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BADANIA FALOWNIKOWEGO NAPĘDU POMPY WODNEJ  

Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM 

 
THE TEST INVERTER DRIVE THE WATER PUMP WITH AN INDUCTION 

MOTOR 
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań falownikowego napędu indukcyjnego pompy wodnej, 
zainstalowanego w wodociągach miejskich. Badany napęd składa się z głębinowego silnika indukcyjnego  
o mocy znamionowej 132kW, zasilonego z przemiennika częstotliwości o mocy znamionowej 160kW, stero-
wanego skalarnie. Celem badań było ustalenie przyczyn powtarzających się uszkodzeń części mocy przemien-
nika. Przedmiotem pomiarów kontrolnych i diagnostycznych był zarówno przemiennik jak i silnik. Badania 
wykazały brak jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy silnika, w tym brak uszkodzeń stojana  
i wirnika. W ciągu pomiarów długookresowych stwierdzono również brak ew. przepięć na zasilaniu prze-
miennika i w innych punktach obwodu zasilania napędu, które mogłyby powodować uszkodzenia przemien-
nika. Konkluzją badań jest wskazanie zakłóceń sterowania samego przemiennika jak domniemanego źródła 
uszkodzeń jego części mocy. 
 

Abstract: This paper presents the results of tests of induction water pump drive with an inverter, installed in 
water supply station. The drive consists of induction motor with a power rating of 132kW, supplyed from 
voltage inverter with a power rating of 160kW, scalar controlled. The aim of the study was to determine the 
causes of repeated failures of the inverter. Subject of tests and diagnostic measurements was both, the inverter 
and motor. Tests have shown the absence of any abnormalities in the operation of motor, including the lack of 
damage to the stator and rotor. Over the long-term measurements, there was no overvoltage in the feed of the 
inverter and the other sections of the drive circuit, that could cause damage of the drive. The conclusion of the 
tests is to identify the noise in control of the drive as the alleged source of the damage in its power module. 
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1. Wstęp 

Celem badań było ustalenie przyczyn powta-
rzających się uszkodzeń części mocy przemien-
nika częstotliwości o mocy znamionowej 
160kW zasilającego niskonapięciowy (400V), 
klatkowy silnik indukcyjny głębinowy o mocy 
132kW. Uszkodzenia te dotyczyły zarówno 
części falownikowej przemiennika (przebite 
napięciowo tranzystory mocy IGBT) jak i części 
prostownikowej (spalone diody mocy wejścio-
wego mostka prostownikowego).  
Zakres badań obejmował rejestracje przebiegów 
czasowych prądów i napięć całego układu na-
pędowego, w różnych punktach układu. Wyko-
nano 2 rejestracje długookresowe (tygodniowe) 
prądów i napięć na zasilaniu przemiennika i na 
zasilaniu silnika oraz jednorazowe rejestracje 
przebiegów czasowych prądów silnika i wyj-
ściowych prądów przemiennika, podczas rozru-
chów częstotliwościowych silnika i podczas 
jego pracy ustalonej. Przeprowadzono również  

 
 

wysokoczęstotliwościowe rejestracje przebie-
gów czasowych napięć układu napędowego, 
przewodowych i fazowych, w różnych punk-
tach układu, podczas jego pracy ustalonej. 
Celem pomiarów długookresowych było zde-
tektowanie ewentualnych zaburzeń w pracy sil-
nika lub przemiennika o charakterze losowym, 
objawiających się nieprawidłowymi warto-
ściami prądów lub napięć wejściowych prze-
miennika lub silnika. 
Celem rejestracji przebiegów czasowych prą-
dów silnika i wyjściowych prądów falownika 
było dokonanie diagnostyki stanu samego sil-
nika, na podstawie analizy widmowej zareje-
strowanych przebiegów czasowych prądów, 
metodą opracowaną na AGH [2, 3, 4]. 
Celem wysokoczęstotliwościowych rejestracji 
przebiegów czasowych napięć układu napędo-
wego było określenie maksymalnych, chwilo-
wych, wartości napięć i ich pochodnych po cza-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2013 (98) 14

sie (dU/dt), pod kątem określenia wartości po-
budzeń dla ewentualnych wyładowań niezupeł-
nych w izolacji kabla silnikowego i samego sil-
nika. 

2. Przedmiot badań 

Badany napęd elektryczny zawiera przemiennik 
częstotliwości o mocy znamionowej 160kW  
i sterowaniu skalarnym (U/f = const), w części 
falownikowej pracujący z modulacją PWM  
o częstotliwości 3kHz. Przemiennik zasila sil-
nik indukcyjny poprzez dedykowane filtry: filtr 
składowej wspólnej (filtr ferrytowy, nałożony 
na kabel wyjściowy z przemiennika) i filtr sinu-
sowy (szeregowo-równoległy filtr typu LC,  
o częstotliwości rezonansowej 1kHz). Zasilany 
silnik pompy wodnej ma dane znamionowe:  
UN = 400 V ∆, fN = 50 Hz, PN = 132 kW,  
IN = 275 A, cosφN = 0.8, nN = 1440obr/min. 
Połączenie przemiennika z filtrem sinusowym 
ma długość ok. 6m i wykonane jest kablem nie-
ekranowanym, podobnie jak połączenie wyjścia 
filtra sinusowego z silnikiem, o długości ok. 
23m. Producent przemiennika dopuszcza sto-
sowanie kabli nieekranowanych, o ile użyty jest 
filtr sinusowy. Zarówno metalowa obudowa 
przemiennika jak i korpus silnika są wyzero-
wane ochronnie. 

3. Pomiary długookresowe napędu 

Celem określenia jakości energii elektrycznej 
na zaciskach wejściowych przemiennika i zaci-
skach silnika wykonano 2 serie rejestracji prą-
dów i napięć za pomocą specjalistycznego ana-
lizatora jakości energii. 
Pierwsza seria rejestracji, obejmująca pomiar 
ciągły z krokiem czasowym 1min. w czasie 1 
tygodnia, dotyczyła prądów i napięć wejścio-
wych przemiennika (przewodowych). W reje-
stracjach tych stwierdzono występowanie 
chwilowych wzrostów wartości skutecznych 
prądów przemiennika, na ogół niesymetrycz-
nych, o wartościach maksymalnych zebranych 
w tabeli 1. Są to wartości skuteczne (RMS) li-
czone w czasie 10ms, wybrane i zapamiętane 
przez analizator jako największe z każdej 1 mi-
nuty rejestracji. Większym z zarejestrowanych 
wzrostów towarzyszyły chwilowe spadki war-
tości napięć zasilających przemiennik (mierzo-
nych również jako wartości skuteczne za 10ms, 
wybrane jako najmniejsze z każdej 1 minuty 
rejestracji). Zarejestrowane przebiegi maksy-
malnych wartości skutecznych prądów 2 faz 

przedstawiono na rysunku 1a, a przebiegi mi-
nimalnych wartości skutecznych napięć zasila-
jących przemiennik na rysunku 1b.  

Tabela 1 

Data Godzina 
rejestracji 
wzrostu 
wartości 

prądu 

Wartość 
wzrostu 
wartości 

skutecznej 
prądu we. 
falownika 

Wartość 
spadku 

wartości 
skutecznej 
napięcia 

we  falow-
nika 

 
19.05 11:02 z 215A do 

235A 
z 402V do 

396V 
20.05 17:18 z 215A do 

244A 
z 394V do 

386V 
21.05 3:55 z 205A do 

285A 
z 403V do 

379V 
23.05 9:56 z 215A do 

233A 
brak 

spadku 
24.05 10:09 z 217A do 

250A 
z 395V do 

380V 
24.05 11:28 z 215A do 

315A 
z 400V do 

370V 
 

 
Rys. 1a. Tygodniowe przebiegi maksymalnych 

wartości skutecznych prądów przemiennika 
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Rys. 1b. Tygodniowe przebiegi minimalnych 

wartości skutecznych napięć przemiennika 
 
Druga seria rejestracji (obejmująca pomiar cią-
gły z krokiem czasowym 1min. w czasie 1 ty-
godnia) dotyczyła prądów i napięć silnika, reje-
strowanych za filtrami wyjściowymi przemien-
nika, fizycznie możliwie blisko samego silnika. 
W rejestracjach tych stwierdzono tylko jedno 
zaburzenie w pracy silnika. Dnia 20.06.2012, 
ok. godziny 15:05 nastąpił duży wzrost mak-
symalnych, 10-milisekundowych wartości sku-
tecznych prądów silnika (maksymalny skok  
z 255A do 433A) i spadek wartości skutecz-
nych napięć zasilających silnik (pochodzących 
z przemiennika). Korelując rejestracje z otrzy-
manymi (z rutynowych rejestracji w rozdzielni) 
przebiegami czasowymi prądów skutecznych 
wejściowych przemiennika stwierdzono, że 
najprawdopodobniej wzrost wartości prądów 
silnika spowodowany był wahaniami ciśnienia 
wody na tłoczeniu. Wzrost ten spowodował 
spadek wartości skutecznej napięcia pochodzą-
cego z przemiennika i także jego częstotliwości, 
najprawdopodobniej dlatego, że zgodnie ze 
swoją obecną konfiguracją tak powinien on re-
agować na przeciążenie prądowe. Przez obniże-
nie częstotliwości napięcia zasilającego silnik 
znalazł się chwilowo w stanie pracy generato-
rowej i przemiennik przestał pobierać prąd  
z sieci zasilającej. 
Do wyjaśnienia pozostawała źródłowa przy-
czyna wahań ciśnienia wody na tłoczeniu. 
Możliwe było bowiem alternatywne wytłuma-
czenie przebiegu zarejestrowanych zaburzeń,  

w których to sam silnik powoduje – z niezna-
nych przyczyn – wahania ciśnienia wody. 

4. Diagnostyka silnika indukcyjnego 

Rejestracje wykonane analizatorem jakości 
energii w ramach 2 serii rejestracji nasunęły 
podejrzenie co do ewentualnego uszkodzenia 
silnika [1]. Nie było bowiem pewności co do 
źródła poważnego zaburzenia zarejestrowanego 
dnia 20.06.2012 – pojawiło się domniemanie 
uszkodzenia silnika. Dlatego poddano bada-
niom diagnostycznym sam silnik. 
Rejestracje diagnostyczne dotyczyły prądów 
stojana silnika i polegały na doprowadzeniu sy-
gnałów napięciowych proporcjonalnych do 
dwóch prądów silnika do przetworników A/C 
zainstalowanych w komputerze przenośnym. 
Kanał doprowadzenia sygnałów każdej fazy 
obejmował:  
1. Halotronowy przekładnik prądowy o prze-

kładni 600A/0.6V.  
2. Wzmacniacz sygnału o przekładni 1V/2.5V; 

jego charakterystyka częstotliwościowa jest 
płaska w zakresie do 10kHz. Przyjęta często-
tliwość próbkowania A/C 25kHz jest ponad 
dwukrotnie większa, co eliminuje zajwisko 
aliasingu.  

Rysunek 2 prezentuje wyniki analizy diagno-
stycznej zarejestrowanych prądów silnika. Dwa 
górne przebiegi na rysunku 2 przedstawiają 
prądy dwóch faz silnika. Fragment pierwszy 
tych przebiegów posiada podsegment z dziesię-
ciokrotnym powiększeniem osi czasu. Fragment 
drugi (zaznaczony kolorem czarnym) obejmuje 
131072 próbek. Ten właśnie fragment podlegał 
transformacji FFT i dalszej analizie wg [3, 4]. 
Przebieg środkowy na rysunku 2 przedstawia 
skład harmoniczny wektora Parka prądów sto-
jana. Harmoniki ponad osią – 90dB wirują 
zgodnie z kierunkiem wirowania harmonicznej 
podstawowej. Harmoniki poniżej osi –90dB wi-
rują przeciwnie. Skład harmoniczny obliczano  
z użyciem okna Hanninga. Analizie FFT 
poddawano wektor Parka będący wielkością ze-
spoloną, a więc posiadający składową rzeczy-
wistą i urojoną. Pozwoliło to określić kierunek 
wirowania poszczególnych harmonik. Przebieg 
dolny na rysunku 2 przedstawia wybrany frag-
ment przebiegu środkowego, z podanymi czę-
stotliwościami ważniejszych harmonik. 
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Rys. 2. Wynik analizy diagnostycznej prądów silnika  
 
Jeśli znana jest liczba żłobków wirnika, to prę-
dkość obrotową maszyny określa się na pod-
stawie częstotliwości harmonik żłobkowych.  
W analizowanym przypadku liczba ta nie była 
znana. Próba pozyskania tej informacji od pro-
ducenta pompy nie dała rezultatu. Dlatego 
wartość prędkości silnika została oszacowana, 
w sposób następujący:  
1. Obliczono wartość maksymalną prądu zna-
mionowego maszyny, jako: √2 · IN = √2 · 275A 
= 387.75Amax. 
2. Na podstawie rejestracji wyznaczono wartość 
maksymalną podstawowej harmoniki prądów –  
wynosi ona 320.4Amax. 
3. Oszacowano wartość prądu biegu jałowego I0 
na 40 % prądu znamionowego.  
4. Przyjęto, że prąd w zakresie pracy od biegu 
jałowego do pracy znamionowej zmienia się 
liniowo; wówczas poślizg s można obliczyć  
z wyrażenia:  
s = sN · (Is – I0)/(IN – I0) =  
  = sN · (Is/IN – I0/IN)/(1 – I0/IN) 
Zatem poślizg oszacowano na:  
s = 0.04 · (320.4/387.75–0.4)/(1 – 0.4) = 2.84%. 

Harmoniki diagnostyczne, lewą i prawą, wska-
zano w pobliżu częstotliwości diagnostycznych 
wynikających w przybliżeniu z oszacowanej 
wartości poślizgu. Wskazane na rysunku 2 
harmoniki diagnostyczne, na lewo i na prawo 
od harmoniki podstawowej, skutkują średnim 
poślizgiem wynoszącym 2.65%. Odpowiada on 
prędkości obrotowej 1370obr/min. Wartość 
średnia amplitud obu składowych diagnostycz-
nych wynosi 0.075%. Jest to wartość mniejsza 
od wartości 0.5%, ustalonej jako progowa  
w wyniku wieloletnich doświadczeń i diagno-
stycznych analiz przemysłowych [2]. Pozwala 
to stwierdzić, że klatka wirnika jest nieuszko-
dzona. Ponieważ ewentualne zwarcia w uzwo-
jeniach stojana spowodowałoby prawie na-
tychmiastowe zniszczenie stojana, co jednak nie 
miało miejsca, więc upoważnia to do ogólnego 
stwierdzenia, że silnik jest nieuszkodzony.  
Z rysunku 2 wynika także, że przez silnik pły-
nie również składowa przeciwna prądów,  
o częstotliwości – 42.5Hz, której amplituda 
wynosi 1.2% w stosunku do harmoniki zgodnej. 
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Rys. 3. Spektrum wektora Parka prądów jak na rys. 2, z powiększonym zakresem uwidocznionych 

częstotliwości 

 
Najprawdopodobniej jest to skutek zasilania 
falownikowego i przyjętej realizacji metody 
modulacji szerokości impulsów. Choć składowa 
ta jest niewielka, to skutkuje nieco zwiększo-
nymi stratami mocy w wirniku, co pogarsza 
ogólną sprawność maszyny. 
Na rysunku 3 przedstawiono wynik tej samej 
analizy, co na rysunku 2, jednak na dolnym 
wykresie uwidoczniono większy zakres często-
tliwości, obejmujący także rejon częstotliwości 
modulacji PWM falownika, wynoszącej 3kHz. 
Zwraca uwagę, że wektor Parka prądów stojana 
zawiera bogate spektrum harmonik wirujących 
zarówno zgodnie, jak i przeciwnie. Nakładają 
się one na majoryzującą je harmonikę podsta-
wową, wirującą zgodnie. Podobnie jak rysunek 
2, także rysunek 3 nie ujawnia żadnych niere-
gularności wskazujących na ewentualne uszko-
dzenie silnika. Przy analizie częstotliwościowej 
w zakresie 0 – 300Hz stwierdzono występowa-
nie harmonik o amplitudach < 1% i częstotli-
wościach będących wielokrotnościami podsta-
wowej harmoniki zasilania, wirujących za-
równo zgodnie, jak i przeciwnie. 
 

5. Rejestracje wysokoczęstotliwościowe 

Niezależnie od innych wykonanych rejestracji, 
zarejestrowano przebiegi czasowe napięć prze-
wodowych i fazowych w różnych punktach 
układu: przemiennik – filtr sinusowy – silnik. 
Napięcia rejestrowano za pomocą oscyloskopu 
cyfrowego, próbkującego z częstotliwościami 
(250÷1000) kHz sygnał z halotronowego prze-
kładnika napięciowego o znanych charaktery-
stykach: amplitudowo- i fazowo-częstotliwo-
ściowej. Charakterystyk tych użyto do oblicze-
niowego (post factum) uzyskania wejściowych 
przebiegów przekładnika. Jako napięcia fazowe 
rejestrowano napięcia pomiędzy fazą roboczą,  
a zerem ochronnym. Jest to uzasadnione, ponie-
waż na takie napięcie narażona jest izolacja fa-
zowa każdego z urządzeń napędu. Na ogół od-
dziela ona przewody pod napięciem od przewo-
dzących fragmentów danego urządzenia, nor-
malnie nie znajdujących się pod napięciem, ale 
wyzerowanych ochronnie.  
Wykonane rejestracje wykazały, że napięcia 
przewodowe (międzyfazowe) silnika są prak-
tycznie sinusoidalne, w szczególności są po-
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zbawione praktycznie jakichkolwiek pozostało-
ści po modulacji PWM falownika. Przebiegi 
czasowe napięć fazowych silnika (rejestrowa-
nych pomiędzy fazami silnika, a jego wyzero-
wanym ochronnie korpusem) nie są sinuso-
idalne i zawierają widoczne efekty modulacji 
PWM w falowniku, mimo obecności filtra fer-
rytowego na wyjściu przemiennika. Chwilowe, 
fazowe wartości dU/dt dochodzą do 30V/µs,  
a wartości chwilowe napięcia dochodzą do 
900V. Rysunek 4 przedstawia przykładowy 
przebieg czasowy 1 okresu napięcia fazowego 
silnika. 
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Rys. 4. Przebieg czasowy 1 okresu napięcia fa-

zowego silnika (skala pozioma umowna) 
 

6. Wnioski końcowe 

1. Zarejestrowane w 1 serii pomiarów analiza-
torem jakości energii chwilowe wzrosty 
wartości skutecznych prądów przemiennika 
nie są uzasadnione pracą układu silnik – 
pompa. W przypadku ew. przeciążenia sil-
nika, jak pokazują doświadczenia z 2 serii 
pomiarów, następuje nawet spadek wartości 
prądów wejściowych przemiennika, a nie 
ich wzrost. Dlatego uzasadnione wydaje się 
stwierdzenie, że to sam przemiennik  
w pewnych sytuacjach prokuruje abnor-
malne wzrosty prądów pobieranych z sieci 
zasilającej. Nie jest wykluczone, że w sa-
mym przemienniku dochodzi – w pewnych 
sytuacjach, być może pod wpływem loso-
wych zakłóceń zewnętrznych – do chwilo-
wych, niepełnych zwarć. Źródłem ich mo-

głyby być, przykładowo, procesy wyłącza-
nia i załączania tranzystorów mocy należą-
cych do tej samej gałęzi mostka falowniko-
wego, przebiegające zbyt szybko i w kon-
sekwencji wywołujące chwilowe zwarcia 
(zbyt krótki dead-time). 

2. Występujące maksymalne, fazowe wartości 
dU/dt silnika (30V/µs) jak i maksymalne, 
chwilowe wartości napięcia fazowego 
(900V) nie powinny, wg danych literaturo-
wych [5], powodować wyładowań niezu-
pełnych w izolacji silnika. 

3. Silnik indukcyjny zasilany z przemiennika 
nie jest uszkodzony. Konstatacja ta dotyczy 
zarówno stojana, jak i wirnika silnika. Ist-
nienie niewielkiej (max. 2.1%) składowej 
przeciwnej w prądach silnika (prawdopo-
dobnie wynikającej z realizowanej w prze-
mienniku metody modulacji PWM) i zni-
komych harmonik nieznanego pochodzenia 
(28.99Hz, 64.85Hz, 19.65Hz, 76.1Hz) nie 
daje podstaw do zmiany tej opinii. 
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