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CHARAKTERYSTYKA ELEKTROIZOLACYJNEGO LAKIERU 

NASYCAJĄCEGO O ULEPSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH 
 

CHARACTERIZATION OF THE IMPREGNATING VARNISH WITH IMPROVED 
PROPERTIES 

 
Abstract: The results of investigation under developing modern “corona resistant” impregnating varnishes are 

presented. The better properties, especially improved resistance to pulse voltage coming from PWM inverter 

was achieved by incorporation of nanofiller to standard polyestroimide varnish using the special elaborated 

procedure. The nanocomposite varnish shows the durability under pulse voltage above 20 times longer 

compared to the standard varnish and also the better bond strength, lesser water absorption and high thermal 

endurance. The discussion of phenomena that appeared in the nanostructured material is also presented. 

 

1. Wprowadzenie 
Nowoczesne silniki elektryczne wymagają sto-

sowania coraz lepszych materiałów izolacyj-

nych, w szczególności elektroizolacyjnych la-

kierów o coraz wyŜszych parametrach. Aktual-

nie stosowane lakiery nasycające nie w pełni 

zabezpieczają układy elektryczne przed od-

działywaniem wewnętrznych i zewnętrznych 

czynników eksploatacyjnych i środowisko-

wych. Związane jest to między innymi z upo-

wszechnieniem zasilania silników z prze-

kształtników energoelektronicznych będących 

źródłem dodatkowych naraŜeń izolacji [1]. 

W artykule przedstawiono wyniki prac badaw-

czych nad opracowaniem w skali laboratoryjnej 

nowoczesnego polimerowego lakieru elektro-

izolacyjnego nasycającego o ulepszonych wła-

ściwościach poprzez wprowadzenie nanonapeł-

niaczy. 

2. Modyfikowany lakier nasycający 
Modyfikowano krajowy dwuskładnikowy, bez-

rozpuszczalnikowy, styrenowy lakier nasyca-

jący poliestrowo-imidowy Termoimid klasy H 

– wg ASTM 3251, produkcji PPG Polifarb Cie-

szyn SA. 

3. Rodzaj nanonapełniacza 
Jako nanonapełniacz zastosowano hydrofilową 

krzemionkę płomieniowa SiO2 AEROSIL 380 

firmy Evonik Degussa Corporation, o po-

wierzchni właściwej BET 380 + 30 m
2
/g, śred-

nim rozmiarze cząstki 7 nm i gęstości pozornej 

ok. 50 g/l. 

Wykonano szereg badań wstępnych kompozycji 

lakieru zawierających nanonapełniacze przygo- 

 
 

towane w róŜny sposób i dyspergowane w ró-

Ŝny sposób i na ich podstawie opracowano 

optymalny sposób przygotowania nanokompo-

zytu. Przedstawiono wyniki uzyskane dla 

dwóch wersji „c” i „e” lakieru z nanokrze-

mionką róŜniące się sposobem dyspergowania. 

4. Wykonane badania 
Opracowano program badań zmodyfikowanego 

lakieru umoŜliwiający określenie właściwości 

przetwórczych lakieru ciekłego oraz stopnia 

poprawy właściwości uŜytkowych na róŜnych 

próbkach lakieru utwardzonego jak równieŜ na 

modelach izolacji międzyzwojowej. Zmodyfi-

kowane nanokrzemionką lakiery, na etapie 

opracowywania załoŜeń jego procesu technolo-

gicznego, poddawano następującym badaniom:  

• Badania właściwości przetwórczych:  

− lepkość (czas wypływu kubkiem Forda 

4 mm) wg PN-EN ISO 2431:1996,  

− zawartość części nielotnych wg PN-EN ISO 

3251:2004,  

− zakres temperatur Ŝelowania na podstawie ba-

dań termoanalitycznych lakierów w stanie 

ciekłym, 

− ocena sedymentacji. 

• Badania właściwości mechanicznych:  

− siła wiąŜąca lakieru na spiralkach w funkcji 

temperatury wg PN-EN 61033. 

• Badania właściwości elektrycznych:  

− wytrzymałość elektryczna powłoki lakierowej 

na płytkach stalowych w funkcji temperatury 

wg PN-EN 60243-1:2002(U),  

− trwałość przy napięciu impulsowym 

1100 V/20 kHz (odporność na wyładowania 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 86/2010 

 

242

niezupełne) na płytkach stalowych pokrytych 

badanym lakierem,  

− rezystywność skrośna i powierzchniowa  

w funkcji temperatury wg IEC 60093, 

− charakterystyka temperaturowa tgδ, częstotli- 

wość 1 kHz, napięcie pomiarowe 1 V.  

• Badania właściwości barierowych:  

− wodochłonność po 24 h oraz po 120 h 

zanurzenia  w   wodzie wg     PN-EN ISO 62:2002.  

• Badania właściwości cieplnych:  

− temperatura początku rozkładu, względny 

wskaźnik temperaturowy RTITG - na podsta-

wie badań termoanalitycznych lakierów  

w stanie utwardzonym.  

5. Wyniki badań 

5.1 Badania właściwości przetwórczych 

Wykonane badania właściwości przetwórczych 

(Tablica 1.) wskazują Ŝe modyfikacje lakieru 

nie wpłynęły w istotny sposób na zakres tempe-

ratur Ŝelowania.  
 

Tablica 1. Wyniki badań właściwości przetwór-

czych lakieru Termoimid standardowego i z na-

nokrzemionką, wersja c i e 
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Lepkość (czas 

wypływu)  

w 23 
o
C [s] 

128 272 300 

Tpocz. 110 100 100 

Tmax. 150 150 150 

Zakres 

temperatur 

Ŝelowania 

[
o
C] Tkońc 190 200 190 

Zawartość roz-

puszczalnika/ Ŝy-

wicy [%] 

24/76 13/87 29/71 

Zawartość części 

nielotnych 
74,2 91,9 72,6 

 

Lepkość lakieru z nanokrzemionką wzrasta  

i takie lakiery wymagają dodatkowego rozcień-

czania. Kompozycje z nanonapełniaczem SiO2 

przygotowane przy zastosowaniu opracowanej 

technologii nie wykazywały Ŝadnej sedymenta-

cji i nie Ŝelowały nawet po 9 miesiącach prze-

chowywania. Po roku były zŜelowane, ale rów-

nieŜ bez osadu. MoŜe to świadczyć, Ŝe nano-

krzemionka w lakierze utworzyła roztwór ko-

loidalny. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe lakier 

Termoimid modyfikowany nanokrzemionką 

będzie mógł być nadal stosowany do takich 

metod impregnacji, do których jest przezna-

czony lakier standardowy. 

5.2 Badania właściwości mechanicznych 

Wyniki badań siły wiąŜącej róŜnych wersji la-

kieru Termoimid z nanonapełniaczem SiO2  

w funkcji temperatury przedstawiono w Tab. 2.  
 

Tablica 2. Siła wiąŜąca lakieru Termoimid 

standardowego i z nanokrzemionką, wersja c i e 

w róŜnych temperaturach 
 

Temp. 

[
o
C] 

Termoimid 

Termoimid 

+1,5% SiO2, 

wersja e 

Termoimid 

+1,5% SiO2, 

wersja c 

23 190 204 174 

100 78 70 93 

130 53 54 58 

155 43 40 50 

180 20 24 26 
 

Dla lakieru modyfikowanego widać poprawę 

siły wiąŜącej w podwyŜszonych temperaturach, 

zwłaszcza dla wersji c. 
 

5.3 Badania właściwości elektrycznych 

W Tablicy 3. przedstawiono wyniki badań wy-

trzymałości elektrycznej i grubości powłoki. 

PoniewaŜ dla róŜnych wersji uzyskiwano róŜne 

grubości powłok, moŜna więc tylko zauwaŜyć 

Ŝe, wytrzymałość elektryczna maleje ze wzro-

stem grubości powłoki. Nie stwierdzono po-

prawy wytrzymałości elektrycznej po wprowa-

dzeniu nanonapełniacza, poniewaŜ zaleŜy ona 

silnie od grubości powłoki. 

 

Tablica 3. Wytrzymałość elektryczna dla lakieru 

Termoimid  standardowego i z nanokrzemionką, 

wersja c i e  
 

Lp. 
Rodzaj la-

kieru 

Grubość 

powłoki 

[mm] 

Wytrzymałość 

elektryczna 

[kV/mm] 

1 

Termoimid 

+1,5% SiO2, 

wersja c 

0,077 93,2 

2 Termoimid 0,087 107,7 

3 

Termoimid 

+1,5% SiO2, 

wersja c 

0,182 69,3 
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Trwałość przy napięciu impulsowym 

1100V/20 kHz, czyli odporność na wyładowa-

nia niezupełne towarzyszące takiemu napięciu, 

przedstawiono w Tablicy 4. Uzyskano wzrost 

trwałości przy napięciu impulsowym z 26 min. 

dla standardowego lakieru do 1417 min. dla la-

kieru z nanokrzemionką (wersja e), czyli trwa-

łości do 54 razy dłuŜsze, niŜ w przypadku la-

kieru standardowego. Jednak naleŜy równieŜ 

uwzględnić, Ŝe porównywane warstwy lakieru 

badanych próbek miały róŜne grubości. Aby 

wyeliminować wpływ grubości lakieru wpro-

wadzono współczynnik trwałość przez grubość 

(t/d) i podzielono go przez współczynnik dla 

lakieru standardowego t0/d0. Wartości współ-

czynników podano w Tablicy 4. Dla kompozy-

cji z nanokrzemionką wersja e uzyskano trwa-

łość 26-krotną w porównaniu z lakierem stan-

dardowym. 
 

Tablica 4. Trwałość przy napięciu impulsowym 

dla lakieru Termoimid (T) standardowego  

i z nanokrzemionką, wersja c i e 
 

Rodzaj lakieru T 

T+1,5% 

SiO2, 

wersja c 

T+1,5% 

SiO2, 

wersja e 

Grubość powłoki d 

[mm] 
0,087 0,077 0,182 

Trwałość przy nap. 

impuls. T [mm] 
26 176 1417 

t/t0 1 6,8 54,5 

t/d [min/mm] 298,9 2285,7 7785,7 

t/d/t0/d0 1 7,6 26,1 
 

 

Aby określić wpływ grubości powłoki na trwa-

łość przy napięciu impulsowym wykonano do-

datkowe badania. Za pomocą specjalnego apli-

katora przygotowano próbki lakieru Termoimid 

i uzyskano powłoki o grubości 60 µm oraz  

87 µm oraz lakieru Termoimid +1,5% SiO2 e  

i uzyskano powłoki o grubości 73 µm. 

Trwałości przy napięciu impulsowym wyniosły 

odpowiednio 16, 26 i 203 minuty (Rys.1). Dla 

wersji z nanonapełniaczem, uzyskano trwałość 

12 razy dłuŜszą, czyli uzyskano znaczną 

poprawę odporności na napięcie impulsowe. 
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Rys. 1. Trwałości przy napięciu impulsowym 

dla lakieru Termoimid standardowego o grubo-

ściach 60 i 87 µm oraz lakieru z nanokrze-

mionką wersja e - 73 µm (punkt środkowy 

krzywej) 
 

 

Wyniki badań rezystywności skrośnej i powie-

rzchniowej przedstawiono na Rys. 2. i Rys. 3. 

Badania wykazały, Ŝe rezystywność skrośna 

zarówno lakieru standardowego, jak i z nanona-

pełniaczem w temperaturze otoczenia jest rzędu 

10
14

, a w temperaturze 180
o
C spada do  

10
12

 Ω (Rys. 2), natomiast rezystywność po-

wierzchniowa w temperaturze otoczenia jest 

rzędu 10
15

, natomiast w temperaturze 180
o
C 

10
13 

Ω (Rys. 3). MoŜna stwierdzić, Ŝe wprowa-

dzenie do lakieru nanocząstek SiO2 nie wpływa 

w istotny sposób na rezystywność. 
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Rys. 2. Rezystywność skrośna w funkcji tempe-

ratury lakieru Termoimid (T) standardowego  

i z nanokrzemionką, wersja c i e 
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Rys. 3. Rezystywność powierzchniowa w funkcji 

temperatury lakieru Termoimid (T) standardo-

wego i z nanokrzemionką, wersja c i e 

 

Badania charakterystyk temperaturowych 

współczynnika stratności dielektrycznej tgδ dla 

lakieru Termoimid standardowego oraz z nano-

krzemionką przedstawiono na Rys. 4. Widać, Ŝe 

dla lakierów z nanokrzemionką temperatura 

pierwszego wzrostu tgδ, związana z początkiem 

strat dipolowych, przesuwa się o 10 
o
C w kie-

runku wyŜszych temperatur. Jest to spowodo-

wane powstawaniem dodatkowych wiązań sie-

ciujących i podwyŜszeniem temperatury ze-

szklenia. Dla wersji e przesuwa się równieŜ o 

20 
o
C temperatura drugiego wzrostu tgδ, zwią-

zana z początkiem strat przewodnościowych.  
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Rys. 4. Charakterystyka temperaturowa tgδ la-

kieru Termoimid standardowego i z nanokrze-

mionką, wersja c i e 

5.4 Właściwości barierowe  

Wyniki badań wodochłonności po 24 h oraz po 

120 h zanurzenia w wodzie przedstawiono na 

Rys. 5. Widać, Ŝe dla lakieru zawierającego na-

nokrzemionkę właściwości barierowe popra-

wiają się i wodochłonność wyraźnie spada 

zwłaszcza dla wersji e.  
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

T T+1,5% SiO2, wersja e T+1,5% SiO2, wersja c

C
h

ło
n

n
o

ść
 w

o
d

y
 [

%
]

po 24 h w wodzie

po 120 h w wodzie

 
 

Rys. 5. Wodochłonność lakieru Termoimid (T) 

standardowego i z nanokrzemionką, wersja c  

i e,  po 24 h i 120 h w wodzie 
 

5.5 Właściwości cieplne 

Właściwości cieplne określano na podstawie 

badań termoanalitycznych, wyznaczając z krzy-

wej ubytku masy temperaturę początku 

rozkładu (jako 5% ubytku masy) oraz względny 

wskaźnik temperaturowy (patrz Tablica 5.). Dla 

wersji ze z nanokrzemionką temperatura po-

czątku rozkładu rośnie o 15 
o
C natomiast dla 

wersji c o 10 
o
C. Rośnie równieŜ względny 

wskaźnik temperaturowy –o 8 
o
C dla wersji e. 

Wskazuje to na wzrost ciepłoodporności lakie-

rów po dodaniu nanokrzemionki. 
 

Tablica 5. Temperatura początku rozkładu  

i względny wskaźnik temeraturowy RTITG dla la-

kieru Termoimid standardowego i z nanokrze-

mionką, wersja c i e 
 

Rodzaj lakieru 

Temp. 

początku 

rozkładu 

(5% ubytku 

masy) 

[
o
C] 

Względny 

wskaźnik 

temp. RTITG 

[
o
C] 

Termoimid  335 155  

Termoimid+1,5% 

SiO2, wersja e 
350 163 

Termoimid+1,5% 

SiO2, wersja c 
345 156 

 

Przedstawione wyniki wskazują, Ŝe wyraźnie 

lepsze wyniki uzyskano dla wersji e. Sposób 

przygotowania nanokompozytu został zgło-

szony jako zgłoszenie patentowe nr P.390759.  
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6. Analiza zjawisk powodujących wzrost 
odporności na wyładowania niezupełne 
w nanokompozycie polimerowym 
Ze względu na mały rozmiar cząstek nanona-

pełniacza i związaną z tym bardzo duŜą  jego 

powierzchnię właściwą przyjmuje się, Ŝe o nie-

zwykłych właściwościach nanokompozytu de-

cyduje warstwa międzyfazowa matryca polime-

rowa-napełniacz, której udział jest znacznie 

większy niŜ w tradycyjnych kompozytach [2-

12]. W modelu „multi-core” zaproponowanym 

dla dielektryków przez Tanakę [7, 8] warstwa 

międzyfazowa składa się z trzech stref: warstwy 

związanej, warstwy wiąŜącej (w niektórych 

przypadkach moŜe odpowiadać warstwie ste-

chiometrycznie usieciowanej) oraz warstwy 

„luźnej”, luźno związanej i oddziałującej z war-

stwą drugą, która moŜe mieć inną konformację 

łańcucha, inną ruchliwość łańcucha, lub nawet 

inną wolną przestrzeń czy krystaliczność, niŜ 

matryca polimerowa. Dodatkowo na wszystkie 

trzy warstwy interfazy nakłada się podwójna 

elektryczna warstwa dyfuzyjna Gouy-Cha-

pmana, powodująca oddziaływanie między są-

siednimi nanocząstkami. Na uzyskane znaczne 

zwiększenie odporności na wyładowania niezu-

pełne dla lakierów z nanokrzemionką występu-

jące przy napięciu impulsowym moŜe wpływać: 

- siła wiązania jonowego między nanoczą-

steczki SiO2, a matrycą (występująca  

w pierwszej warstwie modelu Tanaki), 

- sama cząsteczka SiO2 (odporna na wyłado-

wania niezupełne) i matryca wokół sąsied-

nich cząsteczek (druga i trzecia warstwa 

modelu Tanaki), 

- morfologia nanocząsteczki SiO2, 

- oddziaływania między warstwami. 

Degradacja wyładowaniami niezupełnymi roz-

poczyna się w amorficznym obszarze między 

sąsiadującymi trzecimi warstwami lub w mniej 

odpornej trzeciej warstwie i przesuwa się w kie-

runku bardziej odpornej drugiej warstwy. Czyli 

o odporności na wyładowania niezupełne decy-

duje głównie oddziaływanie między nanocząst-

kami oraz trzecia, luźna warstwa; moŜliwy teŜ 

jest wpływ warstwy drugiej. 
 

7. Podsumowanie 
 

W wyniku prac badawczych poprzez wprowa-

dzenie nanokrzemionki opracowano w skali la-

boratoryjnej nowoczesny poliestroimidowy la-

kier elektroizolacyjny nasycający o ulepszo-

nych właściwościach. Lakier charakteryzuje  

w stosunku do lakieru standardowego:  

- wyraźnie, 26-krotnie zwiększona odporność 

na napięcie impulsowe występujące przy 

zasilaniu silników z falowników, 

- lepsze właściwości barierowe dla wilgoci, 

- wyŜsza odporność cieplna. 

Opracowana technologia wytwarzania lakierów 

nanokompozytowych pozwala na uzyskanie la-

kierów o praktycznie niezmienionych parame-

trach przetwórczych. 
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