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KONTROLA JAKOŚCI  BLACH STOJANÓW I WIRNIKÓW 

MASZYN ELEKTRYCZNYCH POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI ICH 
DO DALSZEJ EKSPLOATACJI 

 
TESTING OF ELECTRICAL MACHINES STATORS AND ROTORS CORE 

SHEETS WITH REGARD TO HIS FUTURE UTILISATION 
 

Abstract: Conception and realization of core loss measuring is shown in this article. Stators and rotors core 

sheets are tested during repair, with core windings or when they are removed. Proposed special coefficient kz 

is a quality measure of isolation between core sheets, and therefore basing on this, it is possible to decide if 

further repair of machine is advisable or not. System was tested in the laboratory as well as on the real 

machines with different conditions and constructions. Included results, indicates not only total condition of  

cores, but also local defects in the examined cases.

 
1. Wstęp 
Kontrola izolacji międzyblachowej w rdzeniach 

maszyn wirujących jest realizowana, szczegól-

nie dla duŜych maszyn, pod kątem wykrywania 

lokalnych zwarć na powierzchni aktywnej 

rdzenia lub w jej pobliŜu [1, 2, 3]. Ma to 

zapobiec lokalnemu przegrzewaniu się rdzenia 

w czasie pracy maszyny. Istnieje jednak teŜ 

drugi aspekt, a mianowicie wzrost strat ogól-

nych, który wprawdzie nie prowadzi do szyb-

kiej awarii, lecz zwiększa koszty eksploatacji 

maszyny i zmniejsza jej moc nominalną. 

Obecne tendencje i regulacje prawne dąŜą do 

uŜywania maszyn o moŜliwie wysokiej spraw-

ności. Skłania to do kontrolowania maszyn, 

szczególnie w przypadku remontu, nie tylko 

pod kątem awarii, lecz teŜ w aspekcie suma-

rycznej stratności rdzeni magnetycznych. Naj-

bardziej właściwym momentem dla takiej kon-

troli jest etap po usunięciu starego uzwojenia,  

a przed załoŜeniem nowego. Wtedy naleŜy 

racjonalnie rozstrzygnąć, czy celowym jest  uz-

wajać ten rdzeń, czy wykonać nowy, czy teŜ za-

kupić nową maszynę. Bazując na wcześniej-

szych dokonaniach [4, 5] i doświadczeniach  

w wykrywaniu zwarć blach, autorzy opracowali 

metodykę kontroli rdzeni pod kątem określania 

ich ogólnej stratności. W ramach tego samego 

pomiaru istniejące ewentualnie lokalne zwarcia 

są teŜ wykrywane. 

 

 
 
 

 
2. Sposób kontroli 

2.1. Idea metody kontroli 

Stosowana przy wykrywaniu zwarć powierz-

chniowych metoda polega na wzbudzaniu stru-

mienia dookoła rdzenia prądem przemiennym, 

płynącym w przewodzie nawiniętym dookoła 

rdzenia. Czujnikiem jest bierny czujnik induk-

cyjny. Ilustruje to rysunek 1. 
 

 

Rys. 1.   Schemat ideowy kontroli rdzenia 
 

Zalecane jest [1], aby natęŜenie prądu nie było 

duŜe; wywołujące (3-5)% nominalnej indukcji. 

Ułatwia to pomiar, a wystarcza do wykrycia 

znaczących zwarć blach. To lokalne zwarcie 

powoduje lokalny wzrost sygnału z czujnika na 

tle wartości średniej. 

Jak wykazały doświadczenia autorów podobny 

pomiar moŜe być teŜ wykorzystany do okre-

ślenia ogólnej stratności rdzenia, lecz po zmia-

nie warunków wzbudzania pola i interpretacji 

wyników.  

Trzeba pamiętać, Ŝe charakterystyka magneso-

wania i stratność właściwa blach elektrotech-

nicznych jest nieliniowo zaleŜna od natęŜenia 
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pola, nie tylko dla duŜych wartości natęŜenia, 

lecz teŜ dla małych; poniŜej 0.1 T. Pokazano to 

na rysunku 2, dla blachy M 470. 
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Rys. 2.  Charakterystyka magnesowania blachy 
 

Ten fakt sprawia, Ŝe dla zobiektywizowania 

kontroli róŜnych rdzeni naleŜy ustabilizować 

wartość indukcji podczas pomiaru i to na części 

charakterystyki prawie liniowej. Jak wykazały 

doświadczenia pomiarowe wtedy wartość 

wskaźnika charakteryzującego stratność jest 

mało zaleŜna od warunków pomiaru. Z licznych 

doświadczeń wynika, Ŝe stabilne wyniki daje 

juŜ wartość skuteczna indukcji w zakresie 

(0.07 – 0.1)T. MoŜna ją kontrolować, albo 

dodatkowym uzwojeniem nawiniętym dookoła 

rdzenia, albo przez wyliczenie prądu wzbudza-

jącego na podstawie wymiarów rdzenia. 

Niejednoznaczność charakterystyki magneso-

wania dla róŜnych kierunków pola jest tu 

pewnym utrudnieniem, ale praktycznie moŜna 

oprzeć się na uśrednionej, gdyŜ pole w tym po-

miarze ma kierunek i wzdłuŜ pasma i w po-

przek. Z rysunku 2 wynika, Ŝe uśrednione 

natęŜenie pola magnetycznego o wartości 

skutecznej (50-70) A/m stwarza juŜ wiarygodne 

warunki pomiaru. Częstotliwość prądu 50 Hz 

jest wystarczająca.  

Drugim zagadnieniem jest sposób przetworze-

nia sygnału napięciowego z czujnika indukcyj-

nego. Ze względu na uproszczenie konstrukcji 

przyrządu kontrolnego wskazanym jest zasila-

nie uzwojenia wzbudzającego napięciem z sieci 

50 Hz poprzez odpowiedni transformator. Na-

pięcie z sieci zawiera jednak wyŜsze harmo-

niczne, co sprawia, Ŝe napięcie z czujnika indu-

kcyjnego jest dość silnie zniekształcone. Przy 

przetwarzaniu sygnału pomiarowego musi być 

to wzięte pod uwagę. 

 

2.2. Sposób przetwarzania sygnału 

Amplituda lub wartość skuteczna sygnału  

z czujnika indukcyjnego nie jest dobrym wskaź-

nikiem stanu rdzenia. Przy wykrywaniu zwarć 

powierzchniowych blach skutecznym okazał się 

tak zwany „wskaźnik zwarcia” opisany w [5], 

który jest stosunkiem średniej wartości iloczynu 

czasowych przebiegów prądu wzbudzającego  

i napięcia z czujnika do iloczynu ich wartości 

skutecznych, mnoŜonym przez 100. W uŜy-

wanym do obsługi pomiaru programie jest on 

oznaczony jako kz. Obok niego, dla kontroli 

warunków pomiaru, wyliczane i obrazowane są 

wartości skuteczne prądu wzbudzającego oraz 

napięcia z czujnika. 

2.3. Sposób realizacji pomiaru 

W chwili obecnej przyrząd do kontroli, poka-

zany na rysunku 3, współpracuje z kompu-

terem; łącząc się przez port USB. Przyrząd, 

oznaczony skrótem MKZ, zawiera źródło 

napięcia regulowanego i miernik wartości prądu 

wzbudzenia. Do niego teŜ trafia sygnał z czuj-

nika. W przyrządzie MKZ znajduje się równieŜ 

przetwornik A/C, który przez złącze USB 

przekazuje wartości chwilowe prądu i napięcia 

do komputera. Tutaj realizowane są przelicze-

nia, obrazowanie bieŜących wyników na ekra-

nie i ich archiwizacja.  

 

Rys. 3. Widok miernika MKZ 

3. Badania pomiarowe 

3.1. Sposób przeprowadzenia pomiarów 

Przy uŜyciu opisanego wyŜej przyrządu prze-

prowadzono najpierw liczne pomiary testowe  

w laboratorium, a następnie pomiary na obie-

ktach w warunkach przemysłowych. W pomia-

rach laboratoryjnych istotnym było zoptymali-

zowanie i ustabilizowanie warunków, a nastę-

pnie określenie wartości wskaźnika kz dla rdze-
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ni prawidłowo zbudowanych. Jest to bowiem  

podstawa odniesienia dla oceny, czy i o ile po-

ziomu strat badanego rdzenia jest większy od 

normalnego. Podana wcześniej definicja wskaź-

nika kz dla przebiegów czysto sinusoidalnych 

sprowadza się do analogicznej jak współczyn-

nik cos fi. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe prąd  

i napięcie nie naleŜą tu do tego samego obwodu 

i dlatego nazwano go „analogicznym”. Jest on 

jednak prawie proporcjonalny do mocy wy-

dzielanej w rdzeniu i dlatego moŜe być pod-

stawą oceny stratności całkowitej.  

Pomiar czujnikiem następuje jednak lokalnie  

i dlatego dla określenia wartości średniej konie-

czne jest wykonanie pomiarów w kilku lub kil-

kunastu punktach na obwodzie rdzenia. Lokal-

nie mianowicie na wartość wskaźnika wpływają 

teŜ ewentualne, miejscowe zwarcia powierz-

chniowe.  

Przy badaniu rdzeni typowych maszyn prądu 

zmiennego czujnik pomiarowy przesuwamy po 

wewnętrznej powierzchni rdzenia. W tym 

przypadku zwarcie miejscowe skutkuje obniŜe-

niem dodatniej wartości wskaźnika kz, nawet 

zmieniając jego znak. Taka lokalna, znaczna 

zmiana świadczy właśnie o istnieniu miejsco-

wego zwarcia.  

Na podstawie róŜnorodnych pomiarów stwier-

dzono, Ŝe dla prawidłowych rdzeni blachowa-

nych z typowych blach prądnicowych wskaźnik 

kz przyjmuje wartości do 10. 

3.2. Wyniki pomiarów 

Podstawowym obiektem w laboratorium był 

nowy blachowany rdzeń maszyny indukcyjnej 

średniej mocy bez uzwojenia i bez impregnacji, 

przedstawiony na rysunku 4. Lokalnie od strony 

wewnętrznej miał on w jednym miejscu celowo 

mechanicznie zadrapaną powierzchnię i dodat-

kowo symulowano lokalne zwarcia na powierz-

chni dodatkowymi blaszkami. Wzrost stratności 

ogólnej osiągano dodatkowym, zwartym obwo-

dem z drutu, który obejmował cały rdzeń. Wy-

niki przykładowe przedstawiają rysunki 5 i 6. 

Wyraźnie zaznaczają się miejsca, gdzie powie-

rzchnia jest zadrapana (pozycje na obwodzie 5, 

6 i 7) i gdzie występują zwarcia blaszkami 

(pozycja 19). Przewód obejmujący rdzeń 

przechodził w miejscu o numerze 14. Wartość 

średnia dla rdzenia bez blaszek zwierających  

i przewodu zwierającego wynosi ok. 9. Objęcie 

rdzenia jednym zwojem drutu zwiększa wska-

źnik kz do ok 20.  

 

Rys. 4. Rdzeń stojana w laboratorium 

 
Rys. 5. Wynik pomiaru rdzenia w laboratorium 
 

 
Rys. 6. Wynik pomiaru rdzenia ze zwartym 

zwojem 
 

W zakładzie wytwarzającym maszyny elektry-

czne zmierzono stratność rdzeni maszyn indu-

kcyjnych większych mocy. Obmierzono rdzeń 

przed załoŜeniem uzwojenia i z uzwojeniem po 

impregnacji. Wyniki przedstawiają rysunki 7  

i 8. Cztery linie odpowiadają czterem połoŜe-

niom na długości rdzenia. Dla samego rdzenia 
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na rysunku 7 połoŜenie 4 odpowiada zwarciu 

pojedynczej pętli z drutu obejmującej rdzeń.  

Uzyskane wyniki potwierdzają spostrzeŜenia  

z laboratorium, Ŝe nowy rdzeń ma wskaźnik nie 

przekraczający wartości kz=8. Po załoŜeniu 

uzwojenia wzrósł on trochę, do wartości kz=10. 

Pętla zwarta istotnie podnosi wartość wskaź-

nika, tutaj do 25. 
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Rys. 7. Wyniki pomiaru samego rdzenia 
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Rys. 8. Wyniki pomiaru uzwojonego rdzenia 
 

W zakładzie remontowym wykonano pomiary 

rdzeni silników indukcyjnych o odwróconej bu-

dowie, ze stojanem w środku. Silniki te wcześ-

niej uległy awarii i ich uzwojenie zostało usu-

nięte. Wewnętrzne otwory wentylacyjne poz-

woliły na przeprowadzenie przewodów wzbu-

dzających dookoła rdzenia. Widok pomiaru 

przedstawia rysunek 9. Wyniki pomiarów 

przedstawiają rysunki 10, 11. Mierzono w dwu-

nastu miejscach na obwodzie, po obu stronach 

rdzenia. Rdzeń nr.1 wykazuje średnią wartość 

stratności w normie oraz istnienie niewielkiego 

zwarcia powierzchniowego w jednym miejscu 

po jednej stronie. Prawdopodobnie uda się je 

usunąć i rdzeń moŜna będzie nawinąć.  
 

 

Rys. 9. Pomiar rdzenia stojana wewnętrznego 
 

Rdzeń nr.2 wykazuje znacznie podwyŜszoną 

wartość średnią stratności i dodatkowo silne 

zwarcie w jednym miejscu, po obu stronach. 

Nie nadaje się więc do remontu.  
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Rys. 10. Wynik pomiaru rdzenia 1 
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Rys. 11. Wynik pomiaru rdzenia 2 

4. Wnioski 
Przeprowadzone badania pomiarowe, zarówno 

w warunkach laboratoryjnych jak i przemysło-

wych, wykazują, Ŝe metoda i urządzenie stoso-

wane do wykrywania zwarć powierzchniowych 

w blachowanych rdzeniach maszyn moŜe być, 

po niewielkich modyfikacjach, z powodzeniem 
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uŜyte do określenia całkowitej stratności rdze-

nia. Taki pomiar ma istotne znaczenie w ocenie 

celowości dalszego remontowania maszyny. 

Wzrost strat całkowitych w rdzeniu nie tylko 

zwiększa koszt eksploatacji maszyny, ale takŜe 

skraca czas jej Ŝycia, ze względu na wzrost 

temperatury podczas pracy. Ewentualnie dla 

ograniczenia temperatury trzeba zmniejszyć jej 

obciąŜenie, a więc obniŜyć jej moc nominalną. 

Maszyny o powiększonych stratach powinny 

być wycofywane z uŜycia zarówno ze 

względów ekonomiczno-ekologicznych, jak  

i technicznych.  
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