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ANALIZA WPŁYWU WARUNKÓW OTOCZENIA NA EMISJĘ 

WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH W MASZYNACH 
ELEKTRYCZNYCH  

 
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS  

ON THE EMISSION OF PARTIAL DISCHARGES IN ELECTRICAL MACHINES  
 

Abstract: The article presents the results of research which include an assessment of influence of selected mi-
croclimate parameters on the issue of partial discharges in high power drives in the energy sector. The author 
presented the results of their own research, which was made in industrial conditions in a long period of time. 
The study included measurement of environmental parameters such as the air temperature, radiant tempera-
ture, air flow velocity, humidity and the relative moisture of air. It also measured the parameters of partial dis-
charges like: partial discharge intensity (PDI), the amplitude of discharges (Qmax) and the partial discharge 
pulses per second  (PPS). In summary, the author presents the recommended parameters of the environment, 
which are beneficial to long-term operation of electrical machines.  
 
1. Wstęp 
Pomiary wyładowań niezupełnych (wnz) stają 
się powoli podstawowym elementem programu 
badań maszyn elektrycznych. Dzięki pomiarom 
wnz wykonywanym w czasie ruchu maszyny 
(pomiary on-line) dostajemy cenne informacje 
o jakości technologii wykonania maszyny  
i o aktualnym stanie układów izolacyjnych jej 
uzwojeń [9,11]. Śledzenie zmian wnz w długich 
okresach czasu, dzięki zastosowaniu systemów 
monitorowania on-line, pozwala śledzić proces 
starzenia układów izolacyjnych i dzięki temu 
odpowiedzialnie planować przerwy serwisowe, 
remontowe i modernizacyjne [1,3,5,10].  
Jak wskazują dotychczasowe badania, na wiel-
kość i intensywność emisji wnz oprócz stanu 
izolacji mają równieŜ wpływ czynniki zewnę-
trzne [9,11,13]. Do najwaŜniejszych z nich 
naleŜy zaliczyć czynniki wynikające z opisu 
stanu równowagi termokinetycznej osiąganej 
między układem elektrycznym silnika, a wa-
runkami otoczenia w jakich silnik pracuje. Opis 
stanu warunków otoczenia to przede wszystkim 
temperatura i wilgotność powietrza, entalpia, 
stopień zanieczyszczenia (np. zapylenia) 
określana na granicach osłony bilansowej.  
PoniŜej autor przedstawia wyniki własnych 
badań realizowanych na silniku indukcyjnym 
pierścieniowym wysokiego napięcia duŜej 
mocy, stanowiącym napęd krytyczny cemen-
towni. Głównym celem tych badań jest określe-
nie jakościowego i ilościowego wpływu wiel-
kości otoczenia na emisję wnz w róŜnych wa- 

 
 

runkach pracy. Na tej podstawie wskazano wła-
ściwe warunki środowiskowe dla pracy silnika. 

2. Charakterystyka badanego silnika  
Obiektem badań jest silnik o mocy 1MW; 
napięciu i częstotliwości zasilania 6kV, 50Hz; 
prędkości obrotowej stałej 738 obr./min.; na-
pięciu wirnika 1140V; prądzie wirnika 560A; 
stopniu ochrony silnika 44IP; klasie izolacji 
„B”. Silnik o budowie otwartej z przewietrza-
niem przelotowym osiowo-promieniowym 
(rys.1). Wymagany strumień powietrza chło-
dzącego 2,5m3/s (9000m3/h). Dopuszczalna te-
mperatura otoczenia dla poprawnej pracy silni-
ka wg zaleceń producenta to 40oC.  

 
Rys. 1. Widok badanego silnika, schemat ide-

owy systemu przewietrzania  
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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 kanały 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. 
Powietrze, ze względu na rodzaj badanego 
obiektu, jest zanieczyszczone drobnymi cząst-
kami stałymi pyłu cementowego. 

3. Instalacja pomiarowa  
Pomiary wyładowań niezupełnych zostały zrea-
lizowane przy wykorzystaniu systemu moni-
toringu on-line, w skład którego wchodzą: 
urządzenie R500 firmy Vibrocenter, 9 czujni-
ków DRTD-3 współpracujących z termorezy-
storami Pt100 zamontowanymi w uzwojeniach 
stojana silnika, 1 czujnik RFTC zabudowany na 
przewodzie neutralnym oraz 1 czujnik tempe-
ratury powietrza i 1 czujnik wilgotności 
względnej powietrza zamontowane w pobliŜu 
badanego silnika. Urządzenie R500 posiada po-
nadto 1 kanał szumów i 2 dodatkowe kanały 
umoŜliwiające pomiar natęŜenia prądu i napię-
cia. Wszystkie kanały są izolowane, posiadają 
zabezpieczenia przepięciowe oraz filtry gór-
nych częstotliwości. Przyrząd R500™ rejestruje 
impulsy o częstotliwości z zakresu 1MHz ÷ 
20MHz. Schemat blokowy układu pomiaro-
wego przedstawiono na rysunku 2.   
Badany silnik, podczas okresowego remontu  
w 2009 roku, został wyposaŜony w dodatko-
wych 9 termorezystorów Pt100, które za-
instalowano w klinach Ŝłobkowych stojana. Lo-
kalizację ich zabudowy przedstawiono na ry-
sunku 3.  
Termorezystory w układzie pomiarowym pełnią 
funkcję anten częstotliwości radiowych, które 
rejestrują wyładowania niezupełne i przesyłają 
sygnał do zespołu antenowego DRTD-3. Zespół 
ten jest odpowiedzialny za tłumienie i sepa-
rowanie sygnału wnz od zakłóceń [33]. Sygnał 
w listwie RTD jest równieŜ wzmacniany i prze-
syłany dalej do układu monitorującego wyła-
dowania niezupełne [33]. Czujniki DRTD 
mierzą wyładowania niezupełne w zakresie czę-
stotliwości 1÷20 MHz.  
Do kontroli i rejestracji wyładowań niezu-
pełnych w osobno połoŜonym przewodzie neu-
tralnym wykorzystano czujnik RFCT firmy Vi-

brocenter. Jego wyboru dokonano w oparciu  

o uwarunkowania określone przez producenta. 
Zastosowany czujnik charakteryzuje się bardzo 
duŜą czułością na wysokoczęstotliwościowe 
impulsy wyładowań niezupełnych z przedziału 
od 0,5MHz do 50MHz. 
Zastosowany system pomiarowy pozwala mie-
rzyć następujące parametry wyładowań niezu-
pełnych: aktywność wyładowań przy danej po-
laryzacji impulsów zorientowaną w przebiegu 
fazowym napięcia, intensywność wyładowań 
(PDI), amplitudę wyładowań (Qmax), liczbę 
impulsów wyładowań mierzoną w ciągu 1 se-
kundy (PPS). 

 
Rys.2. Uproszczony schemat blokowy układu 

pomiarowego silnika młyna cementu o mocy 

1MW z wykorzystaniem  zestawu do pomiarów 

wnz silnikówR500  

 
Rys.3. Rozmieszczenie czujników Pt100 po 

stronie napędowej (3szt.) i przeciwnapędowej 

(6szt.) oraz odpowiadające im kanały pomia-

rowe  

Właściwe pomiary wnz rozpoczęto po przepro-
wadzeniu indywidualnej kalibracji poszcze-
gólnych torów pomiarowych, które wykonano 
przy wykorzystaniu kalibratora GKI-2 firmy 
Vibrocenter.  

Uzupełnienie systemu monitorującego emisję 
wnz stanowi oprogramowanie, które umoŜliwia 
skomunikowanie się z urządzeniem R500 celem 
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dokonania zmian konfiguracyjnych oraz szcze-
gółową analizę otrzymanych wyników. Umo-
Ŝliwia równieŜ okresowe tworzenie raportów 
stanu izolacji [1,3].  

4. Badanie wpływu warunków otoczenia 
na emisję wnz 

Pomiary prowadzone są w cyklu ciągłym  
z przerwami technologicznymi od 28 sierpnia 
2009r. do chwili obecnej. Początkowo pomiary 
rejestrowano trzy razy na dobę o godz. 6:00, 
12:00, 18:00. Następnie zwiększono częstość 
pomiarów do 2 godzin, a obecnie jest to pomiar 
co 1 godzinę.  

 
Rys.4. Histogram zmian temperatury powietrza; 

pomiar od 28.08.2009 do 31.01.2012 

 
Rys. 5. Histogram zmian wilgotności względnej 

powietrza, pomiar od 28.08.2009 do 31.01.2012   

Zarejestrowane temperatury i wilgotność 
względną powietrza zmierzone w otoczeniu ba-
danego silnika przedstawiono na rysunkach 4  
i 5. Z rysunków tych wynika, Ŝe temperatura  
i wilgotność powietrza w hali ulega zmianom  
w bardzo szerokim zakresie. Obserwowane 
zmiany temperatury sięgają od -8oC do 52oC,  
a wilgotności względnej od 0% do 100%. Zmia-
na temperatury zaleŜy równieŜ od pory roku. 
Świadczy to zatem o tym, Ŝe badany silnik na-

raŜony jest na pracę w bardzo zmiennych wa-
runkach otoczenia.  
Zmienność zarejestrowanych parametrów 
wyładowań niezupełnych w rozpatrywanym 
okresie dla jednej z faz uzwojeń silnika przed-
stawiono na rysunku 6. Tu równieŜ moŜna za-
obserwować duŜy zakres zmian wielkości emi-
sji wyładowań. 

 

 
Rys.6. Histogram zmian intensywności emisji 

wyładowań: a) PDI, b) Qmax, c) PPS; pomiar od 

28.08.2009 do 31.01.2012, kanał 5 (faza A) 

5. Analiza wpływu mikroklimatu na emi-
sję wyładowań niezupełnych 
Właściwszym z punktu widzenia celu wydaje 
się analizowanie pojedynczych cykli pracy 
silnika w róŜnych warunkach otaczającego go 
środowiska [2,4,9]. Na rysunkach 7 i 9 przed-
stawiono wielkości wnz podczas pracy silnika 

a) 

b) 

c) 
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w dniach letnich i zimowych. Na rysunkach 8  
i 10 przedstawiono wzajemną korelację tempe-
ratury, wilgotności, obciąŜenia oraz zawartości 
wilgoci w powietrzu na amplitudę oraz inten-
sywność wnz [2,12]. Podczas pracy silnika  
w lecie obserwuje się związek między wzro-
stem temperatury, a zmniejszeniem się amplitu-
dy wyładowań, współczynnik korelacji osiąga 
80 ÷ 90%. Po przekroczeniu jednak tempera-
tury 35oC trend się zmienia i następuje wzrost 
wyładowań. Podczas pracy silnika zimą wzrost 
temperatury powietrza w zakresie 0 ÷ 20oC 
powoduje wzrost amplitudy wnz. Natomiast 
zaobserwowany chwilowy spadek temperatury 
powietrza z 20 do 15oC generuje dwukrotny 
wzrost amplitudy wnz.  
 

 
Rys. 7. Przebieg zmian badanych wielkości, 

okres letni (01-03.06.2010) 

  

  

Rys. 8. Korelacja wzajemna temperatury, wil-

gotności, obciąŜenia i zawartości wilgoci w po-

wietrzu na Qmax, PDI (01-03.06.2010) 

 
Rys. 9. Przebieg zmian badanych wielkości, 

okres letni (06-08.12.2010) 

 
 

 
 

Rys.10. Korelacja wzajemna temperatury, wil-

gotności, obciąŜenia i zawartości wilgoci w po-

wietrzu na Qmax, PDI (01-03.06.2010) 

Związek między parametrami środowiska ze-
wnętrznego, a wielkościami opisującymi emisję 
wnz określony na duŜej próbie pomiarowej 
(4tyś.pomiarów) przedstawiono na rysunkach 
11 ÷ 12. Rozkład intensywności wyładowań 
(PPS) w funkcji temperatury powietrza wska-
zuje, Ŝe jeśli temperatura jest niŜsza od 10oC 
następuje bardzo wyraźne nasilenie się inten-
sywności wyładowań (rys.11a – linia 1). Gdy 
temperatura powietrza wzrasta linia trendu wy-
znaczona poprzez liniową aproksymację wska-
zuje obniŜanie się ilości wyładowań (rys.11a - 
linia 2). Z pomiarów w tym zakresie wynika 
jednak, Ŝe występują chwile kiedy intensyw-
ność wyładowań wyraźnie rośnie nawet o 2,5 
razy w stosunku do ilości impulsów rejestrowa-
nych przy temperaturach 10÷20oC. Ten wzrost 
bardzo wyraźnie obserwuje się przy wzroście 
temperatury od 20 do 35oC (rys.11a – linia 3).  
Zmianę współczynnika Qmax w funkcji tempe-
ratury powietrza przedstawiono na rysunku 11b. 
Wartość tego współczynnika odpowiada am-
plitudzie 10 zarejestrowanym wyładowaniom  
w ciągu 1 sekundy. Z tego przebiegu wynika, Ŝe 
równieŜ poniŜej 10oC następuje wyraźny wzrost 
wskaźnika Qmax (rys.11a – linia 1). Wzrost tem-
peratury wpływa na zmniejszenie się amplitudy 
wyładowań (linia 2). Na tym przebiegu moŜna 
zaobserwować dwa poziomy wyładowań (linia 
2 i 3). Obie linie mają podobny współczynnik 
kierunkowy, co potwierdza obserwowany trend. 
Dwa obserwowane poziomy amplitud świadczą 
o wpływie stopnia zapylenia powietrza pyłem 
cementowym na Qmax.  



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2012 (95) 151

 

 

 

Rys. 11. Wpływ temperatury powietrza na 

emisję wnz: a) PPS, b) Qmax, c) PDI  

Bardzo ciekawe wnioski nasuwają się z obse-
rwacji wpływu temperatury powietrza na wa-
rtość wyładowań PDI (rys.11c). Wrysowane 
linie 1, 2 i 3 wskazują obszar, w którym war-
tość wyładowań jest na najniŜszym poziomie. 
W zakresie od 10 do 25oC wyładowania nie 
przekraczają 0,3mW. Spadek lub wzrost tempe-
ratury od wskazanego zakresu wpływa wyraź-
nie na wzrost wyładowań nawet o 2 razy 
(rys.11c – linia 1 i 3).  

Wpływ wilgotności powietrza na emisję wyła-
dowań przedstawiono na rysunku 12 i 13. 
Przedstawiono na nich wilgotność powietrza 
wartościowo – wyraŜając zawartość wilgoci  
w powietrzu suchym (rys.12) i procentowo 
odnosząc się do wilgotności względnej.  

 

 

 

Rys. 12. Wpływ wilgotności powietrza na emisję 

wnz: a) PPS, b) Qmax, c) PDI   

WyraŜając wnz w funkcji zawartości wilgoci  
w powietrzu moŜna wyciągnąć wniosek, Ŝe za-
równo intensywność, amplituda, jak i wielkość 
emisji jest mniejsza wraz ze wzrostem wilgot-
ności. Świadczy to o tym, Ŝe wraz ze wzrostem 
wilgotności wzrasta pojemność cieplna powie-
trza, a to poprawia intensywność wymiany cie-
pła między uzwojeniami stojana i wirnika,  
a powietrzem chłodzącym (lepsza efektywność 
chłodzenia). Do nieco innych wniosków moŜna 
dojść wyraŜając emisję wyładowań w funkcji 
wilgotności względnej. Emisja wyładowań jest 
bardzo intensywna, gdy wilgotność względna 
spada poniŜej 30% (linia 1), ale równieŜ wzrost 
wilgotności względnej powoduje wzrost wyła-
dowań (linia 3).  

a) 

b) 

c) 

a)

b)

c)
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Rys. 13. Wpływ wilgotności względnej powie-

trza na wielkość wnz (PDI) 

6. Podsumowanie i wnioski  

Przedstawiona w artykule tematyka obejmuje 
zagadnienia z zakresu diagnostyki maszyn 
elektrycznych wysokiego napięcia oraz analizy 
zjawisk cieplno-przepływowych, jakie towarzy-
szą pracy tych urządzeń.  
Z przeprowadzonych badań wynika jedno-
znacznie, Ŝe istnieje bezpośredni wpływ para-
metrów środowiska na emisję wyładowań nie-
zupełnych w badanym silniku. Celowym zatem 
jest, aby w pomieszczeniach napędów wyso-
kiego napięcia ściśle normować warunki mi-
kroklimatyczne, ograniczając w ten sposób 
emisję wyładowań do minimum. Dla badanego 
obiektu wymagane warunki pracy to: tempera-
tura powietrza 10 ÷ 20oC i wilgotność względna 
30 ÷ 50%. Zapewnienie wymaganych warun-
ków otoczenia moŜliwe jest zdaniem autora po-
przez poprawnie zaprojektowany system 
grzewczo-wentylacyjny [6,7,8]. 
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