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SPOSÓB TŁUMIENIA PRĄDÓW WAŁOWYCH  
 

METHOD OF SHAFT CURRENT REDUCTION 
 

Streszczenie: Pasożytnicze zjawisko występowania napięć i prądów wałowych w maszynach elektrycznych 

nierzadko jest przyczyną uszkodzeń elementów składowych układów napędowych, takich jak sprzęgła, 

łożyska, wały. Jednym z powodów ich występowania jest asymetria obwodu elektromagnetycznego maszyny 

elektrycznej wywołana np. przez asymetrię uzwojeń stojana lub wirnika, asymetrię szczeliny powietrznej lub 

poprzez właściwości materiałowe. W artykule została przedstawiona nowatorska metoda eliminowania 

prądów i napięć wałowych w maszynach elektrycznych poprzez kompensację zmiennego w czasie strumienia 

magnetycznego w jarzmie stojana lub wirnika. Kompensacja ta oparta jest na toroidalnym uzwojeniu 

dodatkowym umieszczonym w stojanie lub wirniku maszyny.  
 
Abstract: The parasitic phenomenom of occurrence of shaft currents and shaft voltages in electrical machines 

often causes damages of drive system components such as: couplings, bearings and shafts. One of the reasons 

for their occurrence is the asymmetry of the electromagnetic circuit caused by, for example, the asymmetry 

of a stator or rotor winding, air gap asymmetry or material properties.  The article presents an innovative 

method of eliminating shaft currents and shaft voltages in electric machines by compensating variable 

magnetic flux in a stator or rotor yoke. This compensation is based on a toroidal additional winding located 

in the stator or rotor of the machine.  
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1. Wstęp 

Prądy płynące przez łożyska i wały maszyn ele-

ktrycznych są zjawiskiem znanym i szeroko 

opisanym w literaturze przedmiotu [1, 2, 3]. 

Statystyki wykazują, że znaczący odsetek usz-

kodzeń łożysk ma swoją genezę w skutkach 

przepływu prądów przez wał i łożyska maszyny 

elektrycznej, jak również przez łożyska i ele-

menty urządzeń sprzęgniętych z zasilaną ma-

szyną np. przekładnie. We wszystkich wirują-

cych maszynach elektrycznych, bez względu na 

ich moc, liczbę par biegunów i sposób zasilania 

występują problemy związane ze skutkami prą-

du przepływającego przez wał maszyny, ło-

żyska i napięcie generowane na kadłubie ma-

szyny. Wyróżniamy zasadnicze przyczyny ge-

nerowania wymienionych zjawisk: 

• asymetrię napięcia zasilania, 

• niesinusoidalny kształt napięcia zasilania, 

• asymetrię obwodu magnetycznego. 
 

Asymetria napięcia zasilania, a zwłaszcza jej 

szczególny przypadek, jakim jest niesinusoida-

lny kształt napięcia zasilania dla silników lub 

praca na odbiór niesymetryczny lub układ prze-

kształtnikowy w przypadku generatorów, po-

wodują zagrożenie występowaniem na korpusie  

 
 

maszyny napięcia o znacznej wartości. Napięcie 

odłożone na korpusie maszyny elektrycznej 

stwarza niebezpieczeństwa w trakcie jej eks-

ploatacji, wymusza przepływ prądu pomiędzy 

korpusem maszyny, a uziomem po drodze 

najmniejszego oporu, zazwyczaj poprzez ło-

żyska. Napięcie w punkcie neutralnym uzwo-

jenia stojana i napięcie obserwowane na kadłu-

bie maszyny jest sumą wartości chwilowych 

napięć przyłożonych na zaciski uzwojenia 

stojana. Podczas zasilania silnika symetrycz-

nym napięciem sinusoidalnym napięcie niezró-

wnoważenia (napięcie w punkcie neutralnym 

uzwojenia stojana) jest równe zero i nie odkłada 

się potencjał na elementach kadłuba maszyny. 

Napięcie to pojawia się w stanach niesymetrii 

zasilania, a szczególnym przypadkiem niesyme-

trii zasilania jest m.in. zasilanie przekształtni-

kowe. Napięcie w punkcie neutralnym uzwoje-

nia względem ziemi jest sumą napięć fazowych: 
 

uN(t) = uA(t) + uB(t) + uC(t) 
 

jest to zatem napięcie składowych harmoni-

cznych zerowej kolejności faz, wśród których 

dominuje 3-cia harmoniczna.  
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Napięcie odłożone na korpusie izolowanego sil-

nika stwarza niebezpieczeństwa w trakcie eks-

ploatacji i pomiarów: 

• uszkodzenia aparatury kontrolno-pomiaro-

wej, 

• błędnej pracy aparatury zabezpieczającej, 

• niebezpieczeństwo wystąpienia przeskoku 

iskry pomiędzy elementami korpusu, 

a uziomami, co jest niedopuszczalne pod-

czas eksploatacji silników w środowiskach 

zagrożeniu wybuchem, 

• zwiększenie narażenia izolacji silnika na 

przebicie. 
  

Prądy płynące przez elementy konstrukcyjne 

zdaniem autorów są zwyczajowo nazywane 

prądami wałowymi/łożyskowymi. 

Ze względu na wywołujące je zjawiska, drogi 

przepływu (jak przedstawiono na rysunku 1) 

i impulsowy charakter przepływu prądu, który 

charakteryzuje się krótkimi czasami narastania 

są to prądy pojemnościowe. Jak można zauwa-

żyć na rysunku 2, zastosowana izolacja die-

lektryczna nie zapobiegła skutkom tych prą-

dów.  
 

 

Rys. 2. Efekt przepływu prądu pojemnościo-

wego  a) szkic zastosowanego w układzie me-

chanicznym sprzęgła, b) ślady elektrokorozji na 

półsprzęgle i nadpalenia na przekładce izo-

lacyjnej, c)  ślady elektrokorozji na tulei pośre-

dniczącej 

2. Napięcia i prądy wałowe 

2.1. Przyczyny powstawania 

 

 

Rys. 1. Hipotetyczny rozpływ prądów z asymetrii napięć zasilania Σu(t)≠ 0 
 • - prąd pojemnościowy stojan – korpus – łożysko stojana – masa 

 ×××× - prąd pojemnościowy stojan – wirnik  – wał  – sprzęgło – obciążenie – masa 

+ - prąd pojemnościowy stojan – łożysko – wał – sprzęgło – obciążenie – masa 

* - prąd pojemnościowy doziemny 
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Maszyny elektryczne składają się z kilku i wię-

cej detali. Każdy detal jest wykonany z to-

lerancją technologiczną. W czasie montażu łań-

cuch tolerancji technologicznych sumuje się  

w szczelinie magnetycznej powodując przypa-

dkową jej nierównomierność tak obwodową jak 

i wzdłużną. Magnetowody są wykonane z bla-

chy ferromagnetycznej. Blachy, zwykle o gru-

bości 0,5 mm, mają także swoją tolerancję 

grubości wzdłużną i poprzeczną, do tego dodaje 

się kierunkowe ułożenie kryształów tzw. 

anizotropia oraz histereza magnetyczna. Wy-

mienione czynniki powodują naturalną asyme-

trię obwodu magnetycznego maszyny. W ma-

szynach elektrycznych występują także na-

turalne niesymetrie elektryczne wprowadzane 

przez uzwojenia, a w silnikach indukcyjnych 

klatkowych przez prądy wyrównawcze w pierś-

cieniach zwierających pręty uzwojenia wywo-

ływane przez zmienną rezystancję prętów  

w tym przez pręty przerwane. Asymetria uzwo-

jenia może być również wywołana zwarciem 

zwojowym w paśmie uzwojenia [4]. W przy-

padku maszyn wzbudzanych magnesami trwa-

łymi występuje również asymetria wynikająca 

z tolerancji montażu magnesów oraz różnic  

w ich namagnesowaniu.  

Wymienione czynniki są przyczyną wystę-

powania zmiennego w czasie strumienia ma-

gnetycznego w jarzmie stojana i/lub wirnika [3] 

(jak przedstawiono na rysunku 3). 

 

Rys. 3. Obwód elektromagnetyczny maszyny in-

dukcyjnej, ΦG – strumień główny, ΦOS – stru-

mień okrężny w jarzmie stojana, ΦOW – strum-

ień okrężny w jarzmie wirnika 
 

 

 
 

 

Rys. 4. Skutki przepływu prądu wałowego przez 

sprzęgło silnika synchronicznego z nierówno-

mierną szczeliną magnetyczną (fot. własna AP.- 

w jednej KWK) 
 

Strumień ten nie bierze udziału w elektrome-

chanicznym przetwarzaniu energii, lecz gene-

ruje napięcie i właściwy prąd wałowy, który 

w maszynach elektrycznych dużych i średnich 

mocy może mieć wartość nawet kilka kiloa-

mperów. Prąd wałowy zamyka się przez: wał, 

łożyska, tarcze łożyskowe i obudowę silnika  

i powoduje niszczenie łożysk i innych eleme-

ntów (rysunek 4). Jedną z metod ograniczenia 

prądów wałowych jest stosowanie łożysk 

izolowanych lub pierścieni uziemiających wał, 

co ogranicza rzeczone prądy. 

3. Sposób tłumienia prądów wałowych 

Stosowanie łożysk izolowanych, choć najsku-

teczniejsza metoda ochrony przed skutkami 

przepływu prądów łożyskowych jest metodą 

kosztowną. Autorzy artykułu proponują metodę 

opartą na idei tłumienia prądów wałowych  

w maszynach elektrycznych wykorzystującą 

dodatkowe uzwojenie toroidalne. Uzwojenie to 

nawinięte jest wokół jarzma stojana lub wir-

nika, tak że jedne boki cewek uzwojenia 
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dodatkowego znajdują się na dnie żłobków 

uzwojenia podstawowego, a drugie boki cewek 

uzwojenia dodatkowego są ułożone po stronie 

przeciwnej do szczeliny powietrznej. Uzwoje-

nie dodatkowe jest sprzęgnięte magnetycznie  

z okrężnym strumieniem w jarzmie stojana lub 

wirnika. Końce uzwojenia są zwarte tworząc 

zamknięty pierścień złożony z cewek uzwojenia 

dodatkowego. Napięcie indukowane w uzwoje-

niu dodatkowym toroidalnym zwartym wymu-

sza prąd, który wygasza osiowy strumień ma-

gnetyczny i pośrednio zmniejsza prąd wałowy 

płynący w maszynie. Uzwojenie dodatkowe  

w jarzmie stojana i wirnika zostało przedsta-

wione na rysunkach 5 i 6. 

 
Rys. 5. Rdzeń stojana (1) z toroidalnym uzwoje-

niem dodatkowym (2) 

 

Rys. 6. Rdzeń wirnika (1) z toroidalnym uzwoje-

niem dodatkowym (2) 
 

Za pomocą tak uformowanego uzwojenia mo-

żna również zdiagnozować daną maszynę pod 

kątem występowania strumienia okrężnego, 

który może świadczyć o asymetrii obwodu ele-

ktromagnetycznego. W tym celu należy doko-

nać rejestracji napięcia indukowanego w uzwo-

jeniu dodatkowym przy rozwartych jego koń-

cach.  

4. Podsumowanie 

Przedstawiony sposób detekcji i tłumienia prą-

dów i napięć wałowych w maszynach elektry-

cznych za pośrednictwem zmiennego w czasie 

strumienia magnetycznego w jarzmie stojana 

i/lub wirnika jest przedmiotem zgłoszenia pa-

tentowego P. 420930. [5]  
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