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AUTOREFERAT O PRACY ZAWODOWEJ, NAUKOWO - 

BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ, ORGANIZACYJNEJ 

 I KSZTAŁCENIU KADR 
 

Syntetyczna charakterystyka działalności  

 

Kandydat pracę zawodową, działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną 

 i organizacyjną może podzielić na pięć okresów: 

I okres, lata 1972 – 1974 

 Jako student V roku studiów przed obroną pracy dyplomowej Kandydat podjął pracę 

jako elektryk w Kopalni Węgla Kamiennego „Nowy Wirek” w Rudzie Śląskiej 

Kochłowicach w Dziale Naukowym ds. Tąpań. Po uzyskaniu dyplomu pracował jako 

inżynier elektronik. W pracy zawodowej w kopalni zajmował się następującymi 

zagadnieniami: 

- Obsługa aparatury pomiarowej ultradźwiękowej, drganiowej, sejsmicznej. 

- Instalowanie i uruchamianie sejsmografów w górotworze. 

- Pomiary drgań górotworu. 

- Opracowanie metod pomiaru naprężeń w górotworze. 

- Prognozowanie zagrożeń tąpaniami na podstawie sygnału drganiowego górotworu. 

 

II okres, lata 1974 – 1978 

 W dniu 1.10.1974 roku Kandydat podjął pracę jako nauczyciel akademicki – starszy 

asystent w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu na Wydziale Elektrycznym w Zakładzie 

Automatyki i Elektroniki kierowanym przez Panią doc. dr inż. Marię Jastrzębską. Prowadził 

zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Przekształtniki statyczne, Podstawy elektroniki i Ele-

ktronika przemysłowa. W pracy naukowej Kandydat zainspirowany potrzebami przemysłu 

zajmował się następującymi zagadnieniami: 

- Wyważanie wirników silników elektrycznych małej mocy. 

- Konstrukcja aparatury do bardzo dokładnego wyważania wirników silników małej 

mocy. 

- Urządzenia technologiczne do nawijania uzwojeń silników elektrycznych. 

- Urządzenia technologiczne do impregnacji uzwojeń silników elektrycznych. 

- Układy sterowania urządzeniami technologicznymi do produkcji silników. 

 

III okres, lata 1979 – 2007 

W 1979 roku Kandydat rozpoczął współpracę naukową z dr hab. inż. Jerzym 

Hickiewiczem prof. PO i prof. dr hab. inż. Piotrem Wachem. Do 31.08.1985 roku był 

zatrudniony w Zakładzie Automatyki i Elektroniki. 1.09.1985 roku został przeniesiony do 

Zakładu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej kierowanym przez prof. dr hab. 

inż. Piotra Wacha. Do 1.09.1982 roku był zatrudniony jako starszy asystent  a następnie jako 

wykładowca. Prowadził zajęcia z przedmiotów: Elektronika przemysłowa, Elektronika i 

diagnostyka przemysłowa, Diagnostyka maszyn elektrycznych, Ochrona przed hałasem i 

wibracją, Diagnostyka maszyn elektrycznych i zespołów maszynowych, Diagnostyka 

układów elektromechanicznych, Diagnostyka techniczna, Przedmiot wybieralny. 
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Badania własne Kandydata w sposób naturalny wyniknęły z badań nad niesymetriami 

wewnętrznymi w maszynach indukcyjnych prowadzonymi w zespole badawczym pod 

kierunkiem dr hab. inż. Jerzego Hickiewicza prof. PO i prof. dr hab. inż. Piotra Wacha w 

macierzystym Zakładzie - Katedrze od lat 80-tych ubiegłego stulecia. 

W ujęciu ogólnym badania i rozwój teorii niesymetrycznych maszyn indukcyjnych został 

spowodowany względami praktycznymi wynikającymi z: eksploatacji maszyn, koniecznoś-

ci ustalenia tolerancji technologicznych produkowanych maszyn elektrycznych, podołania 

ostrym wymogom eksportowym. W szczególności należało polepszyć własności 

wibroakustyczne krajowych maszyn elektrycznych, zmniejszyć wyraźnie poziom ich hałasu 

i drgań. Silniki krajowe zwłaszcza silniki WN dużych mocy przekraczały normy 

dopuszczalnego poziomu hałasu obowiązujące w krajach zachodnich nawet o 13÷18 dB(A). 

Należało poprawić jakość wykonania maszyn, następnie opracować efektywne 

przemysłowo techniki ich diagnozowania. 

W kraju prace w tym zakresie prowadzono intensywnie również na AGH, ATR 

w Bydgoszczy, Politechnikach; Krakowskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Rzeszowskiej, Śląskiej 

i Wrocławskiej. 

Kandydat uczestniczył w badaniach nad niesymetriami wewnętrznymi w silnikach 

indukcyjnych obejmującymi niesymetrie elektryczne i magnetyczne. Ważnym etapem tych 

prac były badania nad uszkodzeniami uzwojeń stojanów. Aspekt teoretyczny i badawczy 

prac nad niesymetriami elektrycznymi i magnetycznymi w maszynach indukcyjnych 

prezentowano w sprawozdaniach dla Polskiej Akademii Nauk. Efektami praktycznymi 

badań zainteresowany był przede wszystkim przemysł krajowy oraz Międzyresortowe 

Centrum Eksploatacji Majątku Trwałego w Radomiu. 

Prowadzone prace obejmowały między innymi następujące zagadnienia: 

a) Możliwości obniżenia poziomu drgań i hałasów silników indukcyjnych klatkowych 

produkcji krajowej. 

b) Metody modelowania matematycznego silników indukcyjnych z uszkodzeniami 

uzwojeń stojanów. 

c) Badania symulacyjne uszkodzeń uzwojeń stojana na podstawie modelu 

matematycznego. 

d) Badania laboratoryjne silników z niewłaściwą liczbą zwojów i zezwojów uzwojenia 

fazowego, błędnie włączonym zezwojem do uzwojenia fazowego, ze zwarciami 

zwojowymi w uzwojeniu stojana, pomiar i analiza sygnału prądowego, drgań, 

strumienia osiowego, temperatury. 

e) Badania przemysłowe silników średniego napięcia z niewłaściwą liczbą zwojów oraz 

ze zwarciami w uzwojeniu stojana, pomiar i analiza sygnału prądowego, drgań, 

strumienia osiowego, temperatury. 

f) Badania przemysłowe silników WN z uszkodzeniami obwodów elektrycznych 

stojanów, pomiar i analiza sygnału prądowego, drgań, strumienia osiowego  

i temperatury.  

g) Zaprojektowanie i wykonanie urządzenia stacjonarnego do diagnostyki stojana  

i wirnika DWS, próby laboratoryjne i przemysłowe. 

h) Zaprojektowanie i wykonanie urządzenia przenośnego do diagnostyki stojana DS, 

próby laboratoryjne i przemysłowe. 

Opiekunowie naukowi dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz prof. PO oraz prof. dr hab. inż. Piotr 

Wach zainspirowali Kandydata do zainteresowania się w pierwszej kolejności zagadnieniem 
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wibroakustyki maszyn elektrycznych małej mocy. Wynikało to z dużych potrzeb przemysłu 

krajowego w tym zakresie. Kandydat zajął się następującymi zagadnieniami: 

- Analiza przyczyn nadmiernych drgań i hałasów silników indukcyjnych klatkowych. 

- Określenie głównych przyczyn nadmiernych drgań i hałasów silników indukcyjnych 

klatkowych. 

- Opracowanie metodyki pomiarów wibroakustycznych silników indukcyjnych 

klatkowych. 

- Opracowanie metodyki pomiarów drgań własnych silników indukcyjnych 

klatkowych. 

- Opracowanie metodyki pomiarów rzędów i częstotliwości sił ze szczególnym 

uwzględnieniem sił pochodzenia magnetycznego w silnikach indukcyjnych 

klatkowych. 

- Weryfikacja pomiarowa metod obniżenia poziomu drgań i hałasów silników 

indukcyjnych klatkowych. 

W latach 1981/82 Kandydat odbył roczny staż naukowy w Zakładzie Akustyki 

Technicznej w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Opiekunem naukowym był 

prof. dr hab. inż. Adama Lipowczan, znany autorytet z zakresu wibroakustyki maszyn 

wirujących. Następnie w roku 1983, odbył 2 tygodniowy stażu naukowym w Instytucie 

Eksperymentalnym w Erewaniu. W latach 1981 – 85 Kandydat przygotował pod 

kierunkiem prof. dr hab. inż. Adama Lipowczana rozprawę doktorską pt. „Badania 

wibroakustyczne silników indukcyjnych trójfazowych”. Pracę obronił z wyróżnieniem  

w dniu 18.06.1985 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.  

Rezultaty pracy zostały wdrożone do krajowej praktyki przemysłowej. Przede wszystkim 

w Zakładach DOLMEL we Wrocławiu przy produkcji maszyn elektrycznych WN oraz w 

Fabryce Silników Elektrycznych BESEL w Brzegu przy produkcji silników elektrycznych 

małej mocy. Dzięki temu praca zdobyła I miejsce w Konkursie zorganizowanym przez 

Wojewodę Opolskiego na Najużyteczniejszą dla Opolszczyzny pracę doktorską, 1986 oraz I 

miejsce w Konkursie im. prof. Kazimierza Drewnowskiego zorganizowanym przez Zarząd 

Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich na najlepszą pracę naukową z dziedziny 

elektryki w kraju w 1986 r. oraz nagrodę indywidualną III stopnia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych. 

Zainspirowany przez Opiekunów naukowych a zwłaszcza zainspirowany wielkimi 

potrzebami przemysłu krajowego Kandydat zajął się na początku lat osiemdziesiątych  

w badaniach własnych wibroakustyką dużych maszyn elektrycznych. Większość silników 

krajowych, zwłaszcza WN nie spełniała wówczas wymogów stosownych norm hałasowych  

i drganiowych. Nie mogła być w związku z tym eksportowana. Zespół badawczy 

macierzystego Instytutu podjął się próby rozwiązania tego problemu. 

Kandydat zajmował się następującymi zagadnieniami naukowymi: 

- Analiza przyczyn i klasyfikacja drgań i hałasów w silnikach indukcyjnych. 

- Określenie przyczyn powstawania drgań i hałasów pochodzenia 

elektromagnetycznego. 

- Opracowanie metod pomiarów akustycznych silników, w tym metody pola 

bliskiego. 

- Opracowanie metod pomiaru częstotliwości drgań własnych silników – metodą 

zwarcia udarowego silnika. 

- Badania wpływu technologii wykonania pakietów blach na właściwości akustyczne 

silników. 
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- Badanie wpływu liczby żłobków wirnika na właściwości wibroakustyczne silników, 

określenie optymalnej liczby żłobków. 

Praca w zespole badawczym dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz prof. PO., prof. dr hab. inż. 

Piotr Wach, prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, dr inż. Sławomir Szymaniec, mgr inż. 

Małgorzata Kaliciak, inż. Eugeniusz Głowienkowski doprowadziła do opracowania 

oryginalnej metody optymalizacji liczby żłobków wirnika ze względu na minimalizację 

hałasów i drgań pochodzenia elektromagnetycznego, silników o całkowitej i ułamkowej 

liczbie żłobków na biegun i fazę. Opracowano metody pomiaru częstotliwości drgań 

własnych silników. Na skutek wprowadzonych zmian konstrukcyjnych i technologicznych, 

typu zwiększenie siły ścisku pakietu, uzyskano zmniejszenie wartości średniego poziomu 

dźwięku przykładowego silnika typu SBJVe-1410 o mocy 800kW, 592obr/min o 14dB(A) 

(silnik o niecałkowitej liczbie żłobków na biegun i fazę). W związku z tym silnik tego typu 

spełnia obecnie wymagania normy PN-81/E-06019 w zakresie wartości średniego poziomu 

dźwięku, jest lepszy o 0,75 dB(A) od wartości podanej w normie i może być eksportowany. 

Drugim przykładem jest zmniejszenie poziomu dźwięku silnika SBJe-1412 o mocy 630kW, 

492obr/min o 10dB(A) (silnik o całkowitej liczbie żłobków na biegun i fazę), silnik może 

być eksportowany. Poprawiono własności akustyczne przykładowych silników SBJVe-1410 

i SBJe-1412 DZWME DOLMEL we Wrocławiu. Obszerne sprawozdania z wykonanych 

prac przedstawiono z pozytywnym rezultatem w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy  

w Warszawie oraz w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie 

Metodę obliczeniową wdrożono w DZWME DOLMEL we Wrocławiu. Wyniki badań 

przedstawiono w artykułach naukowych, na konferencjach zagranicznych i krajowych. 

Zespół badawczy zdobył nagrodę zespołową I-go stopnia Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej w konkursie na pracę naukową na 

temat: „ Zagadnienia Elektrotechniki w Ochronie Środowiska” (za artykuł „On reducing the 

vibration and noise level of function motors with integral and fractional slot windings”. 

Archiv fur Elektrotechnik, 1990 vol. 73 nr 3., pp.163-171). 

Kolejną inspiracją przemysłową było zagadnienie diagnostyki eksploatacyjnej klatek 

silników z napędów przemysłowych. Energetyka krajowa, elektrociepłownie, ciepłownie, 

przemysł petrochemiczny inspirowały do zajęcia się tematyką diagnozowania klatek. 

Kandydat był osobiście namawiany do opracowania efektywnych metod diagnozowania 

klatek on-line przez inżynierów z: Elektrowni Bełchatów w Rogowcu, Elektrowni Łaziska  

w Łaziskach Górnych, Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie, Mazowieckich Zakładów 

Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku i z wielu innych.  

W latach 60-tych, 70-tych i na początku 80-tych uszkodzenia klatek stanowiły bardzo 

poważny problem i stały na czele statystyk awaryjności silników elektrycznych w krajowej 

energetyce. Silnik z poważnie uszkodzoną klatką może dalej pracować z pozoru normalnie, 

a nawet odbywać kolejne rozruchy. Uszkodzona klatka zwykle doprowadza do groźnych 

termicznie następstw dla układu izolacji stojana i w konsekwencji do uszkodzenia stojana. 

Bywa że stojan od wewnątrz jest napawany materiałem z jakiego wykonana jest klatka. Tak 

poważnie uszkodzony silnik nadaje się tylko do złomowania. 

Najczęściej dochodzi do pęknięć na styku pierścień – pręt. Duże siły pochodzenia 

elektromagnetycznego wraz z siłami odśrodkowymi mogą przyczyniać się do zniszczenia 

klatki wirnika, a w konsekwencji do uszkodzenia połączeń czołowych uzwojeń stojana. Już 

drobne pęknięcie pręta klatki stanowi początek procesu jej degradacji. Pręty sąsiadujące  

z uszkodzonym prętem obciążają się prądowo i termicznie bardziej od innych, co z reguły 

prowadzi do kolejnych pęknięć i pogłębionej degradacji wirnika, a w konsekwencji do 

awarii silnika. Warto więc diagnozować stan uzwojenia klatkowego silników i w wyniku 

diagnostyki szybko rozpoznawać wystąpienie ewentualnych początków uszkodzenia klatki. 
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To powinno spowodować w miarę szybkie (jeżeli jest taka możliwość ruchowa) 

zatrzymanie silnika i poddanie wirnika remontowi (stosunkowo niewielkie koszty). Jak 

wykazuje praktyka, uszkodzenia klatek zaczynają się od uszkodzeń pojedynczych 

segmentów pierścieni i jednego bądź kilku prętów, następnie rozszerzają się często 

lawinowo. Uszkodzenia te rozszerzając się, w czasie eksploatacji mogą spowodować 

mechaniczne uszkodzenie układu izolacyjnego stojana. Najczęściej uszkodzeniu ulegają 

wtedy połączenia czołowe uzwojeń stojana, wzrastają więc niewspółmiernie koszty 

naprawy silnika. Rozruch silników klatkowych średniej i dużej mocy WN nie zasilanych  

z przekształtników odbywa się najczęściej przez załączenia na pełne napięcie sieci która 

często ma wielką moc zwarciową. Udar prądu rozruchowego prowadzi do niekorzystnych 

efektów termicznych i elektrodynamicznych działających na silnik. Są one proporcjonalne 

do kwadratu natężenia prądu. Cieplne i dynamiczne procesy występujące w trakcie rozruchu 

silnika są głównymi czynnikami powodującymi zużycie i niszczenie klatek wirnika.  

Zespół badawczy dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz prof. PO., prof. dr hab. inż. Piotr Wach, 

dr inż. Sławomir Szymaniec, mgr inż. Antoni Dzierżanowski, mgr inż. Piotr Neyman, na 

początku lat 80-tych podjął bardzo szeroko badania z diagnostyki on-line uzwojenia 

klatkowego. Z badań tych wyniknął podstawowy wniosek natury praktycznej. Najbardziej 

czuła i przydatna diagnostycznie jest metoda analizy częstotliwościowej prądu stojana. 

Wyniki badań przedstawiono w licznych pracach. Do wniosków takich zespół badawczy z 

macierzystego Instytutu Kandydata doszedł na początku lat 80-tych. Zawarto je między 

innymi w monografii habilitacyjnej prof. dr hab. inż. Piotr Wacha. Podstawy teoretyczne 

metody przedstawiono w licznych referatach na konferencjach krajowych i zagranicznych. 

Określono tam główne składowe w widmie prądu stojana spowodowane niesymetrią klatki 

wirnika i związane z podstawową i wyższymi harmonicznymi przepływu, wytwarzanymi 

przez symetryczne uzwojenie stojana. Metoda bazuje na szczegółowej analizie prądu 

uzwojeń stojana w otoczeniu podstawowej składowej prądu o częstotliwości sieciowej f0. 

Metoda ma jednak pewne wady, jak to, że prążki  o znaczeniu diagnostycznym leżą bardzo 

blisko prążka podstawowego f0, którego amplituda jest bardzo duża, i że ich odległość od f0 

zależy od poślizgu s silnika, co powoduje że diagnoza może być wiarygodna dopiero dla 

dostatecznie dużego obciążenia silnika. Na pewno powyżej 50% obciążenia znamionowego.  

Powyższą metodę diagnostyczną w wyniku intensywnych badań zmodyfikowano, 

właśnie ze względu na wspomniany mankament. Rozszerzono obszar analizy 

częstotliwościowej prądu stojana na inne częstotliwości. Obok obszaru 1f0, analizowano 

obszary obok: 5f0, 7f0, 11f0, 13f0. W wyniku zakrojonych na duża skalę badań sformułowano 

następujące wnioski: 

 Stwierdzono szczególną przydatność diagnostyczną charakterystycznych prążków 

widma związanych z 1, 5, 7 harmonicznymi częstotliwości podstawowej f0. Natomiast 

charakterystyczne dla uszkodzeń prążki w otoczeniu 11 i 13 harmonicznymi 

częstotliwości podstawowej f0 miały zbyt małe amplitudy i duży rozrzut dla 

poszczególnych egzemplarzy silników, aby je uznać za przydatne do wyciągania 

wniosków diagnostycznych z dużym prawdopodobieństwem. 

 Dla prążków diagnostycznych widma w otoczeniu harmonicznej podstawowej f0 

pierwszorzędne znaczenie ma składowa o częstotliwości f0(1 – 2s) która ma największe 

amplitudy spośród prążków diagnostycznych. Na drugim miejscu jest składowa f0(1 + 

2s) która może już służyć do oceny stanu klatki przy mniejszych obciążeniach rzędu 

s=(0,3÷0,4) sn. Natomiast składowa f0(1 – 4s) ma mniejsze amplitudy od poprzednio 

wymienionych, ale jest bardziej odległa od prążka podstawowego widma i dlatego ma 

także znaczenie diagnostyczne. 
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 W otoczeniu 5-tej harmonicznej prądu – (250 Hz), praktyczne znaczenie diagnostyczne 

mają trzy prążki widma w następującej kolejności: f0(5 – 4s), f0(5 – 2s), f0(5 – 6s). We 

wszystkich przypadkach dla tych częstotliwości pęknięcia prętów klatki są znacznie 

lepiej wykrywalne od uszkodzeń pierścieni zwierających. Zaletą tych prążków jest 

możliwość określenia uszkodzeń klatki dla stosunkowo małych obciążeń, to znaczy od 

około s=0,25 sn.  

 W otoczeniu 7- mej harmonicznej prądu – (350 Hz), praktyczne znaczenie 

diagnostyczne mają dwa prążki widma w następującej kolejności: f0(7 – 6s), f0(7 – 8s). 

Szczególnie amplituda prążka f0(7 – 6s) może służyć do diagnozy w zakresie małych 

obciążeń silnika, nawet dla około s=0,2 sn. 

 Stwierdzono możliwość skutecznego wykrycia każdego z badanych rodzajów 

uszkodzenia klatki.  

W oparciu o przeprowadzone badania opracowano skuteczną metodę diagnozowania 

klatek on-line w warunkach przemysłowych. Wyniki badań i opracowane kryteria 

przedstawiono miedzy innymi w tzw. książce profesorskiej Kandydata w rozdz. 13 –  

„Badania, eksploatacja i diagnostyka zespołów maszynowych z silnikami indukcyjnymi 

klatkowymi”. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2013, Opole, Studia i 

Monografie, zeszyt nr 333. Równolegle z diagnostyczną metodą prądową opracowano inne 

metody diagnozowania. Szczegóły opisano w stosownych opisach patentowych. Metody te 

nie „przyjęły” się  w przemyśle krajowym. 

Opracowana metoda diagnozowania klatek została przez autorów szeroko 

spopularyzowana w przemyśle krajowym. W ocenie własnej była bardzo intensywnie 

stosowana przez autorów i przez służby diagnostyczne w krajowych zakładach 

przemysłowych. Kandydat osobiście przez wiele lat prowadził diagnostykę on-line klatek  

w Elektrowni Bełchatów w Rogowcu, Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych, Elektrowni 

Jaworzno III w Jaworznie, Elektrowni OPOLE SA, Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie, 

w Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, w Lesaffre 

biocorporation Sp. z o. o, w Wołczynie i w wielu innych zakładach przemysłowych kraju. 

Nasilenie stosowania metody miało miejsce z chwilą udostępnienia przez producentów 

aparatury diagnostycznej mobilnego analizatora typu 2515 firmy Brüel & Kjaer mającego 

procedurę analizy sygnału FFT ZOOM (Szybka Transformata Fouriera z lokalnym 

powiększeniem) Obecnie uszkodzenia klatek wirnika zajmują dość odległą pozycję  

w statystykach awaryjności silników elektrycznych. 

Kolejnym tematem badawczym z inspiracji przemysłu było zagadnienie podstawowe  

z eksploatacji i diagnostyki wszystkich maszyn wirujących w tym w szczególności silników 

elektrycznych. Było i jest to zagadnienie diagnozowania łożysk tocznych. To temat ciągle 

aktualny w przemyśle światowym a w przemyśle krajowym w szczególności. Przemysł 

krajowy intensywnie inspirował Kandydata aby zajął się diagnostyką eksploatacyjną łożysk 

tocznych. Aby opracować skuteczne metody diagnozowania łożysk tocznych. Kandydat 

podjął się tego tematu w połowie lat 80-tych. Początkowo we współpracy z Głównym 

Instytutem Górnictwa, następnie w zespole badawczym dr inż. Sławomir Szymaniec, mgr 

inż. Antoni Dzierżanowski. 

Z wieloletnich obserwacji przyczyn awarii silników elektrycznych w przemyśle  

i energetyce krajowej prowadzonych przez Służby Techniczne zakładów przemysłowych  

i osobiście przez Kandydata wynikało i wynika że, najczęstszymi przyczynami awarii  

i nieplanowanych postojów silników w napędach są: uszkodzenia łożysk tocznych silników. 

We wszystkich silnikach elektrycznych ułożyskowanie jest jednym z najważniejszych 

elementów. Udział łożysk w ogólnym koszcie silników elektrycznych jest najczęściej mały 

lub bardzo mały, jednak ze względu na funkcję jaką spełniają oraz ze względu na statystyki 
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uszkodzeń, diagnostyka ich stanu technicznego ma zasadnicze znaczenie w praktyce 

eksploatacyjnej. 

Analizując informacje podane w oparciu o dostępne wyniki badań koncernu SKF, 

sformułować należy wniosek, że przedwczesnych jest aż 66% uszkodzeń łożysk tocznych 

(36%+16%+14%). Tylko 34% uszkodzeń wynika z naturalnego procesu zużycia. Analizując 

dalej wyniki badań należy stwierdzić, że prowadząc właściwą eksploatację i diagnostykę 

maszyn, można zapobiec aż 66% uszkodzeniom łożysk tocznych. Kolejny ważny wniosek to 

stwierdzenie, że aż 50% przedwczesnych uszkodzeń łożysk tocznych jest spowodowane 

złym smarowaniem i zanieczyszczeniem smaru, 16% uszkodzeń to zły montaż. Aktualnych, 

krajowych statystyk w zakresie przyczyn uszkodzeń łożysk tocznych w silnikach 

elektrycznych Kandydat nie spotkał. Z obserwacji i badań Kandydata wynika, że w kraju 

zużycie łożysk tocznych jest zbyt duże w stosunku do zainstalowanych maszyn. Producenci 

silników indukcyjnych klatkowych WN, maszyn elektrycznych będących podstawą napędów 

przemysłowych, trwałość dokumentacyjną łożysk tocznych oceniają na 50000 ÷ 60000 

godzin. W silnikach niskich napięć, trwałość dokumentacyjna jest szacowana na 20000 ÷ 

30000 godzin. W praktyce eksploatacyjnej, ta trwałość czyli trwałość eksploatacyjna jest 

mniejsza. Przeciętnie czas życia łożysk tocznych w silnikach WN w warunkach krajowych 

jest mniejszy – około 20000 ÷ 45000 godzin, zdarza się, że mniej niż 20000 godzin. Dla 

silników niskich napięć ta relacja jest podobna. 

Doświadczenia i badania Kandydata wskazywały, że przyczyną nadmiernego zużycia 

łożysk tocznych w silnikach w warunkach krajowych jest przede wszystkim: zły montaż 

łożysk oraz złe smarowanie, połączone z podawaniem do komory łożyskowej 

zanieczyszczonego smaru. Bardzo często wymiany łożysk tocznych dokonuje się bez 

legalizacji tarcz łożyskowych. Nowe łożyska montuje się w tarcze które mają nadmierny luz. 

Zamiast zastosować nowe tarcze łożyskowe, przeprowadza się najczęściej nieudaną 

regenerację tarcz przez ich tulejowanie lub montuje się łożyska używając specjalistycznych 

klejów, napunktowując powierzchnię tarcz lub nawet samego wału. Silnik taki po krótkim 

czasie ma łożyska do kolejnej wymiany. Radykalnym i pozytywnym w skutkach 

rozwiązaniem jest wymiana tarcz łożyskowych na nowe. 

Kandydat od wielu lat prowadził i prowadzi nadal badania nad przydatnością dostępnych 

metod diagnostycznych do oceny stanu łożysk tocznych w silnikach elektrycznych w 

przemyśle i energetyce, nad ich modyfikacjami i adaptacją do krajowych warunków 

przemysłowych. Są to badania eksperymentalne, które w pierwszej fazie były prowadzone 

na silnikach trójfazowych klatkowych małej mocy. W pierwszym okresie badania 

prowadzono na populacji 30 silników z łożyskami w bardzo dobrym stanie, które następnie 

wymieniono na łożyska uszkodzone. Uszkodzenia były znane i typowe. Jednocześnie 

rozszerzono populację badanych silników. Co 24 tygodnie, wykonywano badania 

diagnostyczne na silnikach WN potrzeb własnych w jednej z krajowych elektrowni, 

elektrociepłowni i ciepłowni na populacji 70 silników. Badania obejmowały okres 20000 ÷ 

60000 godzin pracy danego silnika od chwili zamontowania w nim nowych łożysk. Zakres 

tych badań poszerzono o pomiary temperaturowe oraz o analizę zmian w widmie prądu 

stojana. Nieregularnie, bez ściśle określonego harmonogramu w okresie przeszło 30 lat 

prowadzono badania diagnostyczne silników na populacji 540 silników, otrzymując 

przeszło 60000 pomiarów diagnostycznych (wszystkie są archiwizowane). Badania są 

prowadzone do chwili obecnej. Na 10 silnikach WN badania trwają nieprzerwanie od 25 lat. 

W tym czasie łożyska wymieniono kilka razy. Średni „czas życia” łożysk w tych silnikach 

to 30000  40000 godzin, zdarzało się, że mniej niż 30000 godzin. Tylko w jednym silniku 

WN badanym nieregularnie łożyska toczne pracują ponad 60000 godzin. W badaniach, 
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autor dla celów porównawczych stosował prawie wszystkie metody diagnozowania łożysk 

tocznych. 

 Z badanej populacji ogólnej 610 silników, 86% stanowiły silniki produkcji krajowej, 

pozostała część to silniki produkcji zachodniej. Silniki zachodnie miały fabrycznie 

zdecydowanie lepiej przygotowane punkty do pomiarów drgań. W silnikach krajowych  

w wielu wypadkach punkty pomiarowe należało specjalnie przygotowywać – fazować 

powierzchnię, wyrównywać, szlifować, kleić elementy pośrednie. Dla większości silników 

pomiary diagnostyczne wykonywano tylko dla łożysk tocznych od strony napędowej. 

Strona przeciwnapędowa była niedostępna ze względu na budowę silnika – osłony 

wentylatorów. W kilku przypadkach udało się właściciela silników namówić na 

zainstalowanie na stałe w węźle łożyskowym akcelerometrów co radykalnie poprawiło 

warunki diagnozowania. 

W ocenie własnej Kandydata można wyodrębnić następujące najważniejsze metody 

diagnozowania łożysk tocznych w silnikach elektrycznych w czasie ich eksploatacji: 

1. Wykorzystanie ustaleń normowych PN i ISO.  

2. Wykorzystanie amplitudowych dyskryminant bezwymiarowych procesów 

wibroakustycznych. 

3. Metodę SPM (Shock Pulse Method). 

4. Wykorzystanie wytycznych SKF. 

5. Metodę SPA (Shock Profile Area). 

6. Metodę energii impulsowej SE (Spike Energy) firmy IRD. 

7. Metodę firmy Schenck – BCU (Bearing Condition Unit). 

8. Metodę analizy częstotliwościowej w tym CPB (Constany Percentage Bandwidth). 

9. Metodę Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach  

10. Metodę SEE (Spectral Emitted Energy) firmy SKF. 

11. Metodę HFD (High Frequency Detecion). 

12. Metodę REBAM (Roling Element Bearing Active Monitor) firmy Bentley Nevada. 

12. Metodę emisji akustycznej. 

13. Metodę detekcji obwiedni. 

14. Zespół metod wykorzystujących analizę falkową i sieci neuronowe. 

14. Metodę wykorzystania sygnału prądowego. 

15. Zespół metod oceny stanu smarowania. 

Kandydat przebadał w warunkach krajowych przydatność w zasadzie wszystkich 

wymienionych metod diagnozowania węzłów łożyskowych.  

Spośród wszystkich przebadanych metod diagnozowania łożysk tocznych w silnikach 

elektrycznych w warunkach przemysłu krajowego stwierdzono, że największą przydatność 

ma metoda detekcji obwiedni oraz metoda SPM. Metoda SPM wymaga najczęściej 

specjalnego przygotowania silnika przez jego producenta do pomiarów. Na populację 610 

silników dostępnych Kandydatowi, tylko 8 silników było specjalnie przygotowanych do 

diagnozowania stanu technicznego ich łożysk tocznych metodą SPM. Metodę SPM 

Kandydat stosował również w silnikach, które nie były specjalnie przygotowane do 

pomiarów, ale budowa ich węzła łożyskowego pozwalała na stosowanie tej metody. 

W wyniku wieloletnich badań własnych, metodę detekcji obwiedni, autorstwa firmy 

Brüel & Kjaer Kandydat istotnie zmodyfikował. Obok opracowania metodyki pomiarów, 

opracowano również w roku 2005 kryterium diagnostyczne. Wyniki badań, opracowaną 

metodykę oraz kryterium przedstawiono między innymi w monografii habilitacyjnej oraz  

w tzw. książce profesorskiej Kandydata w rozdz. 7 – „Badania, eksploatacja i diagnostyka 

zespołów maszynowych z silnikami indukcyjnymi klatkowymi”. Wyd. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Opolskiej 2013, Opole, Studia i Monografie, zeszyt nr 333. 
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Opracowana metoda diagnozowania łożysk tocznych została przez Kandydata szeroko 

spopularyzowana w przemyśle krajowym. W ocenie własnej była i jest bardzo intensywnie 

stosowana przez Kandydata i przez niektóre zakłady przemysłowe. Według wiedzy 

Kandydata jest stosowana w Opolskich Cementowniach, w Elektrociepłowni w Opolu,  

w Lesaffre biocorporation Sp. z o. o, w Wołczynie itd. Metoda jest bardzo skuteczna. 

Sprawdza się zarówno przy sieciowym zasilaniu silników, jak również przy zasilaniu 

przekształtnikowym. 

W badaniach Kandydata nad opracowaniem skutecznych metod diagnozowania łożysk 

tocznych na początku lat 90-tych pojawił się drugi wątek. Wątek konieczności opracowania 

skutecznej, efektywnej i możliwej do stosowania w warunkach przemysłowych, metody 

diagnozowania niesymetrii szczeliny powietrznej w silnikach indukcyjnych klatkowych. 

Problem niesymetrii szczeliny powietrznej teoretycznie występuje w różnym stopniu we 

wszystkich maszynach elektrycznych. Na etapie produkcji tych maszyn jest on raczej 

znikomy. Mimośrodowość, czyli ekscentryczność maszyn jest wynikiem nierównej 

szczeliny powietrznej, która istnieje między stojanem a wirnikiem. Spowodowane jest to 

tym, że tolerancje szczeliny powietrznej pomiędzy stojanem a wirnikiem są bardzo małe. 

Według danych producentów maszyn w nowych silnikach dopuszczalna jest 

nierównomierność szczeliny powietrznej do 10% . Producenci maszyn starają się zapewnić 

jeszcze niższy poziom ekscentryczności, aby zredukować drgania i hałas oraz zmniejszyć 

siłę naciągu magnetycznego. 

W ocenie Kandydata współcześnie w silnikach elektrycznych problem występowania 

praktycznie istotnej dla eksploatacji niesymetrii szczeliny powietrznej pojawia się po co 

najmniej kilkuletniej eksploatacji maszyny. Praktycznie istotna niesymetria szczeliny 

utrudnia eksploatację silnika a nawet stanowi zagrożenie w jego dalszej pracy. Może 

bowiem dojść do ocierania wirnika o stojan w czasie eksploatacji silnika. Wtedy w bardzo 

krótkim czasie dochodzi do całkowitego uszkodzenia maszyny – zatarcie silnika, jeżeli 

wcześniej nie zadziała zabezpieczenie. Wyróżniamy zasadniczo dwa rodzaje niesymetrii 

szczeliny: niesymetrię statyczną i niesymetrię dynamiczną. W praktyce występują obydwie 

jednocześnie i wtedy mówimy o niesymetrii mieszanej. W przypadku niesymetrii statycznej 

środek geometryczny wirnika nie porusza się względem środka geometrycznego stojana – 

szerokość szczeliny powietrznej jest funkcją tylko współrzędnych geometrycznych i nie 

zależy od czasu. Położenie miejsca w którym szczelina ma najmniejszą szerokość jest stałe 

w przestrzeni. Niesymetria statyczna może być spowodowana np. przez owalny kształt 

rdzenia stojana, przez nieprawidłowy montaż i niewłaściwe umiejscowienie wirnika 

względem stojana. Również znaczne zużycie łożysk, powiększenie jego luzów, może być 

przyczyną niesymetrii statycznej szczeliny. 

Przy wystąpieniu niesymetrii dynamicznej szerokość szczeliny powietrznej jest funkcją 

zarówno współrzędnych geometrycznych jak i czasu. Oś wirnika nie pokrywa się z osią 

obrotu. Minimalna szczelina obraca się wraz z wirnikiem. Najczęstszą przyczyną 

niesymetrii dynamicznej są: zużycie łożysk, ugięcie wału, rezonans mechaniczny przy 

obrotach krytycznych. W silnikach indukcyjnych najczęściej występuje jednocześnie 

ekscentryczność statyczna i dynamiczna, czyli tzw. ekscentryczność mieszana. 

Zdecydowana większość badaczy zajmujących się niesymetrią szczeliny w oparciu  

o wyspecjalizowane modele matematyczne np. modele matematyczne wykorzystujące 

metodę bilansu harmonicznych analizowała szczegółowo prądy silnika w warunkach 

ustalonych. Modele te w coraz większym stopniu umożliwiają modelowanie niesymetrii  

i stanów awaryjnych. 

Asymetria szczeliny powietrznej powoduje zmianę sprzężeń magnetycznych pomiędzy 

poszczególnymi uzwojeniami silnika. Każdej składowej harmonicznej przepływu w ma-
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szynie odpowiada szereg harmonicznych przestrzennego rozkładu indukcji magnetycznej. Ma 

to istotny wpływ na widmo prądu stojana. Zależność ta jest wykorzystywana do 

wykrywania ekscentryczności maszyn elektrycznych metodą analizy częstotliwościowej 

prądu stojana (ang. Motor Current Signature Analysis MCSA). Dla silników indukcyjnych, 

charakterystyczne częstotliwości dla każdego rodzaju ekscentryczności można opisać 

równaniami, które podaje literatura. 

Kandydat wraz z Kolegami z macierzystego Instytutu – dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz 

prof. PO, prof. dr hab. inż. Piotr Wach, mgr inż. Antoni Dzierżanowski. doszedł na 

początku lat 80-tych do wniosku że najbardziej czuła  i przydatna do wykrywania 

niesymetrii szczeliny jest metoda analizy częstotliwościowej prądu stojana. Podstawy 

teoretyczne metody przedstawiono w licznych pracach. W pracach tych określono główne 

składowe w widmie prądu stojana spowodowane niesymetrią szczeliny powietrznej 

pomiędzy stojanem a wirnikiem. 

 Skupiając się na zagadnieniach praktycznych, należy stwierdzić, że wystąpienie w 

silniku niesymetrii szczeliny prowadzi do powstania lub pogłębienia sił naciągu 

magnetycznego, które to siły mogą przyjmować wartości rzędu ciężaru wirnika. Działają 

one bardzo destrukcyjnie na silnik, wywołują wzrost drgań  i hałasu maszyny elektrycznej, 

przyczyniają się do szybkiego zużycia łożysk, mogą spowodować ugięcie wału. Spotkać 

można również przypadki przytarcia wirnika  o stojan, w szczególności w czasie rozruchu.  

 Można prowadzić diagnostykę maszyny elektrycznej mierząc i analizując prąd stojana 

lub drgania wywołane niesymetrią szczeliny. Jest to niekiedy kłopotliwe postępowanie ze 

względu na bardzo częsty brak bezpośredniej informacji co do liczby żłobków i co do 

prędkości obrotowej. Metoda diagnozowania sprowadza się do identyfikacji w widmie 

prądu stojana charakterystycznych częstotliwości, oraz do określenia ich poziomu. 

Kandydat w wyniku swoich badań opracował własną metodę diagnozowania niesymetrii 

szczeliny powietrznej. Analizie poddawane jest widmo obwiedni sygnału przyspieszenia 

drgań węzłów łożyskowych podczas procedury diagnozowania łożysk tocznych, która w 

ocenie autora jest procedurą diagnostyczną obowiązkową  w większości zakładów 

przemysłowych. Do wykrywania praktycznie istotnej dla eksploatacji silnika niesymetrii 

szczeliny powietrznej Kandydat stosuje rozwinięcie opracowanej przez siebie 

zmodyfikowanej metody detekcji obwiedni, służącej do diagnostyki łożysk tocznych. Po 

prostu diagnostykę niesymetrii szczeliny wykonuje się niejako przy okazji diagnostyki 

łożysk tocznych, która i tak jest obowiązkowa.  

Stwierdzono, że dla silnika, w którym ma miejsce niesymetria szczeliny w sygnale 

przyspieszenia drgań występuje zjawisko modulacji amplitudowej głównych składowych 

widma. Częstotliwościami modulującymi są: - częstotliwość odpowiadająca prędkości 

obrotowej silnika fr i podwójna częstotliwość sieci 2f0. W widmie detekcji obwiedni sygnału 

przyspieszenia drgań składowa obrotowa silnika fr występuje gdy ma miejsce niesymetria 

dynamiczna szczeliny powietrznej. Składowa równa podwójnej częstotliwość sieci 2f0 

występuje w widmie detekcji obwiedni sygnału przyspieszenia drgań gdy ma miejsce 

niesymetria statyczna szczeliny powietrznej. 

Metoda diagnozowania sprowadza się do identyfikacji w widmie detekcji obwiedni 

sygnału przyspieszenia drgań charakterystycznych częstotliwości, oraz do określenia ich 

poziomu. 

Wyniki badań, opracowaną metodykę oraz przykłady praktyczne diagnozowania 

niesymetrii szczeliny powietrznej przedstawiono między innymi w tzw. książce 

profesorskiej Kandydata w rozdz. 12 – Badania, eksploatacja i diagnostyka zespołów 

maszynowych z silnikami indukcyjnymi klatkowymi. Wyd. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Opolskiej 2013, Opole, Studia i Monografie, zeszyt nr 333. 
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Opracowana metoda diagnozowania szczeliny powietrznej została przez Kandydata 

szeroko spopularyzowana w kraju. Przedstawiono ją na licznych konferencjach. Kandydat 

osobiście przez wiele lat prowadził i prowadzi diagnostykę on-line szczeliny powietrznej 

przy okazji diagnozowania łożysk tocznych w wielu zakładach przemysłowych w kraju. 

Kolejną inspiracją przemysłu krajowego było określenie potrzeb w zakresie opracowania 

i wdrożenia systemu diagnostyki obejmującego wszystkie główne maszyny wirujące z 

podstawowych ciągów technologicznych danego zakładu przemysłowego. Potrzebę taką 

zgłosiła w 1989 roku największa krajowa Cementownia – Zakłady Cementowo – 

Wapiennicze Górażdże w Choruli. Zespół badawczy w składzie: dr hab. inż. Jerzy 

Hickiewicz prof. PO, prof. dr hab. inż. Piotr Wach, dr inż. Lesław Barszczewski , dr inż. 

Sławomir Szymaniec, mgr inż. Antoni Dzierżanowski, mgr inż. Walenty Gospoś, mgr inż. 

Krzysztof Wyzdak, mgr inż. Jarosław Zimnal, mgr inż. Andrzej Witkowski, inż. Eugeniusz 

Głowienkowski, szczegółowo poznał potrzeby eksploatacyjne i diagnostyczne Cementowni 

a następnie opracował system diagnozowania maszyn i urządzeń technologicznych on-line 

Cementowni. System z powodzeniem wdrożono do praktyki przemysłowej. Na bazie 

posiadanej i z czasem modernizowanej aparatury diagnostycznej funkcjonuje do chwili 

obecnej wzbogacony o system monitoringu z zabezpieczeniami. Monitoring został 

zamontowany w latach 2009 – 2013 na maszynach krytycznych i głównych. 

System diagnostyczny w Zakładach Cementowo – Wapiennicze Górażdże w Choruli 

uruchamiał głównie i na bieżąco serwisował zespół badawczy dr inż. Sławomir Szymaniec, 

mgr inż. Antoni Dzierżanowski, bywało że 24 godziny na dobę. W trakcie uruchomienia 

wystąpiły problemy natury technicznej. System unieruchamiał daną maszynę, grupę 

maszyn, linię produkcyjną cementu lub nawet całą Cementownię z powodu mankamentów, 

braków, których nie można było siłami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu rozwiązać. 

Były to problemy typu: nadmierne drgania maszyny spowodowane jej złym ustawieniem, 

złe wyosiowanie napędu, złe ustawienie grupy maszyn, złe wyosiowanie grupy maszyn,, źle 

ustawione sprzęgła, niewłaściwy fundament i konstrukcja wsporcza pod maszynami, nie 

znana rozszerzalność termiczna danej maszyny, zbyt mały odstęp prędkości obrotowej danej 

maszyny od pasma rezonansowego, itd. Brakowało specjalistycznego sprzętu, aparatury, 

zwłaszcza laserowej i bardzo specjalistycznych analizatorów. Wobec ograniczeń 

finansowych na Uczelni grupa mgr inż. Antoni Dzierżanowski, dr inż. Sławomir Szymaniec 

założyła firmę PPHU TEST S.C., z zamiarem wykonywania prac wymienionych wyżej na 

bazie specjalistycznego sprzętu w tym laserowego i typu specjalistyczne analizatory, który 

nabyła w koncernie SKF. Firma TEST SC istnieje od przeszło 20 lat, posiada własny 

specjalistyczny sprzęt, pracuje na rzecz przemysłu krajowego i gospodarki narodowej. 

Wykonywane prace techniczne to głównie: 

 Ustawianie maszyn, osiowanie napędów. 

 Ustawianie maszyn, osiowanie napędów, wyważanie. 

 Ustawianie maszyn, osiowanie napędów, wyważanie, monitoring stanu. 

 Odbiór maszyn, pomiary. 

 Modernizacja maszyn. 

 Modernizacja maszyn, oraz konstrukcji wsporczych i fundamentów. 

 Odstrojenie konstrukcji od rezonansu. 

 Projekt i wykonanie stanowiska do badania silników. 

 Wykonanie ścieżek pomiarowych do pomiarów drgań względnych wirnika 

generatorów. 

 Wykonanie ścieżek pomiarowych do pomiarów drgań względnych wirnika silników. 

 Wykonanie ścieżek pomiarowych do pomiarów drgań względnych wirników turbin. 
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 Kompleksowa ocena stanu technicznego: konstrukcji, ciągu technologicznego maszyn 

 Dosztywnienie konstrukcji. 

 Ocena wpływu pracy maszyn i urządzeń na konstrukcję stropów i budynków. 

Łączna ilość prac technicznych dla przemysłu krajowego i gospodarki narodowej  

w latach 1993 -2007, wykonanych przez firmę TEST SC wyniosła około 816. W ocenie 

Kandydata firma bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków i kompetentnie służy 

przemysłowi krajowemu oraz gospodarce narodowej, rozwiązując szereg problemów 

technicznych które przed nimi się pojawiły w miarę swoich możliwości. 

Kandydat w latach 80-90-tych ubiegłego wieku prowadził równolegle badania nad 

niesymetriami wewnętrznymi w maszynach indukcyjnych. Z analizy teoretycznej, z badań 

laboratoryjnych, a przede wszystkim z badań wykonanych w przemyśle, można było 

sformułować następujące wnioski: 

1. Wykrywanie niesymetrii uzwojeń stojana w szczególności wykrywanie zwarć może być 

prowadzone w oparciu o pomiar napięcia indukowanego w cewce osiowej znajdującej 

się jak najbliżej powierzchni tarcz łożyskowych silnika, lub nawet w środku w silniku. 

Napięcie w cewce, korzystniej w 2 cewkach (strona napędowa i przeciwnapędowa) jest 

indukowane przez strumień unipolarny. Niesymetriom, w szczególności zwarciom, 

towarzyszy bardzo silny wzrost napięcia indukowanego przez strumień unipolarny. 

Wykrywanie zwarć uzwojeń stojana można oprzeć na pomiarze składowych napięcia 

indukowanego w tym o częstotliwości równej częstotliwości sieci zasilającej silnik – 

URMS (50 Hz). Należy liczyć się jednak z możliwością zwiększenia URMS (50 Hz) przy 

rozruchu silnika oraz w wyniku zakłóceń elektromagnetycznych typowych dla 

eksploatacji napędów w przemyśle. 

2. Wykrywanie niesymetrii uzwojeń stojana w szczególności wykrywanie zwarć może być 

prowadzone w oparciu o pomiar prędkości drgań silnika dla kierunku stycznego lub 

promieniowego. Zwarcia wywołują wzrost prędkości drgań dla harmonicznych 

żłobkowych. Niesymetrie elektryczne uzwojeń stojana jak też niesymetrie napięć 

zasilających silniki wywołują również wzrost parzystych harmonicznych częstotliwości 

sieci zasilającej, zwłaszcza VRMS (100Hz) i VRMS (200Hz). 

 

Wnioski z badań silników z niesymetriami elektrycznymi prowadzone w przemyśle 

oraz analiza statystyk uszkodzeń silników skierowały uwagę Kandydata na podjęcie 

tematyki badań w zakresie diagnostyki stanu ich izolacji w tym na wykrywanie zwarć 

zwojowych. Pozyskanie silników, w których można było wprowadzić niesymetrie typu 

zwarcie uzwojenia stojana skłoniło Kandydata do podjęcia badań nad wykorzystaniem do 

celów diagnostycznych dla wykrywania zwarć zwojowych pobudzenia impulsowego.  

W tym celu w latach 1984-1985 w zespole badawczym podjęto prace nad wykorzystaniem 

prądowych generatorów impulsów półsinusoidalnych własnej konstrukcji do wykrywania 

zwarć w uzwojeniach stojanów silników niskonapięciowych. Ten sam typ generatorów 

używano do badania drgań własnych uzwojonych stojanów i silników. 

Podając impuls prądowy z generatora i wykorzystując zmianę parametrów w uzwojeniu 

stojana silnika spowodowaną zwarciem – zmniejszanie się indukcyjności, w silniku testo-

wym Sf 80 4A –można było wykryć zwarcie 0,5 % zwojów czyli zwarcie 2 zwojów na 492 

zwoje w uzwojeniu fazowym silnika. W stosunku do uzwojenia fazowego bez zwarcia 

ulegała zmianie częstotliwość odpowiedzi na impuls podany z generatora. Wyraźnym 

ograniczeniem w stosowaniu metody pobudzenia impulsowego do oceny stanu izolacji 

silników w badaniach Kandydata w latach 80-90-tych ubiegłego wieku były skromne 

możliwości techniczne wspomnianego generatora rodzimej konstrukcji oraz trudności  

w archiwizowaniu wyników pomiarów oraz w ich wzajemnym porównywaniu. Producenci 
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aparatury diagnostycznej wykorzystującej metodę impulsową proponują współcześnie 

diagnozowanie przy wykorzystaniu impulsu napięciowego o czasie narastania nie 

przekraczającym 0,2 s w zakresie od 1090 % napięcia szczytowego. Wartość szczytowa 

napięcia najczęściej jest w praktyce dobierana z zakresu UN2UN+1kV. Uznaje się, że dla 

takich warunków pomiarów, asymetria impedancji uzwojeń nie powinna przekraczać 10 %. 

Dla wspomnianego silnika testowego już przy zwarciu 2 zwojów (0,5 %) na 492 zwoje w 

uzwojeniu fazowym asymetria w porównaniu wynosiła 11 % i 9 %. Przy zwarciu 123 

zwojów (25 %), asymetria wynosiła 29 %. 

Metoda diagnozowania stanu izolacji silników oparta na pobudzeniu impulsowym jest 

bardzo czuła, cieszy się bardzo dobrą opinią wśród fachowców na zachodzie, zajmujących 

się diagnostyką stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych, nosi nazwę testu Bakera. 

Opinię tę podziela Kandydat. W przemyśle krajowym dopiero współcześnie metoda 

zdobywa zaufanie. Należy mieć na uwadze to, że jest to metoda porównawcza. 

Dla oceny stanu izolacji silników off-line w przemyśle w latach 80-tych, ubiegłego 

wieku Kandydat prowadził pomiary stosując obowiązujące normy oraz zarządzenia  

i wytyczne. Kandydat wielokrotnie miał do czynienia z sytuacją, gdy sposób oceny 

określony przez normy oraz zarządzenia i wytyczne wymienione wyżej zawodził i nie 

dawał możliwości oceny diagnostycznej izolacji badanych silników. Wykonane pomiary 

dawały możliwość stwierdzenia czy silnik ewentualnie suszyć przed uruchomieniem, nie 

było natomiast podstaw do klasyfikacji stopnia zużycia izolacji w silnikach. 

Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku dla potrzeb zespołu badawczego, którego 

Kandydat był członkiem w porozumieniu z prof. dr hab. inż. Tadeuszem Glinką zaczęto do 

oceny stanu izolacji maszyn elektrycznych stosować Jego metodę prądu stałego - 

wielokryterialną metodą prądu stałego. Stosując metodę prądu stałego w ciągu kilkunastu 

lat zdiagnozowano ponad 100 silników WN wzbogacając pomiary o oprogramowanie 

ułatwiające archiwizację wyników. Największym poligonem doświadczalnym były krajowe 

elektrownie i elektrociepłownie w tym w szczególności Elektrownia Opole.  

W roku 1991 wdrożono w Cementowni – Zakładach Cementowo – Wapienniczych 

Górażdże w Choruli do praktyki przemysłowej diagnostykę izolacji uzwojeń maszyn 

elektrycznych metodą prądu stałego - wielokryterialną metodą prądu stałego. Równolegle 

metodę wdrożono w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie. W roku 1992 metodę prądu 

stałego wdrożono w Elektrowni OPOLE SA i w Elektrowni w Połańcu. 

Według wiedzy Kandydata metoda intensywnie na co dzień stosowana jest  

w Elektrowni OPOLE SA a dokładniej dr inż. Zbigniew Ławrowski wraz z zespołem z firmy 

Energotest - Diagnostyka w Brzeziu k. Opola prowadzi prace nad poszerzeniem możliwości 

stosowania tej metody – wprowadzając współczynnik DFŁ, oraz nad konstrukcją przyrządu 

który umożliwiałby automatyczne i wygodne wykonywanie pomiarów wielokryterialną 

metodą prądu stałego.  

Konieczność archiwizowania wyników na bieżąco w trakcie pomiarów stanu izolacji 

silników bezpośrednio na komputerze w postaci plików, konieczność zautomatyzowania 

pomiarów, przyjęcie opcji konieczności zwiększenia czasu pomiarów, skierowała uwagę 

Kandydata na pomiary stanu izolacji silników elektrycznych w tzw. teście Meggera – 

pomiary PI, C, DD i SV. Jak już wspomniano, jest to technika pomiarów która umożliwia 

ocenę stanu izolacji głównej fazowej oraz międzyfazowej, gdy można rozpiąć w silniku 

punkt gwiazdowy. Metoda ta bardzo dobrze sprawdza się w warunkach przemysłowych na 

całym świecie. Zdobywa sobie uznanie w krajowych zakładach przemysłowych. Kandydat 

stosuje ją z powodzeniem od kilku lat, w wersji rozbudowanej sprzętowo i archiwizacyjnie 

w oparciu o miernik BM 25 od 2004 roku. 
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Prowadząc badania diagnostyczne off-line stanu izolacji silników zarówno  

w technologii VPI jak i Resin-Rich Kandydat gromadził elementy uzwojenia silników 

elektrycznych WN, które w trakcie ich remontów można było pozyskać. Gromadzono 

również w miarę możliwości tzw. cewki zapasowe – to znaczy cewki, które w trakcie 

produkcji danego silnika WN są cewkami rezerwowymi, wykorzystywanymi w wyjąt-

kowych sytuacjach np. w czasie remontu uzwojenia silnika. Wszystkie zgromadzone 

elementy uzwojenia poddawano oględzinom, dokumentowano fotograficznie ich wygląd, 

kojarzono w miarę możliwości z zewnętrznymi objawami uszkodzenia danego silnika. Do 

najciekawszych etapów archiwizowania elementów uzwojenia Kandydat zalicza możliwość 

oglądnięcia przekrojów części czołowych uzwojenia; tuż za wyjściem ze żłobka, 

wykorbienia oraz tzw. główek. Opracowano technologię przecinania uzwojenia. 

Technologia ta nie deformuje zastanego układu: miedź uzwojenia – izolacja. Można 

powiedzieć, że w przeciętym miejscu sposób cięcia nie zniekształca faktycznego stanu  

w uzwojeniu. 

W trakcie oględzin przeciętego uzwojenia zwracał uwagę fakt licznych szczelin 

w izolacji uzwojenia, widać było obszary gdzie warstwa izolacji uległa deformacji, jej 

grubość wyraźnie zmieniła się – wzrosła, a poszczególne warstwy stały się luźne. Obszary 

zdeformowanej izolacji występowały przede wszystkim w izolacji wykonanej w technologii 

Resin-Rich mieszanej. W ocenie własnej powodów deformacji izolacji w szczególności  

w obszarze wykorbień i główek uzwojeń jest kilka: 

a) Końcowe formowanie części czołowej uzwojenia które sprowadza się nawet do użycia 

siły fizycznej i prostych narzędzi aby „dopasować„ kształt cewek do geometrii stojana. 

b) Działanie wszystkich czynników narażenia izolacji. 

c) W szczególności efekt działania sił elektrodynamicznych w czasie eksploatacji silników 

(najgorzej w czasie rozruchów) powoduje drgania uzwojeń, ich odkształcanie się  

i deformacje układu izolacyjnego. 

 Występujące deformacje w układzie izolacyjnym uzwojeń silników, powstające 

szczeliny powietrzne w izolacji, są przyczyną występowania wyładowań niezupełnych  

(wnz) w szczególności w obszarze części czołowej uzwojeń. Szczeliny powietrzne, 

rozwarstwienia, stwierdzono zarówno w układach izolacyjnych uzwojeń silników które 

uległy uszkodzeniom jak również w cewkach nowych – zapasowych. W cewkach 

rezerwowych co oczywiste szczelin powietrznych było mniej. Kandydat stwierdził również, 

że rozwarstwienia i szczeliny powietrzne występują przede wszystkim w obszarach części 

czołowych uzwojeń stojana silników. W częściach prostych cewek uzwojenia szczelin  

i rozwarstwień było zdecydowanie mniej. Generacji wnz w silniku w czasie jego pracy 

należy się spodziewać przede wszystkim od strony czołowej uzwojenia. Dalsza analiza 

stwierdzonych faktów doprowadziła Kandydata do przekonania o konieczności podjęcia 

badań własnych w zakresie pomiarów stanu izolacji silników w warunkach on-line. 

Generacja wnz przez izolacje silników w warunkach ich eksploatacji jest inna niż  

w warunkach off-line. Podczas pracy silników występują siły elektrodynamiczne,  

w szczególności w częściach czołowych uzwojeń, które sprzyjają powstawaniu wnz. Silniki 

na postoju w trakcie badań off-line mają układ izolacyjny naprężony tylko elektrycznie. Jest 

to znacznie mniejszy zakres wymuszeń niż w czasie eksploatacji. Naprężenia elektryczne, 

mechaniczne i cieplne w układzie izolacyjnym silników obok tego, że zależą bardzo mocno 

od warunków pomiaru izolacji – off-line, on-line, warunków pracy – temperatura, 

wilgotność, stopień obciążenia silnika, równocześnie nie są rozłożone równomiernie  

w układzie izolacyjnym. Pogorszenie się stanu izolacji uzwojenia silnika w poszczególnych 

miejscach układu zachodzi w różnym stopniu i w różnym tempie. Należy w procesie 
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diagnostycznym silnika ten element uwzględnić w miarę możliwości technicznych. Układ 

izolacyjny silnika jest tak wytrzymały jak wytrzymały jest jego najsłabszy element – 

miejsce układu izolacyjnego. 

W 1995 roku Kandydat został Kierownikiem Zespołu Diagnostyki i Układów 

Elektromechanicznych, do 31.08.2005. Umożliwiło to lepsze kierowanie pracami 

badawczymi z diagnostyki maszyn elektrycznych oraz szersze zapraszanie studentów - 

Dyplomantów do udziału w pracach badawczych. W roku 2002 do zespołu badawczego 

zajmującego się diagnostyką maszyn elektrycznych zaproszono dr inż. Zbigniewa 

Pluteckiego z Instytutu Elektrowni i Systemów Pomiarowych. 

Analizując na bieżąco wyniki dotychczasowych badań na początku 2000 roku Kandydat 

zakreślił sobie i zespołowi badawczemu kilka zadań praktycznych, których wykonanie 

warunkowało podjęcie samodzielnie w możliwie krótkim czasie badań stanu izolacji 

silników on-line w warunkach przemysłu krajowego. Zadania te w sposób syntetyczny 

można ująć następująco: 

1. Konstrukcja i wykonanie cewek Rogowskiego jako uniwersalnych czujników do 

diagnostyki silników w oparciu o analizę sygnału prądowego z możliwością 

zastosowania przy pomiarach wnz. 

2. Opracowanie techniki pomiarów diagnostycznych przy użyciu cewek Rogowskiego. 

3. Wykonanie pomiarów wnz silników w warunkach on-line w przemyśle, aparaturą 

renomowanej firmy. 

4. Zastosowanie w pomiarach własnych czujników wnz. 

5. Porównanie wyników pomiarów wnz stanu izoalcji silników on-line z wynikami 

pomiarów stanu izolacji metodami klasycznymi w warunkach off-line. 

6. Krytyczna weryfikacja czujników do pomiarów wnz w warunkach on-line pod kątem 

ich krajowego, najlepiej samodzielnego wytwarzania. 

7. Zorganizowanie, skompletowanie własnego zestawu aparatury do pomiarów wnz 

silników w warunkach on-line. 

8. Opracowanie techniki kalibracji toru pomiarowego przy pomiarach wnz w warunkach 

przemysłowych. 

9. Opracowanie skutecznej techniki ograniczania wpływu zakłóceń na wynik pomiaru 

wnz w warunkach przemysłowych. 

10. Udział w monitoringu stanu izolacji silnika z napędu krytycznego przy użyciu techniki 

pomiarów wnz on-line aparaturą renomowanej firmy. 

11. Zamontowanie na wybranym silniku WN własnego systemu czujników wnz do 

pomiarów on-line najlepiej rodzimej produkcji, sprawdzenie kalibracji torów 

pomiarowych. 

12. Na bazie własnego zestawu aparatury do pomiarów wnz, w warunkach on-line  

w oparciu o własne rodzime czujniki wnz, zorganizowanie na wybranym silniku 

monitoringu stanu izolacji silnika w warunkach on-line. 

W ocenie własnej do pomiarów stanu izolacji w trybie on-line metodami elektrycznymi  

można wykorzystywać cztery rodzaje czujników: 

- Pojemnościowe. 

- Przekładniki prądowe w.cz.. 

- Cewki Rogowskiego. 

- Anteny. 
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Z uwagi na uniwersalność metrologiczną cewek Rogowskiego, Kandydat podjął badania 

nad opracowaniem własnych rozwiązań cewek Rogowskiego, które można by stosować w 

diagnostyce maszyn elektrycznych w tym również ewentualnie do diagnostyki stanu ich 

izolacji. Współczesne rozwiązania cewek Rogowskiego są objęte licznymi patentami, które 

obejmują technologię nawijania, ekranowania, całkowania i filtrowania sygnału czyli 

generalnie technologię wykonania cewki i układu elektronicznego. Cewka Rogowskiego 

zbudowana jest najczęściej z elastycznego lub nieelastycznego rdzenia z materiału 

izolacyjnego, na którym nawinięte jest bardzo precyzyjnie, ciasno ze stałym przekrojem, 

uzwojenie z cienkiego izolowanego drutu. Końce uzwojenia schodzą się w środku rdzenia 

i powinny być wyprowadzone bifilarnie.  

Cewki Rogowskiego mają szereg zalet, które je bardzo wyróżniają spośród innych 

czujników prądu. Z diagnostycznego punktu widzenia najważniejsze cechy to: bardzo 

szerokie pasmo przenoszenia, liniowość, galwaniczne oddzielenie toru pomiarowego, 

dynamika. 

Wykonane w ramach badań własnych Kandydata cewki Rogowskiego były cewkami 

elastycznymi, które mogą pracować na instalacjach zarówno niskonapięciowych jak i na 6 

kV. Po wielu miesiącach prób udało się zbudować cewki, które w zakresie do 26 kHz mają 

parametry porównywalne do parametrów cewek firmowych. Wypracowano technologię 

wytwarzania cewek elastycznych przy nawinięciu ręcznym drutem o średnicy d=0,50,2 

mm przy liczbie zwojów do 3000. Skuteczność od 0,1 mV10 mV/A, parametry 

elektryczne: L=0,33,5 mH, R=430 , zakres pomiaru 0,1 A280 A (sprawdzono w 

układzie pomiarowym), pasmo przenoszenia 3 Hz26 kHz (spadek czułości o 3 dB). 

Niestety nie udało się wykonać własnymi siłami elastycznych cewek na wyższy zakres 

częstotliwości. Najpoważniejsze trudności to brak specjalnej nawijarki toroidalnej, która 

umożliwiłaby nawijanie kilka - kilkanaście tysięcy zwojów drutem o średnicy 0,2 mm na 

rdzeniu elastycznym i takie umocowanie uzwojenia, że nie nastąpi zmiana położenia na 

rdzeniu przy korzystaniu z cewki. 

W wielu przypadkach wykonane w ramach badań własnych cewki, która miały szerokie 

pasmo przenoszenia rozsypywały się po kilkukrotnym owinięciu na przewodzie 

pomiarowym. Uzwojenie zmieniało swoje położenie, poszczególne zwoje przemieszczały 

się, a końcowe spadały z rdzenia. Owinięcie uzwojenia cienką taśmą izolacyjną nie 

rozwiązywało w sposób satysfakcjonujący tego problemu. 

Dla zakresu pomiarowego do 26 kHz przy analizie sygnału prądowego wykonane  

w ramach badań własnych elastyczne cewki Rogowskiego mogą być stosowane. Oznacza 

to, że można z nich korzystać przy diagnostyce: klatek, niesymetrii szczeliny, niewywagi, 

niecentryczności, ewentualnie łożysk tocznych w napędach z silnikami w oparciu o pomiar  

i analizę prądu stojana silników. Nie można z nich korzystać przy diagnostyce stanu izolacji 

silników w oparciu o pomiar wnz. 

Do pomiarów wnz silników Kandydat wybrał profesjonalne elastyczne cewki 

Rogowskiego angielskiej firmy PEM o izolacji 10 kV i paśmie przenoszenia od 0,1 Hz16 

MHz. Szczytowy prąd 6 kA, szczytowe wartości di/dt = 40 kA/s (model CWT). Powyższe 

cewki wraz z firmowymi integratorami przetestowano w pomiarach przemysłowych łącznie 

z pomiarami na szynoprzewodach, wykonując diagnostykę kilkudziesięciu silników WN 

przez pomiar i analizę prądu w rozdzielniach po stronie pierwotnej. 

W latach 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 Kandydat przebywał prywatnie po 

miesiącu w każdym roku w Niemczech. Były to pobyty studialne w celu, zapoznanie się  

z eksploatacją i diagnostyką eksploatacyjną maszyn i urządzeń w przemyśle w szcze-

gólności maszyn elektrycznych. Pobyt obejmował głównie miasto Paderborn i jego okolice. 

Paderborn to uniwersyteckie miasto, położone we wschodniej części kraju związkowego 
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Nadrenia Północna – Westfalia. Kandydat miał możliwość zapoznania się z diagnostyką 

eksploatacyjną silników WN, maszyn krytycznych w przemyśle hutniczym, 

samochodowym, metalurgicznym i chemicznym. Były to bardzo pouczające i inspirujące 

wyjazdy. Przede wszystkim Kandydat przekonał się do zasadności stosowania diagnostyki 

on-line stanu izolacji krytycznych silników elektrycznych WN w oparciu o ciągły pomiar 

emisji wnz. W zasadzie wszystkie najważniejsze silniki WN w danym zakładzie 

przemysłowym miały monitoring stanu izolacji w oparciu o pomiar wnz. Kandydat 

stwierdził że bardzo dobrą opinią jako aparatura monitorująca wnz cieszy się aparatura 

InsulGard firmy Eaton Cutler-Hammer produkcji amerykańskiej oraz kanadyjskiej firmy 

ADWEL. 

Kandydat zaprosił prywatnie do kraju, do Opola, Zdzieszowic i Lublińca w roku 2004  

na pomiary diagnostyczne on-line stanu izolacji uzwojeń krytycznych silników WN, 

specjalistę kanadyjskiej firmy ADWEL – Ian Slocombe, który specjalnie  w tym celu wraz z 

aparaturą diagnostyczną przybył do Polski. Przywiózł ze sobą analizator wyładowań 

niezupełnych PDA PREMIUM, najwyższej światowej klasy analizator do pomiarów wnz w 

warunkach przemysłowych. Według wiedzy Kandydata były to w kraju pierwsze pomiary 

wnz on-line silników WN w czasie ich normalnej pracy w warunkach przemysłowych. 

Pomiary wykonali: Ian Slocombe, dr inż. Zbigniew Plutecki i dr inż. Sławomir Szymaniec. 

Pomiary wnz silników wykonano w czasie ich normalnej eksploatacji korzystając z 

czujników pomiarowych typu bezindukcyjne, bezwyładowaniowe kondensatory 80 pF i 500 

pF podłączone w wariantach pomiarowych po 1 na uzwojenie fazowe, podłączenie w 

skrzynce zaciskowej silnika badanego do zacisku fazowego. Równocześnie w miarę 

możliwości technicznych mierzono wnz silników korzystając z 3 elastycznych cewek 

Rogowskiego nawiniętych po jednej na każdym przewodzie zasilającym silnik. Nawinięcie 

na każdym przewodzie zasilającym było w wariancie 1 zwój, 2 zwoje, 3 zwoje, 4 zwoje, 

równocześnie tyle samo na każdym przewodzie zasilającym. Pomiary wykonano korzystając 

z analizatora wyładowań niezupełnych PDA PREMIUM, który jest urządzeniem w 

standardzie PDA. Jest to przemysłowy standard pomiaru wnz generatorów oraz silników 

odporny na zakłócenia, który mierzy wnz w zakresie od 1150 MHz. Wybór takiego 

zakresu pomiaru wnz w badaniach on-line stanu izolacji maszyn elektrycznych wynika z: 

rezultatów długoletnich badań jakie firma ADWEL prowadziła w warunkach 

przemysłowych nad określeniem najkorzystniejszego z punktu widzenia metrologicznego 

zakresu pomiarów wnz zważywszy na stosunek sygnału do szumu, widma wnz (PD) 

pochodzących od maszyn elektrycznych, widma zakłóceń w czasie pomiarów przy 

uwzględnieniu charakterystyk częstotliwościowych czujników wnz. Ustalono, że 

najkorzystniejszy do pomiarów jest przedział od 1 do 150 MHz. Pomiar odbywał się przy 

synchronizacji napięciem zewnętrznym wybranej fazy silnika. Ustawienia „odporności” 

analizatora PDA ze względu na wpływ zakłóceń odbywał się dodatkowo w oparciu  

o zmierzony poziom maksymalnych zakłóceń w miejscu pomiaru. Tymi 

najintensywniejszymi zakłóceniami były; praca spawarki bezpośrednio przy badanym 

silniku – 8 mV i praca suwnicy nad badanym silnikiem – 6 mV. Sygnały powyżej tych 

poziomów interpretowano jako użyteczne  

Pomiary wnz silników on-line przy użyciu analizatora PDA przebiegały w procedurze 

najczęściej spotykanej to znaczy bez wcześniejszej kalibracji toru pomiarowego. Kalibracji 

nie można było przeprowadzić ponieważ silników nie można było rozmontować.  

W wyniku przeprowadzonych pomiarów on-line wnz na czterech silnikach wykryto  

w jednym z nich w silniku o mocy 6,3 MW, silniku krytyczny dla Elektrowni kłopoty  

z izolacją. Silnik ten poddano badaniem off-line, wnioski się potwierdziły. W celu 

zapobieżenia dalszej degradacji zalecono zmianę wentylacji pomieszczenia w którym 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadrenia_P%C3%B3%C5%82nocna-Westfalia
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znajdują się wyprowadzenia silnika. Diagnoza i zalecenia okazały się być słuszne. Okazało 

się również że z analizatorem PDA PREMIUM mogą współpracować jako czujniki wnz 

cewki Rogowskiego którymi dysponuje Kandydat oraz prototypy czujników antenowych na 

bazie termorezystorów, Pt 100 autorstwa Kandydata. 

Po wyjeździe Iana Slocombe z kraju Kandydat zintensyfikował swoje badania własne 

nad wykorzystaniem pomiarów wnz do diagnostyki on-line izolacji uzwojeń silników WN. 

Z badań tych wyniknęły następujące wnioski:  

1. Opracowano i wykonano zespoły antenowe. Czujniki do pomiaru temperatury  

w silnikach typu termorezystory RTD np. Pt100. wyposażone w zespoły antenowe 

własnej konstrukcji stają się anteną służącą do pomiarów wnz  w zakresie 1÷20 MHz. 

Zespół antenowy umożliwia przeniesienie sygnału w.cz. z termorezystorów do układu 

pomiarowego wnz. W zespoły antenowe można wyposażyć dowolne RTD znajdujące 

się w silniku, jak również zamontować według potrzeb dodatkowe RTD w 

przestrzeniach czół uzwojeń silników i wyposażyć je we wspomniane zespoły 

antenowe. Zespół antenowy umożliwia podłączenie RTD  o dowolnej konfiguracji (2, 

3, 4 druty), zapewnia również bezpieczeństwo mierzącemu i chroni aparaturę 

pomiarową przed ewentualnym uszkodzeniem przez galwaniczne oddzielenie stojana 

od układu pomiarowego. Podłączenie opracowanych przez Kandydata zespołów 

antenowych do silnika w celu pomiarów on-line wnz nie wymaga zatrzymania silnika. 

2. Kandydat opracował i wykonał bardzo prosty oraz tani czujnik wnz typu antena 

Antenę tworzy; długi przewód (L>>d, L-długość , d-średnica przewodu) poprowadzony 

wokół czół uzwojeń silnika na elemencie wspornikowym, pierścieniu mocującym, itp.. 

Jest to najprostsza antena odbiorcza w MHz - owym zakresie częstotliwości, dobrana 

eksperymentalnie, wyposażona we wspomniany już zespół antenowy własnej 

konstrukcji. 

3. Kandydat zbudował na bazie dostępnych komponentów elektronicznych przenośny 
zestaw aparaturowy do pomiarów i analizy wyładowań niezupełnych w silnikach 
elektrycznych. Zestaw aparaturowy może współpracować z dowolnymi czujnikami 
wnz typu: kondensatory sprzęgające, termorezystory RTD, czujniki RFCT, cewki 
Rogowskiego tak sztywne jak i elastyczne. Zestaw posiada 16 kanałów w tym 15 do 
pomiarów wnz i 1 do pomiarów szumu (zakłóceń). Ma możliwość pomiarów 
temperatury uzwojeń, prądu, wilgotności względnej. System ochrony przed 
niekorzystnym wpływem zakłóceń zewnętrznych jest podobny jak w analizatorze 
PDA. Pomiar wnz odbywa się w zakresie od 1÷20 MHz. Synchronizacja pracy 
omawianego zestawu aparaturowego może odbywać się napięciem dostępnym  
w miejscu pomiarów silnika. Zbudowany zestaw umożliwia również wykonanie 
pomiarów wnz silników typu off-line. 

4. Kandydat opracował technikę kalibracji toru pomiarowego przy pomiarach wnz 

silników elektrycznych w warunkach przemysłowych. Metoda polega na 

wstrzykiwaniu określonego pomiarowo ładunku w badane uzwojenie silnika przy 

pomocy sprzężenia pojemnościowego. Sprzężenie pojemnościowe uzyskuje się przez 

nawinięcie na uzwojenie silnika rulonu z folii aluminiowej o określonej grubości  

i szerokości. Ładunek wstrzykiwano podając napięcie w postaci sekwencji impulsów 

o określonym kształcie oraz czasie repetycji ze specjalnie dobranego generatora 

impulsów. 

Dysponując własnym sprzętem do pomiarów wnz silników elektrycznych, Kandydat 

wykonał badania on-line stanu izolacji na kilkunastu silnikach WN. Zakres mocy od 200 

kW÷7 MW. Dwa spośród silników objęte były przeszło 3 miesięcznym monitoringiem 

stanu izolacji. 
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Z wykonanych przez Kandydata badań wyniknęły następujące wnioski natury ogólnej: 

1. Pracy silników elektrycznych towarzyszą wyładowania niezupełne. Sekwencje 

impulsów wnz są zdarzeniami losowymi, charakteryzującymi się znacznym rozrzutem 

wielkości amplitudowych i fazowych. Można je scharakteryzować przy pomocy 

wielkości opisujących intensywność wnz, częstotliwość występowania wnz oraz kąt 

fazowy – rozkłady fazowo-rozdzielcze. 

2. Charakter wnz towarzyszących pracy silników elektrycznych jest bardzo złożony. 

Pomiary on-line wymagają specjalistycznych czujników wnz oraz aparatury 

analizującej sygnały wnz. Analiza sygnałów dla celów diagnostycznych powinna być 

prowadzona  z uwzględnieniem rozkładów fazowo-rozdzielczych. W miarę upływu 

czasu eksploatacji silników, obserwuje się zmianę intensywności wnz przy 

charakterystycznych rozkładach fazowo-rozdzielczych. Zmiany intensywności wnz 

przedstawione w charakterystykach typu trend, zmiany charakterystyk fazowo-

rozdzielczych mogą być wykorzystane do diagnostyki on-line stanu izolacji silników. 

3. W trakcie pomiarów wnz silników nie mierzy się rzeczywistego wyładowania jakie 

występuje w danym miejscu w izolacji ale ładunek indukowany tym wyładowaniem na 

zaciskach układu pomiarowego. Uściślając, mierzy się falę wędrującą od lokalnego 

wyładowania do czujnika pomiarowego. 

4. Kandydat w pomiarach on-line silników z dobrym skutkiem w ocenie własnej stosował 

systemy pomiarowe szerokopasmowe. Eliminacja zakłóceń polegała na wykorzystaniu, 

sprawdzonego przez czołowych producentów aparatury diagnostycznej systemu PDA  

i dodatkowo na wykorzystaniu tzw. kanału szumowego, w którym ustalano 

eksperymentalnie napięcia progowe interpretacji mierzonego sygnału jako użyteczny. 

Pasmo pomiarowe wnz z przedziału 1÷20 MHz okazało się być metrologicznie i diag-

nostycznie bardzo przydatne (korzystna relacja pomiędzy sygnałem a szumem oraz 

duża ilość informacji). 

5. Kondensatory pomiarowe jako czujniki PD umieszczone na początkach uzwojeń 

dostarczają informacje o wnz z najbliższego rejonu swojego usytuowania, Kandydat 

ocenia, że jest to od 10÷15 % całkowitego obszaru uzwojenia licząc od początku 

uzwojenia. Stwierdzono, że kondensatory 500 pF są zdecydowanie bardziej przydatne 

do pomiarów wnz silników niż kondensatory 80 pF, w szczególności gdy poziom wnz 

jest mały. Kondensatory 500 pF są w ocenie Kandydata optymalnymi sprzęgaczami 

pojemnościowymi do pomiarów wnz silników zważywszy na ich czułość, parametry 

częstotliwościowe oraz cenę. Czułość kondensatora 500 pF na wnz jest większa niż 

czułość RTD, autor szacuje, że wynosi ona od 2÷0,5 V/nC. 

6. Kandydat w oparciu o swoje doświadczenia przemysłowe stwierdza, że sztywne cewki 

Rogowskiego nie mogą być zastosowane we wszystkich typach silników WN  

w pomiarach diagnostycznych stanu izolacji uzwojeń. Na przeszkodzie stoją: małe 

rozmiary skrzynek zaciskowych silników oraz brak możliwości wyłączenia z ruchu 

niektórych silników w celu zamontowania cewek. Sztywne cewki Rogowskiego, 

osłonięte najczęściej aluminiową obudową mogą być montowane w skrzynkach 

zaciskowych o dużych rozmiarach. Cewki Rogowskiego w wykonaniu specjalnym,  

o bardzo elastycznej budowie oraz izolacji na napięcie 6 kV, można nawinąć na 

przewody zasilające silnik praktycznie w każdej skrzynce zaciskowej silnika. Niestety, 

cewki takie mają znacznie mniejszą czułość niż cewki sztywne, (co najmniej 10-

krotnie). Oznacza to ich małą przydatność do pomiaru wnz w silnikach, które mają 

niską intensywność wnz. Można je stosować tam gdzie poziom wnz: NQN, Qmax jest 
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rzędu voltów, przy pomiarach wykonanych przy użyciu kondensatorów. Najlepszym 

rozwiązaniem wydaje się skorzystanie w przyszłości z elastycznych cewek 

Rogowskiego  o czułości rzędu kilkuset mV/A, mających pasmo przenoszenia 

kilkadziesiąt, ewentualnie setki MHz, przy jednorazowym wielokrotnym nawinięciu na 

przewody zasilające badanych silników. Cewki te należałoby montować na stałe. 

7. W trakcie badań Kandydat wykazał bardzo dużą użyteczność pomiarów wnz silników  

z wykorzystaniem układów antenowych typu termorezystory RTD wraz z zespołami 

antenowymi Przy zamontowaniu termorezystora w żłobku silnika układ taki posiada 

dobrą czułość dla obszaru w strefie ±15º, a mierzy wnz w strefie ±30º. 

8. Termorezystory RTD mają dużą czułość na wnz powstające blisko danego RTD, zależy 

to od budowy danego silnika, czułość ta w ocenie autora jest rzędu 0,3÷0,02 V/nC. 

9. Dla zapewnienia w miarę pełnego pomiaru wnz silnika, konieczne jest wykorzystanie 

do pomiarów wnz RTD w możliwie dużej liczbie; co najjmniej 3 od strony napędowej i 

3 od strony przeciwnapędowej, umieszczonych symetrycznie w poszczególnych 

uzwojeniach fazowych. Korzystne jest ulokowanie 6 lub nawet 12 termorezystorów z 

każdej strony silnika. Im większy silnik tym większa powinna być liczba RTD. 

Wskazane jest umieszczenie RTD na początku każdego uzwojenia fazowego. Pomiar 

wnz przez poszczególne RTD umieszczone w silniku daje możliwość lokalizowania 

miejsc generowania PD. Kandydat proponuje powyższe uwagi uwzględnić przy 

projektowaniu nowych silników elektrycznych. 

10. W pomiarach wnz silników, istotnym uzupełnieniem RTD zainstalowanych fabrycznie 

mogą być RTD zainstalowane dodatkowo w czasie przeglądu silnika bądź jego remontu 

od strony napędowej i przeciwnapędowej w obszarach najbliższych części czołowej 

uzwojeń. Szczególnie ważny jest obszar początków uzwojeń fazowych, połączeń 

międzycewkowych, międzygrupowych. Zespół czujników oparty na wykorzystaniu 

RTD można dodatkowo uzupełnić czujnikami antenowymi typu długi przewód (L>>d), 

ulokowanymi wokół czół w postaci elementów typu pętla, bądź fragment pętli. 

11. Istnieje możliwość kalibracji indywidualnie każdego toru pomiarowego wnz w silniku. 

Kalibracja wymaga demontażu silnika i zastosowania systemu wstrzykiwania 

określonego ładunku w poszczególne strefy uzwojenia silnika przy wykorzystaniu 

sprzężenia pojemnościowego. Kalibracja torów pomiarowych umożliwia wzajemne 

porównanie wyników pomiarów wnz dla poszczególnych czujników w danym silniku 

oraz pomiędzy różnymi silnikami. Kalibracja daje pełniejsze możliwości interpretacji 

wyników pomiarów wnz. 

12. Wyniki pomiarów wnz silników zależą od: stanu izolacji uzwojeń, stopnia degradacji, 

obciążenia silnika, temperatury uzwojeń, wilgotności, poziomu zakłóceń zewnętrznych 

oraz od charakterystyki czujników wnz i aparatury analizującej wnz. 

13. Celowym jest wykonywanie pomiarów off-line na silnikach, w których podczas 

pomiarów on-line stwierdzono anomalie. W trakcie pomiarów off-line wszystkie 

elementy uzwojenia silnika znajdują się pod jednakowym napięciem – napięciem 

probierczym. Daje to możliwość sprawdzenia dla takich samych warunków naprężenia 

elektrycznego całego uzwojenia silnika. Przy badaniach on-line ze względu na spadki 

napięć, poszczególne elementy uzwojenia są pod różnym napięciem co oznacza, że ich 

izolacja jest narażona elektrycznie niejednakowo. Największe narażenia występują na 

początkach uzwojeń fazowych, tam gdzie są największe napięcia. Przy badaniach off-

line nie ma oddziaływań termicznych i wilgotnościowych wynikających z eksploatacji 

silnika. 
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14. Opracowany przez Kandydata sposób pomiaru wnz silników w czasie ich eksploatacji 

przy wykorzystaniu własnego przenośnego zestawu aparaturowego umożliwia pomiary 

wnz bez konieczności zatrzymywania silnika. Podłączenie do aparatury pomiarowej 

jest proste i wymaga tylko „wejścia” z przewodami ekranowanymi w skrzynkę 

podłączeniową termorezystorów. Jest to tani pomiar. Istnieje możliwość zamontowania 

na stałe zestawu pomiarowego przy danym silniku i prowadzenia okresowego bądź 

ciągłego monitoringu stanu izolacji silnika. 

15. Sprawą najważniejszą przy monitoringu stanu izolacji silników jest śledzenie na 

bieżąco trendu zmian wielkości mierzonych w szczególności: Qm, NQN, PDI, 

rozkładów fazowo-rozdzielczych. Ustawienie wartości progów alarmowych powinno 

się odbyć w oparciu o bazę wiedzy własnej lub producenta aparatury diagnostycznej 

Jeżeli zostanie zauważony gwałtowny wzrost wielkości mierzonych, np.: 2-wu, 3-

krotny wzrost w okresie miesiąca, intensywny wzrost eksponencjalny, to silnik należy 

zatrzymać. Trzeba przeprowadzić dokładny jego przegląd, połączony z czynnościami 

konserwacyjno – serwisowymi a nawet remontowymi. Przed uruchomieniem silnika 

należy go sprawdzić, wykonując pomiary stanu izolacji off-line. Korzystnie, gdy będą 

to również pomiary wnz. Jeżeli wykonane zabiegi nie poprawią w sposób 

satysfakcjonujący stanu izolacji, konieczny jest pełny remont uzwojenia. Kandydat 

uważa, że eksploatowany silnik należy natychmiast zatrzymać, gdy w trakcie 

monitoringu stanu izolacji, przy obserwowanym ciągłym intensywnym wzroście 

aktywności wnz pojawia się anomalia polegająca na gwałtownym obniżenie tej 

aktywności i nie jest to spowodowane warunkami pracy. W ocenie własnej taka 

sytuacja jest alarmowa i wymaga natychmiastowego wyjaśnienia. Należy dokonać 

przeglądu silnika oraz aparatury monitorującej stan izolacji. 

16. Pomiar wnz on-line silników oraz monitoring stanu izolacji ułatwia racjonalną ich 

eksploatację w odniesieniu do układu izolacyjnego. Zmiana wielkości 

charakteryzujących wnz obok informacji o stanie izolacji, o pogłębiającym się zużyciu 

izolacji uzwojenia silnika, dostarcza dodatkowych informacji np. o ewentualnym 

zabrudzeniu uzwojenia silnika. Stwarza to możliwości prowadzenia właściwych działań 

serwisowych wobec silników. Kandydat uważa, że w warunkach przemysłu krajowego 

pomiary wnz on-line silników elektrycznych WN mające na celu określenie stanu ich 

izolacji są technicznie i ekonomicznie uzasadnione, oraz logistycznie i technicznie 

możliwe. 

Bardzo ważnym nurtem badań własnych Kandydata były i są prace nad własną aparaturą 

diagnostyczną, nad własnymi czujnikami diagnostycznymi. Zagadnienie opisano w książce 

profesorskiej Kandydata w rozdz. 4 i 5 – Badania, eksploatacja i diagnostyka zespołów 

maszynowych z silnikami indukcyjnymi klatkowymi. Wyd. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Opolskiej 2013, Opole, Studia i Monografie, zeszyt nr 333. Poniżej 

wymieniono najważniejsze realizacje z zakresu aparatury i czujników: 

 Diagnoskopy wirnikowe, aparatura do wykrywania uszkodzeń uzwojenia klatkowego 

wirników w warunkach pracy on-line. 

 Wąskopasmowe filtry środkowozaporowe o regulowanym tłumieniu o zasilaniu 

fotowoltaicznym ze sprzęgłem optycznym. 

 Elastyczne cewki Rogowskiego. 

 Czujniki do pomiarów wnz w silnikach elektrycznych, czujniki o dużej skuteczności. 

 Czujniki antenowe do pomiarów wnz na bazie termorezystorów. 

 Czujniki do pomiarów wnz na bazie anten na pasmo MHz-owe. 
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 Sondy pomiarowe do wykrywania symptomów zwarć w uzwojeniach silników WN  

w warunkach off-line. 

 Galwaniczna separacja sygnałów wnz w czasie pomiarów diagnostycznych silników 

WN. 

 Efektywne techniki ograniczenia wpływu zakłóceń na wynik pomiarów wnz w trakcie 

badań diagnostycznych silników WN. 

 Aparatura stacjonarna do badań diagnostycznych stanu izolacji uzwojeń silników WN 

w warunkach off-line. 

 Aparatura mobilna do badań diagnostycznych stanu izolacji uzwojeń silników WN  

w warunkach off-line. 

 Aparatura stacjonarna do badań diagnostycznych stanu izolacji uzwojeń silników WN 

w warunkach on-line. 

 Aparatura mobilna do badań diagnostycznych stanu izolacji uzwojeń silników WN  

w warunkach on-line. 

Bardzo ważnym nurtem badań własnych Kandydata były i są prace nad diagnostyką 

turbozespołów. Zagadnienie opisano w książce profesorskiej Kandydata w rozdz. 4 i 5 – 

Badania, eksploatacja i diagnostyka zespołów maszynowych z silnikami indukcyjnymi 

klatkowymi. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2013, Opole, Studia i 

Monografie, zeszyt nr 333 oraz w książce Dwojak J., Szymaniec S.: Diagnostyka 

eksploatacyjna zespołów maszynowych w energetyce. Wyd. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Opolskiej 2013, Opole, Studia i Monografie. Poniżej wymieniono najważ-

niejsze zagadnienia badawcze którymi zajmował się Kandydat: 

 Wykorzystanie techniki pomiarów drgań względnych i bezwzględnych do diagnostyki 

turbozespołów. 

 Możliwości ograniczenia runoutu magnetycznego i mechanicznego w obrębie ścieżek 

pomiarowych do pomiarów drgań względnych wałów generatorów, turbin i silników. 

 Możliwości diagnozowania stanu dynamicznego generatorów w warunkach on-line. 

 Wyważanie wielopłaszczyznowe wirników generatorów w warunkach off-line  

i dwupłaszczyznowe w warunkach on-line. 

 Ocena właściwości dynamicznych stojaków łożyskowych dużych maszyn 

elektrycznych. 

 Kompleksowa ocena stanu dynamicznego turbozespołów w oparciu o technikę 

wizualizacji drgań. 

 Diagnostyka eksploatacyjna turbozespołów. 

 

Podsumowaniem wyników badań prowadzonych w okresie III pracy zawodowej 

obejmującym lata 1979 – 2007 jest monografia habilitacyjna: „Diagnostyka stanu izolacji 

uzwojeń i stanu łożysk silników indukcyjnych klatkowych w warunkach przemysłowej 

eksploatacji”. Studia i Monografie z. 193, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2006. 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się na Politechnice Opolskiej, na Wydziale 

Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, 24 stycznia 2008 r. Kandydat uzyskał stopień 

doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika i specjalności 

Maszyny Elektryczne. 
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IV okres, lata 2008 – 2013 

 

W dniu 1.04.2008r Kandydat został mianowany profesorem nadzwyczajnym  

w Katedrze Napędu Elektrycznego, Diagnostyki i Elektroniki Przemysłowej w Instytucie 

Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. 1.01.2013 roku Kandydat 

obejmuje funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej i Diagnostyki 

na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki  i Informatyki Politechniki Opolskiej. Od 

01.01.2013 Kandydat jest również Kierownikiem Katedry Elektrowni i Systemów 

Pomiarowych w Instytucie Elektrotechniki Przemysłowej  i Diagnostyki. Pod koniec 2013 

roku miała miejsce reorganizacja struktury organizacyjnej Wydziału Elektrotechniki 

Automatyki i Informatyki, w wyniku której Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i 

Diagnostyki został rozwiązany z dniem 31.12.2013 roku a Katedra Elektrotechniki 

Przemysłowej oraz Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych stały się samodzielnymi 

katedrami. 

W latach 2008 - 2013 Kandydat prowadził zajęcia dydaktyczne na I, II i III (studia 

doktoranckie) stopniu kształcenia typu: wykłady, seminaria, prace przejściowe, ćwiczenia 

laboratoryjne z przedmiotów: Diagnostyka techniczna, Podstawy energoelektroniki, 

Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych, Gospodarka remontowa w energetyce 

zawodowej, Diagnostyka i eksploatacja maszyn, Eksploatacja maszyn i urządzeń energe-

tycznych, Wybrane zagadnienia z elektrotechniki, Wybrane zagadnienia współczesnej 

fizyki. W okresie 2008 - 2013 zintensyfikował swoje badania naukowe. W szczególności: 

1. Kandydat prowadził kilkanaście dyplomów studenckich w zakładach przemysłowych,  

w celu rozwiązania określonych problemów technicznych z dziedziny diagnostyki 

eksploatacyjnej. Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz tych dyplomów. 

 

L.p Rok Autorzy pracy, tytuł pracy, kierunek studiów, zdobyte nagrody, miejsce 

wykonywania dyplomu – zakład pracy 

1. 

2. 

2006 Ciszewski Wojciech, Dusza Tomasz: Metody oceny stanu izolacji silników 

elektrycznych. Kierunek Elektrotechnika. Kierunek Elektrotechnika, studia 

stacjonarne. Konkurs SEP 2006 – I miejsce. TurboCare Poland SA w 

Lublińcu, Cementownia „ODRA” S.A Opole. Prace wdrożono. 

3. 2007 Bajdor Piotr: Czujniki RTD do badania stanu izolacji off-line. Kierunek 

Elektrotechnika, studia stacjonarne. TurboCare Poland SA w Lublińcu, 

Cementownia, „ODRA” S.A Opole. Prace wdrożono. 

4 2007 Krzysztof Filik: Ocena stanu izolacji maszyn elektrycznych w warunkach 

przemysłowych off-line. Kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne. 

TurboCare Poland SA w Lublińcu, Cementownia, „ODRA” S.A Opole. 

Prace wdrożono. 

5 2007 Paweł Rydlik: Czujniki RTD do oceny stanu izolacji on-line. Konkurs SEP 

2007 – I miejsce. Kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne. TurboCare 

Poland SA w Lublińcu, Cementownia, „ODRA” S.A Opole. Prace 

wdrożono. 

6 2007 Komorek Hubert: Ocena stanu izolacji maszyn elektrycznych w warunkach 

przemysłowych on-line. Kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne. 

TurboCare Poland SA w Lublińcu, Cementownia, „ODRA” S.A Opole. 

Prace wdrożono. 

7 2007 Machulak Michał: Antena paskowa do pomiarów wyładowań niezupełnych. 

Kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne. TurboCare Poland SA w 
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Lublińcu. Prace wdrożono. 

8. 

9. 

2007 Marcinkowski Bartosz, Milewski Adrian: Sonda do pomiaru wyładowań 

niezupełnych. Kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne. TurboCare 

Poland SA w Lublińcu. Prace wdrożono. 

10. 2008 Gawor Grzegorz: Diagnostyka maszyn elektrycznych z wykorzystaniem 

zbieraczy danych w oparciu o sygnał prądowy. Kierunek Elektrotechnika, 

studia stacjonarne. Cementownia „ODRA” S.A Opole. Prace wdrożono. 

11. 2009 Czech Adam: Pomiar wyładowań niezupełnych w systemie off-line i on-line 

turbogeneratorów oraz hydrogeneratorów. Kierunek Elektrotechnika, studia 

stacjonarne. TurboCare Poland SA w Lublińcu. Prace wdrożono. 

12. 2009 Bryzik Sebastian: Diagnostyka stanu izolacji uzwojeń w maszynach 

elektrycznych zasilanych z falowników PWM. Kierunek Elektrotechnika, 

studia stacjonarne. Konkurs SEP 2009 – III miejsce. Cementownia 

„ODRA” S.A Opole. Prace wdrożono. 

13. 2009 Odrobiński Adam: Diagnostyka on-line stanu izolacji uzwojeń silników 

wysokonapięciowych. Kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne. 

Cementownia „ODRA” S.A Opole. Prace wdrożono. 

14 2010 Miosga Daniel: Diagnostyka on-line izolacji uzwojeń elektrycznych napędów 

przemysłowych. Kierunek Elektrotechnika, studia stacjonarne. Cementownia 

„ODRA” S.A Opole. Prace wdrożono. 

15 2011 Adam Rysz: Badanie wyładowań niezupełnych w silnikach indukcyjnych w 

warunkach przemysłowych. Kierunek Elektrotechnika., studia stacjonarne I 

stopnia. Cementownia „ODRA” S.A Opole. Prace wdrożono. 

16 2011 Mateusz Młyński: Diagnostyka silnika indukcyjnego w warunkach 

przemysłowych przy użyciu SKF Multilog on-line system IMX-S. Kierunek 

Elektrotechnika, studia stacjonarne I stopnia. Cementownia „ODRA” S.A 

Opole. Prace wdrożono. 

17 2013 Rafał Hajduk: Wykorzystanie wyładowań niezupełnych do pomiaru stanu 

izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych. Kierunek Elektrotechnika., studia 

stacjonarne I stopnia. TurboCare Poland SA w Lublińcu. Prace wdrożono. 

18 2013 Dawid Kupka: Diagnostyka napędów elektrycznych w oparciu o pomiar i 

analizę drgań względnych, w programie @plitude Observer. St. stacjonarne, I 

stopnia, kier. Elektrotechnika. Cementownia „ODRA” S.A Opole. Prace 

wdrożono. 

 

2. Kandydat doprowadził do otwarcia 6 przewodów doktorskich: mgr inż. Jerzy Podhajecki, 

mgr inż. Józef Dwojak, mgr inż. Wojciech Kandora, mgr inż. Marek Kacperak, mgr inż. 

Marek Klimowski, mgr inż. Piotr Paduch. Przewody doktorskie 5 Doktorantów zostały 

ukończone: mgr inż. Jerzy Podhajecki (2012 r), mgr inż. Józef Dwojak (2012 r), mgr inż. 

Wojciech Kandora (2012 r), mgr inż. Marek Kacperak (2013 r), mgr inż. Piotr Paduch 

(2017 r). Wszystkie obronione prace doktorskie dotyczyły tematyki badawczej uprawia-

nej przez Kandydata. Rezultaty 4 prac doktorskich: mgr inż. Józefa Dwojaka, mgr inż. 

Wojciecha Kandory, mgr inż. Marka Kacperaka i mgr inż. Piotra Paducha zostały 

wdrożone w przemyśle. 

 

Jerzy Podhajecki: „Drgania w silnikach bezszczotkowych pradu stałego z magnesami 

trwałymi – analiza i pomiary”, Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, 

Automatyki i Informatyki. Data obrony: 19 stycznia 2012 r 
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Praca dotyczy wibroakustyki maszyn elektrycznych, w szczególności wibroakustyki 

silników BLDC, zagadnień drgań pochodzenia magnetycznego. W pracy obiektem badań 

numerycznych i eksperymentalnych były bezszczotkowe silniki prądu stałego z 

magnesami trwałymi (BLDC) o konstrukcji 36/6 oraz 6/8. Do rozwiązania zagadnień 

pola magnetostatycznego oraz mechanicznego wykorzystano program Ansys i metodę 

elementów skończonych.  

 Celem badań numerycznych zrealizowanych w pracy było określenie wpływu: 

 warunków brzegowych,  

 niesymetryczności konstrukcyjnych rdzenia i korpusu na wielkość drgań i postać 

deformacji stojana, 

 wybranych tolerancji produkcyjnych (nierówne namagnesowanie magnesów, 

ekscentryczność statyczna wirnika) na wielkość i postać deformacji stojana; 

 konstrukcji silnika na rząd sił magnetycznych, wielkość drgań i postać deformacji 

stojana; 

 zjawiska magnetostrykcji na poziom drgań. 

W celu potwierdzenia poprawności użytych modeli numerycznych przeprowadzono 

badania eksperymentalne, których zakres obejmował wykonanie pomiarów drgań 

własnych i wymuszonych. 

Wykonano następujące badania numeryczne: 

 obliczenia drgań stojana wymuszonych siłami magnetycznymi w silnikach BLDC 

o konstrukcji  36/6 oraz 8/6 ;  

 analizę wybranych rozwiązań konstrukcyjnych silnika pod kątem ograniczenia 

drgań; 

 obliczenia drgań własnych stojana i wirnika ukierunkowanych na określenie 

zagrożeń rezonansowych wynikłych z działania sił  magnetycznych; 

 konstrukcji silnika na rząd dominujących wymuszeń magnetycznych, wielkość 

drgań i postać deformacji stojana; 

 zjawiska magnetostrykcji na poziom drgań. 

 

Józef Dwojak: „Opracowanie efektywnej diagnostyki eksploatacyjnej zespołów 

maszynowych w energetyce na przykładzie PGE Elektrowni Opole S.A., Politechnika 

Opolska. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Data obrony: 17 maja 

2012 r. 

Autor przeanalizował sposób eksploatacji i stan diagnostyki w krajowych 

elektrowniach cieplnych, w szczególności w 4 elektrowniach o mocy bloków 360 MW i 

200 MW. Krytyczna analiza doprowadziła do opracowania nowej technologii 

diagnostyki eksploatacyjnej dla zespołów maszynowych w elektrowni cieplnej na 

przykładzie PGE Elektrowni OPOLE S.A. Opracowana technologia diagnostyki 

eksploatacyjnej miała doprowadzić przede wszystkim do zwiększenia niezawodności 

pracy elektrowni, do wyraźnego zmniejszenia awaryjności wszystkich maszyn. 

Technologia ta zmieni sposób eksploatacji, zabezpieczenia i zarządzania maszynami w 

energetyce krajowej. Praca jest technologicznym wzorcem dla krajowych 

przędsiębiorstw energetycznych, które decydują się na wprowadzenie kompleksowego 

programu diagnostyki, zabezpieczenia i zarządzania maszynami. Jest to technologia 

nadzoru maszyn, która powinna być zastosowana jako długofalowa koncepcja rozwoju 

danego przędsiebiorstwa. Umożliwi ona racjonalną i efektywna eksploatację maszyn, 

wyraźnie polepszy wskaźniki techniczne i ekonomiczne przedsiębiorstwa. Autor 

opracowaną technologię diagnozowania eksploatacyjnego wdrożył w swoim 

http://we.po.opole.pl/dmdocuments/autoreferat/autoreferat_dwojak.pdf
http://we.po.opole.pl/dmdocuments/autoreferat/autoreferat_dwojak.pdf
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macierzystym Zakładzie. Po wdrożeniu opracowanej technologii PGE Elektrownia 

OPOLE S.A. stała się najmniej awaryjną elektrownią w kraju. 

 

Wojciech Kandora: „Diagnostyka off-line izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych 

wykonanych w technologii Resin-Rich”, Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, 

Automatyki i Informatyki. Data obrony: 13 grudnia 2012 r. 

Autor jako cel pracy postawił sobie opracowanie efektywnej diagnostyki off-line 

uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-

Rich dla potrzeb projektowania, produkcji, eksploatacji i remontów maszyn 

elektrycznych, prowadzonych w firmie TurboCare w Lublińcu, dawniejszy 

ENERGOSERWIS. W wyniku przeprowadzonych na szeroką skalę badań Doktorant 

opracował kompleksową, efektywną diagnostykę układów izolacyjnych na potrzeby 

macierzystego zakładu. Opracowane kryteria bazują na pomiarach wyładowań 

niezupełnych. Autor rozpoznaje wszystkie występujące w praktyce przemysłowej wady 

w uzwojeniach prętowych (duże maszyny elektryczne): 

 kawerna, 

 rozwarstwienie izolacji, 

 zanieczyszczenie powierzchniowe izolacji, 

 nieciągłość w zewnętrznej ochronie przeciwjarzeniowej, 

 uszkodzenie wewnętrznej ochrony przeciwjarzeniowej, 

 uszkodzenie wewnętrznej ochrony przeciwjarzeniowej,, 

Doktorant w ramach wykonywania pracy doktorskiej opracował i wykonał pierwszy 

krajowy pojemnościowy czujnik do pomiarów wnz w warunkach przemysłowych. 

 

Marek Kacperak: „Diagnostyka eksploatacyjna napędów elektrycznych w przemyśle 

cementowym na przykładzie Cementowni ODRA S.A.”, Politechnika Opolska, Wydział 

Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Data obrony: 17 stycznia 2013 r. 

Celem pracy było opracowanie efektywnej diagnostyki eksploatacyjnej napędów 

przemysłowych w przemyśle cementowym w szczególności maszyn elektrycznych  

w tych napędach. Opracowana technologia diagnostyki eksploatacyjnej obejmuje 

uszkodzenia typu elektromagnetycznego i mechanicznego najczęściej występujące  

w tych napędach. Obejmuje głównie silniki indukcyjne pierścieniowe i klatkowe  

o izolacji VPI i Resin-Rich na łożyskach tocznych i ślizgowych. Praca ma charakter 

technologiczny zmierzający do zmniejszenia awaryjności urządzeń technologicznych w 

krajowych cementowniach. Uzyskane w ten sposób obniżenie kosztów produkcji 

poprawi konkurencyjność tej gałęzi przemysłu w Unii Europejskiej.  

Doktorant w wyniku zakrojonych na bardzo duża skalę prac opracował technologię 

diagnozowania maszyn i urządzeń w przemyśle cementowym. Szczególnie dużo miejsca 

poświęcił diagnozowaniu izolacji uzwojeń silników krytycznych i głównych. Doktorant 

udowodnił że pracy silników elektrycznych z napędów przemysłowych w cemen-

towniach towarzyszą wyładowania niezupełne (wnz). Analiza wnz z uwzględnieniem 

rozkładów fazowo-rozdzielczych może być wykorzystana do diagnostyki on-line izolacji 

tych silników w tym do diagnostyki czół uzwojeń. Opracowany system doboru kryteriów 

i wyznaczania obszarów obserwacji wyładowań niezupełnych dla danej maszyny 

pozwala na ciągłe śledzenie starzenia się izolacji oraz pozwala ocenić skuteczność 

czynności naprawczych. 

Metoda analizy stanu izolacji na podstawie obserwacji wnz w wyznaczonych 

obszarach pracy układu izolacji z wykorzystaniem stanów przejściowych (zmiana 

http://we.po.opole.pl/dmdocuments/autoreferat/autoreferat_kandora.pdf
http://we.po.opole.pl/dmdocuments/autoreferat/autoreferat_kandora.pdf
http://we.po.opole.pl/dmdocuments/autoreferat/autoreferat_kacperak.pdf
http://we.po.opole.pl/dmdocuments/autoreferat/autoreferat_kacperak.pdf
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temperatury, wilgotności powietrza chłodzącego, obciążenia maszyny, rozruch) pozwala 

ocenić stopień  degradacji stanu izolacji. W analizie w dziedzinie czasu i częstotliwości 

sygnału drgań względnych wałów silników pierścieniowych zawarta jest informacja o 

stanie technicznym tego napędu 

 

3. Kandydat zainspirował do badań nad wpływem warunków zewnętrznych na emisję wnz 

w maszynach elektrycznych dr inż. Zbigniewa Pluteckiego Jest to bardzo ważne 

zagadnienie, według wiedzy Kandydata w kraju nikt się nim nie zajmuje profesjonalnie. 

Opieka naukowa ze strony Kandydata i prowadzone w zespole badawczym badania 

doprowadziły do rezultatów które umożliwiły dr inż. Zbigniewowi Pluteckiemu 

napisanie monografii habilitacyjnej: „Analiza wpływu mikroklimatu na emisję 

wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowej 

eksploatacji”, Studia i Monografie z. 325, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2012. 

Kolokwium habilitacyjne z wynikiem pozytywnym odbyło się na Politechnice 

Opolskiej, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, 18 kwietnia 2013 r. 

4. Kandydat kierował projektem badawczym finansowanym przez MNiSW - Nr N N 

510536639 – „Czujniki do pomiarów off-line i on-line wyładowań niezupełnych  

w silnikach elektrycznych oraz system kalibracji torów pomiarowych”. 

Realizując projekt badawczy wykonano wszystkie cztery zadania badawcze: 

 Opracowanie systemu generacji ładunku w uzwojeniach silników elektrycznych. 

 Opracowanie konstrukcji nowych czujników do pomiarów wnz w silnikach 

elektrycznych 

 Opracowanie metodyki pomiarów wnz w silnikach elektrycznych w warunkach off-line 

(poza eksploatacją silnika) i on-line (w warunkach eksploatacji silnika) 

 Badania w warunkach przemysłowych opracowanych czujników wnz, określenie ich 

parametrów, porównanie z innymi dostępnymi czujnikami. Opracowanie systemu 

kalibracji torów pomiarowych 

W ramach realizacji projektu Kandydat miał możliwość nabycia dla Politechniki 

Opolskiej najnowocześniejszej aparatury służącej do diagnostyki i monitoringu izolacji 

uzwojeń maszyn elektrycznych. 

 

5. Kandydat Kierował i był wykonawcą projektu RPOP.01.03.01-16-003/10-01 

„Nowoczesna eksploatacja, diagnostyka, monitoring i serwis łożysk tocznych w 

napędach elektrycznych – laboratorium Instytutu Układów Elektromechanicznych i 

Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej w Opolu, finansowanego przez 

Marszałka Województwa Opolskiego. W ramach realizacji projektu Kandydat miał 

możliwość nabycia dla Politechniki Opolskiej najnowocześniejszej aparatury służącej do 

diagnostyki i monitoringu łożysk tocznych. 

 

6. Wobec konieczności kolejnej intensyfikacji badań naukowych z dziedziny uprawianej 

przez Kandydata eksploatacji i diagnostyki maszyn elektrycznych, Kandydat wspólnie z 

Kadrą Techniczną, Doktorantami z „zaprzyjaźnionych” zakładów przemysłowych 

organizuje 3 wspólne laboratoria badawcze: 

 

Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Elektrowni. 

Bazę tego laboratorium stanowią bloki energetyczne 360 MW i urządzenia pomocnicze 

Elektrowni Opole oraz Laboratorium Diagnostyczne. W tej nowoczesnej wytwórni energii 
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elektrycznej pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą badania naukowe. Do 

badań wykorzystywana jest  zarówno aparatura będąca własnością Elektrowni jak i Katedry. 

 

Laboratorium Diagnostyki Maszyn Elektrycznych. 

Bazę tego laboratorium stanowią maszyny i urządzenia w Zakładach TurboCare Polska SA 

w Lublińcu. W tym nowoczesnym zakładzie produkcyjno-remontowym energetyki, 

pracownicy Katedry, Doktoranci  i Dyplomanci prowadzą badania naukowe. Do badań 

wykorzystywana jest  zarówno aparatura będąca własnością TurboCare Polska SA w 

Lublińcu jak i Katedry.  

 

Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Cementowni. 

Bazę tego laboratorium stanowią maszyny i urządzenia w Cementowni ODRA SA. W tej 

nowoczesnej wytwórni cementu pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą 

badania naukowe. Do badań wykorzystywana jest zarówno aparatura będąca własnością 

Cementowni jak i Katedry. 

7. W ocenie Kandydata w okresie 2002 – 2013 zespół badawczy uczelniano-przemysłowy: 

dr hab. inż. Sławomir Szymaniec prof. PO, dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, dr inż. Józef 

Dwojak, dr inż. Marek Kacperak, dr inż. Wojciech Kandora, mgr inż. Marek Klimowski, 

mgr inż.Piotr Paduch, zintegrował się, umocnił swoją pozycję naukową, bardzo mocno 

wzbogacił się aparaturowo. Z upływem czasu podejmowano nowe tematy badawcze. 

Inspiracją były głównie potrzeby przemysłu. 

8. W latach 2007-2012 łączna ilość prac technicznych dla przemysłu krajowego i 

gospodarki narodowej, wykonanych przez firmę TEST SC wyniosła 462. W ocenie 

Kandydata firma bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków i kompetentnie 

służy przemysłowi krajowemu oraz gospodarce narodowej, rozwiązując szereg 

problemów technicznych które przed nimi się pojawiły w miarę swoich możliwości. 

 

V okres, od roku 2014 do chwili obecnej 

 

Z dniem 1.01.2014 roku. Kandydat został kierownikiem Katedry Elektrowni i Systemów 

Pomiarowych oraz PO kierownika Katedry Elektrotechniki Przemysłowej. Taki stan 

organizacyjny istniał do 31.12.2016 roku. 1.01.2017 roku ma miejsce kolejna reorganizacja 

na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. W wyniku reorganizacji powstaje 

między innymi Instytut Informatyki, w skład którego wchodzi między innymi Katedra 

Elektrowni, Diagnostyki i Inżynierii Komputerowej (dawniejsza Katedra Elektrowni i 

Systemów Pomiarowych). Kandydat z dniem 1.01.2017 roku obejmuje funkcje Kierownika 

Katedry Elektrowni, Diagnostyki i Inżynierii Komputerowej.  

Potwierdzeniem aktywności naukowej pracowników Katedry są liczne publikacje w 

uznanych periodykach, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach krajowych oraz 

międzynarodowych, wydawane książki i monografie. Katedra Elektrowni i Systemów 

Pomiarowych organizuje cykliczną, co 2 lata, międzynarodową konferencję naukowo-

techniczną Forum Energetyków GRE’, której XIV edycja odbyła się w dniach 16-18 

czerwca 2014 r.- GRE’2014 w Szczyrku. Jubileuszowa XV edycja odbyła się w dniach 27-

29 czerwca 2016 r.- GRE’2016 również w Szczyrku. Współorganizatorem Konferencji była 

Katedra Zarządzania  Energetyką z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki 

Opolskiej oraz Wydawnictwo Nowa Energia. Celem forum była wymiana informacji 
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naukowych, badawczych i doświadczeń zawodowych w zakresie wdrażania nowych 

technologii, szczególnie w energetyce, promocja ofert naukowych, technicznych i techno-

logicznych oraz wytyczanie perspektyw rozwoju i modernizacji energetyki. Tematyka 

konferencji obejmowała aktualne zadania badawcze realizowane w strategicznym 

Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie 

pozyskiwania energii”. W konferencji uczestniczyli bardzo licznie specjaliści z kraju i za 

granicy zajmujący się energetyką, diagnostyką, modernizacją, remontami, eksploatacją 

maszyn i urządzeń energetycznych.  

Głównym celem konferencji GRE była wymiana doświadczeń przedstawicieli przemysłu 

i nauki, prezentacja osiągnięć i tendencji rozwojowych energetyki, promocja ofert ze strony 

nauki oraz przemysłu w zakresie eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem postępu w 

technologii budowy i eksploatacji systemów energetycznych. Kandydat był 

Wiceprzewodniczącym Komitetu Naukowego obydwu konferencji. Na potrzeby 

Konferencji GRE’2016 wydano monografię – Kandora W., Szymaniec S.: Badania i diag-

nostyka off-line izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-

Rich. Oficyna. Wydawnicza. PO, Opole 2016, Studia i Monografie, Politechnika Opolska z. 

439. 

Kandydat w tym okresie prowadzi zajęcia dydaktyczne na I, II i III (studia doktoranckie) 

stopniu kształcenia typu: wykłady, seminaria, prace przejściowe, ćwiczenia laboratoryjne z 

przedmiotów: Diagnostyka techniczna, Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych, 

Gospodarka remontowa w energetyce zawodowej, Diagnostyka i eksploatacja maszyn, 

Eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych, Wybrane zagadnienia z elektrotechniki, 

Wybrane zagadnienia współczesnej fizyki. 

W dniu 15.04.2015 roku Prezydent RP nadaje Kandydatowi tytuł profesora nauk 

technicznych. 

W dniu 31.03.2016 roku Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 

Politechniki Opolskiej podejmuje uchwałę o otwarciu mgr inż. Pawłowi Rydlikowi, 

pracownikowi EthosEnergy Poland SA w Lublińcu przewodu doktorskiego, tytuł pracy: 

„Kompleksowa diagnostyka wirników dużych maszyn elektrycznych na potrzeby 

energetyki”. Na promotora pracy powołano Kandydata. 

W dniu 12.01.2017 roku ma miejsce obrona pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Paducha 

której Kandydat był promotorem. 

Piotr Paduch: „Aparaturowe aspekty diagnostyki izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych” 

Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Data obrony: 12 

stycznia 2017 r. 

Praca powstała na bazie wieloletnich doświadczeń autora, zdobytych przy konstruowaniu 

i produkcji urządzeń elektronicznych różnego rodzaju. Praca wykonana w ramach realizacji 

projektu badawczego Nr N N 510536639 – „Czujniki do pomiarów off-line i on-line 

wyładowań niezupełnych w silnikach elektrycznych oraz system kalibracji torów 

pomiarowych” finansowanego przez Ministerstwo. 

Praca miała na celu wykazanie, że jest możliwe opracowanie i wykonanie, nie wymagające 

dużych kosztów, detektorów wyładowań niezupełnych w uzwojeniach maszyn 

elektrycznych wysokonapięciowych (WN) w warunkach przemysłowych oraz układów 

służących do ich kalibracji. Bezpośrednim celem pracy było opracowanie i wykonanie 

czujników do pomiarów wnz typu: 

a) antenowego - stacjonarnych i mobilnych w oparciu o stosowane w maszynach 

elektrycznych czujniki do pomiaru temperatury – termorezystory typu RTD (z ang. 

Resistance Temperature Detector) np. PT100 wraz z układami do ich kalibracji, w 

wersji pasywnej i aktywnej, 
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b) pojemnościowego – z użyciem kondensatorów pomiarowych bezwyładowaniowych 

(same z siebie nie powinny emitować wnz) wyposażonych w impedancję pomiarową 

umożliwiającą pomiary wnz. 

Doktorant opracował i wykonał czujniki do pomiarów wnz typu antenowego i 

pojemnościowego, impedancje pomiarowe oraz kalibratory Spełniają one wymagania 

stosowanych norm dotyczących pomiarów wnz, w szczególności umożliwiają pomiary wnz 

maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowych, to znaczy w warunkach zakłóceń i 

uwarunkowań środowiskowych. 

 

Uwagi końcowe 

 

Kandydat w wyniku wieloletnich badań w zakresie diagnostyki maszyn w szczególności 

maszyn elektrycznych, opracował i stosuje metody diagnostyczne  kompleksowe. Dla danej 

maszyny metody diagnostyczne obejmują wszystkie jej elementy, które ulegają uszkodzeniu 

w czasie eksploatacji, zwłaszcza elementy najbardziej awaryjne. Proponowana komplek-

sowa diagnostyka obejmuje diagnostykę układu elektrycznego, elektromagnetycznego i me-

chanicznego. Uwzględnia wady i niesprawności powstałe w zesprzęgleniu silnika z ma-

szyną roboczą i w mocowaniu silnika do fundamentu i konstrukcji wsporczej. Kandydat 

proponuje aby diagnozując napęd przemysłowy diagnozować silnik oraz maszynę roboczą, 

którą on napędza, przynajmniej w zakresie obejmującym najważniejsze możliwe jej uszko-

dzenia i niesprawności. Wynikiem szeregu zrealizowanych prac badawczych jest opraco-

wanie i zweryfikowanie kompleksowej metody diagnostyki maszyn elektrycznych w warun-

kach przemysłowych, w szczególności najczęściej stosowanych w napędach przemy-

słowych – silników indukcyjnych klatkowych. Największym i całkowicie nowatorskim 

osiągnięciem naukowym Kandydata jest opracowanie diagnostyki izolacji maszyn 

elektrycznych on-line metodą wyładowań niezupełnych - wnz. Dotychczas diagnostykę 

izolacji maszyn elektrycznych  i transformatorów metodą wnz wykonuje się metodą off-

line. Metoda off-line wymaga złożonej i ciężkiej aparatury, a wyniki nie wzbudzają 

zaufania, gdyż często nie potwierdzają ich inne metody diagnostyczne. Ponadto Kandydat 

opracował metodę diagnostyki on-line bazującą na pomiarze i analizie sygnałów 

diagnostycznych zawartych w prądach, napięciu i drganiach, którą zweryfikował na setkach 

układów napędowych. Opracowane metody dają możliwość wiarygodnej oceny stopnia 

zużycia izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych, oceny stanu łożysk tocznych w maszynach, 

oceny stanu uzwojenia klatkowego wirników, oceny niesymetrii szczeliny powietrznej 

pomiędzy stojanem i wirnikiem, oceny „nieosiowości” i „niewywagi” maszyn w napędzie. 

Do realizacji metod diagnostycznych, Kandydat zaprojektował i wykonał szereg orygi-

nalnych czujników pomiarowych służących do diagnostyki np. „anteny” (na bazie termo-

rezystorów RTD) do pomiaru wnz, anteny dookólne zabudowane na czołach uzwojeń do 

pomiarów wnz, sondy przenośne do pomiarów wnz umożliwiające wykrycie miejsc pogor-

szenia stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych. Kandydat zaprojektował i wykonał 

elastyczne cewki Rogowskiego umożliwiające pomiar prądu na instalacji 6 kV w zakresie 

częstotliwości 3 Hz ÷ 26 kHz służące do diagnostyki prądowej maszyn elektrycznych. 

Ponadto zaprojektował i wykonał aparaturę do pomiarów wyładowań niezupełnych w ma-

szynach elektrycznych w warunkach on-line i off-line, aparaturę do badania stanu izolacji 

uzwojeń w oparciu o test impulsowy, filtry do diagnostyki prądowej maszyn elektrycznych. 

Opracowane metody są bardzo uniwersalna i kompleksowe. Mogą być z powodzeniem 

stosowane do diagnostyki wszystkich maszyn wirujących, w szczególności do diagnostyki 

napędów przemysłowych. Zastosowanie ich umożliwia przejście na najbardziej nowoczesną 
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metodę eksploatacji maszyn i planowania ich wymiany lub remontu, na metodę eksploatacji 

z bieżącym monitoringiem stanu technicznego maszyny. Eksploatacja maszyn zależna od 

ich stanu technicznego jest strategią prowadzenia eksploatacji maszyn technicznie i ekono-

micznie najkorzystniejszą, Strategia ta obok korzyści ekonomicznych typu: wydłużenie 

okresów międzyremontowych, zwiększenie niezawodności maszyn, zwiększenie wydaj-

ności, eliminacji niepotrzebnych wymian podzespołów, skrócenie czasu napraw, zmniej-

szenie kosztów magazynowych, wymusza stały postęp techniczny zwłaszcza w obszarze 

podnoszenia poziomu wiedzy przez kadrę techniczną.  

Rezultaty prac badawczych Kandydata zostały wdrożone do praktyki przemysłowej 

przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne dla przemysłu i gospodarki krajowej. Jury 

Konkursu o nagrodę SIEMENSA w 15 jubileuszowej edycji konkursu o nagrodę badawczą 

firmy Siemens, za wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych w uznaniu 

oryginalnych elementów naukowych w pracy, które wywierają istotny wpływ na rozwój 

nauki i w uznaniu walorów praktycznych pracy przyznało nagrodę badawczą dr hab. inż. 

Sławomirowi Szymańcowi. Nagrodzono pracę: „Diagnostyka maszyn elektrycznych  

w warunkach przemysłowej eksploatacji”- w 2010 roku. (Praca „Diagnostyka maszyn 

elektrycznych w warunkach przemysłowej eksploatacji” jest zbiorem publikacji Kandydata 

na temat diagnostyki maszyn elektrycznych). Ów laur przyznawany jest raz w roku tylko 

jednemu zespołowi badawczemu bądź indywidualnemu naukowcowi w Polsce. Nagroda 

Siemensa jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem naukowym w kraju i poza jego granicami. 

Kandydat prowadził i prowadzi zajęcia dydaktyczne na I, II i III (studia doktoranckie) 

stopniu kształcenia typu: wykłady, seminaria, prace przejściowe, ćwiczenia laboratoryjne z 

przedmiotów: Diagnostyka techniczna, Podstawy energoelektroniki, Eksploatacja i 

diagnostyka maszyn elektrycznych, Gospodarka remontowa w energetyce zawodowej, 

Diagnostyka i eksploatacja maszyn, Eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych, 

Wybrane zagadnienia z elektrotechniki, Wybrane zagadnienia współczesnej fizyki, 

Wybrane zagadnienia współczesnej fizyki. Kandydat był promotorem 101 prac dyplo-

mowych w większości wykonywanych w przemyśle. Wypromował 132 Absolwentów. 

Dyplomantów wielokrotnie nagradzano na Konkursach Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich. Absolwenci zdobywali wielokrotnie czołowe miejsca w konkursach, w tym 

dziewięć razy I miejsce na szczeblu lokalnym a następnie wyróżnienia na szczeblu 

krajowym. Praca dyplomowa Janusza Gwoździa w roku 2001 zdobyła I miejsce w 

Konkursie Ogólnopolskim na najlepszą pracę dyplomową Wydziałów Elektrycznych i 

Elektronicznych w kraju. Natomiast praca Marka Orzołka i Marka Twardowskiego w roku 

1998 na tymże Konkursie zdobyła miejsce II.  

Dyplomanci dla których Kandydat był promotorem w większości pracują w zakładach 

przemysłowych w kraju i za granicą (cementownie, elektrownie, elektrociepłownie, 

papiernie, petrochemie, zakłady chemiczne) kierując wydziałami bądź zespołami 

zajmującymi się diagnostyką i kontrolą eksploatacji. Z wieloma Kandydat utrzymuje 

kontakt zawodowy, konsultując szczególnie trudne przypadki diagnostyczne. Stwarza to 

możliwości do prowadzenia badań naukowych w zakładach przemysłowych w formie np. 

eksperymentów diagnostycznych. Z możliwości takich Kandydat wielokrotnie korzystał. 

W badaniach naukowych które Kandydat prowadzi, współpracuje z Politechniką Śląską 

w Gliwicach i z Politechniką Wrocławską – z Wydziałami Elektrycznymi, z Uniwersytetem 

Technicznym w Ostrawie z czołowymi światowymi firmami - koncernami diagnostyczny-

mi: firmami: SKF, ADWEL, CATLER - HAMMER. Kandydat intensywnie współpraco-

wał i współpracuje z krajowymi zakładami przemysłowymi: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. 

w Choruli, Cementownią ODRA SA w Opolu, Cementownią Strzelce Opolskie, Cemen-
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townią Ożarów, Zakładami Wapienniczymi w Górażdżach, TurboCare Poland SA w Lu-

blińcu, dawniejsze Zakłady Produkcyjno-Remontowymi Energetyki „Energoserwis” w Lu-

blińcu Elektrownią Blachownia, Elektrownią Bełchatów, Elektrownią Jaworzno III, 

Elektrownią Opole, Elektrownią Łaziska, Ciepłownią w Opolu, Ciepłownią w Kluczborku, 

Ciepłownią w Nysie, Elektrociepłownią w Będzinie, Elektrociepłownią w Chorzowie, 

Elektrociepłownią Siekierki w Warszawie, Zakładami Koksowniczymi w Zdzieszowicach, 

Zakładami Koksowniczymi w Dąbrowie Górniczej, Zakładami Chemicznymi w Blachowni, 

Zakładami Chemicznymi w Policach, Zakładami Azotowymi w Kędzierzynie-Koźlu, 

Zakładami Petrochemicznymi w Płocku, Hutą Miedzi w Głogowie, Śląską Fabryką Drożdży 

w Wołczynie, Fabryką Silników Elektrycznych BESEL w Brzegu, Dolnośląską Fabryką 

Maszyn Elektrycznych we Wrocławiu (dawniejszy DOLMEL i DOZAMEL), Zakładami 

Remontowymi Maszyn Elektrycznych w Gliwicach, Fabryką EMIT w Żychlinie. Maszyny 

elektryczne wymienionych zakładów przemysłowych były dla Kandydata obiektami badań i 

eksperymentów. Laboratorium badawczym obok uczelnianego w macierzystym Instytucie 

były hale przemysłowe. Kandydat wykonał na rzecz przemysłu krajowego i gospodarki 

narodowej  około 1400 prac technicznych. 

Kandydat za swoje najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze uważa: 

1. Największym i całkowicie nowatorskim osiągnięciem naukowym Kandydata jest 

opracowanie diagnostyki izolacji maszyn elektrycznych on-line metodą wyładowań 

niezupełnych - wnz 

2. Opracowanie metodyki pomiarów wyładowań niezupełnych silników w warunkach ich 

przemysłowej eksploatacji, umożliwiających wykrycie uszkodzeń izolacji uzwojeń  

w tym uszkodzeń izolacji czół uzwojeń. 

3. Wykonanie analizy porównawczej metod diagnozowania stanu izolacji uzwojeń 

silników off-line i on-line pod kątem możliwych zastosowań w przemyśle. 

4. Wykonanie badań w celu identyfikacji miejsc potencjalnie najczęstszego występowania 

wyładowań niezupełnych w uzwojeniach silników, ustalenie przyczyn najczęstszych 

uszkodzeń uzwojeń. 

5. Opracowanie i wykonanie elastycznych cewek Rogowskiego do pomiarów 

diagnostycznych silników w tym silników WN. 

6. Opracowanie i wykonanie czujników do pomiarów wyładowań niezupełnych typu 

anteny w silnikach, umożliwiających pomiar on-line wnz silników bez konieczności 

zatrzymywania maszyny. 

7. Opracowanie metody kalibracji torów pomiarowych przy pomiarach wyładowań 

niezupełnych on-line silników w warunkach przemysłowych. 

8. Udział w pracach nad wykonaniem czujników wnz typu pojemnościowego. 

9. Opracowanie zestawu aparaturowego do pomiarów i analizy wyładowań niezupełnych 

on-line silników w warunkach przemysłowej eksploatacji silników. Zestaw aparaturowy 

można podłączyć do silnika badanego w każdej chwili bez konieczności jego 

zatrzymywania. Zestaw może być również wykorzystywany w pomiarach off-line. 

10. Wykonanie badań określających „czas życia” łożysk tocznych w silnikach 

eksploatowanych w przemyśle krajowym, ustalenie przyczyn najczęstszych uszkodzeń. 

11. Wykonanie krytycznej analizy metod diagnozowania łożysk tocznych w silnikach pod 

kątem możliwych zastosowań w przemyśle krajowym. 

12. Opracowanie prostego kryterium oceny stanu łożysk tocznych uwzględniającego ocenę 

smarowania. Kryterium zweryfikowano na obiektach pracujących w przemyśle. 
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13. Opracowanie i wykonanie uniwersalnego wąskopasmowego filtra środkowozaporowego 

przydatnego w diagnostyce silników (filtr + sprzęgło optyczne + zasilanie 

fotowoltaiczne). Urządzenie sprawdzono w przemyśle. 

14. Wykonanie badań określających „czas życia” łożysk ślizgowych w silnikach 

eksploatowanych w przemyśle krajowym, ustalenie przyczyn najczęstszych uszkodzeń. 

15. Wykazanie możliwości wykonywania wałów silników z powierzchniami 

przygotowanymi do stosowania czujników drgań względnych w diagnostyce silników  

w warunkach krajowych z jednoczesnym ograniczeniem runoutu magnetycznego  

i mechanicznego wałów silników. 

16. Opracowanie kompleksowego sposobu podejścia do diagnostyki maszyn elektrycznych. 

17. Opracowanie metodyki pomiarów diagnostycznych uzwojeń klatkowych wirników  

w warunkach on-line, opracowanie kryterium diagnostycznego wykorzystującego 

pomiar i analizę sygnału prądowego. 

18. Kandydat jest twórcą znanej w Polsce i zagranicą Opolskiej Szkoły Diagnostyki 

Maszyn i Napędów Elektrycznych. W ramach tej Szkoły zorganizował Zespół 

badawczy uczelniano – przemysłowy zajmujący się eksploatacją i diagnostyką maszyn 

elektrycznych i kieruje Jego pracą. Do zespołu należą: dr inż. Marek Kacperak, dr inż. 

Wojciech Kandora, dr inż. Piotr Paduch, mgr inż. Marek Klimowski, mgr inż. Paweł 

Rydlik. 

 

Podsumowanie 

 

W podsumowaniu należy stwierdzić że w ocenie własnej Kandydat spełnia wszystkie 

wymagania podane przez Politechnikę Opolską w ogłoszeniu konkursu na profesora 

zwyczajnego w dyscyplinie elektrotechnika pismo RRDKN0-110/3/2017. Spełnia 

wymogi określone art. 109, art.114 ust.2 oraz art. 115 ust.1 ustawy „Prawo o 

szkolnictwie wyższym”z dnia27 lipca 2005 r.(Dz.U. z 2016 r., poz.1842): 

- Kandydat posiada tytuł profesora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej 

elektrotechnika. 

- Kandydat posiada bogate doświadczenie zwłaszcza w zakresie takich obszarów jak 

„etapy życia” każdej maszyny: konstruowanie, wytwarzanie, eksploatacja i 

złomowanie, symptomy uszkodzeń, mechanizm powstawania charakterystycznych 

zmian: prądu stojana, strumienia osiowego, drgań, temperatury, hałasu, wyładowań 

niezupełnych – wnz jako symptomów uszkodzeń, zagadnienie kryteriów oceny stanu 

dynamicznego maszyn, wartości graniczne pracy maszyn, podstawy badań 

diagnostycznych, stanowiska badawcze do oceny diagnostycznej, zagadnienie 

diagnostyki stanu izolacji uzwojeń, optymalne czujniki i aparatura diagnostyczna. 

- Kandydat posiada bogate doświadczenie w dydaktyce potwierdzone zatrudnieniem na 

uczelni wyższej. Kandydat prowadził i prowadzi zajęcia dydaktyczne na I, II i III 

(studia doktoranckie) stopniu kształcenia typu: wykłady, seminaria, prace 

przejściowe, ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów, Diagnostyka techniczna, 

Podstawy energoelektroniki, Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych, 

Gospodarka remontowa w energetyce zawodowej, Diagnostyka i eksploatacja 

maszyn, Eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych, Wybrane zagadnienia z ele-

ktrotechniki, Wybrane zagadnienia współczesnej fizyki, Wybrane zagadnienia 

współczesnej fizyki. Kandydat był promotorem 101 prac dyplomowych w większości 
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wykonywanych w przemyśle. Wypromował 132 Absolwentów. Dyplomantów 

wielokrotnie nagradzano na Konkursach Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

- Kandydat ma bogaty, udokumentowany dorobek w kształceniu kadry naukowej. 

Sprawował opiekę naukową nad 1 Habilitantem, wypromował 5 Doktorów. Wyniki 

badań uzyskane w 4 przewodach doktorskich zostały wdrożone w przemyśle. Jest 

promotorem w 2 otwartych przewodach doktorskich. 

- Kandydat ma bogate, udokumentowane doświadczenie przy realizacji prac dla 

przemysłu i naukowych projektów badawczych (Autoreferat). 

- Kandydat ma bogate, udokumentowane doświadczenie w tworzeniu zespołów 

badawczych uczelniano-przemysłowych dla rozwiązania trudnych, przemysłowych 

zagadnień związanych z eksploatacją i diagnostyką zespołów maszynowych 

(Autoreferat). 


