca awarii 

Zauważono bardzo wyraźną różnicę w sposobie 
wykonania izolacji jednego zezwoju (rysunki 7 
i 8), co wskazywało na ograniczenie zakresu 
wykonanego remontu uzwojenia do wymiany 
tylko jednego zezwoju i uzasadniało potrzebę 
przecinania (od góry) chorągiewek komutatora. 
 

 
Rys. 8. Widok wirnika - zezwój odróżniający się 

sposobem wykonania izolacji 
 

2.4. Stojan 

Zarówno na korpusie, jak i na biegunach oraz 
obsadach szczotkowych nie zauważono wyraź-
nych śladów działania łuku w wirniku, ani też 
uszkodzeń mechanicznych. W przestrzeniach 
między szczotkotrzymaczami i kablami znajdo-
wały się postrzępione fragmenty bandaża z włó-
kna szklanego (rysunek 1). 

3. Przyczyny awarii  

Prawdopodobnie proces niszczenia rozpoczęło 
lokalne zwarcie zezwojów w strefie połączeń  
z chorągiewkami komutatora, spowodowane 
osłabieniem mechanicznym „starej” izolacji  
w trakcie wymiany zezwoju. Konsekwencją lo-
kalnego zwarcia był przepływ prądu znacznej 
wartości przez punkt zwarcia. Spowodował on 
pojawienie się łuku elektrycznego, zniszczenie 
dalszych części izolacji zwojowej oraz prętów 
uzwojenia i w konsekwencji rozprzestrzenianie 
się uszkodzenia. Wysoka temperatura wytopiła 
cynę łączącą chorągiewki z prętami uzwojenia, 
ponieważ pozostawały w sąsiedztwie palącego 
się łuku. Ruch wirnika i siła odśrodkowa spo-
wodowały przeniesienie cyny na sąsiednie cho-
rągiewki. Przepalona łukiem taśma szklana  
z bandaża, odwirowana, mogła zaczepiać  
o szczotkotrzymacze i postrzępiona osadzać się 
w ich rejonie. Należy zaznaczyć, że zwarcia 
zwojowe, jeśli obejmują jedynie pojedyncze 
zezwoje, nie powodują na ogół znacznego 
wzrostu prądu pobieranego przez silnik, a je-
dynie przepływ wielkich prądów przez zwarte 
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zezwoje i lokalne wydzielanie dużych ilości 
ciepła, co powoduje dalsze zniszczenia [4, 5].   

4. Wnioski 

1. Naprawa uszkodzonego uzwojenia wirnika 
maszyny komutatorowej przez dokonanie wy-
miany jedynie fragmentu jego uzwojenia jest 
niedopuszczalna, zwłaszcza w maszynach eks-
ploatowanych już przez dłuższy okres czasu. 
Usiłowanie wprowadzenia pomiędzy zezwoje  
z „wypracowaną”, starą izolacją nowych zez-
wojów, przy specyfice konstrukcji uzwojeń 
twornika, prawie na pewno musi zakończyć się 
uszkodzeniem starej izolacji zwojowej,  
w szczególności, gdy maszyna była eksploato-
wana w trudnych warunkach i wielokrotnie 
ulegała przeciążeniu. Wymiana fragmentów uz-
wojenia dokonywana może być w trybie awary-
jnym w wysokonapięciowych uzwojeniach ma-
szyn prądu przemiennego wielkiej mocy, jednak 
stopień „upakowania” uzwojenia jest tam bez 
porównania mniejszy, niż w tworniku maszyny 
komutatorowej średniej mocy.    
 

2. Po dokonaniu tak ryzykownej operacji, jak 
wymiana pojedynczego zezwoju w tworniku 
eksploatowanej już wcześniej maszyny komu-
tatorowej, silnik powinien być poddany próbie 
nagrzewania, przeciążenia, zwyżki prędkości 
oraz pracy w trybie dynamicznym. Próba ta po-
winna stanowić integralną część procesu remo-
ntu i być przeprowadzona przez wykonującego 
remont, ponieważ bez jej wykonania nie ma 
żadnej gwarancji, że silnik będzie pracował nie-
zawodnie, zwłaszcza w tak trudnych warun-
kach, jak przedmiotowa maszyna. 
 

3. Wydaje się celowe rozważenie opłacalności 
wydłużenia okresu bezawaryjnej eksploatacji 
silnika poprzez zastosowanie stosunkowo pro-
stego układu kontroli i regulacji prądu twor-
nika. Urządzenia tego typu umożliwiają płynną 
regulację prędkości silnika oraz zadawanie war-
tości prądu twornika. 
  

4. Doświadczenie i wiedza dotycząca remonto-
wanego obiektu, jak również zastosowanie wła-
ściwych technologii powinny być najważniej-
szym kryterium w czasie wyboru wykonawcy 
prac. Obniżenie kosztów remontu poprzez wy-
bór najtańszej oferty nie zawsze prowadzi do 
faktycznej minimalizacji kosztów eksploata-
cyjnych, a często powoduje dodatkowe kompli-
kacje w użytkowaniu urządzenia. 
 

 

5. Należy na koniec wyraźnie podkreślić, że ko-
mutatorowe silniki prądu stałego szeregowe, 
mimo pewnych wymagań w trakcie eksplo-
atacji,  wykazują wiele bardzo cennych włas-
ności ruchowych, preferujących ich wykorzy-
stanie w układach napędowych pracujących  
w trudnych warunkach.  
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