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MONITORING STANU IZOLACJI UZWOJEŃ SILNIKÓW WN 

 
MONITORING OF THE CONDITION OF WINDING INSULATION OF HIGH-

VOLTAGE MOTORS  
 

Abstract: On-line Partial Discharge testing is a recognized test method for detection of stator winding insula-

tion problems. Although periodic on-line tests are frequently used to monitor the health of the winding insula-

tion of high voltage stators, continuous on-line monitoring of medium voltage motor windings (rated up to  

6 kV) has, been less frequently used. However in the past seven years various utility and industrial plants have 

adapted a new technology. 

1. Wstęp 
Nowoczesne podejście do sposobów eksplo-

atacji i remontów silników elektrycznych w 

szczególności wysokonapięciowych (WN) wy-

maga indywidualnego traktowania każdego sil-

nika w napędzie przemysłowym. Każdy silnik 

powinien być poddawany indywidualnej ocenie 

diagnostycznej [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 22 23, 24]. Określenie stanu 

technicznego silnika wyznacza dalszy sposób 

postępowania. Może to być realizowane 

w dwojaki sposób [8, 24]: 

1. Sprawdzenie stanu technicznego silnika po-

przez porównanie wyników pomiarów tech-

nicznie niezbędnych z pewnym poziomem 

określanym jako dopuszczalny. 

2. Monitorowanie trendu zmian wielkości po-

miarowych, ekstrapolowanie wyników pomia-

rów w celu przewidzenia terminu osiągnięcia 

poziomu niedopuszczalnego. 

Przekroczenie w pomiarach maksymalnego po-

ziomu dopuszczalnego równoznaczne z osią-

gnięciem poziomu niedopuszczalnego oznaczać 

powinno skierowanie silnika w najbliższym 

czasie do remontu. 

W krajowych zakładach przemysłowych, naj-

bardziej rozpowszechniony jest system spraw-

dzania stanu technicznego silników przez ich 

okresowe pomiary diagnostyczne off-line i on-

line. Mierzone są najczęściej; rezystancja izo-

lacji, temperatura uzwojeń, drgania węzłów ło-

żyskowych, temperatura łożysk, prąd stojana. 

Drgania i prąd analizuje się w dziedzinie czasu  

i częstotliwości. Pomiary prowadzone są cyk-

licznie wg harmonogramu; np. raz na tydzień, 

co 2 tygodnie, co miesiąc, kwartał, co ½ roku, 

co rok. Pogorszenie stanu technicznego najczę-

ściej zwiększa częstotliwość pomiarów. W za- 

 
 

kładach mających wyspecjalizowane służby 

diagnostyczne w oparciu o wyniki pomiarów 
tworzone są bazy danych. W sposób szczególny 

traktuje się tzw. maszyny krytyczne, (maszyny 

o znaczeniu krytycznym, nie mające dublerów), 

które poddawane są z reguły częstszym pomia-

rom. Program badań tych maszyn jest bardziej 

złożony. 

2. Monitoring stanu izolacji uzwojeń 
Maszyny o znaczeniu krytycznym coraz czę-

ściej objęte są monitorowaniem. W ocenie wła-

snej wyróżnić można kilka rodzajów monito-

rowania. Podział zasadniczy układów monito-

rujących sprowadza się do wyróżnienia [6, 7]: 

układów monitorowania zabezpieczającego i u-

kładów monitorowania predykcyjnego. 

1. Układy monitorowania zabezpieczającego [6, 

7] umożliwiają szybkie (natychmiastowe) roz-

poznanie niekorzystnej zmiany stanu technicz-

nego maszyny i wymuszają stosowną reakcję 

„obronną” np. typu wyłączenie. Niekorzystna 

zmiana stanu technicznego maszyny dotyczy 

zarówno możliwych zagrożeń dla obsługi tech-

nicznej, jak również zagrożeń dla cyklu produk-

cyjnego. Monitorowanie zabezpieczające bazu-

je na czujnikach pomiarowych zainstalowa-

nych na stałe. Realizacja procedury pomiaro-

wej polega na ciągłym, bieżącym porównywa-

niu poziomu wielkości mierzonych, a charakte-

ryzujących stan techniczny maszyny z ustalony-

mi poziomami progowymi. Przekroczenie po-

ziomu progowego najczęściej uruchamia sygna-

lizację alarmową i powoduje wyłączenie ma-

szyny. W celu uniknięcia przypadkowych wyłą-

czeń spowodowanych zakłóceniami stosowana 

jest swoista organizacja logiczna, która sprowa-
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dza się do wymogu przekroczenia conajmniej 

przez dwie wielkości pomiarowe swoich war-

tości progowych by uruchomić program „stop”. 

2. Układy monitorowania predykcyjnego [6, 7] 

prowadzą szczegółową analizę dostępnych syg-

nałów w celu uzyskania możliwie wczesnego 

ostrzeżenia o niewielkich nawet zmianach stanu 

technicznego maszyny. Monitorowanie predyk-

cyjne zawiera proces przewidywania na pod-

stawie analizy trendów, oraz szczegółową oce-

nę elementów składowych analizy sygnałów w 

dziedzinie czasu i częstotliwości. Dla pełnej 

oceny stanu technicznego maszyny należy uw-

zględnić wpływ zmiennych charakteryzują-

cych proces produkcyjny. 

Monitorowanie zabezpieczające wymaga po-

miarów i porównań dokonywanych bez przer-

wy, dla zapewnienia szybkiej reakcji, niezbę-

dnej dla zapewnienia bezpieczeństwa obsłudze 

technicznej i maszynie [6, 7]. Monitorowanie 

predykcyjne wymaga czasu dla szczegółowej 

analizy złożonych charakterystyk, jest wyko-

nywane okresowo co pewien czas. Monitoro-

wanie predykcyjne może być realizowane w 

trybie ciągłym przy użyciu czujników zainsta-

lowanych na stałe, albo w trybie okresowym, 

przy pomocy urządzeń przenośnych [6, 7]. Naj-

nowsze układy monitorujące łączą w sobie ce-

chy układów zabezpieczających i predykcyj-

nych. 

W ocenie własnej, w przemysłowych rozwią-

zaniach urządzeń monitorujących ciągle silniki 

elektryczne, urządzenia te są w stanie reagować 

na zmiany w czasie 0.1 sekundy przy pomia-

rach drgań (COMPASS) i teoretycznie nieco 

ponad sekundę przy pomiarach wnz (ADWEL, 

IRIS, CUTLER-HAMMER, VIBROCENTER). 

Przy pomiarach wnz ze względu na wielokana-

łowość oraz konieczność sprawdzania na bieżą-

co poziomu zakłóceń, czas wydłuża się do kilku 

minut. Jedyną różnicą między monitorowaniem 

ciągłym i okresowym jest odstęp czasowy mię-

dzy kolejnymi pomiarami. Monitorowanie 

okresowe opiera się najczęściej na pomiarach 

wartości ogólnych uzupełnionych analizą syg-

nałów w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz 

analizą trendów dla prognozowania rozwoju 

uszkodzeń, wzbogaconych informacjami o pa-

rametrach procesu produkcyjnego [6, 7]. 

Autor miał możliwość zapoznania się osobiście 

z najbardziej rozpowszechnionymi na świecie 

systemami monitoringu stanu izolacji silników 

elektrycznych. Są to wyroby amerykańskiej 

firmy CUTLER-HAMMER, dwóch kanadyj-

skich firm ADWEL i IRIS oraz rosyjskiej firmy 

VIBROCENTER. Zdaniem autora są to najlep-

sze na świecie systemy monitorujące, które w 

liczbie znacznie ponad tysiąc pracują w najbar-

dziej odpowiedzialnych napędach; przemysłu 

energetycznego - hydroelektrownie, elektrow-

nie atomowe i konwencjonalne, przemysłu pe-

trochemicznego, chemicznego, hutniczego, gór-

niczego.  

Wymienione wyżej firmy są czołowymi świa-

towymi producentami aparatury do diagnostyki 

maszyn elektrycznych i pionierami we wpro-

wadzaniu pomiarów wyładowań niezupełnych 

do oceny stanu izolacji generatorów i silników. 

Urządzenia do monitoringu stanu izolacji silni-

ków tych firm opierają się na wykorzystaniu 

pomiarów wnz generowanych przez układy 

izolacyjne silników. W ocenie własnej do-

świadczenia zdobyte przez zespoły badawcze 

przy opracowywaniu systemów oceny stanu 

izolacji generatorów oraz hydro-generatorów po 

pewnych modyfikacjach zostały przeniesione 

na systemy oceny stanu izolacji silników. W 

zasadzie systemy te są podobne. 

Do grupy firm wytwarzających aparaturę do 

monitorowania stanu izolacji uzwojeń silników, 

należy zaliczyć firmę ELECO Electrical Pro-

jects z Aberdeen w Szkocji która wykorzystuje 

prace badawcze prowadzone w Robert Gordon 

University z Aberdeen sponsorowane przez 

British Petroleum [9, 10, 14]. Firma ta propo-

nuje system STATORMONITOR. System ten 

oparty jest na pomiarze wnz silników przy wy-

korzystaniu wysokoczułych sztywnych cewek 

Rogowskiego w wersji nierozłącznej lub roz-

łącznej instalowanych na stałe lub mobilnych. 

Cewki montowane są w skrzynce zaciskowej 

silników na przewodach zasilających lub na za-

ciskach silnika. Sygnał z cewek pod-dawany 

jest analizie po wcześniejszym scałkowaniu  

i filtracji filtrem środkowozaporowym nasta-

wionym na częstotliwość zasilania. Interpreta-

cja wyników polega na określeniu wielkości ła-

dunku wyładowań i na analizie fazowo-roz-

dzielczej [12]. Konieczne jest odwoływanie się 

do bazy danych wyników modelowych otrzy-

manych wcześniej przez firmę. 

Układy monitorujące stan izolacji silników 

można podzielić na [24]: 

1. Układy do monitoringu ciągłego. 

2. Układy do monitoringu okresowego. 

W przypadku monitoringu ciągłego urządzenie 

w całości łącznie z czujnikami jest zainstalo-

wane na stałe na silniku. Przy monitoringu 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 77/2007 193

okresowym czujniki zainstalowane są na stałe, 

a urządzenie analizujące jest przenośne. 

Na rys. 1. przedstawiono w uproszczeniu sche-

mat blokowy przykładowego układu do moni-

toringu ciągłego stanu izolacji uzwojeń silni-

ków. Czujnikami wnz są: 3 kondensatory sprzę-

gające bezindukcyjne, bezwyładowaniowe w 

opcji 80 pF, 500 pF, 6 (lub więcej) termorezy-

storów RTD. Mogą być podłączone równocze-

śnie dalsze czujniki np.: 3 cewki Rogowskiego, 

czujniki HFCT, RFCT, SSC [24]. Prąd silnika 

jest mierzony dodatkową cewką Rogowskiego 

(niskoczęstotliwościową) lub przekładnikiem 

prądowym. Równocześnie mierzona jest tempe-

ratura uzwojeń silnika oraz wilgotność wzglę-

dna. Pomiary mogą być wykonywane w za-

sadzie w dowolnej opcji czasowej poczynając 

od okresu co 5 sekund. Wielkościami mierzo-

nymi są: n, q, ϕ, Qm, PDI, NQN+, NQN- [24]. 

Oprogramowanie umożliwia wizualizację wyni-

ków w opcji: wartości maksymalne, uśrednione, 

minutowe, godzinowe, dobowe, tygodniowe, za 

różne czasookresy pracy, w jednostkach bez-

względnych i względnych. Istnieje możliwość 

liczenia współczynników korelacji. Podstawo-

wą jednostką dla Qm są mV i V. Jeżeli tory po-

miarowe są wcześniej wykalibrowane (przypa-

dek bardzo rzadki) wtedy Qm można wyrażać  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Uproszczony schemat blokowy przykła-
dowego układu do monitoringu ciągłego stanu 

izolacji uzwojeń silników 

w jednostkach ładunku. Ograniczenie wpływu 

zakłóceń jest podobne jak w systemach do 

oceny stanu izolacji generatorów i hydrogene-

ratorów PDA [24]. Istnieje możliwość dodat-

kowego wykorzystania kanału szumowego co 

umożliwia ustawienia wartości progowych po-

ziomu sygnału uznanego za użyteczny. Urzą-

dzenie posiada możliwość podania na układ 

przekaźnikowo – stycznikowy informacji o 

przekroczeniu progów alarmowych dla Qm, PDI 

i trendu. Autor uczestniczył w badaniach stanu 

izolacji silnika o mocy 7 MW, 6 kV, izol. F  

z napędu o znaczeniu krytycznym. Przykładowe 

wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 2. 

 

 

 

 

Rys. 2. Silnik o mocy 7 MW, 6 kV pomiar wnz 

przy użyciu kondensatorów i RTD, wykresy: 

Qmax, częstotliwości wnz – (PPC), PDI , tempe-

ratury, wilgotności i obciążenia silnika dla 

trybu dziennego 
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Był to monitoring stanu izolacji silnika z po-

miarami wykonywanymi co godzinę. Pomiary 

wnz wykonywane były przy użyciu 3 konden-

satorów pomiarowych 80 pF – CC_A, CC_B  

i CC_C, podpiętych do zacisków fazowych sil-

nika: U, V, W oraz przy użyciu 6-ciu termore-

zystorów – RTD01A, RTD04A, RTD02B, 

RTD05B, RTD03C i RTD06C z czego 3 znaj-

dowały się od strony napędowej, dalsze 3 od 

strony przeciwnapędowej, po 2 termorezystory 

na fazę U(A), V(B), i W(C). Równocześnie 

mierzony był prąd stojana, temperatura uzwojeń 

stojana oraz wilgotność względna. Przed uru-

chomieniem monitoringu stanu izolacji, autor 

wykonał pomiary stanu izolacji off-line; izolacji 

głównej dla każdej fazy oraz izolacji międzyfa-

zowej (rozpięto punkt gwiazdowy) testem Me-

ggera. 

Z badań off-line stanu izolacji silnika wyni-

kało, że izolacja główna fazowa i międzyfa-

zowa jest bardzo dobra. Zwracała jednak uwagę 

znaczna różnica w wartościach rezystancji dla 

izolacji fazowej i międzyfazowej. 

Pomiary wnz silnika nie były poprzedzone in-

dywidualną kalibracją toru pomiarowego bo 

silnika nie można było rozebrać.  

Z analizy wyników pomiarów wnz wspomnia-

nego silnika wykonanych w trybie godzino-

wym, dziennym i miesięcznym wynikają na-

stępujące wnioski: 

1. Sygnał wnz z kondensatorów jest większy niż 

z czujników RTD, dla parametru Qmax zawiera 

się w przedziale 114÷75 mV, a dla RTD  

w przedziale 46÷19 mV, w trybie uśrednionym 

miesięcznym. 

2. Największą aktywność wnz wykazuje faza 

V(B) przy pomiarze kondensatorem pomiaro-

wym, 114÷113 mV dla parametru Qmax uśred-

nionego, dalej faza W(C) poziom 83÷80 mV,  

a następnie faza U(A) poziom 75÷74 mV w try-

bie uśrednionym miesięcznym. 

3. Przy pomiarach czujnikami RTD największą 

aktywność wnz dla parametru Qmax wykazuje 

faza U(A) – RTD04, poziom 48÷52 mV,  

a następnie faza W(C) – RTD03C, poziom 

36÷35 mV w trybie uśrednionym miesięcznym. 

4. Parametr Qmax zarówno dla pomiarów wyko-

nanych kondensatorami jak i czujników RTD 

wykazuje duże zróżnicowanie. 

5. Częstotliwość wnz również wykazuje duże 
zróżnicowanie zarówno przy pomiarach wyko-

nywanych kondensatorami jak i czujnikami 

RTD. 

6. Największe częstotliwości wnz wykazuje 

faza V(B) przy pomiarze kondensatorem, około 

11000 impulsów/s, dla pozostałych faz; około 

4000÷5000 impulsów/s. Podobne pomiary wy-

konane czujnikami RTD wykazują wartości 

11÷120 razy mniejsze. 

7. Parametr PDI uśredniony, również jest naj-

większy dla fazy V(B) – około 2,64 mW przy 

pomiarze kondensatorem, dla faz U(A) i W(C) 

mamy wartości z przedziału 0,83÷0,9 mW. 

Przy pomiarze czujnikami RTD największe 

wartości rzędu 0,4÷0,35 mW występują dla 

fazy W(C) i U(A). 

8. Największą wyróżniającą się intensywność 

wnz wykazuje uzwojenie fazy V w szczegól-

ności na początku – obszar około 15%. Daje to 

podstawę do zaproponowania wykonania w do-

godnym czasie przeglądu tego obszaru uzwoje-

nia silnika, od zacisku w skrzynce poczynając. 

9. W czasie przeglądu należałoby również 

zwrócić uwagę na czoła uzwojeń w okolicach 

czujników RTD03C i RTD04A. 

10. Analiza fazowa-rozdzielcza wnz wykazuje 
stan zrównoważenia wnz o polaryzacji ujemnej 

i dodatniej z lokalnymi przewagami polaryzacji 

dodatniej, oznacza to występowanie punktów 

generacji wnz w środku izolacji oraz w oko-

licach czół. 

11. W okresie miesięcznym nie stwierdzono 

wyraźnej zależności intensywności wnz od 

temperatury, wilgotności względnej i obciąże-

nia silnika. 

12. Pomiary wnz wykonywane czujnikami 

RTD wyraźnie poszerzają obszar informacji  

o wnz badanego silnika. 

13. Ogólnie stan izolacji silnika 7 MW, 6 kV na 

podstawie wyników pomiarów wnz nie budzi 

zastrzeżeń. 

Na rys. 3. przedstawiono krzywą życia układu 

izolacyjnego dla przykładowej maszyny elek-

trycznej wg firmy IRIS [11]. Firma ta propo-

nuje przy monitoringu stanu izolacji maszyn 

elektrycznych ustawić progi alarmowe dla wiel-

kości pomiarowych NQN i Qm [11, 25]. Progi te 

ustala się w oparciu o pierwsze pomiary na da-

nej maszynie oraz w oparciu o swoją bazę da-

nych lub bazę firmy. Baza danych firmy po-

wstaje sukcesywnie od 1992 roku i w roku 2000 

liczyła 28563 pomiarów [25] z testów na ma-

szynach elektrycznych (turbogeneratory – 33%, 

hydrogeneratory –49% i silniki –18%). Spośród 

znacznie większej liczby testów, były brane pod 
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uwagę tylko te testy, gdy maszyna pracowała 

przy normalnych temperaturach w warunkach 

pełnego obciążenia lub przy obciążeniu nie-

wiele mniejszym. Testy do których były jakieś 

wątpliwości odrzucano. Wyniki testów pogru-

powano w zależności od napięcia znamiono-

wego maszyn, sposobu ich chłodzenia oraz w 

zależności od rodzaju czujnika używanego do 

pomiarów wnz. Następnie wyniki analizowano 

ze względu na to, jakie wartości NQN oraz Qm 

są reprezentatywne kolejno dla populacji - 25%, 

50%, 75% i 90% maszyn. Ustalono w ten spo-

sób progi 25%, 50%, 75% i 90% - we. W wy-

niku długoletnich badań zaproponowano, aby 

ustawienie progu alarmowego dla wartości np. 

Qm danego silnika polegało na wyborze warto-

ści Qm reprezentującej próg  

 

Rys. 3. Przykładowa krzywa życia układu 

izolacyjnego maszyny elektrycznej według 

firmy IRIS [11] 

Objaśnienia do rysunku: 

1. Nowe uzwojenie. 

2. Eksploatacyjne, wolne zużywanie się 

izolacji. 

3. Eksploatacyjne, wyrażne, widoczne zu-

żywanie się izolacji. 

4. Przyspieszone zużywanie się. 

5. Uszkodzenie izolacji. 

wyższy od wartości początkowej. Przykładowo, 

dla silnika o napięciu znamionowym 6 kV 

zmierzono po jego uruchomieniu Qm przy uży-

ciu kondensatora 80 pF i stwierdzono, że 

Qm=48mV. W oparciu o bazę danych firmy po-

równuje się wynik bieżący z wartościami pro-

gowymi i kwalifikuje wynik do grupy: wartości 

dla 75% maszyn [25]. Wartość progu alarmo-

wego wybiera się z progu wyższego, to znaczy 

dla grupy 90% . Z bazy danych wynika, że próg 

ten wynosi 287 mV [25]. Ustawia się więc próg 

alarmowy dla Qm=287 mV. Oznacza to, że po 

przekroczeniu przez Qm wartości 287 mV 

można się spodziewać problemów z izolacją 

silnika. Z wieloletnich doświadczeń firmy IRIS 

wynika, że progi alarmowe nie zależą od mocy 

maszyny tylko od jej klasy napięciowej, rodzaju 

chłodzenia i typu czujnika wnz [25]. Zalecaną 

formą interpretacji bieżącej wyników zwłaszcza 

przy wątpliwościach są konsultacje z eksper-

tami za pośrednictwem Internetu. 

3. Uwagi i wnioski 
Autor na podstawie swoich dotychczasowych 

doświadczeń uważa, że monitoring stanu izo-

lacji silników elektrycznych podobnie jak i in-

nych maszyn elektrycznych w warunkach 

przemysłu krajowego jest celowy i technicznie 

możliwy. Monitoring można prowadzić  

w oparciu o wszystkie dostępne czujniki wnz. 

W ocenie autora najprościej w oparciu o najbar-

dziej rozpowszechnione w maszynach elek-

trycznych i najtańsze czujniki – termorezystory 

(RTD), służące do pomiarów temperatury 

uzwojeń. Należy je dodatkowo wyposażyć w 

zespoły antenowe przez co stają się czujnikami 

wnz typu antena na zakres MHz - owy [24]. 

Sprawą najważniejszą przy monitoringu stanu 

izolacji silników jest śledzenie na bieżąco 

trendu zmian wielkości mierzonych w szcze-

gólności: Qm, NQN, PDI, rozkładów fazowo-

rozdzielczych. Jeżeli zostanie zauważony gwał-

towny wzrost wielkości mierzonych, np.: 2, 3-

krotny wzrost w okresie miesiąca, intensywny 

wzrost eksponencjalny, to silnik należy zatrzy-

mać. Następnie trzeba przeprowadzić dokładny 

przegląd silnika, połączony z czynnościami 

konserwacyjno – serwisowymi. Należy się li-

czyć z koniecznością wykonania małego re-

montu uzwojenia.  

Przed uruchomieniem silnik należy sprawdzić, 

wykonując pomiary stanu izolacji off-line. Ko-

rzystnie, gdy będą to również pomiary wnz. Je-

żeli wykonane zabiegi nie poprawią w sposób 

satysfakcjonujący stanu izolacji konieczny jest 

pełny remont uzwojenia. 

Autor uważa, że silnik należy natychmiast za-

trzymać, gdy przy obserwowanym ciągłym in-

tensywnym wzroście aktywności wnz pojawia 

się anomalia polegająca na gwałtownym obni-

żeniu się aktywności i nie jest to spowodowane 

warunkami pracy. W ocenie własnej taka sytu-

acja jest alarmowa i wymaga natychmiasto-

wego wyjaśnienia. Należy dokonać przeglądu 

silnika i aparatury monitorującej stan izolacji, 

zwłaszcza sprawdzić czujniki wnz. 

 

 

Qm, NQN 

Poziom alarmu 
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