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1. Wstęp
Wykorzystywanie silników elektrycznych w energetyce
zawodowej oraz w zakładach przemysłowych pociąga za
sobą konieczność przeprowadzania okresowych badań diagnostycznych. Badania te mają na celu zapewnienie bezawaryjnej pracy oraz bezpieczeństwo wszystkim pracownikom.
Badaniu powinny podlegać nie tylko newralgiczne elementy
mechaniczne, ale także obwody elektryczne maszyn i urządzeń. Wszystkie badania powinny być przeprowadzane przy
zachowaniu zasad BHP, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normach oraz w instrukcjach eksploatacji. Bardzo często
badań okresowych nie wykonuje się w okresach przewidzianych
w instrukcjach eksploatacji, co często prowadzi do niechcianej awarii. Skutki awarii mogą być różne. Uszkodzeniu może
ulec stojan, wirnik lub może dojść do uszkodzeń mechanicznych, takich jak uszkodzenie łożyska lub zerwanie wału silnika
(rys. 1). W zależności od zaistniałej awarii bardzo często koszty
naprawy są porównywalne z zakupem nowej maszyny. Wtedy
dostrzegamy zalety wykonywania okresowych badań diagnostycznych, dzięki którym możemy uniknąć nieplanowanych
dużych wydatków.

Streszczenie: Wykorzystywanie silników elektrycznych
w napędach wiąże się z koniecznością wykonywania okresowych przeglądów. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy
badaniu powinny podlegać elementy elektryczne oraz mechaniczne. Zakres wykonywanych prac jest uzależniony od rodzaju
napędu. Bardzo dokładnym badaniom powinny podlegać stojany maszyn, albowiem one najczęściej ulegają awarii. Najczęściej dochodzi do uszkodzenia izolacji głównej oraz zwarć zwojowych.
Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, diagnostyka i remonty
maszyn

REPAIR OF HIGH POWER ELECTRICAL MACHINES
Abstract: Electrical motors used in drives require periodic
inspections. In order to ensure failure-free operation, electrical
and mechanical elements should be inspected. The scope of
maintenance depends on drive type. Machine stators should be
subjected to very detailed tests, since their failures are most frequent. Insulation to ground breakdowns and turn-to-turn shortcircuits are among most common faults.
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Rys. 1.
Silnik indukcyjny dużej mocy
z urwanym
wałem od strony
napędowej oraz
zwarciem zwojowym w obrębie
połączeń czołowych

Rys. 2. Procentowa liczba uszkodzeń dla różnych mocy silników [1, 2]
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repairs

2. Prace remontowe silników indukcyjnych
dużej mocy
W zakładach przemysłowych oraz w energetyce zawodowej
bardzo duża ilość napędów elektrycznych wykorzystuje silniki
indukcyjne. Napędy te podlegają okresowym przeglądom, podczas których wykonywane są wcześniej zaplanowane i określone
prace remontowe oraz prace diagnostyczne. Inny zakres prac
dotyczy maszyn elektrycznych, które uległy awarii. Zakres ten
jest znacznie szerszy, a koszty wykonanych prac dużo większe.
Na podstawie przeprowadzonych badań statystycznych [1, 2]
przyczyn i skutków awarii 290 silników dużej mocy, zainstalowanych w napędach potrzeb własnych 5 elektrowni zawodowych i kilkunastu elektrociepłowni, okazało się, że najczęstszym
uszkodzeniom ulegają silniki o mocy 3150 kW (rys. 2).
Większość występujących awarii najczęściej dotyczy samych
stojanów (rys. 3).
W stojanach uszkodzeniu najczęściej ulega izolacja główna,
co powoduje powstawanie zwarć uzwojeń do rdzenia stojana,
zwarć zwojowych (rys. 4) oraz wypalanie i luzowanie klinów
żłobkowych (rys. 5).
Uszkodzenie izolacji zwojowej występuje często w strefie główek cewek, co jest wynikiem wzdłużnego wzajemnego przemieszczania się zezwojów cewek. Skutkiem tego są zwarcia

reklama

Rys. 5.
Wypalone
kliny żłobkowe w wyniku zwarć do
rdzenia stojana i zwarć
zwojowych

Rys. 3. Procentowe ujęcie miejsc uszkodzeń silników w czasie ich
awarii [1, 2]
Rys. 6.
Zniszczenia
główek
cewek

Rys. 4. Procentowe zestawienie typowych awarii silników indukcyjnych [1, 2], gdzie: 1 – przebicie do rdzenia stojana; 3 – zwarcie zwojowe;
11 – uszkodzenie wirnika uszkodziło stojan

zwojowe, powodujące wypalenia izolacji i wytopienie przewodów zwojowych (rys. 6).
Zdarza się także, że uszkodzenie stojana następuje w wyniku
uszkodzenia wirnika (rys. 4), wentylatora (rys. 7) lub łożyska
silnika (rys. 8). Bardzo często po tego typu awariach uzwojenie
stojana wymaga przezwojenia (rys. 9).
W przypadku uszkodzenia łożyska często dochodzi do zatarcia rdzenia stojana (rys. 10) przez rdzeń wirnika (rys. 11).
Może także dojść do uszkodzenia czół uzwojenia stojana
(rys. 12) przez łopatki wentylatora w wyniku deformacji promieniowej czoła skrajnej cewki w grupie fazowej pod działaniem sił elektrodynamicznych.
3. Nietypowe uszkodzenia węzłów łożyskowych
W silnikach indukcyjnych dużej mocy węzły łożyskowe
narażone są na zjawiska związane z występowaniem napięć
wałowych [5]. Duże wartości napięć wałowych powodują przepływ prądów łożyskowych, które po pewnym czasie powodują
powstanie wżerów i kraterów na bieżniach (rys. 13) i elementach tocznych łożysk (rys. 14), wymagających wyłączenia silnika i wymiany łożysk na nowe.
Bardzo często prądy łożyskowe powodują uszkodzenia nie
tylko łożysk silników, lecz także sprzęgieł łączących dwie
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Rys. 7.
Zerwanie
łopatki wentylatora przymocowanego
do korpusu
wirnika [1, 2]

Rys. 8.
Uszkodzone
łożysko wałeczkowe

Rys. 9.
Częściowo
przezwojony
stojan silnika
indukcyjnego

Rys. 10.
Zatarcie pakietu blach
stojana

Rys. 11.
Zatarcie pakietu blach
wirnika

Rys. 12.
Uszkodzenie czół
uzwojenia
stojana
przez łopatki wentylatora

maszyny (rys. 15, 16, 17). Związane jest to ze zmianą drogi przepływu prądu łożyskowego. W zależności od budowy zespołu
maszynowego i użytej architektury połączeń (przewody zasilające, uziemienia i inne metalowe połączenia) prądy łożyskowe
mogą nie zamykać się w jednej maszynie. Płyną wtedy poprzez
wał i przewodzące sprzęgło do drugiej maszyny, skąd przepływając przez łożysko do masy, z powrotem płyną do pierwszej
maszyny, gdzie też przepływają przez łożysko z powrotem do
wału silnika.
Przedstawione na rysunkach 15, 16, 17 uszkodzenia sprzęgła
wskazują na fakt przepływu prądu wałowego o bardzo dużej
wartości.
Badany zespół elektromaszynowy składał się z silnika synchronicznego oraz z prądnicy prądu stałego.
Przedstawione w tym rozdziale rodzaje uszkodzeń spowodowane występowaniem prądów łożyskowych mogą stanowić
poważne zagrożenie w pracy silnika, następstwem czego może
być poważna jego awaria.

Rys. 13.
Widoczne
kratery na
powierzchni
wewnętrznej
pierścienia
wewnętrznego

Rys. 14. Widoczne zygzakowate
przypalenia na
powierzchni kulki

Rys. 15.
Widoczne
wżery i duże
kratery na
powierzchni
sprzęgła

Rys. 16.
Widoczne
wżery i duże
kratery na
powierzchni
sprzęgła

Rys. 17.
Widoczny
nieregularny krater na
powierzchni
sprzęgła
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Rys. 20.
Wirnik
silnika
synchronicznego wraz ze
wzbudnicą
bezszczotkową

Rys. 18.
Silnik synchroniczny
wraz ze
wzbudnicą
bezszczotkową

Rys. 21. Wyważanie wirnika silnika
synchronicznego wraz ze
wzbudnicą
bezszczotkową

Rys. 19.
Wzbudnica
bezszczotkowa

4. Badanie synchronicznej wzbudnicy bezszczotkowej
Silniki synchroniczne obok maszyn indukcyjnych także
wymagają wykonywania okresowych przeglądów. Przeglądy te
bardzo często połączone są z drobnymi pracami konserwacyjnymi i remontowymi. Cechą charakterystyczną silników synchronicznych jest wyposażenie w układ wzbudzenia. Funkcję
wzbudzenia może pełnić statyczny układ wzbudzenia lub synchroniczna wzbudnica bezszczotkowa (rys. 18).
Wzbudnica taka składa się z trójfazowej prądnicy synchronicznej o budowie odwróconej oraz wirującego układu prostowniczego (rys. 19) [4].
Wirujący układ prostowniczy wykonany jest zwykle jako trójfazowy mostek diodowy.
Jego zasilanie bez użycia pierścieni ślizgowych jest możliwe
dzięki umiejscowieniu układu prostowniczego na wspólnym
wale razem ze wzbudzeniem (rys. 20).
Ze względu na brak pierścieni ślizgowych oraz komutatora
rozwiązanie to zapewnia dużą niezawodność oraz komfort
pracy. Awarie tych układów wzbudzenia zdarzają się niezwykle rzadko. Uszkodzeniu najczęściej ulegają pojedyncze diody
w gałęziach mostka prostowniczego, co powoduje zmniejszenie wartości średniej napięcia wyprostowanego, asymetrię prądów fazowych twornika wzbudnicy oraz powiększenie stopnia
odkształcenia tych prądów [4].
Wykonanie remontu i prac konserwacyjnych takiego układu
napędowego wiąże się z koniecznością demontażu wzbudnicy
z wału silnika. Po wykonaniu wszystkich prac pomiarowych
oraz myciu i lakierowaniu uzwojeń, przed powtórnym złożeniem silnika występuje konieczność wyważenia wirnika silnika
wraz ze wzbudnicą (rys. 21).
Bardzo często wykonywana jest także legalizacja czopów
łożyskowych. Dopiero po wykonaniu tych prac dopuszcza się
silnik najpierw do ruchu próbnego, a potem do normalnej pracy.
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5. Wnioski
Na podstawie dostępnej literatury oraz przy wykorzystaniu
doświadczeń praktycznych można stwierdzić, że spośród awarii
silników indukcyjnych najczęściej występują uszkodzenia stojana. Charakter tych uszkodzeń świadczy o naruszeniu izolacji
głównej oraz występowaniu zwarć zwojowych. W wirnikach
najczęściej dochodzi do uszkodzenia uzwojenia klatkowego
oraz zatarcia rdzenia wirnika o rdzeń stojana.
Tylko dzięki rzetelnie prowadzonej kontroli technicznej, przy
wykorzystaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, możemy
zmniejszyć ilość występujących awarii.
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