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POMIARY I MONITORING STANU IZOLACJI UZWOJEŃ MASZYN 
ELEKTRYCZNYCH W PRZEMYŚLE – DOŚWIADCZENIA WŁASNE 

 
MEASUREMENTS AND MONITORING OF CONDITION OF WINDING INSU-

LATIONS IN ELECTRICAL MACHINES IN THE INDUSTRY  
– OWN EXPERIENCE 

 
Abstract: The article presents a review of measurement methods used in the industry to evaluate the condition 

of winding insulations in electrical machines in case of off-line and on-line measurements. In particular, it 

demonstrate experience of the authors from measurements carried out for several years in regarding the type of 

monitoring of condition of winding insulations in high-power electrical motors, important from the viewpoint 

of production processes. The authors also show measurement methods. Examples of measurement results are 

presented and discussed. 

 
1. Wstęp 
Współcześnie pomiary wyładowań niezupeł-

nych (wnz) stają się jednym z podstawowych 

punktów programu podstawowych badań ma-

szyn elektrycznych, dającymi bardzo duŜo in-

formacji o jakości technologii wykonania ma-

szyn, o stanie układów izolacyjnych uzwojeń 

maszyn [10, 11]. RozróŜnia się pomiary wnz 

wykonywane w trybie off - line (na postoju ma-

szyny) i on - line (w czasie ruchu maszyny) [10, 

11]. W maszynach elektrycznych pomiary wnz 

są najczęściej prowadzone na generatorach, ale 

coraz częściej obejmują równieŜ silniki elek-

tryczne. Wymogi norm, zaleceń, programy 

certyfikacji, dane handlowe wyrobów elektro-

technicznych najwyŜszej jakości zawierają dane 

dotyczące wymagań wobec poziomu wnz [1, 3, 

7, 9÷13]. 

2. Pomiary off-line 
W kraju program badań wnz opracowany został 

z wykorzystaniem normy IEC 60034-27:2006: 

Pomiary wyładowań niezupełnych off-line izo-

lacji uzwojeń stojanów maszyn elektrycznych 

wirujących oraz w oparciu o doświadczenia 

Zakładu Izolacji Instytutu Energetyki zdobyte 

podczas wieloletnich pomiarów wnz na gene-

ratorach [6, 13]. W kraju badania wnz w trybie 

off – line prowadzone są głównie przy pomocy 

urządzenia TEAS 570 firmy Haefely do pomia-

rów, rejestracji i analizy wyników. Wyniki po-

miarów intensywności wnz gromadzone są  

w zapisie cyfrowym jako bank danych. Mogą 

być przedstawiane na wykresach we współrzę-

dnych dowolnie wybranych parametrów wnz.  

 
 

Program analizy umoŜliwia szybkie porównanie 

wyników (na przykład z uzyskanymi we wcze-

śniejszych badaniach okresowych), a takŜe róŜ-

nych generatorów według kilkunastu kryteriów 

statystycznych, oraz sklasyfikować rodzaj defe-

ktu w oparciu o katalog defektów utworzony na 

bazie doświadczeń z wieloletnich badań [6, 13]. 

Urządzenie TEAS 570 jest przyrządem szero-

kopasmowym (40÷400 kHz), który naleŜy 

nastawić na odpowiedni do występujących za-

kłóceń, (a jednocześnie na niŜszy) próg tłumi-

enia zakłóceń (np. 1 % zakresu pomiaru). 

Następnie naleŜy wybrać dostatecznie duŜy za-

kres pomiaru (np. 50 nC, 100 nC) oraz odpo-

wiedni czas rozdzielczy impulsów. Skalowanie 

układu do pomiaru wnz powinno być wykonane 

impulsami prądu o ładunku 50 nC lub więk-

szym. W praktyce najczęściej stosuje się pod-

stawowy układ połączeń do pomiaru wnz  

z urządzeniem sprzęgającym włączonym szere-

gowo z wysokonapięciowym kondensatorem 

sprzęgającym, pokazanym na rysunku 1 i opi-

sanym w normie PN-EN 60270:2003 Wysoko-

napięciowa technika probiercza. Pomiary wnz 

[6, 13]. Przyjęto dwa tryby pracy układu pomia-

rowego wnz [6, 13]: 

• Pomiary standardowe - w których parametry 

intensywności wnz mierzy się przy napięciu 

probierczym jednostajnie podnoszonym 

(około 1 kV/s) od poziomu zerowego napięcia 

do określonego, przewaŜnie jest to 1,2Un. Po 

osiągnięciu tego poziomu napięcie jest na-

stępnie z tą samą prędkością obniŜane do po-

ziomu zerowego. Intensywność wnz przy pró-
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bach napięciowych mierzona jest w trakcie jej 

trwania podobnie jak w pomiarze standardo-

wym. 

 

Rys. 1. Schemat układu do pomiaru wyładowań 

niezupełnych przy uŜyciu systemu komputero-

wego TEAS-570. Oznaczenia: TP - transfor-

mator probierczy, DK - dławik kompensacyjny, 

kV - kilowoltomierz, Cs - kondensator sprzęga-

jący, AKV - urządzenie sprzęgające, TEAS-570 

- system komputerowy, D - drukarka, ZIP - dysk 

pamięci, KWN - kabel wysokiego napięcia, Kal. 

- kalibrator impulsu wyładowań niezupełnych, 

SG - stojan generatora, U, V, W -początki faz 

uzwojenia (zaciski HV), X, Y, Z - końce faz 

uzwojenia (zaciski LV) [6, 13] 

• Pomiary analityczne - wykonuje się przy 

określonym napięciu probierczym, utrzymy-

wanym przez ustalony czas badania (najczę-

ściej są to 2 min.). Rejestruje się przez cały 

czas badania kilka wielkości intensywności 

wnz, na podstawie których za pomocą pro-

gramu obliczeniowego wyznacza się finger 

print (odcisk palca, zapis cyfrowy pewnych 

charakterystycznych wielkości według kryte-

riów statystycznych) układu izolacyjnego 

uzwojenia, przy określonym napięciu. 

Dla układów izolacyjnych uzwojeń stojanów 

generatorów eksploatowanych, pomiary wnz 

wykonuje się w standardowym i analitycznym 

trybie pracy układu, dla kaŜdej fazy oddzielnie 

oraz dla trzech połączonych równolegle według 

następującego programu [6, 13]: 

• Pomiar standardowy wnz od strony zacisku 

fazowego (HV), przy napięciu probierczym 

jednostajnie podnoszonym od 0 do 1,2Un i ob-

niŜanym do zera z prędkością 1 kV/s. 

• Pomiary analityczne od strony zacisku fazo-

wego (HV) w czasie dwóch minut próbko-

wania impulsów ładunku pozornego wnz, 

przy ustalonych poziomach napięciowych: 

  ,   ,  ,    

• Pomiar standardowy wnz od strony zacisku 

neutralnego (LV), przy napięciu probierczym 

jednostajnie podnoszonym od 0 do 1,2Un  

i obniŜanym do zera z prędkością 1 kV/s, 

• Pomiary analityczne od strony zacisku 

neutralnego (LV) w czasie dwóch minut 

próbkowania impulsów ładunku pozornego 

wyładowań niezupełnych przy ustalonym po-

ziomie napięcia . 

 

Pomiary dla trzech faz połączonych równolegle 

dają obraz wnz w części Ŝłobkowej uzwojenia 

[6, 13]. W badaniach odbiorczych nowych 

uzwojeń wykonuje się pomiary standardowe 

wnz w czasie próby napięciowej poszczegól-

nych faz przy podnoszeniu napięcia do poziomu 

2Un + 1 kV oraz jego utrzymywaniu w czasie1 

minuty [6, 13]. Po próbach napięciowych wy-

konuje się pomiary wnz dla kaŜdej fazy od-

dzielnie oraz trzech połączonych równolegle,  

w standardowym i analitycznym trybie pracy 

układu wg programu przedstawionego dla ma-

szyn eksploatowanych [6, 13]. Podstawowym 

parametrem wnz branym pod uwagę w ocenach 

układów izolacyjnych jest maksymalny ładunek 

pozorny Qmax (nC) przy określonym poziomie 

napięcia probierczego. W analizie wyników 

pomiarów maksymalnego ładunku pozornego 

naleŜy rozróŜniać ładunek Qmax10/s powtarzający 

się z częstością co najmniej 10 razy na sekundę, 

który jest parametrem bardziej reprezentatyw-

nym niŜ Qmax [6, 13]. W szerszej ocenie bierze 

się pod uwagę inne parametry wnz zdefinio-

wane w normie PN-EN 60270:2003. 

Podobnie jak dla uzwojeń generatora moŜna 

określić program badań dla uzwojeń silnika, 

mowa w dalszym ciągu o pomiarach off-line 

wnz. Autorzy uwaŜają, Ŝe brakuje ogólnie 

przyjętego i zaakceptowanego kryterium oceny 

stanu izolacji silników w oparciu o wyniki po-

miarów wnz off-line. Kryterium takie powinno 

być sformułowane ze względu na konieczność 

wykonania tzw. pomiarów odbiorczych silni-

ków. Właściciel nowego, często bardzo kosz-

townego silnika, który będzie pracował w na-

pędzie jako maszyna o znaczeniu krytycznym 

powinien mieć moŜliwość jednoznacznej oceny 

jakości wykonania izolacji chociaŜby po to, by 

mieć właściwe pomiary referencyjne na 

przyszłość. W ocenie autorów obecnie takich 

kryteriów nie ma. Autorzy są świadomi trudno-

ści przy jego ewentualnym opracowywaniu. 

Trudność pierwsza podstawowa to określenie 
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poziomu zakłóceń dopuszczalnych. Na dzień 

dzisiejszy kryterium oceny sprowadza się do 

wykorzystania połączonych baz wiedzy; produ-

centa silnika oraz producenta aparatury do po-

miarów i analizy wnz. Przykładowo, gdy pro-

ducentem lub współgroducentem aparatury jest 

szwajcarska firma HAEFELY moŜna korzystać 

ze wspomnianego juŜ systemu opartego o „fin-

gerprint”. System umoŜliwia tworzenie bazy 

danych w oparciu o numeryczny opis uzyska-

nych wyników pomiarów za pomocą 29 staty-

stycznych operatorów obrazujących wnz bada-

nej maszyny oraz banku defektów modelowych 

izolacji. Zespół operatorów tworzą [8]: 

- dla rozkładu fazowego ładunku maksymal-

nego Hqmax(φ): 

1. Skośność dla dodatniego półokresu Skewness +; 

2. Skośność dla ujemnego półokresu Skewness -; 

3. Kurtoza dla dodatniego półokresu Kurtosis +; 

4. Kurtoza dla ujemnego półokresu Kurtosis – 

5. Wartość maksymalna dla dodatniego półokresu 

Peaks +; 

6. Wartość maksymalna dla ujemnego półokresu 

Peaks -; 

7. Współczynnik asymetrii rozkładów Asymmetry; 

8. Współczynnik korelacji wzajemnej rozkładów 

CC; 

- dla rozkładu fazowego ładunku średniego Hqn (φ): 

9. Skośność dla dodatniego półokresu Skewness +; 

10. Skośność dla ujemnego półokresu Skewness -; 

11. Kurtoza dla dodatniego półokresu Kurtosis +; 

12. Kurtoza dla ujemnego półokresu Kurtosis – 

13. Wartość maksymalna dla dodatniego półokresu 

Peaks +; 

14. Wartość maksymalna dla ujemnego półokresu 

Peaks -; 

15. Współczynnik asymetrii rozkładów Asymmetry; 

16. Współczynnik korelacji wzajemnej rozkładów 

CC; 

17. Współczynnik fazy Phase Factor; 

- dla rozkładu fazowego liczby impulsów Hn (φ): 

18. Skośność dla dodatniego półokresu Skewness +; 

19. Skośność dla ujemnego półokresu Skewness -; 

20. Kurtoza dla dodatniego półokresu Kurtosis +; 

21. Kurtoza dla ujemnego półokresu Kurtosis – 

22. Wartość maksymalna dla dodatniego półokresu 

Peaks +; 

23. Wartość maksymalna dla ujemnego półokresu 

Peaks -; 

24. Współczynnik asymetrii rozkładów Asymmetry; 

25. Współczynnik korelacji wzajemnej rozkładów 

CC; 

- dla rozkładu amplitudowego ładunku H (q): 

26. Skośność Skewness; 

27. Kurtoza Kurtosis; 

- dla rozkładu amplitudowego energii wyładowań 

H(p): 

28. Skośność Skewness; 

29. Kurtoza Kurtosis; 

Poszczególne wielkości są definiowane w spo-

sób następujący: 

 - współczynnik skośności rozkładu dla wnz, 

swnz (ang. Skewness): 

                           ,
3
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wnz

wnz
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- współczynnik skupienia rozkładu dla wnz, 

Kurtoza kwnz (ang. Kurtosis): 

                            ,
4
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gdzie:   

m3,wnz – moment centralny trzeciego rzędu, dla    

rozkładów danego parametru wnz, 

m4,wnz – moment centralny czwartego   

             rzędu, dla rozkładów danego parametru  

             wnz, 

σwnz  – odchylenie standardowe dla rozkładów  

            danego parametru wnz. 

- współczynnik asymetrii ładunku Asymmetry: 

Asymmetry ,
/

/
++

−−

=
NQ

NQ

s

s  (3) 

gdzie: 
+−
ss QQ ,  - suma ładunków rozkładu amplitudo-

wego, obliczana oddzielnie dla ujem-

nego i dodatniego półokresu napięcia, 
+− NN , - sumaryczna liczba impulsów obli-

czana oddzielnie dla ujemnego i do-

datniego półokresu napięcia. 

- współczynnik asymetrii fazy Phase Factor: 

                       Phase Factor ,+

−

=
i

i

ϕ
ϕ

         (4) 

-gdzie:  
+−
ii ϕϕ ,  - faza napięcia początkowego wyłado-

wań wyznaczona oddzielnie dla uje-
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mnego i dodatniego półokresu napię-

cia, 

- współczynnik korelacji wzajemnej rozkładu: 

( ) ( )
,

2222





 −



 −

−
=

∑ ∑∑ ∑
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nyynxx

xyxxy
CC  

 (5) 

gdzie:   

x – wartość zmiennej w kolejnym oknie roz-

kładu fazowego dodatniego półokresu napię-

cia, 

y – wartość zmiennej w kolejnym oknie roz-

kładu fazowego ujemnego półokresu napięcia 

odpowiadającego oknu x, 

n – liczba okien fazowych w półokresie. 

Cyfrowy zapis wyników badań pozwala na po-

równanie ze sobą systematycznie wykonywa-

nych pomiarów tego samego silnika, tworze-

nie zbioru uzyskanych wyników, ich porówna-

nie, ocenę błędów i automatyczną identyfikację 

defektów izolacji z duŜym prawdopodobień-

stwem. Dzięki temu moŜna obserwować pro-

cesy starzeniowe izolacji i oceniać na bieŜąco 

stopień jej degradacji w miarę upływu lat eks-

ploatacji. Na rys. 2 i 3 przedstawiono za [4] 

wynik pomiaru wnz dla przykładowego silnika 

elektrycznego jako obraz „fingerprint”. Rys.2 

podaje klasyfikację obrazu wnz tego silnika na 

podstawie banku danych. 
 

 

Rys. 2. „Fingerprint” dla przykładowego sil-

nika elektrycznego [4] 
 

Z pomiarów wnz przykładowego silnika wynika, 

Ŝe z prawdopodobieństwem duŜym, sięgającym 

73% wnioskować moŜna o wystąpieniu pustek 

przy elektrodzie niskiego napięcia, czyli przy 

Ŝelazie, z prawdopodobieństwem 48%, Ŝe ma 

miejsce zła ochrona przeciwjarzeniowa oraz z 

nieznacznym podobieństwem bo 5%, Ŝe wystę- 

 
Rys. 3. Klasyfikacja obrazu wnz przykładowego 

silnika na podstawie banku danych [4] 

 

pują kawerny wewnątrz dielektryka. Jest to 

bardzo kompetentna ocena stanu izolacji silnika 

na podstawie pomiarów off-line. Wzbogacając 

tą ocenę o wyniki pomiarów on-line, jeŜeli ta-

kowe moŜna wykonać, jesteśmy przygotowani 

do oceny diagnostycznej stanu izolacji silnika. 

3. Pomiary on-line 
Generacja wnz przez izolacje silników w warun-

kach ich eksploatacji jest inna niŜ w warunkach 

off-line. Podczas pracy silników występują siły 

elektrodynamiczne, w szczególności w czę-

ściach czołowych uzwojeń, które sprzyjają po-

wstawaniu wnz. Silniki na postoju w trakcie 

badań off-line mają układ izolacyjny napręŜony 

tylko elektrycznie. Jest to znacznie mniejszy 

zakres wymuszeń niŜ w czasie eksploatacji. Na-

pręŜenia elektryczne, mechaniczne i cieplne  

w układzie izolacyjnym silników obok tego, Ŝe 

zaleŜą bardzo mocno od warunków pomiaru 

izolacji – off-line, on-line, warunków pracy – 

temperatura, wilgotność, stopień obciąŜenia sil-

nika, równocześnie nie są rozłoŜone równo-

miernie w układzie izolacyjnym. Pogorszenie 

się stanu izolacji uzwojenia silnika w poszcze-

gólnych miejscach układu zachodzi w róŜnym 

stopniu i w róŜnym tempie. NaleŜy w procesie 

diagnostycznym silnika ten element uwzględnić 

w miarę moŜliwości technicznych. W zespole 

współautora artykułu [11, 12] od 2005 roku 

prowadzone są własną aparaturą pomiary wnz 

on-line róŜnych silników elektrycznych  

w przemyśle. W chwili obecnej trwają między 

innymi badania wpływu warunków otoczenia 
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silnika (pierścieniowy o mocy 1MW,  

n=738 obr/min, klasa izolacji B) w szczegól-

ności temperatury, wilgotności, zapylenia, ale 

równieŜ obciąŜenia na poziom emisji wnz przez 

silnik. Na rys. 4 przedstawiono schematycznie 

usytuowanie czujników pomiarowych wnz. Są 

to czujniki własnej konstrukcji na bazie 

termorezystorów RTD - Pt 100 usytuowane  

w poszczególnych Ŝłobkach pod klinem. 
 

 
 
Rys. 4. Uproszczony schemat blokowy układu 

pomiarowego wnz silnika o mocy 1MW z wyko-

rzystaniem  zestawu do pomiarów wnz silników 
 

Mierzone parametry wyładowań niezupełnych 

(m.in.: PDI- intensywność wyładowań, Qmax – 

amplitudę wyładowań, PPS – liczba impulsów 

wyładowań na 1 sekundę) [11, 12] Pomiary 

prowadzone są od ponad 2 lat w cyklu 24 go-

dzinnym z przerwami technologicznymi. Po-

czątkowo pomiary prowadzono trzy razy na 

dobę o godz. 6:00, 12:00, 18:00. Częściowe 

pomiary (2 tygodniowe) wykonywano od 1 

czerwca 2009r., natomiast ciągłe pomiary są 

wykonywane od 28 sierpnia 2009r. do chwili 

obecnej. Są to pomiary z multipleksowaniem 

poszczególnych kanałów. Materiał pomiarowy 

jest przeogromny. Pojawiło się szereg zagad-

nień wymagających dalszych szczegółowych 

badań. Na przykład wymaga wyjaśnień chara-

kter zmian wilgotności i temperatury. System 

rejestruje w czasie normalnej pracy napędu 

gwałtowne zmiany wilgotności i temperatury, 

czemu towarzyszą zmiany emisji wnz. Okazało 

się w trakcie szczegółowych analiz, Ŝe przyczy-

na tkwi w otwieraniu przez pracowników drzwi 

do hali przemysłowej, w której znajduje się na-

pęd. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Nad 

pełnym wyjaśnieniem zjawiska trwają w tej 

chwili intensywne prace, co będzie przedmio-

tem kolejnego artykułu. Wyjaśnień wymaga 

częstotliwość prowadzonych badań, jak często 

naleŜy mierzyć, w jakiej sekwencji czasowej,  

w jakich warunkach, czy hala przemysłowa jest 

właściwie przystosowana do pracujących tam 

napędów, jak wpływają warunki klimatyczne na 

wyniki pomiarów. Jak przedstawiać wyniki po-

miarów. Wszystkie te czynniki okazały się nie-

zmiernie istotne. Poszczególne współczynniki 

korelacji wzajemnej jakie liczymy w trakcie po-

miarów [11, 12] decydują przecieŜ o wyniku 

diagnozy. Dla zobrazowania przykładowych 

wyników pomiarów wnz na rys.5÷9 przedsta-

wiono niektóre z nich. Zwraca szczególną 

uwagę przewidywalny charakter zmian  wielko- 

 
Rys. 5. Wykresy trendu Qmax  na poszczególnych 

kanałach dla trybu uśrednionego miesięcznego 

 

Rys. 6. Wykresy trendu PDI  na poszczególnych 

kanałach dla uśrednionego miesięcznego 

 
Rys. 7. Wykresy trendu PPS  na poszczególnych 

kanałach dla trybu uśrednionego miesięcznego 

 

ści mierzonych wnz w opcji wyników uśred-

nionych. Wyniki pomiarów w czasie rzeczywi-

stym wzbudzają szereg wątpliwości. Na przy-

kład jak skomentować wyniki pomiarów wnz 

przedstawione na rys. 9. Współczynniki korela-
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cji wzajemnej dla PPS (liczba impulsów wyła-

dowań na 1 sek) zmieniają dla dwóch bliskich 

chwil czasowych zarówno swoją wielkość jak 

równieŜ znak. Wyjaśnienie tych zjawisk jest  

i będzie przedmiotem intensywnych badań 

współautorów artykułu. 

  
Rys. 8. Wykresy fazowo rozdzielcze pomiaru 

wykonanego dnia 19-02-2010 o godz. 18:00:01 

 

 
Rys. 9. Wykresy słupkowe korelacji wzajemnej 

temperatury, wilgotności, obciąŜenia dla PPS 

(liczba impulsów wyładowań na 1 sekundę) 

pomiar dla dwóch chwil czasowych, przed 

otwarciem drzwi do hali i po otwarciu drzwi 

4. Literatura 
[1]. ADWEL: PD monitoring. Nota Aplikac. 2003. 

[2]. BENDAT J., PIERSOL A.: Metody analizy  

i pomiaru sygnałów losowych, Państwowe Wydaw-

nictwo Naukowe, Warszawa 1976. 

[3]. Bertenshaw D., Sasic M.: On-line Partial Dis-

charge Monitoring on MV motors-Casestudies on 

Improved Sensitivity Couplers. Nota Aplikacyjna 

firmy ADWEL International Canada, 2002. 

[4]. Biernacki A., Zielonka A.: Metody diagno-

zowania stanu izolacji silników elektrycznych wyso-

kiego napięcia. Wiadomości Elektrotechniczne 

1996, nr 12. 

[5]. Blokhintsev, M. Golovkov, A. Golubev, C. 

Kane: Field Experiences on the Measurement of 

Partial Discharges on Rotating Equipment, IEEE 

PES’98, February 1-5, Tampa. 

[6]. Czech A.: Pomiary wyładowań niezupełnych  

w systemie off-line i on-line turbogeneratorów oraz 

hydrogeneratorów. Praca dyplomowa, Politechnika 

Opolska , Opole 2009. 

[7]. Golubev A, Paoletti G.: Partial Discharge The-

ory and Technologies related to Medium Voltage 

Electrical Equipment. 2000 IEEE. Reprinted, with 

permission, from Paper 99-25 presented at the IAS 

34
th

 Annual Meeting, Oct 3-7, ‘99, Phoenix, AZ.  

[8]. Florkowska B, Florkowski M., Włodek R., Zy-

droń P.: Mechanizmy, pomiary i analiza wyładowań 

niezupełnych w diagnostyce układów izolacyjnych 

wysokiego napięcia. Wyd. IPPT PAN, Warszawa 

2001. 

[9]. Kane C., Pozonsky J., Carney S., Blokhintsev I.: 

Advantages of Continuous Monitoring of Partial Dis-

charges in Rotating Equipment and Switchgear. 2003 

AISE Meeting, Pittsburgh, PA, Sept. 2003. 

[10].  Stone G.C., Boulter E.A., Culbert I., Dhirani 

H.: Electrical insulation for rotating machines. IEEE 

PRESS series on Power Engineering, USA, 2004. 

[11].  Szymaniec S.: Diagnostyka stanu izolacji 

uzwojeń i stanu łoŜysk silników indukcyjnych klat-

kowych w warunkach przemysłowej eksploatacji. 

Studia i Monografie z. 193, Wyd. Politech. Opol-

skiej, Opole 2006. 

[12].  Szymaniec S.: Wykorzystanie funkcji korelacji 

w pomiarach on-line wyładowań niezupełnych silni-

ków elektrycznych w przemyśle i energetyce. Ener-

getyka 2010, nr 10, str. 675-680. 

[13].  Zubelik P., Nadaczny K., Andrzejewski K., Za-

jączek M.: System oceny układów izolacyjnych hy-

dro - i turbogeneratorów duŜej mocy najnowszymi 

metodami, głównie przez pomiary i analizę wnz. In-

stytut Energetyki - Zakład Izolacji, Poznań 2006. 

Autorzy 
Dr. inŜ. Zbigniew Plutecki  

Politechnika Opolska.  

Wydział Elektrotechniki, Automatyki 

i Informatyki. 

Instytut Elektrowni  

i Systemów Pomiarowych. 

45-272 Opole ul. Sosnkowskiego 31. 

z.plutecki@po.opole.pl 

 

Dr hab. inŜ. Sławomir Szymaniec prof. PO. 

Politechnika Opolska.  

Wydział Elektrotechniki, Automatyki 

i Informatyki. 

Instytut Układów Elektromechanicznych  

i Elektroniki Przemysłowej. 

45-951 Opole ul. Luboszycka 7. 

s.szymaniec@po.opole.pl 
 

Artykuł napisano w ramach realizacji projektu ba-

dawczego własnego Nr N N510 536639 „Czujniki 

do pomiarów off-line i on-line wyładowań niezupeł-

nych w silnikach elektrycznych oraz system kalibra-

cji torów pomiarowych. Projekt finansowany przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.  


