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Padania diagnostyczne izolacji uzwojeń
maszyn elektrycznych

• Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 
polecającą wpisanie tej metody diagnostycznej do 
programu badań 3‐letnich maszyn wyciągowych

• Norma PN‐98/E‐04700. Urządzenia i układy elektryczne. 
Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań
odbiorczych. 

• Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów 
Synchronicznych (RIEGS). Energopomiar ‐ Elektryka, 
Gliwice, 2012 r.

• Glinka T.: Maszyny elektryczne i transformatory. 
Podstawy teoretyczne, eksploatacja i diagnostyka.
Wydawnictwo Instytutu Napędów i Maszyn 
Elektrycznych KOMEL. 2015 r. ISBN 978‐83‐ 931909‐1‐1.



Badanie warunków pracy transformatorów

• Prostownikowych w energetycznych stacjach 
trakcyjnych

• Falownikowych na farmach fotowoltaicznych

• Falownikowych zasilających piece indukcyjne



Przebieg napięcia między uzwojeniem i kadzią
transformatora



Wskaźniki charakteryzujące stan izolacji
transformatora

• Transformator falownikowy 670 kVA, 6/0,59 kV 
• Wskaźniki analizy chromatograficznej oleju, po 5‐ciu 

latach eksploatacji: CH2 = 3528 (200), C2H6 = 6195 (170),   
C2H4 = 10860 (260), C3H8 = 2280 (30), C3H6 = 32720 (40). 
W nawiasach podano wartości dopuszczalne. 

• Ilorazy stężeń koncentracji gazów palnych: 
(C2H2/C2H4<0,1; CH4/H2>1; 1< C2H4/C2H6<4) świadczą, że 
lokalnie temperatura izolacji osiągała wartość 300 °C ÷
700 °C. 

• Zawartość związków furanu 2FAL w oleju transformatora 
= 6,96  > 5, wskazywała na bardzo wysoki stopień
degradacji celulozy. 



Identyfikacja przyczyny degradacji izolacji 
transformatora



Cel pomiaru pojemności międzyzwojowej 
uzwojenia transformatora



Rozkład fali napięciowej na uzwojeniu 
transformatora ‐ Rys.1
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Rozkład fali napięciowej na uzwojeniu 
transformatora

• Rozkład fali napięciowej wzdłuż uzwojenia, w 
okresie początkowym zależy od rozkładu 
pojemności między poszczególnymi sekcjami 
uzwojenia  (rys.2). Analizę przeprowadzimy 
dla względnej długości uzwojenia (l=1). 
Oznaczmy pojemność główną izolacji 
uzwojenia do kadzi przez Cg, a pojemność
izolacji międzyzwojowej przez Cz. Rozpatrzmy 
element uzwojenia o długości dx położony w 
odległości x od końca uzwojenia – Rys.3. 



Schemat zastępczy do obliczenia 
początkowego rozkładu napięcia na 

uzwojeniu – Rys.3



Rozłożenie ładunków na pojemnościach 
uzwojenia transformatora ‐ Rys.4.
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Generacji fal napięciowych przez 
przepięcia łączeniowe 

Przepięcia łączeniowe występują zawsze podczas przełączeń
w sieci elektroenergetycznej. Indukcyjności, pojemności i 
rezystancje  sieci elektroenergetycznej powodują, że 
przepięcia łączeniowe mają charakter oscylacji tłumionych. 
Częstotliwość oscylacji mieści się w przedziale od 103 Hz do 
104 Hz, a czas zanikania oscylacji wynosi około 5ms. Przepięcia 
łączeniowe w teorii wysokich napięć charakteryzuje się przez 
udar łączeniowy normalny.  Czas narastania udaru napięcia do 
szczytu Tp =250 μs i czas spadku napięcia do półszczytu T2
=2500 μs. Z tego widać, że czas trwania przepięć łączeniowych 
jest wielokrotnie dłuższy od czasów impulsów piorunowych.  
Przepięcia oscylacyjne tłumione o dłuższym czasie trwania  
mają na ogół łagodniejszy rozkład gradientu napięcia na 
uzwojeniu.   



Rozkład przepięć na uzwojeniu 
transformatora



Metodyka realizacji pomiarów



Wyłączenie prądu stałego skokowe 
bezłukowe

Rys.8.



Wyłącznik tranzystorowy jednostopniowy 
T1 sterowany transoptorem V1

Rys.9



Wyłącznik tranzystorowy wielostopniowy  (T1 
÷ Tn)  sterowanym transoptorami (V1 ÷ Vn) 

Rys.10



Wyłącznik tranzystorowy wielostopniowy  (T1 
÷ Tn)  sterowanym transoptorami (V1 ÷ Vn) z 

wykorzystaniem  fotodiod (D1 ÷ Dn), 
światłowodów i fototranzystorów (F1 ÷ Fn) 

Rys.11



Schemat układu pomiarowego do 
diagnostyki izolacji zwojowej

Rys. 12.



Pomiar rezystancji i pojemności izolacji 
głównej i międzyzwojowej 



Schemat zastępczy układu izolacyjnego o 
parametrach stałych ‐ Rys.13 



Pojemności izolacji głównej



Rezystancji izolacji głównej

• Pomiar rezystancji izolacji głównej Rg

wykonano napięciem stałym w stanie 
ustalonym. W literaturze diagnostycznej 
rezystancja Rg jest oznaczana R60 lub R600. 

• Punkty przyłączenia napięcia    U[V],    I[A],    Rg[MΩ],   

• Uzwojenie GN – rdzeń 1500    1,0      1000        

• Uzwojenie GN – DN                     1500    1,5      1500        

• Uzwojenie GN – DN + rdzeń 1500    1,5      1500 





Pomiar rezystancji i indukcyjności 
uzwojenia 

Rys.15
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Pomiar pojemności i rezystancji izolacji 
głównej i międzyzwojowej 

• Pomiar rezystancji uzwojenia transformatora wykonano 
prądem stałym metodą techniczną:Io = 500 mA,  U =1 mV,  
R = 2 mΩ

• Indukcyjności uzwojenia  L wyznacza się w oparciu o 
przebieg zanikania prądu – rys. 15. Z uwagi na małą
rezystancję uzwojenia, przebieg  zanikania prądu wykonano 
przy dodatkowej rezystancji włączonej w szereg z 
uzwojeniem Rd = 24 Ω. Wartość prądu Io = 520 mA, 
powinna być identyczna jak przy następnej próbie, próbie 
skokowego wyłączenia prądu Io i rejestracji napięcia na 
uzwojeniu, gdyż rdzeń transformatora ma charakterystykę
nieliniową, zatem ważne jest przy jakim prądzie 
magnesującym indukcyjność uzwojenia jest wyznaczona.  Z 
rys.15:  Io = 520 mA,  FI = 0,82 mAs, TI = 1,6 ms, L = 38 mH. 



Pomiar pojemnoiści międzyzwojowej 

• Otwiera się wyłącznik W2 i ponownie ustawia 
się w uzwojeniu B‐0 wartość prądu I0 = 520 
mA, co sprawdza się na amperomierzu A, a 
następnie wyłącza się, wyłącznikiem W1, prąd 
I0 i rejestruje oscyloskopem Os przebieg 
napięcia U(t) na uzwojeniu B‐0. Przykładowy 
oscylogram napięcia przedstawiono na rys.16. 



Przebieg napięcia na uzwojeniu w fazie B 
uzwojenia GN po skokowym wyłączeniu 

prądu Io = 520 mA ‐ Rys.16.   



Bilans energii przed i po wyłączeniu prądu
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