
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 90/2011 35

Zbigniew Plutecki 
Politechnika Opolska, Opole 

 
ANALIZA WPŁYWU MIKROKLIMATU NA EMISJĘ WYŁADOWAŃ 

NIEZUPEŁNYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH  
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE ON THE EMISSION  
OF PARTIAL DISCHARGE IN ELECTRICAL MACHINES  

 
Abstract: The paper present results of measurements of selected parameters of microclimate and their effects 

on the emission of partial discharge of electrical machines. The study was conducted in industrial conditions 

by measuring the air temperature, radiant temperature, air speed and relative humidity of air at the same time 

recording the condition of PD induction motor, an annular high-voltage high-power, which is one of the drives 

critical cement. Based on the survey findings will be formulated which will define the relationship between 

changing climate and emission magnitudes of partial discharges. 

 
1. Wstęp 
Podczas badań wyładowań niezupełnych (wnz) 

pojawia się szereg zagadnień wymagających 

dalszych szczegółowych badań [3,10]. Zdaniem 

wielu autorów wyjaśnienia wymaga przede 

wszystkim częstotliwość prowadzenia badań 

oraz kiedy naleŜy mierzyć, w jakiej sekwencji 

czasowej, w jakich warunkach, czy hala prze-

mysłowa jest właściwie przystosowana do pra-

cujących tam napędów oraz czy warunki mi-

kroklimatyczne wpływają na pracę urządzeń  

i wyniki prowadzonych pomiarów [1,5,10].  

W zakresie mikroklimatu otoczenia silników 

wyjaśnienia wymaga, między innymi ocena 

wpływu: temperatury powietrza, wilgotności 

powietrza, stopnia zapylenia, ale równieŜ ob-

ciąŜenia, na emisję wyładowań niezupełnych 

[9,10]. Takie badania są obecnie prowadzone 

dzięki moŜliwościom prowadzenia pomiarów 

wnz metodami on-line [10,12]. 

2. Mikroklimat pomieszczeń 
KaŜde pomieszczenie stanowi skomplikowany 

obiekt, w którym wymieniana jest masa i cie-

pło. Na wymianę ciepła i masy wpływa między 

innymi: obecność wewnętrznych źródeł ciepła, 

wilgoci i zanieczyszczeń; ich ruch; temperatura 

powierzchni i przegród; struktura i właściwości 

fizyczno - chemiczne przegród budowlanych; 

współczynniki przejmowania ciepła i emisyjno-

ści ścian; temperatura powietrza wewnątrz i na 

zewnątrz pomieszczenia; nasłonecznienie  

i prędkość wiatru; róŜnica ciśnień i wilgotności 

powietrza wywołująca np. zjawisko infiltracji 

(rys.1). Nie bez znaczenia są równieŜ działania  

 

 
 

uŜytkowników polegające np. na okresowym 

przewietrzaniu pomieszczeń [6,8].  

Wynikiem wymiany ciepła i masy w pomiesz-

czeniu jest stan warunków komfortu cieplnego 

lub w szerszym ujęciu mikroklimat. Na komfort 

cieplny ma wpływ zespół parametrów fizycz-

nych związanych z pomieszczeniem, takich jak: 

temperatura powietrza - ta, temperatura promie-

niowania - tmr, prędkość względna powietrza - 

va, ciśnienie cząstkowe pary wodnej - ea, wil-

gotność względna powietrza - RH. Ponadto na 

komfort cieplny mają wpływ wielkości wyni-

kające z metabolizmu i izolacyjności cieplnej 

odzieŜy w przypadku odczuć ludzkich. W przy-

padku maszyn i urządzeń jest to dopuszczalna 

wartość wymiany ciepła i masy z otoczeniem 

[7]. 

 

Rys. 1. Czynniki wpływające na  komfort ciepl-

ny [6] 
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Mikroklimat dodatkowo uwzględnia wpływ ja-

kości powietrza, tj.: zanieczyszczeń stałych  

i chemicznych powietrza, elektrostatyczność, 

czy stopnień jonizacji. 

Wymagania jakościowe pomieszczeń zaleŜą 

przede wszystkim od ich przeznaczenia. MoŜna 

wyróŜnić pomieszczenia przeznaczone na pobyt 

ludzi oraz pomieszczenia przemysłowe. Wy-

magania w zakresie komfortu cieplnego tych 

pomieszczeń są zgoła róŜne. O ile wymagania 

dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

są ściśle określone w normach o tyle w przy-

padku maszyn i urządzeń to ich producenci 

określają dopuszczalne parametry środowiska. 

Najczęściej są one ograniczone jedynie do 

podania maksymalnej i minimalnej temperatury 

powietrza i wilgotności oraz stopnia zapylenia 

[4,6].  

3. Charakterystyka badanego obiektu 
Obiektem badań jest silnik indukcyjny pierście-

niowy stanowiący jeden z napędów krytycz-

nych cementowni (rys.2). Podstawowe dane 

silniaka: moc 1.0MW, napięcie 6kV, 50Hz, 

prędkość 738obr./min., napięcie wirnika 

1140V, prąd wirnika 560A, stopień ochrony 

silnika 44IP, klasa izolacji „B”, forma budowy 

z przewietrzaniem przelotowym osiowo-pro-

mieniowym, projektowana ilość powietrza do 

przewietrzania 2,5m
3
/s, dopuszczalna tempe-

ratura powietrza chłodzącego 40
o
C, wymiary 

silnika w planie 2,9x1,8m.  

 

Rys. 2. Widok badanego silnika, system prze-

wietrzania  

Silnik wraz z przekładnią mechaniczną jest za-

instalowany w hali maszynowni wraz z drugim 

takim samym zespołem. Wymiary hali: 

22.9x12x9,4m, pow. 265.5m
2
, kubatura 2480m

3
 

(rys.3). Hala jest wyposaŜona w system wenty-

lacji grawitacyjnej: nawiew przez nie-szczelno-

ści oraz okresowo otwierane drzwi, wywiew 

przez kratki wywiewne na wysokości 7,5m  

o łącznej pow. 0,75m
2
. Do wspomagania wen-

tylacji w okresie letnim w hali są zabudowane 

dwa wentylatory wywiewne o wydajności 

5500m
3
/h kaŜdy. W pomieszczeniu jest brak in-

stalacji grzewczej. 

 

Rys. 3. Lokalizacja zabudowy silnika w hali  

Powietrze do przewietrzania silnika jest pobie-

rane bezpośrednio z otoczenia hali poprzez 

otwory w osłonach bocznych i kierowane czę-

ściowo między Ŝebra szkieletu wirnika, skąd 

przez kanał przechodzi do otworów wyloto-

wych, a częściowo przechodzi przez uzwojenia 

stojana i przez przestrzeń między Ŝebrami i ka-

dłubem. Po podgrzaniu w silniku powietrze jest 

kierowane na zewnętrz bezpośrednio do hali 

(rys.2). Powietrze, ze względu na rodzaj bada-

nego obiektu, jest zanieczyszczone drobnymi 

cząstkami stałymi pyłu cementowego. 

Z pomiarów skuteczności działania systemu 

chłodzenia silnika wynika, Ŝe rzeczywisty prze-

pływ powietrza jest prawie dwukrotnie większy 

od projektowanego i wynosi 5,5m
3
/s. Przyczyną 

takiego stanu rzeczy jest brak zamontowanych 

kanałów, którymi powietrze powinno być od-

prowadzane na zewnątrz hali, stąd mniejsze 

opory hydrauliczne. Rozkład prędkości w otwo-

rach wywiewnych jest nieregularny i zmienia 

się w zakresie od 5,2 do 15,7m/s co świadczy  

o turbulentnym charakterze przepływu.  

Badany silnik podczas pracy emituje ciepło 

bezpośrednio do hali. Przy obciąŜeniu silnika 

80÷100% emisja ciepła wynosi prawie 50kW. 

4. Badania mikroklimatu  
Badań mikroklimatu pomieszczeń dokonuje się 

obecnie na drodze pomiarowej oraz coraz czę-
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ściej poprzez symulację numeryczną zjawisk 

cieplno – przepływowych [7]. 

Pomiar mikroklimatu realizuje się za pomocą 

mikroprocesorowych mierników mikroklimatu 

składających się z sondy psychrometrycznej, 

sondy termoanemometrycznej i platynowych 

czujników termorezystorowych PT100 [6,7]. 

Przykładowy pomiar wybranych wielkości mi-

kroklimatu podczas cyklu załączenia, pracy  

i odstawienia silnika przedstawiono na rys.4÷5. 

Pomiary wykonano przy wykorzystaniu mier-

nika MM-01.  

Z prezentowanych pomiarów wynika, Ŝe wiel-

kości ulegają ciągłej zmianie. Praca silnika 

przez 60minut powoduje wzrost temperatur: 

powietrza, promieniowania i odczuwalnej o po-

nad 10
o
C a temperatury punktu rosy o 5

o
C.  

W tym czasie wzrasta równieŜ średnia prędkość 

powietrza od 0,3 do ponad 1,5m/s, a spada wil-

gotność względna o blisko 20%. Otwarcie przez 

obsługę drzwi wywołuje gwałtowny spadek 

temperatur i prędkości powietrza natomiast 

wzrost wilgotności względnej. Po zamknięciu 

drzwi ponownie rosną badane temperatury  

i prędkość powietrza. Rośnie równieŜ wilgot-

ność względna powietrza, co świadczy o inten-

sywnym dopływie powietrza zewnętrznego  

w wyniku róŜnicy temperatur między powie-

trzem wewnętrznym i zewnętrznym. Przebieg 

temperatury punktu rosy wskazuje, Ŝe jest niŜ-

sza od temperatury powietrza średnio o 3 ÷ 4
o
C. 

RóŜnica ta jednak wyraźnie spada do 1,5 ÷ 2
o
C 

podczas pracy silnika. 

Na rysunkach 6 ÷ 7 przedstawiono histogramy 

zmian temperatury i wilgotności powietrza wy-

konane w obrębie silnika. Z tych pomiarów wi-

dać równieŜ, Ŝe w ciągu roku zmiany mierzo-

nych parametrów ulegają intensywnym zmia-

nom. W okresie letnim obserwuje się okresowo 

wzrost temperatury powietrza powyŜej 40
o
C, 

czyli powyŜej dopuszczalnej temperatury pracy 

silnika. W okresie zimowym z kolei tempera-

tura obniŜa się poniŜej 0
o
C. Przebieg zmienno-

ści wilgotności względnej powietrza wskazuje 

na przekraczanie wartości dopuszczalnej (70%) 

zarówno w okresie zimowym jak i letnim. 
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Rys. 4. Zmiana parametrów mikroklimatu, 

gdzie: ta,tr,td – temp.powietrza, promieniowania  

i punktu rosy, v - prędkość  

40

50

60

70

80

90

100

12
:3

3:0
2

15
:1

1:4
1

17
:5

0:2
1

20
:2

9:0
1

23
:0

7:4
0

01
:4

6:2
0

04
:2

4:5
9

07
:0

3:3
7

09:
42

:1
6

12
:2

0:5
4

14
:5

9:3
3

17
:3

8:1
3

20
:1

6:5
2

22
:5

5:3
1

01
:3

4:1
0

czas, min

dopuszczalna 

wilgotność wzgl. 

praca silnika z
a
łą

c
z
e
n
ie

 s
iln

ik
a
 

w
y
łą

c
z
e
n
ie

 s
iln

ik
a
 

 
Rys. 5. Zmiana wilgotności względnej powietrza  

 
Rys. 6. Zmiana temperatury i zawartości wil-

goci  

 

Rys. 7. Zmiana wilgotności względnej i zawar-

tości wilgoci w powietrzu  
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Uzupełnieniem badań eksperymentalnych są 

badania symulacyjne. Dla potrzeb analizy opra-

cowano model matematyczny opisujący zjawi-

ska cieplno - przepływowe w trójwymiarowej 

geometrii, której kształt i wymiary wiernie od-

wzorowują badane pomieszczenie. Badane zja-

wiska opisano równaniami: ciągłości prze-

pływu, ruchu i transportu energii z wykorzysta-

niem modelu przepływów turbulentnych. Po-

wyŜsze równania róŜniczkowe w jednolitej, 

uogólnionej formie zachowawczej, przy wyod-

rębnieniu członów konwekcyjnych, dyfuzyj-

nych i źródłowych przyjmują postać [8]:  
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gdzie: wielkość φ jest uogólnioną zmienną za-

leŜną, Γφ współczynnikiem transportu dyfuzyj-

nego, a człon źródłowy Sφ ujmuje wszystkie 

pozostałe – oprócz konwekcyjnych i dyfuzyj-

nych – składniki równań róŜniczkowych, ui  jest 

wektorem prędkości, xi – współrzędną a ρ gę-

stością. 
 

Obliczenia wykonano metodą objętości skoń-

czonych w programie Ansys-Fluent wersji 13. 

Uzyskane na drodze obliczeń numerycznych 

wyniki potwierdzają badania pomiarowe, do-

starczając jednocześnie szereg dodatkowych in-

formacji. Przykładowe wyniki obliczeń przed-

stawiono na rysunkach 8 ÷ 10. Skala kolorów 

odpowiada badanej wielkości, odpowiednio: 

prędkości i temperaturze. Z badań numerycz-

nych wynika, Ŝe praca silników powoduje  

w pomieszczeniu duŜą niejednorodność pola 

temperatury i prędkości. Przy temperaturze ze-

wnętrznej 0
o
C nierównomierność rozkładu 

temperatury sięga 26
o
C, przy róŜnicach prędko-

ści rzędu 0,3 ÷ 9m/s. Powietrze w pobliŜu pra-

cujących silników zostaje intensywnie ogrzane, 

średnio o 7 ÷ 10 
o
C w okresie zimowym  

i 4,5÷5,5
o
C w okresie letnim, w wyniku czego 

zmniejsza swoją gęstość. W pobliŜu zimnej 

powierzchni ścian zewnętrznych i okien nastę-

puje wzrost gęstości powietrza. W konsekwen-

cji powoduje to pionowy ruch cząstek powie-

trza odpowiednio w górę i w dół. Mechanizm 

ten wywołuje ruch cząstek powietrza w całej 

hali wywołując cyrkulację przestrzenną. Praca 

wentylatorów chłodzących silniki sprawia, Ŝe 

jest to cyrkulacja wymuszona. Z przeprowa-

dzonych badań wynika równieŜ, Ŝe praca silni-

ków w dłuŜszym okresie czasu moŜe doprowa-

dzić do wzrostu temperatury powyŜej 40
o
C.  

 

Rys. 8. Profil prędkości powietrza w płaszczyź-

nie poziomej hali silników 

 

Rys. 9. Rozkład temperatury powietrza w płasz-

czyźnie poziomej hali silników 

 

Rys. 10. Rozkład temperatury powietrza w pła-

szczyźnie pionowej hali silników 
 

5. Analiza wpływu mikroklimatu na emi-
sję wyładowań niezupełnych 
Od kilku lat w zespole prof. Sławomira Szy-

mańca prowadzone są pomiary wnz metodami 

on-line przy wykorzystaniu własnej aparatury 

[10]. W badanym obiekcie pomiary prowa-

dzone są od ponad 2 lat w cyklu 24 godzinnym 

z przerwami technologicznymi. Początkowo 

pomiary prowadzono trzy razy na dobę o godz. 

6:00, 12:00, 18:00. Częściowe pomiary (2 ty-

godniowe) wykonywano od 1 czerwca 2009r., 

natomiast ciągłe pomiary są wykonywane od 28 

sierpnia 2009r. do chwili obecnej. Są to po-

miary z multipleksowaniem poszczególnych 

kanałów. Opis i dane techniczne układu pomia-

rowego podano obszernie w pracach [10,11]. 

Mierzone parametry wyładowań niezupełnych 

to m.in.: PDI - intensywność wyładowań,  
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Qmax–amplituda wyładowań, PPS–liczba impul-

sów wyładowań na 1 sekundę. 

Histogram zmian temperatury, wilgotności  

i amplitudy wnz w badanym okresie przedsta-

wiono na rysunku 11. Trudno jednak na jego 

podstawie dokonać oceny. Właściwszym wy-

daje się analizowanie pojedynczych cykli pracy 

silnika w róŜnych warunkach otaczającego go 

środowiska. Na rysunkach 12 i 14 przedsta-

wiono pomiar badanych wielkości podczas 

pracy silnika w dniach letnich i zimowych. Na 

rysunkach 13 i 15 przedstawiono wzajemną ko-

relację temperatury, wilgotności, obciąŜenia 

oraz zawartości wilgoci w powietrzu na ampli-

tudę oraz intensywność wnz. Podczas pracy sil-

nika w lecie obserwuje się związek między 

wzrostem temperatury a zmniejszeniem się am-

plitudy wyładowań, współczynnik korelacji 

osiąga 80 ÷ 90%. Po przekroczeniu jednak tem-

peratury 35
o
C trend się zmienia i następuje 

wzrost wyładowań. Podczas pracy silnika zimą 

wzrost temperatury powietrza w zakresie 

0÷20
o
C powoduje wzrost amplitudy wnz. Nato-

miast zaobserwowany chwilowy spadek tempe-

ratury powietrza z 20 do 15
o
C generuje dwu-

krotny wzrost amplitudy wnz.  

Próbę oceny związku między parametrami śro-

dowiska a emisją wnz przedstawiono na rysun-

kach 16 i 17. Przedstawione na nich linie tren-

dów wskazują, Ŝe średnie miesięczne amplitudy 

wnz są duŜo niŜsze w okresie zimowym 

(5÷10mV) niŜ w letnim (10÷30mV). Jeśli po-

równa się jednak maksymalne amplitudy to wy-

raźnie większe wartości występują w okresie 

zimowym. Przyczyną moŜe być zjawisko ter-

modyfuzji powietrza polegające na przemiesz-

czaniu się pary wodnej w kierunku miejsc  

o niŜszej temperaturze co moŜe spowodować 

wykroplenie się cząstek wody (zjawisko Sore-

ta) i chwilowy wzrost wnz [4]. 

 
Rys. 11. Histogram zmian temperatury, wilgot-

ności i Qmax na jednym z kanałów 

 
Rys. 12. Przebieg zmian badanych wielkości, 

okres letni (01-03.06.2010) 

  

  

Rys. 13. obciąŜenia i zawartości wilgoci w po-

wietrzu Korelacja wzajemna temperatury, wil-

gotności, na Qmax, PDI (01-03.06.2010) 

 
Rys. 14. Przebieg zmian badanych wielkości, 

okres letni (06-08.12.2010) 

 
 

 

 

Rys. 15. Korelacja wzajemna temperatury, wil-

gotności, obciąŜenia i zawartości wilgoci w po-

wietrzu na Qmax, PDI (01-03.06.2010) 
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Rys. 16. Wykres trendu Qmax na poszczególnych 

kanałach dla trybu uśrednionego miesięcznie 
 

 
Rys. 17. Wykres trendu Qmax na poszczególnych 

kanałach dla wartości miesięcznych mak 
 

6. Podsumowanie i wnioski  
Przedstawiona w artykule tematyka obejmuje 

zagadnienia z zakresu diagnostyki maszyn 

elektrycznych oraz analizy zjawisk cieplno-

przepływowych w otoczeniu tych maszyn. Za-

równo badania wnz jak i wielkości mikrokli-

matu to zagadnienia skomplikowane [2,12].  

W artykule podjęto próbę przedstawienia meto-

dyki prowadzenia takiej analizy wraz z poda-

niem wstępnych wyników. Dokonanie jedno-

znacznej oceny wpływu wielkości mikrokli-

matu na wnz wymaga jeszcze dalszych badań. 

W zespole autora prowadzi się obecnie rozbu-

dowę istniejącej instalacji pomiarowej, której 

celem jest uzupełnienie bazy pomiarowej w ob-

rębie badanego silnika jak równieŜ pomiaru do-

datkowych wielkości mikroklimatu. Jednocze-

śnie prowadzone są prace związane z rozwinię-

ciem modelu matematycznego o opis  przepły-

wów dwufazowych z uwzględnieniem wilgoci  

i zanieczyszczeń stałych.  
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