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OCENA JAKOŚCI WYKONANIA IZOLACJI MASZYN WN  

NA PODSTAWIE POMIARÓW NISKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH 

 
THE ASSESSMENT OF MANUFACTURING QUALITIES OF THE HV MACHINE 

INSULATION ON THE BASE OF LOW FREQUENCY MEASUREMENTS  
 
Abstract: This paper presents degradation mechanism of epoxy-mica-glass insulation and influence of service 
conditions on kinetics of this mechanism. But the most important factor here is production quality. Basics of 
dielectric spectroscopy in time and frequency domain were described and application of this method for esti-
mation of HV insulation condition. Research conducted on insulation models showed that good indicators of 
insulation condition are value of charge and time of relaxation in low frequencies range. There was given an 
example of FDS measurements application for estimation of quality of technology in postproduction tests. 
This method is very accurate and allows to identify defective production technology and insulation aged in 
service. 

 

1. Wstęp 
Najczęściej stosowanym obecnie układem izola-
cyjnym maszyn WN jest termoutwardzalny 
kompozyt typu „epoxy-mika-szkło”. W zależno-
ści od technologicznego zaawansowania produ-
centa spajanie miki, maty szklanej oraz żywicy 
w jeden układ izolacyjny wykonuje się poprzez: 
- przesycanie żywicą kolejnych warstw miki  

i maty szklanej wraz z późniejszym formo-
waniem w wysokiej temperaturze i ciśnie-
niu; 

- ciśnieniowo-próżniową impregnację (VPI), 
która to metoda jest technologicznie bar-
dziej skomplikowana w porównaniu do 
przesycania warstw. 

Główne problemy z uzyskaniem należytej jako-
ści końcowego produktu wynikają z zapewnie-
nia odpowiedniej technologii przetwarzania, 
która powinna m.in. uwzględniać zmieniające 
się właściwości poszczególnych partii żywicy 
oraz wpływ warunków zewnętrznych na kine-
tykę procesów chemicznych. W rezultacie, do 
najczęściej popełnianych błędów  produkcyj-
nych należą: 
- powstawanie kawern gazowych w objętości 

izolacji, 
- niedostateczna adhezja między żywicą,  

a włóknem szklanym i miką, 
- nieprawidłowo utwardzona żywica. 
Błędy te są przyczyną nadmiernej awaryjności 
maszyn WN. Pomiary długotrwałej wytrzymało-
ści elektrycznej warstwowej izolacji kompozy-
towej dowodzą, ze użycie nawet bardzo dobrych 
jakościowo materiałów wyjściowych nie gwa- 

 
 

rantuje otrzymania długiej żywotności izolacji,  
o ile nie dochowane będą odpowiednie reżimy 
przetwórstwa. Ilustracją tych podstawowych za-
sad jest rysunek 1, na którym pokazano, że na 
bazie takich samych materiałów oraz technologii 
impregnacji można otrzymać izolacje kompo-
zytową o przewidywanym długim czasie życia 
lub też o bardzo prawdopodobnym uszkodzeniu 
po krótkim okresie eksploatacji. W tym przy-
padku, główna przyczyna złej jakości wiązała 
się z ręcznym taśmowaniem, które mimo że wy-
konywane było przez doświadczony, o dużych 
kwalifikacjach  personel, powodowało powsta-
wanie delaminacji i kawern (inkluzji) [1]. 

 
Rys. 1. Wpływ sposobu produkcji kompozytowej 

izolacji WN na jej żywotność [1] 

Prezentowany przykład potwierdza ogólne spo-
strzeżenie, że pierwsze inkluzje powstają już w 
procesie produkcyjnym, a ich ilość i geometria 
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jest funkcją stosowanej technologii i jakości 
wykonania [2], co wyraźnie można zaobserwo-
wać na rysunku 2. W pierwszym przypadku 
(technologia VPI – rys.2.a) najczęściej wystę-
pującą wadą jest delaminacja na granicy faz 
„żywica - taśma szklana lub mika”. Natomiast w 
technologii przesycania przeważają wady zwią-
zane z obecnością inkluzji (rys.2.b).  

 
Rys. 2. Przykłady wadliwego wykonania kompo-

zytowej izolacji WN [1] 

Trzecią, nie mniej istotną wadą, która wynika  
z natury zachodzących podczas utwardzania zja-
wisk fizyczno-chemicznych dotyczy struktury 
interfazy „żywica – zbrojenie”. Z punktu widze-
nia jej pożądanej morfologii, podstawowym 
problemem technologicznym jest zapewnienie 
zadawalającego przesycenia zbrojenia przez 
ciekłą matrycę polimerową oraz likwidacja 
ewentualnych wtrącin gazowych i wolnych 
przestrzeni. Aby uzyskać pożądany efekt ko-
nieczne jest w pierwszej kolejności obniżenie 
lepkości płynnej matrycy do wartości rzędu  
1 Pa.s. W takich warunkach możliwy staje się 
przepływ żywicy do szczelin między włóknami, 
których rozmiary w układach warstwowych wy-

noszą ok. 15 - 20 µm [3]. Skomplikowany pro-
ces wytwarzania izolacji ( np. metoda VPI) po-
woduje, że istnieje realna możliwość powstania 
rejonu „gumy” między obszarem cieczy polime-
rowej a obszarem całkowicie spolimeryzowa-
nym, który powoduje, że żywica nie może już 
przepłynąć do wolnych przestrzeni między 
włóknami zbrojenia. Stan ten, charakterystyczny 

dla pierwszego etapu polimeryzacji, jest później 
nieodwracalny [4]. W takich przypadkach mię-
dzy włóknami powstaje obszar lepkosprężystej 
interfazy o właściwościach, które zależą m.in. 
od temperatury, wewnętrznych naprężeń me-
chanicznych i elektrycznych . Możliwe są rów-
nież wtrąciny wypełnione nie przereagowaną 
żywicą, płynnymi substancjami technologicz-
nymi lub też zanieczyszczeniami jonowymi np. 
Cl-, Na+.  
Stałą cechą wszystkich typów kompozytowej 
izolacji stałej są wewnętrzne naprężenia mecha-
niczne. Powstają one zarówno podczas natural-
nego skurczu matrycy w procesie żelowania jak 
i w wyniku różnicy rozszerzalności cieplnej 
między matrycą a napełniaczem i/lub zbroje-
niem. Przykładowo, dla osiowego układu 
włókno szklane – żywica, naprężenia ścinające, 
dla różnicy temperatury około 115oC, osiągają 
wartość rzędu 20 MPa [5]. Autorzy pracy [6] 
stwierdzili, że podczas chłodzenia kompozytu 
od temperatury utwardzania (150÷160 oC) do 
pokojowej, dla odległości między włóknami 

rzędu 1 µm powstają naprężenia rozciągające 
około 50 MPa, które przekraczają wytrzymałość 
na rozciąganie kompozytu. Wartość naprężeń 
zależy również od rodzaju utwardzacza i może 
zmieniać w granicach 7÷52 MPa [5]. We-
wnętrzne naprężenia mechaniczne koncentrują 
się głównie w interfazie i najczęściej właśnie 
ona, jako pierwsza ulega pękaniu nawet przy 
małych odległościach między włóknami. Wielu 
autorów wskazuje, że pod względem właściwo-
ści mechanicznych i elektrycznych interfaza jest 
najsłabszą częścią układu izolacyjnego i w niej 
koncentrują się oddziaływania narażeń środowi-
skowych [7,8]. Przykładowo, powstawanie oraz 
propagacja drzewienia elektrycznego wzdłuż 
granicy faz napełniacza i żywicy zachodzi 
wskutek delaminacji i zmian morfologicznych w 
interfazie. Interfaza ma decydującą rolę w zja-
wiskach elektrycznych [9], a podstawowym 
czynnikiem zmieniającym jej morfologię i po-
wodującym późniejszą degradację są przede 
wszystkim naprężenia mechaniczne, oddziały-
wanie termiczne a także procesy chemiczne 
[10]. Oddziaływanie pola elektrycznego, pod 
tym względem, jest pośrednie tzn. może zwięk-
szać kinetykę zachodzących procesów, nato-
miast jego bezpośredni wpływ na interfazę jest 
ograniczony w porównaniu do zespołu narażeń 
termomechanicznych i chemicznych. Jednak jest 
ono niezbędne do rozwoju mechanizmu drze-
wienia elektrycznego, które jest zasadniczo od-
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mienne od mechanicznej delaminacji. W pra-
cach [11] podkreślono zasadniczy udział we-
wnętrznych naprężeń mechanicznych na degra-
dację izolacji zawierających włókno szklane. 
Stwierdzono, że nawet bardzo małe, nie prze-
kraczające 10% dopuszczalnych wartości, na-
prężenia mechaniczne są wystarczające do ini-
cjacji wyładowań niezupełnych (wnz). 

2. Metody oceny jakości wykonania 
Zrozumienie opisanych wyżej zjawisk wśród 
wiodących producentów warstwowych układów 
izolacyjnych prowadzi do poszukiwania jak 
najlepszych sposobów identyfikacji stanu gra-
nicy faz oraz oceny stopnia utwardzenia żywicy 
zarówno na etapie optymalizacji technologii 
wytwarzania jak i kontroli gotowego wyrobu. 
Stosowane od wielu lat standardowe techniki 
pomiarowe pozwalają wykryć istnienie kawern 
(pomiary wnz), czy też ewidentnie złe przetwór-

stwo żywicy (pomiary tgδ, rezystancji izolacji, 
próba napięciowa). W odniesieniu do oceny 
stopnia utwardzenia żywicy jednoznacznie 
wartościującą metodą jest pomiar DSC (różni-
cowa analiza kalorymetryczna). Pozwala ona 

wyznaczyć pojemność cieplną ∆Cp oraz tempe-
raturę zeszklenia (przejścia fazowego) Tg ma-
trycy polimerowej.  Oba te parametry są ściśle 
powiązane ze strukturą morfologiczną żywicy  
i zawierają w sobie informacje o doborze układu 
utwardzającego oraz stopniu przereagowania 
utwardzacza z żywicą. Przykładowo dla prawi-
dłowo wykonanej warstwowej izolacji epoksy-
dowej klasy B temperatura zeszklenia zawiera 

się w przedziale C155145T
o

g ÷= . Dla izolacji 

klasy F i H odpowiednio C190185T
o

g ÷= oraz 

C215210T
o

g ÷= . Należy przy tym podkreślić, 

że procesy termicznej degradacji żywicy rozpo-
czynają się w temperaturze o kilkadziesiąt 
stopni wyższej od Tg. Niestety, wadą pomiarów 
DSC jest konieczność pobrania próbek materia-
łowych z wykonanych już elementów. Inna pro-
pozycja polega na wprowadzaniu, na etapie 
wytwarzania produktu, do wnętrza izolacji pew-
nej kontrolnej ilości wyrobu dodatkowej elek-
trody pomiarowej (rys.3), która służy później do 
prowadzenia testów na długotrwałą wytrzyma-
łość elektryczną oraz ocenę kinetyki procesów 
drzewienia elektrycznego [1]. Osadzona we-
wnątrz izolacji miedziana elektroda pozwala w 
bezpośredni sposób testować właściwości izola-
cji, w tym rozwój drzewienia elektrycznego. 

 
Rys. 3. Zasada kontroli czasu życia i drzewienia 

elektrycznego izolacji kompozytowej WN [1] 

Stosowany promień krawędzi elektrody  

(R<10 µm) zapewnia generację drzewka prak-
tycznie bezpośrednio po przyłożeniu napięcia 
testowego, co pozwala dobrze oszacować 
przewidywany czas życia. Mimo swej prostoty, 
jest to jednak metoda pracochłonna i niszcząca, 
tym samym nie może być stosowana jako test 
kontrolny przy badaniach wyrobu.  
Natomiast brak jest skutecznych, nieniszczących 
metod oceniających stopień utwardzenia żywicy 
oraz stan granicy faz (adhezja żywicy do włókna 
szklanego i miki). Ostatnio Autor zaproponował 
sposób identyfikacji fazy lepkosprężystej oraz 
obecności ładunku przestrzennego w interfazie 
izolacji kompozytowej w oparciu o pomiar re-
laksacji dielektrycznej w zakresie ultraniskich 
częstotliwości (FDS) lub bardzo długich czasach 
(PDC). Podstawą tych metod jest zmodyfiko-
wany schemat zastępczy izolacji, który zawiera 
jedną strukturę relaksacyjną w zakresie wyso-
kich (CHF) częstotliwości oraz dwie w średnich 
(CMF) i niskich (CLF), częstotliwościach (rys.4).  

 
Rys. 4. Schemat elektryczny izolacji kompozyto-

wej 

Przyjęto przy tym, że relaksacja dipolowa w 
kompozytach o dużej masie molekularnej i wy-
raźnej granicy faz odbywa się zgodnie z uniwer-
salnym prawem relaksacji Jonschera [12] lub 
mechanizmem Dissado-Hilla [13]. Wykonane 
dodatkowo pomiary prądów relaksacji w takich 
kompozytach wykazały, że tym procesom towa-
rzyszy relaksacja według prawa ułamkowej po-
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tęgi ( ( ) ( )m,ntti −−∝ ) [14,15]. Z tego powodu  

w modelu zastępczym izolacji kompozytowej 
(rys. 1), idealne elementy C , należało zastąpić 
kondensatorami stratnymi CLF, CMF, CHF, które 
powinny spełniać warunki relaksacji dipolowej 
według Jonschera, a nie Debye’a. Natomiast 
pojemność stratna CQDC reprezentuje relaksację 
stałoprądową (np. wynikającą z transportu jo-
nów na odległości makroskopowe), konduktan-
cja G0 - przewodnictwo stałoprądowe a C∞ - 
optyczną pojemność układu. 
W dziedzinie częstotliwości schemat zastępczy  
z rysunku 4 można opisać funkcją Havriliaka-
Negamiego [16] w postaci: 

( )
( )( )

N

0

j

1

j 
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gdzie: ( )ωε ∗ , ∞ε - zespolona i optyczna przeni-

kalność elektryczna, ∆ε – polaryzowalność, σo – 

przewodnictwo stałoprądowe, τ –  stała czasowa 
relaksacji, α, β, N – stałe, ω - pulsacja  
Wykorzystanie zależności (1) do oceny jakości 
wykonania izolacji kompozytowej wymaga wy-
konania pomiarów pojemności Cuz oraz współ-

czynnika strat δtan  uzwojeń w zakresie 
częstotliwości 0,1 mHz – 100 Hz. Następnie, na 
drodze analizy charakterystyk przenikalności 
elektrycznej izolacji 0uz C/C=′ε  oraz jej 

stratności εδε ′⋅=′′ tan  oceniane są takie wielko-
ści opisującymi materiał izolacji jak czas relak-
sacji dipoli i ładunku przestrzennegoτ , polary-
zowalność ε∆  oraz przewodnictwo σ . Uzupeł-
niony o współczynniki N,α  zespół tych 

parametrów jest podstawą klasyfikacji izolacji. 
W dziedzinie czasu funkcję relaksacji w izolacji 
kompozytowej można z dużym przybliżeniem 
przedstawić w prostej i łatwej do fizycznej in-
terpretacji, postaci : 

   ∑
=

−







 −
⋅+⋅∝

3

1k k
k

n
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t
expBtA)i(f

τ
 (2) 

gdzie: A, B – stałe, n – współczynnik Curie-von 

Schweindlera, τ – stała czasowa relaksacji 

Podobnie jak w metodzie FDS ocenie podlegają 
wartości stałych czasowych oraz zmiany ła-
dunku zawartych w poszczególnych zakresach 
polaryzacyjnych. Szersze uzasadnienie obu me-
tod w kontekście izolacji kompozytowej zawarto 
w [17]. 

3. Ocena jakości gotowego wyrobu 
Zastosowanie pomiarów spektroskopowych do 
oceny jakości wykonania finalnego wyrobu 
można pokazać na przykładzie izolacji głównej 
cewek stojana silnika 6 kV, 200 kW. Była to 
izolacja warstwowa typu „epoksy-mika-szkło”, 
a cewkę dostarczono do odbiorcy w ramach za-
mówienia na większą partię. Należy zatem 
przypuszczać, że producent udzielając gwarancji 
dokonał standardowych prób odbiorczych i za-
kwalifikował cewkę jako spełniającą wymaga-
nia normatywne. Jednak przeprowadzona u od-
biorcy analiza DSC wykazała, że temperatura 
zeszklenia matrycy polimerowej wynosi tylko 
114 oC, co jest wartością zbyt małą jak dla de-
klarowanej przez producenta izolacji klasy F 

( C190185T
o

g ÷= ). Test ten dowiódł, że ma-

tryca polimerowa w izolacji jest niestechiome-
trycznie utwardzona i z pewnością występują  
w niej faza lepkosprężysta oraz reaktywne sub-
stancje chemiczne. Należy więc przypuszczać, 
że izolacja cewki będzie bardziej podatna na 
termomechaniczne starzenie, w tym m.in. na 
delaminację spowodowaną drganiami mecha-
nicznymi.  

 
Rys. 5. Wpływ czasu wibracji na charakterystyki 

Cole-Cole izolacji silnika 6 kV 

Dlatego poddano ją drganiom wymuszonym 
przez wibrator indukcyjny, przy czym cewkę 
zamocowano obustronnie na sztywno, a zmien-
ną siłę o częstotliwości 50 Hz przyłożono na 
środku między punktami zamocowania. Od-
ległość między punktami zamocowania wyno-
siła 550 mm, natomiast amplituda drgań w pun-
kcie przyłożenia siły 0,15 mm.  
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Tablica. 1  

Wpływ czasu wibracji na parametry relaksacji w 

zakresie 10
-1
÷10

3
 Hz w izolacji cewki silnika  

6 kV 
 

Czas wibracji [h]  
Parametr 

0 168 672 

σ0 [S/cm] 1.2e-16 4.0e-16 4.5e-16 

N 3.3e-01 5.0e-01 6.5e-01 

∆ε1 1.6e+00 2.1e+00 2.6e+00 

τ1 [s] 2.3e-02 1.2e-01 4.5e-01 

 
Z pokazanych na rysunku 5 zależności Cole-
Cole ( )εε ′=′′ f  wynika, że wibracje spowodo-

wały wzrost przenikalności elektrycznej ( ε ′ )  
w całym zakresie badanych częstotliwości  
(10-4÷106 Hz), podczas gdy nie obserwowano 
istotnych zmian stratności ( ε ′′ ). Wykonana przy 
pomocy równania (1) analiza części rzeczywi-
stej i urojonej zespolonej przenikalności elek-
trycznej wykazała, że w zakresie 10-1÷103 Hz 
występuje duża struktura relaksacyjna, która 
dominuje nad wysoko- i  niskoczęstotliwościo-
wymi relaksacjami. Wyliczone parametry (ta-
blica 1) dowodzą, że są to procesy dipolowe 
według modelu Havriliaka – Negamiego o stałej 

czasowej τ =2.3·10-2 s i szerokim oraz 
niesymetrycznym rozkładem jej wartości  

(α = 0,21, β = 0,79). Wartość stałej czasowej τ  
wskazuje, że tą relaksującą strukturą jest 
obszerna faza lepkosprężysta. Bowiem  

β-relaksacja utwardzonej żywicy występuje w 
przedziale 10-6÷10-8 Hz, natomiast stała czasowa 
polaryzacji ładunku przestrzennego na granicy 
faz wynosi około 101÷103 sekund. Zatem, 
uwzględniając fakt bardzo niskiej temperatury 
zeszklenia Tg, można z dużą pewnością 
stwierdzić, że izolacja badanej cewki nie ma 
optymalnej struktury morfologicznej. 
Obserwowany wzrost przewodnictwa oraz 
współczynnika N jest rezultatem powstawania 
sprzyjających warunków do zwiększonej dyfuzji 
wolnych jonów w postaci np. powiększania ob-
jętości swobodnej przestrzeni lub generacji in-
kluzji czy też promotorów dyfuzji. Łatwiejszy 
ich transport umożliwiać może np. generacja w 
matrycy polimerowej dodatkowych grup OH

¯ 
lub –O¯ jako rezultatu rozrywania wiązań adhe-
zyjnych. Nie bez znaczenia jest również rosnąca 
w procesie delaminacji ilość nośników ładunku, 
których źródłem jest szkło lub mika (jony Na+ 

oraz K+ ). Warto przy tym zaznaczyć, że wartość 
współczynnika N = 1 występuje w układzie o jo-
nowym przewodnictwie. Dla N < 1 przewod-
nictwo ma charakter elektronowo-jonowy. W 
sytuacji rozbudowanej i dominującej w relaksa-
cji fazy lepkosprężystej wolnozmienne zjawiska 
relaksacyjne łatwiej jest obserwować poprzez  
wyznaczenie funkcji relaksacji prądów polary-
zacji i depolaryzacji oraz ich analizę z wykorzy-
staniem fenomenologicznego modelu opisanego 
równaniem (2). Wynika z niej (tablica 2), że w 
izolacji cewki występuje duża relaksacja pocho-
dząca od termicznie aktywowanych jonowych 
nośników ładunku („N” bliskie jedności). Jest 
ona niezależna od czasu trwania wibracji i do-
minuje ona nad pozostałymi strukturami dipo-
lowymi. 

 
Rys. 6. Wpływ czasu trwania wibracji na prąd 

upływu I0 

Wyraźny wpływ wibracji obserwowano nato-
miast w zmianach przewodnictwa DC oraz  
w zmianach ładunków zawartych w relaksacjach 
wolnozmiennych. Pokazana na rysunku 6 zależ-
ność wyznaczonego z równania (2) prądu 
upływu I0 od czasu wibracji dowodzi, że  
w miarę ich przedłużania rośnie przewodnictwo 
izolacji, co jest potwierdzeniem danych uzyska-
nych z analizy częstotliwościowej.  
Wzrost ładunków zawartych w polaryzacji 
strukturalnej i na granicy faz (Q2) oraz polaryza-
cji dotyczącej dryftu jonów na odległości ma-
kroskopowe ( Q3 ) – rysunek 7 oraz tablica 2., 
sugeruje, że wibracje powodują przede wszyst-
kim wzrost ilościowy relaksujących domen, a 
nie ich przemiany morfologiczne. Podsumowu-
jąc dane otrzymane z analizy charakterystyk 
prądowo – czasowych można stwierdzić, że wy-
pływające z nich wnioski są podobne do wnio-
sków wyprowadzonych z pomiarów w dziedzi-
nie częstotliwości. 
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Rys. 7. Charakterystyka prądu depolaryzacji w 

cewce silnika 6 kV po 1008 godzinach wibracji 

Wynika z nich, że w przypadku badanej cewki 
silnika WN, wibracje powodują wzrost prze-
wodnictwa stałoprądowego oraz zmniejszanie 
stopnia uporządkowania szerokiego spektrum 
struktur nadmolekularnych w izolacji, co skut-
kuje wzrostem przenikalności dielektrycznej 
układu i polaryzowalności w przedziale często-
tliwości od VLF do HF. Takie procesy na ogół 
sprzyjają powstawaniu w objętości izolacji hete-
roładunku oraz rozwojowi drzewienia elek-
trycznego na granicy faz 
W nieprawidłowo usieciowanych kompozytach 
termoutwardzalnych obserwuje się kontynuację 
reakcji chemicznych. Zachodzą one bardzo po-
woli i mogą trwać nawet kilka lat. Mimo, że ich 
rodzaj oraz kinetyka w znacznym stopniu zależą 
od warunków środowiskowych (np. tempera-
tura, wilgoć, naprężenia mechaniczne i elek-
tryczne), pewne jest jednak, iż są to destruk-
tywne reakcje z udziałem najsłabszych miejsc 

struktury tj. fazy lepkosprężystej oraz granicy 
między żywicą a zbrojeniem. Kierując się tymi 
przesłankami powtórnie zbadano cewkę silnika 
po 1,5-rocznym leżakowaniu w temperaturze ok. 
200C i wilgotności względnej RH≈70%. Analiza 

charakterystyki strat ( )ff=′′ε  wykazała, że  

w izolacji pojawił się ładunek przestrzenny  

o czasie relaksacji sek5,27≈τ . Jego wartość 

jest tak duża, że dominuje on nad pozostałymi 
procesami polaryzacyjnymi (rys.7). Biorąc pod 
uwagę znane w technologii chemicznej  
i wzmiankowane wyżej procesy, z dużą pewno-
ścią można przypuszczać, że źródłem tej relak-
sacji jest heteroładunek na granicy faz, który 
powstał w procesie delaminacji lub też che-
micznej korozji.  Wynika stąd jednoznaczny 
wniosek, że zamontowanie badanej cewki w sil-
niku doprowadzi do znacznego skrócenia czasu 
pracy. Praktyka eksploatacyjna wskazuje, że 
wystarczy kilka ciężkich rozruchów silnika po-
łączonych ze chwilowym wzrostem temperatury 
izolacji do około 150 0C, aby izolacja o takiej 
strukturze została trwale uszkodzona. Należy 
przy tym podkreślić, że przedstawiona wyżej 
analiza zachowań dielektrycznych w dziedzinie 
częstotliwości i czasu oraz fizyczna interpretacja 
zjawisk jest spójna z modelami procesu drze-
wienia elektrycznego i roli naprężeń mecha-
nicznych oraz wibracji w jego rozwoju. 

Tablica. 2. Parametry funkcji relaksacji w izolacji silnika WN poddanej oddziaływaniu wibracji 

Parametr A1 

[A] 
N 
 

Q2 

[C] 
t2 
[s] 

Q3 

[C] 
t3 
[s] 

I0 
[A] 

( )tfipol =  

0h 2,6⋅10-9 0.93 5,5⋅10-8 4260 3,6⋅10-7 56600 6.5⋅10-12 

168h 2,9⋅10-9 1.04 3,8⋅10-8 1008 1,9⋅10-7 11212 9.7⋅10-12 

672h 5,2⋅10-9 0,95 1,6⋅10-7 922 5,6⋅10-7 15342 2,7⋅10-11 

1008h 7,4⋅10-9 0.93 7,4⋅10-7 847 1,9⋅10-6 17710 4,0⋅10-11 

( )tfidepol =  

0h 2,4⋅10-9 0,99 3,2⋅10-8 1696 2,6⋅10-7 24261 ─ 

168h 3,1⋅10-9 1,06 4,2⋅10-8 1328 2,4⋅10-7 17338 ─ 

672h 5,6⋅10-9 0,98 1,0⋅10-7 2100 3,5⋅10-7 19521 ─ 

1008h 7,4⋅10-9 0,86 2,2⋅10-7 3194 5,3⋅10-7 21351 ─ 
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Rys. 8. Analiza częstotliwościowej charaktery-

styki stratności cewki silnika 6 kV po 1,5-rocz-

nym leżakowaniu 
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