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 Znaczna część poważnych awarii 
rozdzielnic	niskiego	napięcia	związana	
jest pośrednio lub bezpośrednio z prze-
grzewaniem się elementów wyposa-
żenia i rozdziału energii elektrycznej. 
Uszkodzona pod wpływem wysokiej 
temperatury izolacja może z czasem 
doprowadzić	 do	 niepożądanych	 zja-
wisk, jak przebicia izolacji, zwarcia, 
zapalenie się łuku elektrycznego w roz-
dzielnicy i spowodować duże straty 
materialne m.in. wskutek kosztownego 
przestoju, a czasem nawet doprowa-
dzić do wybuchu pożaru w zakładzie 
przemysłowym. Odpowiednia konser-
wacja i diagnostyka pozwala przewi-
dzieć konieczność ewentualnego od-
stawienia rozdzielnicy nn i uniknięcie 
lub	 znaczną	 redukcję	 kosztów	 poten-
cjalnej awarii. Nie bez powodu towarzy-
stwa uzbezpieczeniowe coraz częściej 
wymagają,	 aby	 badania	 termowizyjne	
rozdzielnic elektrycznych w zakładach 
przemysłowych, centrach handlowych, 
biurowcach i innych obiektach użytecz-
ności publicznej przeprowadzaać nie 
rzadziej niż raz w roku.

Termografia w podczerwieni (IRT) 
odgrywa	 bardzo	 ważną	 rolę	 w	 moni-
torowaniu i kontroli wad termicznych 
urządzeń	 elektrycznych	 bez	 potrzeby	
wyłączania	 urządzenia,	 co	 ma	 istotne	
znaczenie dla stabilności systemów 
elektroenergetycznych. Posiada ona 
wiele zalet, takich jak wykrywanie bez-
dotykowe, brak zakłóceń elektroma-
gnetycznych, bezpieczeństwo, nieza-
wodność i duży zakres inspekcji [1].

Charakterystyka stanowiska pomiarowego  
na obiekcie

Pomiary przeprowadzono 21 sierpnia 2019 r. w dwóch zakładach produkcyjnych 
zlokalizowanych w specjalnej strefie ekonomicznej w Żorach. Obiektami badanymi były 
dwie rozdzielnice główne niskiego napięcia (rys. 1), podczas największego poboru ener-
gii elektrycznej w trakcie jednej zmiany. Obydwie rozdzielnice zostały zbudowane w sys-
temie stalowych obudów metalowych o stopniu podziału wewnętrznego 3B i o stopniu 
ochrony IP54 według norm [2, 3], co z jednej strony podnosi bezpieczeństwo użytkowa-
nia	obsługi,	a	z	drugiej	utrudnia	cyrkulację	powietrza	wewnątrz	rozdzielnicy	i	wymianę	
z otoczeniem.

Rozdzielnica I jest zainstalowana w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu 
ruchu	elektrycznego,	wyposażonym	w	automatyczną	klimatyzację	utrzymującą	tempera-
turę	w	pomieszczeniu	na	poziomie	23°C,	rozdzielnica	II	zainstalowana	jest	bezpośrednio	
w	hali	produkcyjnej	zakładu,	gdzie	temperatura	danego	dnia	wynosiła	około	32°C.
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Rys. 1. Widok rozdzielnicy I niskiego napięcia zainstalowanej w hali produkcyjnej zakładu 
(po lewej) oraz rozdzilenicy II zainstalowanej w pomieszczeniu ruchu elektrycznego (po prawej)
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Metodyka przeprowadzonych 
pomiarów

Do pomiarów wykorzystano kamerę termo-
wizyjną	 Thermo	 Gear	 G100EX	 produkcji	 NEC 
Avio Infrared Technologies Co., Ltd.,	będącej	na	
wyposażeniu	Instytutu	Elektroenergetyki	i	Energii	
Odnawialnej Politechniki Opolskiej. Jest to po-
ręczne	i	proste	w	obsłudze	urządzenie	o	czułości	
termicznej	0,04°C	oraz	standardowym	zakresie	
pomiarowym	-40	-1500°C.	Do	pomiarów	wybra-
no	zakres	od	-40	do	120°C.	Wbudowany	celow-
nik	 laserowy	 oraz	 szerokokątny	 obiektyw	 sta-
nowią	o	wysokiej	 użyteczności	 kamery.	Oprócz	
tego kamera pozwala na rejestrowanie symulta-
nicznie	 dwóch	 obrazów	 –	 obrazu	 wykonanego	
w podczerwieni z obrazem w świetle widzialnym 
oraz obydwu tych obrazów nałożonych na siebie 
z	pewną	przenikalnością.

Analiza wyników pomiarów

Po wstępnych oględzinach do przepro-
wadznia pomiarów wybrano selektywnie sekcje 
rozdzielnic	 po	 obciążeniem	 i	 obwody,	 których	
emitowana	temperatura	znacząco	odbiegała	od	
pozostałych i otoczenia. Przykładowy element 
elewacji badanej rozdzielnicy I w obrazie wi-
dzialnym i termalnym przedstawiono na rysun-
ku 2. Można zaobserwować, że powierzchnie 
pola	zasilającego	z	wyłącznikiem	oraz	obwodu	
odpływowego,	 także	 z	wyłącznikiem,	 są	 roz-
grzane bardziej od pozostałych. Ich tempera-
tura	 wynosiła	 około	 33-34°C,	 a	 przy	 górnych	
krawędziach drzwi, gdzie wydostaje się powie-
trze z wnętrza rozdzielnicy temperatura wynosi 
36,8°C	przy	temperaturze	otoczenia	32.6°C.

Przedział kablowy widoczny na rysunku 3 
przedstawia	 kable	 zewnętrzne	 zasilające	przy-
łączone	do	zacisków	wejściowych	 rozdzielnicy	
II. Obraz w podczerwieni pokazuje, że tempera-
tura żył fazowych kabli w najgorętszym punkcie 
wynosi	52,6°C,	natomiast	temperatura	żył	neu-
tralnych kabli jest znacznie niższa.

Podobną	 sytuację	 przedstawiono	 na	 ry-
sunku 4. Temperatura żył fazowych jest po-
dobna i wyższa niż żyły neutralnej. Natomiast 
rysunek 5 przedstawia zaciski aparatu elek-
trycznego tylko z żyłami fazowymi kabli odpły-
wowych w rozdzielnicy II. Temperatura fazy L1 
jest	najwyższa	 i	wynosi	około	34°C,	a	 fazy	L3	
najniższa. 

Obraz światła widzialnego oraz w podczer-
wieni	wyłącznika	z	połączeniami	zasilającymi	i	od-
pływowymi rozdzielnicy II przedstawia rysunek 6. 
Wszystkie	przewody	fazowe	są	o	podobnej	tem-
peraturze	nieprzekraczającej	60°C,	a	sama	obu-
dowa	wyłącznika	ma	temperaturę	56,2°C.

Rys. 2. Przykład obrazu widzialnego i termalnego wybranego fragmentu  
elewacji rozdzielnicy I

Rys.	3.	Przykład	obrazu	widzialnego	i	termalnego	przedziału	do	przyłączania	 
kabli	zewnętrznych	zasilających	rozdzielnicy	I

Rys.	4.	Przykład	obrazu	widzialnego	i	termalnego	obwodu	z	wyłącznikiem	 
oraz kablami odpływowymi rozdzielnicy I

Rys.	5.	Przykład	obrazu	widzialnego	i	termalnego	obwodu	z	wyłącznikiem	 
oraz kablami odpływowymi rozdzielnicy II

Rys.	6.	Przykład	obrazu	widzialnego	i	termalnego	przedziału	z	wyłącznikiem	 
i	przewodami	zasilającymi	i	odpływowymi	rozdzielnicy	II
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Wnioski końcowe

Na	podstawie	obrazów	zarejestrowanych	kamerą	termowi-
zyjną	na	podczerwień	można	stwierdzić,	 że	 rozdzielnica	 I	oraz	
rozdzielnica II nie zawierały obwodów i elementów, w których  
zostałyby przekroczone graniczne przyrosty temperatury. Zgod-
nie	z	normą	[1]	przyrost	temperatury	zacisków	w	rozdzielnicy	nn	
do	przyłączania	zewnętrznych	przewodów	 izolacyjnych	nie	po-
winien być większy niż 70K w odniesieniu do średniej tempe-
ratury	otoczenia	do	35°C	w	warunkach	eksploatacji.	Elementy	
napędowe	ręczne	aparatów	z	materiału	 izolacyjnego	nie	mogą	
przekroczyć przyrostu 25K, a dostępne powierzchnie zewnętrz-
nych obudowów i pokryw metalowych 30K. Mosty szynowe 
główne	w	obu	rozdzielnicach	były	izolowane,	a	inspekcja	kamerą	
termowizyjną	nie	wykazała	znacznego	wzrostu	temperatur	w	po-
równaniu z otoczeniem. Mosty dystrybucyjne obu rozdzielnic 
były wykonane z miedzi gołej, ale ich temperatura także nie była 
rażąco	wysoka.	

Na uwagę zasługuje przykład z rysunku 5, gdzie różne fazy 
przewodów	mają	 inną	temperaturę,	co	może	sugerować	niesy-
metryczne	obciążenie	przykładowego	obwodu.	Natomiast	kable	
zasilające	w	rozdzielnicy	I	z	przykładu	na	rysunku	3	i	odpływowe	
z	rysunku	4	są	obciążone	symetrycznie.	Oprócz	tego	intrygująca	

jest	stosunkowo	wysoka	temperatura	63,9°C	stalowej	poziomej	
belki konstrukcyjnej cokołu rozdzielnicy I w przedziale kabli za-
silających.	Oddziela	ona	żyły	fazy	L1	i	L2	(rys.	3)	czego	efektem	
może	być	indukowanie	się	w	niej	prądów	wirowych,	jeśli	jest	ona	
wykonana ze stali magnetycznej.
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Silniki elektryczne to jedne z najczęściej wykorzystywa-
nych	typów	maszyn	elektrycznych.	Niezliczona	gama	rozwiązań	
konstrukcyjnych sprawia, że można je eksploatować w niemal-
że każdych warunkach. Oczywiście należy pamiętać, aby do 
konkretnego środowiska wybrać napęd przystosowany do jego 
eksploatacji w zakładanych warunkach. Najważniejszymi dzie-
dzinami,	które	czerpią	korzyści	z	wykorzystywania	napędu	elek-
trycznego	 są	 przemysł	 (maszyny	 górnicze,	 pompy,	 sprężarki,	
obrabiarki), komunikacja i transport (lokomotywy elektryczne, 
pojazdy komunikacji miejskiej, wózki akumulatorowe, rozruszniki 
i alternatory), rolnictwo (maszyny rolnicze) oraz gospodarstwo 
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domowe	(artykuły	RTV	i	AGD).	Oprócz	tych	głównych	gałęzi	go-
spodarki napęd elektryczny wykorzystywany jest w bardzo wielu 
mniej	 popularnych	 i	występujących	 na	mniejszą	 skalę	 dziedzi-
nach, np. w modelarstwie. W dalszej części artykułu zaprezento-
wano układ zdalnego sterowania silnikiem szczotkowym, wyko-
rzystany w modelu poduszkowca.

Poduszkowiec

Poduszkowiec to pojazd, który przemieszcza się tuż nad 
podłożem,	unosząc	się	za	pomocą	poduszki	powietrznej.	Uby-
tek	powietrza	wydostający	się	ze	szczeliny	pomiędzy	fartuchem	
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