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BADANIA USZKODZEŃ UZWOJENIA STOJANA KLATKOWEGO 

SILNIKA INDUKCYJNEGO 
 

TESTING OF FAILURES IN STATOR WINDING  
OF SQUIRREL-CAGE INDUCTION MOTOR 

 
Abstract: Phenomena associated with inter-turn short-circuit in stator winding of squirrel-cage motor were 
investigated. Investigations were realized with field-circuit mathematical model and physical model of motor. 

Short-circuit happens when motor is working with nominal load. Based on this assumption time characteristics 

of stator phase currents, currents in short-circuited turns and instantaneous power of motor, were calculated. 

Two causes were investigated: short-circuit of four turns and whole coil (51 turns). Influence of resistance 

value in short-circuited point on electromechanical phenomena was investigated too. 

1. Wstęp 
Elektryczne uszkodzenie uzwojenia stojana to, 

po uszkodzeniu łożyska, najczęściej występu-

jący defekt silnika klatkowego [3, 9]. Przyczyną 

takiego uszkodzenia jest zazwyczaj degradacja 

izolacji uzwojenia spowodowana trudnymi wa-

runkami pracy bądź długim czasem eksploatacji 

silnika. Możliwe rodzaje uszkodzeń to zwarcia 

zwojowe, zwarcia cewek (zezwojów), zwarcia 

międzyfazowe i zwarcia doziemne [6]. Ich dal-

szą konsekwencją może być przerwa w uzwo-

jeniu fazowym. Detekcja i diagnostyka takich 

uszkodzeń ma bogatą literaturę [np. 3, 6, 9, 10]. 

Jednakże podstawą stosowanych metod diagno-

stycznych są klasyczne metody obwodowe [4, 

8]. Metody te ze względu na daleko idące 

uproszczenia czasem prowadzą do wniosków 

nie znajdujących potwierdzenia w badaniach 

eksperymentalnych. Dotyczy to np. zastosowa-

nia składowych symetrycznych do detekcji 

zwarć zwojowych [5] i w pewnym stopniu po-

miaru strumienia osiowego [2]. Celowe więc 

wydaje się zbadanie zwarć międzyzwojowych 

przy pomocy dokładniejszego modelu polowo-

obwodowego [1] oraz modelu fizycznego. 

2. Modele obliczeniowe i model fizyczny 
W badaniach symulacyjnych zwarć zwojowych 

uzwojenia stojana silnika małej mocy, użyto 

modelu polowo – obwodowego przedstawio-

nego na rysunku 1. Z uzwojenia jednej z faz 

wydzielono, zarówno w części polowej (rys. 

1b) jak i obwodowej (rys. 1a), elementy odpo-

wiadające zwojom zwieranym na połączeniach 

czołowych. W wydzielonym fragmencie wystę-

pują również rezystancje i reaktancje obu połą-

czeń czołowych zwojów zwartych. W pozosta- 

 
 

łej części uzwojenia fazowego zarówno prosto-

liniowe części uzwojenia jak i połączenia czo-

łowe mają reprezentacje sumaryczne. Od-

mienny model użyto do symulacji zwarcia całej 

cewki (część obwodową modelu przedstawiono 

na rysunku 2). W tym przypadku w modelu 

obwodowym reprezentowane są wszystkie 

cewki uzwojenia fazowego wraz z ich połącze-

niami czołowymi. W obu modelach zwarcie re-

alizowane jest przy pomocy wyłącznika S1 ste-

rowanego czasowo. Wyłącznik to rezystor, 

który w stanie załączenia ma bardzo małą, a  

w stanie wyłączenia bardzo dużą rezystancję. 

Może więc być również użyty do symulacji 

zwarcia cewki lub zwojów przez dużą rezystan-

cję punktu zwarcia. W wykonanych oblicze-

niach dla takiej sytuacji przyjęto, że wartość re-

zystancji stanu włączenia jest porównywalna  

z rezystancją zwieranych zwojów lub cewki. 

Badania eksperymentalne przeprowadzono wy-

korzystując specjalnie przezwojony silnik (rys. 

3), w którym końcówki poszczególnych cewek 

zostały wyprowadzone na płytkę łączeniową. 

Ponadto jedna cewka rozdzielona została na 

kilka grup zwojów. Tak przygotowany model 

fizyczny umożliwia symulowanie zwarć całych 

cewek jak i kilku zwojów jednej cewki. Zwar-

cie symuluje się przy użyciu stycznika włączo-

nego w obwód. Dzięki używanym w pomiarach 

przetwornikom cęgowym możliwa jest nie 

tylko rejestracja prądów fazowych silnika, ale 

również prądów w zwieranych zwojach. 
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Rys. 1. Polowo-obwodowy model do obliczeń 

zwarcia zwojowego w uzwojeniu stojana. 

a – obwodowa część modelu; b – polowa część 

modelu 

3. Wyniki badań obliczeniowych i ekspe-
rymentalnych 

3.1. Badania obliczeniowe 

Wykonano obliczenia dla trzech przypadków 

zwarć. Rozpatrzono zwarcie czterech zwojów  

i całej cewki. W przypadku zwarcia cewki wy-

konano dwie symulacje, dla niemal zerowej 

(1·10
-7
Ω) wartości rezystancji stanu załączenia 

wyłącznika zwierającego oraz dla rezystancji  

o wartości 1Ω, która jest zbliżona do wartości 

rezystancji cewki. We wszystkich przypadkach 

zwarcie następuje w czasie pracy obciążonego 

znamionowo silnika zasilanego symetrycznym  

i sinusoidalnym układem napięć trójfazowych. 

 

Rys. 2. Część obwodowa modelu do symulacji 

zwarcia cewki uzwojenia stojana 

 

Rys. 3. Silnik z wyprowadzonymi końcami ce-

wek wykorzystywany do modelowania zwarć  

w uzwojeniach 

W wyniku obliczeń polowo-obwodowych wy-

znaczono przebiegi czasowe prądów fazowych 
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stojana, prądu w zwojach zwartych oraz mocy 

chwilowej i zestawiono je na rysunkach 4, 5, 6. 

W przebiegach prądów fazowych, w każdym 

z badanych przypadków zwarcia zwojowego 

zauważalna jest asymetria prądów i wzrost ich 

wartości (rys. 4). Największą wartość osiąga 

prąd tej fazy, w której część zwojów została 

zwarta, ale i w pozostałych fazach prądy nieco 

rosną. Prąd fazy ze zwojami zwartymi jest naj-

większy w przypadku bezoporowego zwarcia 

całej cewki (rys. 4 b) i osiąga wartość dwukrot-

nie większą od znamionowej. 
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Rys. 4. Prądy fazowe silnika klatkowego pod-

czas zwarcia w uzwojeniu fazowym (t = 0,6s): 

a) 4 zwojów; b) 1 cewki; c) 1 cewki zwartej 

rezystancją 1Ω 
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Rys. 5. Prąd w obwodzie zwartym podczas 

zwarcia w uzwojeniu fazowym (t = 0,6s): 

a) 4 zwojów; b) 1 cewki; c) 1 cewki zwartej re-

zystancją 1Ω 

Prąd w zwojach zwartych (rys. 5) zawsze jest 

znacznie większy, niż w pozostałej części 

zwartego uzwojenia. I tak, bezoporowe zwarcie 

kilku zwojów wywołuje w zwojach zwartych 

prąd 10-ciokrotnie większy od prądu fazowego 

przed zwarciem (rys. 5a). Oznacza to, że gę-

stość prądu sięga 75A/mm
2
. Bezoporowe zwar-

cie jednej cewki uzwojenia fazowego (rys. 5b) 

wywołuje w zwojach zwartych prąd 6,5 razy 

większy od prądu fazowego przed zwarciem. 

Gęstość prądu sięga wówczas 50A/mm
2
. Zwar-

cie cewki przez rezystancję 1Ω (rys. 5c) to prąd 
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w cewce zwartej 3,5 razy większy od prądu 

przed zwarciem. Gęstość prądu również w tym 

przypadku znacznie przekracza wartość do-

puszczalną i wynosi 26A/mm
2
. 
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Rys. 6.  Moc chwilowa pobierana przez silnik 

podczas zwarcia w uzwojeniu fazowym 

(t = 0,6s): a) 4 zwojów; b) 1 cewki; c) 1 cewki 

zwartej rezystancją 1Ω 

Skutki zwarcia najbardziej widoczne są w prze-

biegu mocy chwilowej [7]. Jej wartość średnia 

wzrasta i pojawia się duża składowa zmienna o 

częstotliwości 100Hz (rys. 6). Wartość ampli-

tudy tej składowej jest miarą wielkości uszko-

dzenia i rośnie wraz z uszkodzeniem. Bezopo-

rowe zwarcie całej cewki generuje harmoniczna 

100Hz o amplitudzie 1190VA. Zwarcie cewki 

przez rezystancję 1Ω zmniejsza prąd w zwoju 

zwartym o połowę i amplitudę harmonicznej 

100Hz mocy chwilowej, trzykrotnie. 
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Rys. 7. Prądy fazowe silnika klatkowego pod-

czas zwarcia w uzwojeniu fazowym rezystancją 

0,005Ω czterech zwojów (a) i jednej cewki (b) 

oraz rezystancją 1Ω jednej cewki (c) 

3.2. Badania eksperymentalne 

Wykonano pomiary dla trzech przypadków 

zwarć. Podobnie jak w badaniach obliczenio-

wych w badaniach eksperymentalnych rozpa-

trzono zwarcie czterech zwojów i całej cewki. 

Wartość rezystancji zwierającej wynosiła 

0,005Ω. Dla zwartej cewki wykonano również 

pomiary przy zwarciu rezystancją wynoszącą 

1Ω. We wszystkich przypadkach zwarcie na-
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stępowało w czasie pracy silnika obciążonego 

znamionowo. W trakcie badań zarejestrowano 

między innymi przebiegi dynamiczne prądów 

fazowych stojana (rys. 7), prądu w zwojach 

zwartych (rys. 8) oraz mocy chwilowej (rys. 9). 
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Rys. 8. Prąd w obwodzie zwartym podczas 

zwarcia w uzwojeniu fazowym rezystancją 

0,005Ω czterech zwojów (a) i jednej cewki (b) 

oraz rezystancją 1Ω  jednej cewki (c) 

W zarejestrowanych przebiegach czasowych 

podobnie jak w przebiegach wyznaczonych ob-

liczeniowo widoczne są, jako skutek zwarcia, 

asymetrie prądów i wzrost ich wartości (rys. 7). 

Mimo różnic w wartościach poszczególnych 

wielkości widać, że wyniki pomiarów są zbli-

żone do wyników obliczeń. Charakter zjawisk 

zachodzących w maszynie na skutek zwarcia  

i obserwowalnych w prądach fazowych (rys. 7), 

prądach płynących w zwartych zwojach (rys. 8) 

oraz w mocy chwilowej (rys. 9) zarówno w ob-

liczeniach jak i pomiarach jest taki sam. 
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Rys. 9.  Moc chwilowa silnika podczas zwarcia 

w uzwojeniu fazowym rezystancją 0,005Ω czte-

rech zwojów (a) i jednej cewki (b) oraz rezy-

stancją 1Ω jednej cewki (c) 

Różnice wynikają głównie z założonego w ob-

liczeniach sinusoidalnego i symetrycznego na-

pięcia zasilającego. Rejestrowane w trakcie ba-

dań eksperymentalnych napięcie było mocno 

odkształcone. Różnice najbardziej widoczne są 

w przebiegach mocy chwilowej, która reaguje 

nawet na niewielkie odkształcenia napięcia lub 
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prądu. Silne odkształcenia widoczne są jeszcze 

przed wystąpieniem zwarcia. 

4. Podsumowanie 
Pomiary silnika ze zwartymi zwojami pokazały, 

że zastosowany model obliczeniowy daje po-

prawne wyniki, co predysponuje go do badań 

zjawisk zachodzących w maszynie z uszko-

dzonym uzwojeniem stojana. 

Gęstość prądu w zwartych zwojach osiąga bar-

dzo duże wartości do 75A/mm2, co grozi szyb-

kim przepaleniem tych zwojów. Skutkiem tego 

może być odłączenie zwartego zwoju bądź 

przerwanie fazy. 

Długotrwałe utrzymywanie się zwarcia zwojo-

wego, możliwe przy znacznej rezystancji 

punktu zwarcia, skutkuje znacznym obniżeniem 

sprawności silnika. Zwarcie czterech zwojów 

obniża sprawność o około 5%, a zwarcie całej 

cewki o 13%. 

Każde, nawet niewielkie, elektryczne uszko-

dzenie uzwojenia silnika jest wyraźnie obser-

wowalne w przebiegu trójfazowej mocy chwi-

lowej. Pojawia się wówczas składowa o często-

tliwości 100Hz, której amplituda jest miarą 

wielkości uszkodzenia. 

Wyniki obliczeń wykonanych dla sinusoidal-

nego i symetrycznego układu napięć trójfazo-

wych pokazują istotę zjawisk zachodzących  

w czasie zwarć zwojowych. W realnych warun-

kach odkształcone i niesymetryczne napięcie 

zasilające zmieniło przebiegi prądów i mocy 

chwilowej utrudniając wykrycie sygnałów 

świadczących o uszkodzeniu. 
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