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MONITOROWANIE  STANU TECHNICZNEGO UKŁADU 

IZOLACYJNEGO GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH 
 

THE CONDITION OF SYNCHRONOUS GENERATOR INSULATION SYSTEM 
MONITORING 

 
Abstract: High power synchronous generators (turbo and hydro generators) are very expensive electrical ma-
chines. The manufacturer must be sure that his product will not be failure during warranty period. The user 
wants to operate with minimized costs of maintenances and repairs. Tests of insulation should be satisfied for 
the manufacturer and the user. 
The article refers to range of diagnostic tests of generators insulation by “Ramowa Instrukcja Eksploatacji 
Generatorów Sychronicznych” published by one of the firm making tests of electrical machines in energetic. 

1. Wstęp 
Ocena stanu technicznego izolacji uzwojeń ma-
szyn elektrycznych jest potrzebna: 
• dla producenta maszyny w celu gwarancji, Ŝe 

maszyna nowa bądź po remoncie w czasie 
gwarancyjnym nie ulegnie uszkodzeniu, 
uszkodzenie w okresie gwarancyjnym jest 
kosztowne dla producenta, a awaria w krót-
kim okresie pogwarancyjnym obniŜa jego 
wiarygodność jako dobrego producenta, 

• dla właściciela maszyny w celu prognozowa-
nia czasu niezawodnej pracy maszyny oraz 
przewidywania i planowania prac konserwa-
cyjnych uzwojenia, bądź jego wymiany. 

Te dwa róŜne cele powodują, Ŝe metody bada-
nia i oceny aktualnego stanu technicznego 
układu izolacyjnego uzwojenia nie muszą być 
identyczne. Dla producenta finalnym badaniem 
układu izolacyjnego uzwojenia jest próba na-
pięciowa. Wynik tej próby jest wpisywany do 
dokumentacji techniczno – odbiorczej i jest on 
podstawą odbioru maszyny elektrycznej przez 
kupującego. Producent musi mieć zatem pew-
ność, Ŝe maszyna elektryczna z wynikiem po-
zytywnym przejdzie próbę napięciową. Właści-
ciel lub uŜytkownik maszyny jest zaintereso-
wany jak najdłuŜszym okresem eksploatacji 
maszyny przy minimalnych kosztach konser-
wacyjnych i remontowych, przy czym powinien 
znać jej  stan techniczny, aby mieć pewność jej 
bezawaryjnej pracy. Awaria maszyny w czasie 
eksploatacji generuje koszty, często wielokrot-
nie przekraczające koszt naprawy, bądź wy-
miany maszyny. Dla uŜytkownika maszyny 
elektrycznej ocena stanu technicznego układu 
izolacyjnego powinna być wiarygodna, jednak 

 
 

co jest niezwykle istotne, aby same badania on-
line lub off-line układu izolacyjnego maszyny 
na stanowisku eksploatacyjnym, nie powodo-
wały pogorszenia jej stanu technicznego izola-
cji. 
Generatory synchroniczne duŜej mocy (turbo-
generatory i hydrogeneratory)  są maszynami 
elektrycznymi drogimi, producent chce mieć 
pewność, Ŝe w okresie gwarancyjnym nie ule-
gną awarii, a uŜytkownik chce je eksploatować 
przy minimalnych kosztach, w tym konserwa-
cyjnych i remontowych. Badania układu izola-
cyjnego powinny zatem satysfakcjonować za-
równo producenta jak i uŜytkownika. 
 

2. Badanie układu izolacyjnego w czasie 
fabrykacji maszyny 
ZagroŜenie uszkodzenia układu izolacyjnego 
stwarzają wyładowania niezupełne. Wyładowa-
nia niezupełne występują najczęściej między 
miedzią, a izolacją przewodów i między izo-
lacją przewodów, a izolacją główną. W jednym  
i drugim przypadku najczęściej pierwsza uszka-
dza się izolacja przewodów. Zwarcie między-
przewodowe powoduje lokalne przegrzanie  
i uszkodzenie izolacji głównej.  
Badania układu izolacyjnego generatorów w 
czasie ich produkcji są badaniami technolo-
gicznymi. KaŜda firma wytwórcza ma własną 
technologię wytwarzania maszyny i technologią 
tą nie chwali się, a wręcz przeciwnie, objęta ona 
jest tajemnicą. Z tego względu firmy nie pa-
tentują technologii wytwarzania, jakkolwiek 
jest to dopuszczalne, gdyŜ w opisie patentowym 
ujawnia się tajemnice, które konkurencja moŜe 
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wykorzystać. Badania technologiczne omówio-
ne w tym punkcie są koncepcją autora. 
 

2.1. Układ izolacyjny uzwojenia twornika  

Układ izolacyjny uzwojenia twornika genera-
tora synchronicznego obejmuje izolację prze-
wodów elementarnych i izolację główną. Jest to 
izolacja wysokonapięciowa. Przy izolacji nie-
jednorodnej natęŜenie pola elektrycznego moŜe 
generować wyładowania niezupełne. Jakość 
wykonania izolacji przewodów elementarnych 
jest trudna do sprawdzenia. Przewodów tych 
jest duŜo, a ich kształt jest dopasowany do 
przepleceń – rys.1.  
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Rys. 1. Pręt uzwojenia (a) wykonany z 10-iu 
przewodów elementarnych (b) z przepleceniami 
w części Ŝłobkowej(c) 
 

Z rys. 1 widać, Ŝe powierzchnia pręta złoŜona z 
przewodów elementarnych (czasem kilkudzie-
sięciu) nie jest równa. Izolacja przewodowa 
moŜe być nakładana po ukształtowaniu prze-
wodów elementarnych (rys. b), bądź moŜe być 
nakładana przed ich uformowaniem. W pierw-
szym przypadku (jeśli to jest taśma np. 
NOMEX) występuje zagroŜenie, Ŝe na zgię-
ciach przewodu taśma niedokładnie przylega do 
przewodu. W drugim przypadku, przy zginaniu 
przewodu zaizolowanego, moŜe dochodzić do 
zagniecenia i mikropęknięć izolacji. Według  
informacji autorów jakość wykonania izolacji 
przewodów elementarnych sprawdza się po-
przez oględziny.  Większy problem stwarza 
wypełnienie pustych przestrzeni, pokazanych 
na przekrojach pręta B-B  i C-C  (rys.1 c) izo-
lacją główną. Są to potencjalne miejsca lokali-
zacji pęcherzy powietrznych. Izolacja główna, 
według współczesnych technologii jest izolacją 
ciągłą. Rozwiązało to problem łączenia izolacji 
części Ŝłobkowej prętów  z izolacją części czo-
łowej. Izolacja ciągła, impregnowana w tech-
nologii próŜniowo – ciśnieniowej, pozwoliła 
zmniejszyć grubość izolacji i podnieść napięcie 

znamionowe generatorów powyŜej 20kV. W 
tych warunkach maksymalna wartość natęŜenia 
pola elektrycznego w układzie izolacyjnym 
przekracza  10kV/mm. NajwyŜsze natęŜenia 
pola elektrycznego występują w prętach wyj-
ściowych, a najmniejsze w prętach gwiazdo-
wych. Dlatego izolacja główna kaŜdego pręta, 
przed montaŜem w pakiecie twornika, jest 
sprawdzana. MoŜna tu wymienić trzy metody 
sprawdzania: 
− próbą napięciową, często połączoną z pomia-

rem tgδ, 
− pomiar wyładowań niezupełnych,    
− badanie rezystancji napięciem stałym. 
Próba napięciowa pozwala wyeliminować z 
montaŜu pręty o izolacji słabej, natomiast nie 
umoŜliwia klasyfikacji prętów pod względem 
ich podatności na wyładowania niezupełne.  
Próba napięciowa oddziałuje na układ izola-
cyjny prętów osłabiając go, nie jest zalecana 
przez autorów jako próba technologiczna. Po-
miar tgδ  jest stosunkowo czasochłonny i daje 
informację scałkowaną o izolacji całego pręta, 
brak w niej informacji o lokalnych miejscach w 
których będą występować wyładowania niezu-
pełne. Tangens δ moŜna wykorzystywać w ba-
daniach materiałowych jako jeden z parame-
trów w ocenie porównawczej róŜnych typów 
izolacji. 
Pomiar wyładowań niezupełnych, jako próba 
technologiczna jest czasochłonna, ma jednak 
duŜą zaletę w stosunku do prób pozostałych. 
Pozwala wykryć miejsca, w których wyładowa-
nia niezupełne występują i klasyfikuje pręty 
pod względem intensywności występowania 
wyładowań niezupełnych. W pierwszym przy-
padku, jeśli taki stan występuje na większej 
liczbie prętów, pozwala to na zwrócenie uwagi 
na operacje technologiczne nakładania izolacji. 
W drugim przypadku, co jest waŜniejsze, po-
zwala wyeliminować pręty w których poziom 
wyładowań niezupełnych przekracza ustalony 
próg, a pozostałe pręty tak rozłoŜyć w Ŝłob-
kach, aby pręty o najmniejszych wyładowa-
niach niezupełnych były na początkach faz,  
a pręty o najwyŜszych wyładowaniach niezu-
pełnych przy punkcie gwiazdowym. 
Badanie rezystancji izolacji napięciem stałym 
przy napięciu podwyŜszonym np. do 2UN, po-
dobnie jak próba napięciowa, pozwala zidenty-
fikować i wyeliminować z dalszej produkcji, 
pręty z izolacją zdefektowaną, ma jednak tę 
przewagę nad próbą napięciową, Ŝe nie od-
działywuje w sposób trwały na układ izola-
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cyjny. Jeśli dla kaŜdego pręta przeprowadzić 
pełny zakres badań napięciem stałym (jak w 
załączniku 8.4 do RIEGS), to próby takie są 
czasochłonne, pozwalają sklasyfikować pręty 
pod względem jakości układu izolacyjnego, nie 
umoŜliwiają jednak zlokalizować miejsc, w któ-
rych izolacja jest osłabiona. 
 

2.2. Układ izolacyjny uzwojenia wzbudzenia 

Napięcia znamionowe uzwojeń wzbudzenia ge-
neratorów synchronicznych, w zaleŜności od 
mocy znamionowej generatora, wynoszą od 
kilkudziesięciu do kilkuset wolt. Napięcia te nie 
stwarzają zagroŜenia wystąpienia wyładowań 
niezupełnych. Zwarcia zwojowe i doziemne w 
układzie izolacyjnym są powodowane siłami 
odśrodkowymi, drganiami uzwojenia i dylata-
cjami termicznymi miedzi i Ŝelaza. Izolacja 
główna uzwojenia wzbudzenia jest wykony-
wana najczęściej w formie „gilzy” wkładanej 
do Ŝłobków, do której wkłada się gołe cewki 
miedziane, w których zwoje między sobą są 
przedzielone taśmą izolacyjną. Końcówki 
uzwojenia są wyprowadzone, najczęściej po-
przez wydrąŜony wał, na pierścienie ślizgowe. 
Badanie technologiczne układu izolacyjnego 
obejmuje zwykle dwie próby: 
- sprawdzenie izolacji głównej poprzez pomiar 
jej rezystancji napięciem stałym,   
- sprawdzenie izolacji zwojowej poprzez zasi-
lanie uzwojenia napięciem zmiennym i pomiar: 
napięcia, prądu, mocy i cosφ (Załącznik 8.11 
RIEGS).     
Badaniem finalnym układu izolacyjnego 
uzwojeń, zarówno twornika jak i wzbudzenia są 
próby napięciowe. Przeprowadza się je zgodnie 
z normą PN-EN 60034-1; 2009. Maszyny elek-
tryczne wirujące. Wymagania ogólne. Próba 
jest opisana w Załączniku 8.6 RIEGS. 
 

3. Badanie diagnostyczne układu izola-
cyjnego generatorów według Ramowej 
Instrukcji Eksploatacji Generatorów  
Synchronicznych 

Badania diagnostyczne układu izolacyjnego 
uzwojenia stojana wg RIEGS obejmują: 
• pomiary rezystancji izolacji głównej uzwojeń,  
• próby wytrzymałości napięciowej izolacji 

głównej uzwojeń,  

• badania diagnostyczne izolacji głównej uz-
wojeń napięciem stałym, 

• badania wnz off - line izolacji głównej uz-
wojeń metodą elektryczną, 

• pomiary pojemności C oraz współczynnika 
strat dielektrycznych tgδ izolacji uzwojeń sto-
jana. 

Badania izolacji uzwojenia wirnika generatora 
obejmują: 
• pomiar rezystancji izolacji głównej uzwojenia 

wirnika, 
• badania diagnostyczne izolacji uzwojenia 

wirnika napięciem stałym,  
• pomiar rezystancji izolacji głównej obwodu 

wzbudzenia. 
W artykule ograniczymy się do przedstawienia 
metody diagnostycznej izolacji napięciem sta-
łym tzw. metody polaryzacyjnej. 
Diagnostyka układu izolacyjnego napięciem 
stałym obejmuje trzy próby: 
• wyznaczenie charakterystyki R60 = f(U), o ile 

jest to moŜliwe w przedziale napięcia od zera 
do 2UN, 

• zdjęcie przebiegu czasowego prądu upływu ip 
po skokowym załączeniu, na całkowicie roz-
ładowany układ izolacyjny, napięcia stałego o 
wartości znamionowej Uo = UN bądź wyŜszej, 

• naładowanie układu izolacyjnego do napięcia 
Uo ≥ UN (do stanu ustalonego), następnie 
odłączenie napięcia zasilającego i zwarcie 
układu izolacyjnego na czas tz, po czym roz-
warcie układu izolacyjnego i zdjęcie prze-
biegu odbudowy napięcia na układzie izola-
cyjnym Uod (t). 

Pierwsze dwie próby są powszechnie stosowane 
w badaniach okresowych izolacji, gdyŜ są zale-
cane w instrukcjach eksploatacji maszyn elek-
trycznych. Jednak zakres tych prób ogranicza 
się zwykle do jednej wartości napięcia 2500V, 
1000V bądź 500V.  
W polecanym programie badań diagnostycz-
nych rozszerza się zakres tych prób na wyzna-
czenie charakterystyki R60 = f(U), o ile jest to 
moŜliwe do 2UN i wyznaczenie ip = f(t) przy 
UN.  Program tych prób jest wpisany  do Pol-
skiej Normy PN-E-04700, jako próba dodat-
kowa [7]. 
Badanie odbudowy napięcia (próba trzecia) jest 
próbą najwaŜniejszą dla diagnostyki stanu tech-
nicznego izolacji i oceny stopnia jej zuŜycia. 
Badania przeprowadza się w układzie pomia-
rowym przedstawionym na rys.2. Podstawo-
wym elementem tego układu jest zasilacz Z na-
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pięcia stałego o wartości regulowanej w prze-
dziale od zera do 2UN , mikroamperomierz  
i woltomierz elektrostatyczny oraz wyłączniki 
K1 i K2 pozwalające realizować poszczególne 
próby. 

µA

V1

µA

V

K1

K2

U0

Z

Rys. 2. Schemat układu pomiarowego do bada-
nia izolacji napięciem stałym: 
Z – zasilacz wysokonapięciowy, V1 – wolto-
mierz elektrostatyczny 
 

W oparciu o przeprowadzone pomiary wyzna-
cza się następujące charakterystyki i parametry 
układu izolacyjnego: 
– wykres rezystancji izolacji R60 = f(U)  

w zakresie napięcia od 0 do 2UN, z którego 
określa się rezystancję R60 przy UN, 

– z ekstrapolacji krzywej R60 = f(U) szacuje się 
poziom napięcia przebicia Up układu izola-
cyjnego, 

– wykres odbudowy napięcia Uod (t) na ukła-
dzie izolacyjnym, z którego odczytuje się 
czas odbudowy tod i wartość maksymalną od-
budowanego napięcia Uod max,  

– współczynnik absorpcji układu izolacyjnego 
ip15/ip60, 

– poziom wahań prądu upływu ip60 max i ip60 min 
liczony po czasie t > 60s od chwili załączenia 
napięcia (tzn. dla stanu ustalonego). 

Próbę odbudowy napięcia zaleca się przepro-
wadzać przy parametrach: 
– dla uzwojeń wysokonapięciowych UN ≥ 6 kV, 

próbę przeprowadza się przy Uo = 6kV; tz = 
30s., jeśli napięcie na układzie izolacyjnym 
po rozwarciu nie odbudowuje się, to skraca 
się czas zwarcia do 10s, jeśli napięcie dalej 
nie odbudowuje się, to próbę zwarcia skraca 
się do 1s., 

– dla uzwojeń o napięciu znamionowym 6kV > 
UN ≥ 500V próbę przeprowadza się przy Uo = 
UN , a dla uzwojeń o napięciu znamionowym 
UN < 500V, próbę przeprowadza się przy na-
pięciu Uo = 500V. Czas zwarcia standardowo 
przyjmuje się tz = 10s. Jeśli napięcie nie od-
budowuje się, to czas zwarcia skraca się do 
ok. 1s, jeśli dalej napięcie nie odbudowuje 

się, to moŜna określić czas zaniku napięcia na 
układzie izolacyjnym po wyłączeniu zasila-
nia. 

 
Ocena napięcia przebicia jest waŜnym parame-
trem diagnostycznym. 
Napięcie przebicia Up ≤ UN  moŜe wystąpić w 
mocno zdegradowanej izolacji  uzwojeń w ma-
szynach prądu stałego. Stan taki autorzy wielo-
krotnie stwierdzili takŜe w maszynach, których 
wyniki są prezentowane w tym artykule, mimo 
to maszyny te pracują, naraŜone są jednak na 
wystąpienie doziemienia.  
 

W oparciu o wartość rezystancji izolacji moŜna 
ocenić, czy izolacja nie jest zawilgocona, nato-
miast nie moŜna, nawet w przybliŜeniu ocenić 
stopnia degradacji izolacji. Izolacja zuŜyta 
(ocena 1) moŜe mieć rezystancję nawet kilkaset 
kΩ/V. Natomiast izolację zawilgoconą trudno 
jest sklasyfikować, najpierw naleŜy ją wysu-
szyć, a następnie wykonać pomiary diagno-
styczne. Sam fakt, Ŝe jeśli maszyna stoi (np. 
miesiąc) w pomieszczeniu w miarę suchym,  
a izolacja wchłania wilgoć i rezystancja jej 
spada, świadczy, Ŝe stopień jej degradacji jest 
znaczny (ocena co najwyŜej 3). 
Wyniki pomiarów pozwalają na punktową 
ocenę stanu technicznego izolacji uzwojeń ma-
szyn elektrycznych:  
5 – izolacja bardzo dobra, 
4 – izolacja dobra (posiada obniŜone parametry 
odbudowy napięcia i rezystancji), 
3 – izolacja dostateczna (małe parametry odbu-
dowy napięcia, co oznacza znaczny stopień  
jej degradacji), 
2 – izolacja mniej niŜ dostateczna (napięcie nie 
odbudowuje się po czasie zwarcia 1s., stopień 
zuŜycia izolacji jest duŜy), 
1 – izolacja niedostateczna, występuje realne 
zagroŜenie doziemienia uzwojenia w czasie 
pracy maszyny, 
0 – trwałe uszkodzenie izolacji (doziemienie, 
zwarcie zwojowe), stan awaryjny izolacji 
100%. 
W tab. 1 zestawiono parametry kryterialne [2]. 
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Tabela 1. 

Ocena stanu technicznego 
izolacji 

Lp 

Parametr  
układu izola-
cyjnego 

5 4 3 2 1 

Izo
l. 
za-
wil
go
co
na 

1 Napięcie prze-
bicia Up/UN 

>3 >3 >2 
~1,
5 

~1 ~1 

pr
zy  
UN 
= 
6k
V 

>50 >20 >10 >10 
>1
0 

<3 

2 Rezy-
stancja  
R60N/UN 

[kΩ/V]  

pr
zy  
UN 
< 
1k
V 

>50 >20 >10 >3 >1 <1 

dla  
UN 
= 
6k
V 

30 30 30 1 1 0 

3a Czas 
zwarcia 
dla tz [s] 

dla 
UN
<6
kV 

10 10 10 1 0 0 

Maksymalna 
wartość odbu-
dowanego na-
pięcia 
Uod max/Uo 

>0,
1 

≥0,
1 

≥0,
05 

≥0,
01 

0 0 

dla  
UN 
=6
kV 

>24
0 

>12
0 

>30 ~10 0 0 

3b 

Czas od-
budowy 
napięcia 
tod [s] 

dla  
UN 
<1
kV 

>12
0 

>60 >15 ~5 0 0 

4 Wahania 
prądu upływu  
przy UN 

śrp

pp

i

ii

60

min60max60 −

 

<0,
5 

<1 >1 >1 >2 0 

 
UN 
=6
kV    

>1,
5 

>1,
2 

>1 1 1 1 

5 

ip15/ip60 
UN 
< 
1k
V 

>1,
3 

>1,
1 

>1 1 1 1 

 

4. Ilustracja metody diagnostycznej izo-
lacji uzwojeń napięciem stałym   
Metodę badań diagnostycznych izolacji uzwo-
jeń napięciem stałym zilustrujemy wynikami 
badań hydrogeneratorów w  elektrowni szczy-
towo - pompowej [3]. Są to maszyny przysto-
sowane do pracy odwracalnej: prądnica - silnik, 
typu CBO – 1170/190-36 o parametrach: 
- 15,75 kV ± 7,5%; 50 Hz; 166,7 obr/min; 

- przy pracy prądnicowej: 209 MVA;  
177 MW; cosφ = 0,85i; 7660 A; 

- przy pracy silnikowej: 228 MVA; 210 MW, 
cosφ = 0,94p; 8360 A.   
Izolacja uzwojenia twornika wykonana została 
w kl. B (szklano-mikowa nasycona lepiszczem 
epoksydowym). Generatory zostały wyprodu-
kowane w latach 1978 – 79 przez  firmę 
ELEKTROTIAśMASZ – Charków, Ukraina. 
Generatory  zostały zainstalowane (1981 r.)  
i włączone do pracy w polskim systemie 
elektroenergetycznym w 1983r. 
W okresie eksploatacji, to jest do września 
2001r., kiedy autor przeprowadził ich badanie, 
hydrogeneratory nr 3 i nr 4 przepracowały 
około 78000 godz. wykonując w tym czasie 
około 18000 rozruchów (producent dopuszcza 
1700 rozruchów w ciągu roku). Według doku-
mentacji  eksploatacyjnej  temperatura uzwojeń 
stojanów nigdy nie przekroczyła 65oC. Latem 
2001 r. generatory zostały rozklinowane przez 
serwis producenta, a  stan powierzchni izolacji 
uzwojenia został poddany szczegółowym oglę-
dzinom. Stwierdzono, Ŝe: 

  - stan izolacji uzwojenia w strefie Ŝłobkowej  
i w strefach  czołowych jest dobry, 
- nie znaleziono  miejscowych uszkodzeń izola-
cji  ani śladów  przegrzania, 
- stan techniczny wiązań i elementów mocują-
cych czoła uzwojenia jest zadawalający, 
- powierzchnie izolacyjne są czyste, nie ma śla-
dów zanieczyszczenia olejem, 
- stan pakietu stojana jest dobry, nie stwier-
dzono śladów jego przegrzania ani obluzowa-
nia. 
Zgodnie z instrukcją eksploatacji hydrogenera-
torów  opracowaną przez producenta w oby-
dwóch hydrogeneratorach przeprowadzono re-
generację izolacji uzwojeń. Po wyjęciu klinów 
ze Ŝłobków uzwojenie (takŜe w części czoło-
wej) i rdzeń nasycono lakierem izolacyjnym,  
a następnie ponownie zaklinowano Ŝłobki. 
Hydrogeneratory nr 3 i nr 4 z układem izola-
cyjnym po regeneracji poddano badaniom dia-
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gnostycznym napięciem stałym. Badania obej-
mowały trzy próby: 
• pomiar ustalonego prądu upływu przy zasila-

niu układu izolacyjnego napięciem stałym, 
wyznaczenie krzywej R60 = f(U) - (rys.3)  
i określenie na tej  podstawie rezystancji 
izolacji R60 przy napięciu znamionowym, 

• naładowanie układu izolacyjnego do napięcia 
U0, po czym zwarcie go na  czas tz, a następ-
nie rozwarcie i badanie krzywej odbudowy 
napięcia Uod (t) - (rys.4), w oparciu o którą 
wyznaczono stałą czasową odbudowy napię-
cia tod i  wartość maksymalną odbudowanego 
napięcia Uod max, 

• wyznaczenie krzywej prądu upływu ip(t) – 
(rys.5), po skokowym załączeniu, na  rozła-
dowany układ izolacyjny, napięcia stałego o 
wartości U0 i wyznaczenie  stosunku ip15/ip60 
oraz chwilowych wahań (niestabilności) 
ustalonego (dla t>120s) prądu upływu  
ip max/ ipśr  

Badania były wykonane dla kaŜdej  fazy od-
dzielnie . Przy badaniu jednej fazy (np.R)   po-
zostałe dwie fazy (S,T) były uziemione. Tem-
peratura generatorów w czasie pomiarów mie-
rzona w róŜnych  punktach (uzwojenie, pakiet) 
wynosiła ϑo = 50 – 54oC. Wyniki pomiarów 
obydwóch hydrogeneratorów były prawie 
identyczne dlatego w artykule zamieszczono 
tylko wyniki uzyskane z badań generatora nr 4. 
Kolejno na rysunkach 3; 4; i 5 przedstawiono: 
rezystancję izolacji uzwojenia twornika w 
funkcji napięcia, krzywą odbudowy napięcia w 
funkcji czasu i przebieg czasowy prądu upływu 
po skokowym załączeniu napięcia. Wskaźniki 
kryterialne oceny stanu technicznego izolacji 
uzwojenia hydrogeneratora wyznaczone na 
podstawie tych wykresów zestawiono w tab. 3. 
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Rys. 3.  Wykres rezystancji izolacji R60 = f (U) 
generatora nr 4 
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Rys. 4. Wykres odbudowy napięcia Uod = f(t) 
generatora nr 4: 
- próba I; układ izolacyjny naładowano do na-
pięcia Uo = 10kV, czas zwarcia tz = 30s; 
- próba II układ izolacyjny naładowano do na-
pięcia Uo = 15kV; tz = 60s 
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Rys. 5.  Przebieg czasowy prądu upływu ip = f(t) 
generatora nr 4 

Tabela 2. 
Generator nr 4 Parametr układu 

izolacyjnego 
 Faza  

R 
Faza 
S 

Faza 
T 

R60/UN przy UN  
[kΩ/V] 

51 48 46 

Uod 
/Uo 

0,13 0,12 0,12 Dla 
Uo = 
10kV 
tz = 30s 

Tod [s] 560 560 560 

Uod/ 
Uo 

 0,069  Dla 
Uo= 
15kV 
tz = 60s 

tod [s]  560  

ip15/ip60 
 

6,5 7,8 7,8 

Wahania ustalo-
nego prądu 
upływu 
ip max

 / ipśr 
 

1,05 1,05 1,05 
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Wszystkie wskaźniki są pozytywne, ocena kry-
terialna stanu technicznego izolacji poszcze-
gólnych faz w generatorze jest identyczny - 4.    
 

5. Wnioski 
Badanie układu izolacyjnego uzwojeń generato-
rów synchronicznych obejmują badania: 
• technologiczne przeprowadzane w czasie fa-

brykacji generatora, a ich podsumowaniem 
jest próba napięciowa, 

• diagnostyczne przeprowadzane cyklicznie w 
okresie eksploatacji generatora. 

Badania diagnostyczne nie powinny osłabiać 
izolacji bądź naraŜać jej na uszkodzenie. Wa-
runku tego nie spełnia próba napięciowa, która 
powinna być wykonywana tylko jeden raz przez 
producenta generatora. Próba napięciowa nie 
jest badaniem diagnostycznym i autor nie za-
leca jej przeprowadzać. Jedną z metod badań 
diagnostycznych układu izolacyjnego, która 
warunek ten spełnia,  jest metoda polaryzacyjna 
napięciem stałym. Metoda ta jest prosta do 
przeprowadzenia (rys.2) i nie jest wraŜliwa na 
zakłócenia.  Wyniki badań diagnostycznych 
izolacji uzwojeń napięciem stałym  umoŜliwiają 
ocenę punktową stopnia jej degradacji. W arty-
kule przedstawiono taką ocenę w skali od 5 do 
1 – tabela 1.  Metodę zilustrowano wynikami 
badań hydrogeneratorów o mocy 200MW. Wy-
niki badań izolacji uzwojeń twornika hydroge-
neratorów  potwierdzają dobry stan izolacji za-
obserwowany na podstawie oględzin izolacji 
prętów wyjętych z generatora. Metoda badania 
izolacji napięciem stałym generatorów o napię-
ciu znamionowym większym od 10 kV  została 
tym samym zweryfikowana, jest metodą  wia-
rygodną i wnosi istotny wkład do oceny stanu 
technicznego izolacji. Co waŜne metodą tą 
moŜna dokonać oceny stanu technicznego izo-
lacji nie mając parametrów odniesienia, to jest 
identycznych pomiarów wykonywanych okre-
sowo w latach poprzednich. Oczywiście dyspo-
nowanie takimi wynikami znacznie ułatwia  
i uściśla taką ocenę, pozwala takŜe bardziej do-
kładnie prognozować okres dalszej niezawodnej 
pracy maszyn, pozwala to szacować tak zwane 
trendy w degradacji izolacji.   
 
„Praca naukowa finansowana ze środków na 
naukę w latach 2009-2011 jako projekt badaw-
czy” 
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