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4.2. Układy sterowania elektrycznego 
 

4.2.1. Materiał nauczania 
 

W układach sterowania elektrycznego, tak jak w każdym układzie sterowania, wyróżnić 

można trzy podstawowe bloki (układy) funkcyjne: zasilania, sterowania i wykonawczy. 

   

  

 

 

 
Rys. 22. Schemat blokowy sterowania elektrycznego 

 

Układy zasilające 
Urządzenia wykonawcze i sterujące mogą być zasilane z trójfazowej linii napięcia 

przemiennego bezpośrednio lub przy pomocy urządzenia energoelektronicznego. 

W zależności od przeznaczenia, urządzenia przekształcające sygnały zasilające dzielimy na: 

− prostowniki, przekształcają energię elektryczną napięcia przemiennego na napięcie stałe, 

− przemienniki częstotliwości, przekształcają napięcie przemienne na napięcie przemienne 

o innej częstotliwości, 

− falowniki, przekształcają napięcie stałe na przemienne, 

− przekształtniki prądu stałego, przekształcają napięcie stałe na napięcie stałe o innej 

wartości.  

Prostowniki dzielimy na sterowalne i niesterowalne. Prostowniki niesterowalne nie 

umożliwiają regulacji wartości napięcia. Prostowniki sterowalne umożliwiają, dzięki 

zastosowaniu tyrystorów, ciągłą regulację wartości napięcia i prądu wyprostowanego. 

Schematy podstawowych prostowników przedstawiono w tabeli 3. 

Napięcie wyprostowane nie jest wielkością stałą w czasie. Miarą wygładzenia napięcia 

wyprostowanego jest współczynnik tętnień określony zależnością: 

 

               
gdzie: 

Uw – wartość skuteczna napięcia wyprostowanego, 

Uwśr – wartość średnia napięcia wyprostowanego, 

Im mniejsza wartość współczynnika, tym lepszy jest układ prostowniczy. 

Układ 

zasilający 

Układ 

sterowania 

Układ 

wykonawczy 
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Tabela 3 [1, s. 145] 

 

        
 

Elementy sterujące  
Podstawowymi elementami sterującymi układów elektrycznych są łączniki, których 

zadaniem jest zamykanie, przerywanie oraz przełączanie obwodów. 

Ze względu na sposób załączania lub wyłączania prądu łączniki dzielą się na: 

− łączniki mechanizmowe – załączanie lub wyłączanie prądu odbywa się za pomocą 

mechanicznych zestyków załączanych/rozłącznych;  

− łączniki półprzewodnikowe – załączanie lub wyłączanie prądu odbywa się za pomocą 

sterowania przewodnictwem półprzewodnika. 

Ze względu na wartość napięcia rozróżnia się łączniki: 

− niskonapięciowe, do pracy w obwodach o napięciu nie większym niż 1 kV, 

− wysokonapięciowe, do pracy w obwodach o napięciu przekraczających 1 kV. 
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Ze względu na znamionową zdolność wyłączania łączniki dzielimy na: 

− izolacyjne, przeznaczone do stworzenia w stanie otwartym bezpiecznych przerw 

izolacyjnych, 

− manewrowe (wyłączniki, styczniki), przeznaczone do łączenia (załączania, wyłączania) 

prądów roboczych oraz prądów przeciążeniowych przy określonej liczbie i częstości 

łączeń, 

− zabezpieczające (bezpieczniki, wyzwalacze, wyłączniki nadmiarowe), przeznaczone do 

likwidacji stanów zakłóceniowych – wyłączenia prądów występujących przy 

przeciążeniach i zwarciach.  

Ze względu na miejsce zainstalowania wyróżniamy: 

− łączniki główne, przeznaczone do obwodów głównych, 

− łączniki pomocnicze, do obwodów pomocniczych: sterowniczych, zabezpieczających, 

sygnalizacyjnych. 

 

Najważniejszymi wielkościami charakteryzującymi łącznik są: 

− znamionowe napięcie, zgodne z napięciem znamionowym układu, 

− znamionowe napięcie izolacji, określające wytrzymałość izolacji łącznika na przebicie, 

− znamionowa obciążalność, pokrywająca się najczęściej ze znamionowym prądem, 

− znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania, największa dopuszczalna wartość prądu 

zwarciowego, którą wyłącznik może wyłączyć nie doznając uszkodzenia, 

− trwałość mechaniczna, określa największą liczbę cykli łączeniowych, którą nie obciążony 

prądem łącznik może wykonać bez uszkodzeń, zachowując pełną przydatność do dalszej 

pracy. 

 

Łączniki pomocnicze, zwane przyciskami (rys. 23) działają tylko w momencie 

naciśnięcia. Następuje wówczas zwieranie lub rozwieranie syków. Po usunięciu nacisku, pod 

wpływem ściśniętej sprężyny, wracają do położenia początkowego.  

 
Rys. 23. Łącznik przyciskowy [9, s. 20] 

       

Łączniki krańcowe służą do sygnalizacji osiągnięcia określonego położenia przez 

elementy ruchome. Łączniki krańcowe wyposażone są w łączniki migowe (rys. 24), 

mikrowyłączniki, aby zwieranie lub rozwieranie styków nawet przy powolnym ruchu 

elementu kontrolowanego, nastąpiło skokową. 
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Rys. 24. Łącznik migowy [9, s. 20] 

    

Bezstykowe łączniki zbliżeniowe są stosowane często zamiast łączników krańcowych. 

Najczęściej spotykane bezstykowe łączniki:  

− indukcyjne – przełączające przy zbliżaniu elementów metalowych, 

− pojemnościowe – reagują na różne materiały, 

− optoelektryczne – reagują na światło odbite, 

− ultradźwiękowe – reagują na falę dźwiękową odbitą od mierzonego obiektu.     

 
Styczniki należą do grupy elektromagnetycznych elementów sterujących, które mają za 

zadanie załączanie i wyłączanie obwodów głównych zasilających elementy wykonawcze.  

               
                 Rys. 25. Schemat budowy stycznika [9, s. 22] 

 

Cewka stycznika może być wzbudzana prądem przemiennym w stycznikach prądu 

przemiennego lub prądem stałym w stycznikach prądu stałego. Po wzbudzeniu cewki, 

następuje przyciągnięcie zwory i przełączenie zestyków (rys. 25).  

 Styki nieruchome i usprężynowane styki ruchome tworzące zestyki podstawowe (główne) 

umieszczane są w torze prądowym głównym. Służą do uruchamiania/ dołączania urządzeń 

wykonawczych. Styki zwierne (no) i rozwierne (nz) umieszczane są w torach pomocniczych 

służących do budowy układów wykonawczych i sygnalizacyjnych. 

 

                  
 

Rys. 26. Symbol stycznika z głównymi i pomocniczymi zestykami 

 

Styczniki mające tylko zestyki pomocnicze noszą nazwę styczników pomocniczych. 
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Przekaźnik pełni w układzie te same funkcje, co stycznik pomocniczy, służy jako 

sterowany łącznik. Różni się od stycznika budową, wielkością i wartością mocy przełączanej.  

                     
 

Rys. 27. Schemat przekaźnika elektromechanicznego 1 – rdzeń, 2 – uzwojenie wzbudzające, 

 3 – jarzmo, 4 – kotwica, 5,6 – zestyki, 7 – wkręt, 8 – sprężyna [1, s. 255] 

 

W przekaźniku elektromechanicznym przedstawionym na rys. 27 płynący przez cewkę 2 prąd 

powoduje przyciągnięcie kotwicy 4 do rdzenia, a to z kolei powoduje przełączanie zestyków 5 i 6.  

Przekaźniki czasowe umożliwiają, realizację opóźnionego załączania, wyłączania lub 

przełączanie w układach sterowania.  

Przekaźniki kontaktronowe zwierają lub rozwierają styki pod wpływem pola 

magnetycznego lub elektromagnetycznego. 

    
Elementami wykonawczymi są najczęściej silniki – urządzenia zamieniające energię 

elektryczną na mechaniczną za pośrednictwem pola magnetycznego. Wśród występujących 

silników najważniejszymi są: silniki prądu przemiennego, silniki prądu stałego, silniki 

krokowe oraz urządzenia z napędem elektromagnetycznym np. hamulce, sprzęgła. 

 

Silniki prądu przemiennego 

Trójfazowy silnik indukcyjny zbudowany jest z nieruchomego stojana wykonanego 

z cienkich, wzajemnie odizolowanych blach elektrotechnicznych zamocowanych w żeliwnym 

korpusie oraz z obracającego się wewnątrz stojana wirnika wykonanego z blachy 

elektrotechnicznej. Blachy stojana od strony wewnętrznej mają żłobki (rys. 28), w których 

znajduje się uzwojenie trójfazowe. Początki uzwojeń mają oznaczenia U1,V1, W1, zaś końce 

odpowiednio U2, V2, W2. 

 

                             
Rys. 28. Przykładowe kształty żłobków w wirnikach silnika indukcyjnego a) pierścieniowy. b) klatkowy 

[1, s. 163] 

 

Ze względu na budowę wirnika wyróżnia się dwa rodzaje silników: pierścieniowe 

i klatkowe. 

 

 

 

a) b) 
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Rys. 29. Symbole silników a) klatkowego, b) pierścieniowego U,V,W – końcówki uzwojenia stojana,  

K,L M – końcówki uzwojenia wirnika 

 

W wirniku pierścieniowym magnetyczny rdzeń nasadzony jest na stalowy wał.  

Na zewnętrznej stronie rdzenia znajdują się żłobki z uzwojeniem trójfazowym. Uzwojenie 

połączone jest w gwiazdę. Końce uzwojeń wyprowadzone są do wspólnego punktu tzw. 

zerowego, zaś początki uzwojeń do trzech odizolowanych od siebie pierścieni ślizgowych 

umocowanych na wale. Do pierścieni przylegają grafitowe szczotki, których zaciski 

wyprowadzone są na zewnątrz, do końcówek K, L, M. Końcówki te podczas normalnej pracy 

silnika są zwarte, zaś podczas rozruchu i przy określonym sterowaniu prędkością silnika 

załącza się do nich rezystory. 

W wirniku klatkowym uzwojenie jest wykonane z nieizolowanych prętów osadzonych 

w żłobkach. Połączone ze sobą na końcach ukośnie ustawione pręty tworzą tzw. klatkę.  

Przy zasilaniu silnika indukcyjnego prądem trójfazowym w stojanie zostaje wytworzone 

wirujące pole magnetyczne. W wyniku wirującego pola magnetycznego stojana 

w nieruchomym uzwojeniu wirnika indukują się siły elektromotoryczne. Obwód wirnika jest 

zamknięty i zaczyna w nim płynąć prąd. Na znajdujący się w polu magnetycznym przewód, 

przez który płynie prąd, działa siła. W związku z tym w wirniku powstaje moment obrotowy 

i wirnik zaczyna wirować. Prędkość obrotowa wirnika jest zawsze mniejsza od prędkości 

wirowania pola magnetycznego, stąd silniki indukcyjne często nazywa się silnikami 

asynchronicznymi 

Względna różnica tych prędkości pola magnetycznego stojana i wirnika nosi nazwę 

poślizgu. Gdy wirnik nie jest obciążony (bieg jałowy) poślizg jest bliski zeru, prędkość 

obrotowa osiąga wartość nieco mniejszą od synchronicznej. Jeżeli obciążenie silnika równe 

jest obciążeniu, dla jakiego silnik został zaprojektowany (obciążeniu znamionowemu), 

wówczas wartość poślizgu zawarta jest między 0,2 a 0,6. Wartość poślizgu wynosi 1 (stan 

zwarcia), gdy prędkość obrotowa wirnika spada do zera. 

 
Rys. 30. Przebieg zależności momentu obrotowego od poślizgu [1, s. 166] 

 

 

 U V W       U V W  

 K L  M 

a) b) 
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   Na rys. 30 przedstawiono zależność momentu obrotowego od poślizgu. Maksymalny 

moment obrotowy Mk (moment krytyczny) występuje przy poślizgu krytycznym sk.  

Stosunek momentu krytycznego do znamionowego  

 

 

  

  

 

 

nazywa się przeciążalnością momentem. Przeciążalność silników indukcyjnych najczęściej  

wynosi od 2 do 2,5. Podczas rozruchu silnika występuje duża wartość prądu rozruchowego 

przekraczająca od 4 do 8 – krotnie wartość prądu znamionowego. Jest to zjawisko 

niekorzystne. 

Uzwojenia stojana może być podłączone w gwiazdę lub w trójkąt (rys. 31). 

                         
Rys. 31. Układ połączeń: a) gwiazda, b) trójkąt 

 

Przy połączeniu w układzie gwiazdy, dla sieci 400V, na każdym uzwojeniu jest napięcie 

230V, w układzie trójkąta – 400V. Trójfazowy silnik indukcyjny przy połączeniu w trójkąt 

pobiera 3 razy większy prąd niż przy połączeniu w gwiazdę i ma trzykrotnie większy 

początkowy moment obrotowy. 

 

Rozruch silnika pierścieniowego 
Podczas rozruchu rezystancja rozrusznika ustawiana jest na wartość maksymalną. 

Stycznik K1 włącza silnik (rys. 32). 

 

 
 

Rys.32. Układ rozruchowy silnika pierścieniowego  [9, s 46] 

                  

Mk             

λ=  

         Mn   
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Rezystory rozruchowe powodują zmniejszenie wartości prądu pobieranego z sieci. 

Stopniowo stycznikami K2 i K3 zmniejszamy rezystancję rozrusznika. 

 

Rozruch silnika klatkowego 
W silniku klatkowym obwód wirnika jest zamknięty i nie można wprowadzać do niego, 

tak jak w silniku pierścieniowym, dodatkowych elementów. Silniki o małej mocy do 5 W 

włącza się bezpośrednio do sieci, silniki o większej mocy, jeśli uzwojenie ma pracować 

w układzie trójkąta, włącza się najpierw do pracy w układzie gwiazdy, a po osiągnięciu 

odpowiedniej prędkości, przełącza w trójkąt (rys. 33).  

 
Rys.33. Stycznikowy układ rozruchu gwiazda – trójkąt [9, s. 45] 

 
Po naciśnięciu przycisku S1 przez cewki styczników K1 i K2 popłynie prąd. Spowoduje to 

poprzez zwarte zestyki stycznika K1 przyłączenie końców uzwojeń U1, V1, W1 do sieci. 

Zwarte zestyki stycznika K2 łączą  końce  U2, V2, W2 w jeden punkt, powstaje układ 

połączeń typu gwiazda. Jednocześnie zwarty zestyk stycznika K1 podaje napięcie na 

przekaźnik czasowy K4. Po upływie nastawionego czasu przekaźnik K4 zadziała, jego zestyki 

zmieniają położenie, powodując wyłączenie stycznika K2 i włączenie stycznika K3, powstaje 

układ typu trójkąt. 

Przełączanie uzwojeń stojana z układu gwiazda w trójkąt umożliwia 3-krotne 

ograniczenie prądu rozruchowego, ale również 3-krotne zmniejszenie początkowego 

momentu rozruchowego. Ten sposób rozruchu stosuje się do tzw. rozruchów lekkich, przy 

niepełnym obciążeniu. 

 

Zmiana kierunku wirowania wirnika 
  Wirnik silnika indukcyjnego wiruje zgodnie z kierunkiem wirowania pola magnetycznego 

wytwarzanego przez stojan. Zmieniając kolejność faz zasilających uzwojenie stojana 

uzyskuje się zmianę kierunku wirowania wirnika. 
 

Sterowanie prędkością obrotową 

Zmianę prędkości obrotowej uzyskuję się stosując silniki z przełączaną liczbą 

pracujących biegunów. Umożliwia to skokową zmianę prędkości obrotowej. 

Falowniki i specjalne przekształtniki tyrystorowe umożliwiają płynną zmianę prędkości 

poprzez zmianę wartości i częstotliwości napięcia zasilającego oraz rezystancji wirnika.  
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Synchroniczny silnik prądu przemiennego z komutacją 

Komutacja jest to możliwość przełączania kierunku przepływu prądu w uzwojeniach 

silnika. Silniki z komutacją wyposażone są w przetworniki kąta obrotu.  

  

 
Rys. 34. Układ regulacji obrotów w silniku synchronicznym prądu przemiennego w zależności od kąta 

obrotu wału [9, s. 50] 

W układzie przedstawionym na rys. 34 trójfazowy prąd z sieci przetwarzany jest 

w prostowniku na prąd stały, a następnie w falowniku impulsowym na prąd trójfazowy 

o parametrach uzależnionych od układu sterowania. Przetwornik kąta obrotu podaje wartość 

aktualnego kąta obrotu wału. Do układu, jako wartość zadana, wprowadzana jest prędkość 

obrotowa obrotów nzad (wartość zadana). Wartość ta porównywana jest z rzeczywistą 

prędkością. Jeżeli istnieje różnica, poprzez regulator PI następuje oddziaływanie na 

elektroniczny układ sterowania strumieniem magnetycznym. Wirnik nadąża za strumieniem. 

Silniki synchroniczne z komutacją charakteryzują się dużym zakresem zmian prędkości 

obrotowej mniejszymi wymiarami oraz większą sprawnością niż silniki prądu stałego. 

Silnik prądu stałego ( rys. 35) 

 
Rys. 35.  Silnik prądu stałego: 1 – jarzmo, 2 – rdzeń bieguna głównego, 3 – nadbiegunnik, 4 – rdzeń 

bieguna komutacyjnego, 5 – uzwojenia bieguna głównego, 6 – uzwojenie bieguna komutacyjnego, 7 – wirnik, 

 8 – uzwojenie wirnika, 9 – komutator, 10 – szczotka [1, s. 180] 

Stojan składa się z cylindrycznego jarzma z zamocowanymi uzwojonymi biegunami 

głównymi wytwarzającymi główny strumień magnetyczny. Wirnik wykonany jest z cienkich 

blach osadzonych na stalowym wale. W wirniku znajdują się żłobki na uzwojenie wirnika. Na 

wale osadzony jest komutator 

Jeżeli uzwojenie wirnika, przez które płynie prąd stały znajdzie się w polu 

magnetycznym biegunów głównych, to będzie działać na nie siła, powodująca ruch obrotowy.  
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W zależności od sposobu wytwarzania pola stojana (rys. 36) rozróżnia się silniki: 

bocznikowe, obcowzbudne, ze wzbudzeniem magnesami stałymi i szeregowe. 

..                     
Rys. 36. Układy połączeń silników prądu stałego [9, s. 53] 

      

Na rys. 37 przedstawiono zależności prędkości obrotowej od momentu dla różnych 

silników przy stałej wartości napięcia zasilającego. 

 
Rys.37.  Charakterystyki zewnętrzne silników prądu stałego 1 – bocznikowego przy pominięciu oddziaływania 

twornika, 2 – obcowzbudnego: z uwzględnieniem oddziaływania twornika, 3 – szeregowo – bocznikowego,  

4 – szeregowego. 

Silniki prądu stałego wzbudzane szeregowo mają duży moment rozruchowy, dlatego stosuje 

się je jako rozruszniki w samochodach.  

Sterowanie prędkością obrotową w silniku prądu stałego uzyskuje się przez: zmianę napięcia 

zasilającego, zmianę rezystancji obwodu twornika przez włączenie rezystora dodatkowego 

oraz zmianę strumienia głównego. Zmianę kierunku wirowania uzyskuje się poprzez zmianę 

zwrotu prądu uzyskaną w wyniku przełączenia uzwojeń twornika. 

Silniki krokowe są elementami wykonawczymi, w których po każdym impulsie 

elektrycznym następuje obrót o przesunięcie kątowe lub liniowe nazwane krokiem lub 

skokiem. 

Silniki bezszczotkowe prądu stałego (DC – brushless) charakteryzują się zastosowaniem 

magnesów stałych wykonanych z materiałów ziem rzadkich wytwarzających bardzo duże 
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natężenie pola magnetycznego przy niewielkich rozmiarach tych magnesów. Umożliwiło to 

konstrukcję silników bezszczotkowych. Wirnik zbudowany jest z magnesów stałych, 

uzwojenie mieści się na stojanie. Stojan ma uzwojenie wykonane na wzór silników prądu 

trójfazowego przemiennego. W silnikach tych nie występuje problem ze zużywającymi się 

i iskrzącymi szczotkami. Układ sterownia jest prosty, jak przy typowych silnikach prądu 

stałego. Silniki DC bezszczotkowe w porównaniu ze standardowymi są trwałe i niezawodne, 

jednak jakość ruchu przy wolnych obrotach nie jest jeszcze zadawalająca. 

W silnikach synchronicznych z magnesami stałymi (AC – brushless) uzyskuje się duże 

wartości momentu obrotowego także przy małych prędkościach obrotowych. Silniki tego typu 

stosuje się w robotach. Więcej informacji na temat silników bezszczotkowych można znaleźć 

w pozycji 3 spisu literatury.  

 

Układy sterowania elektrycznego 

Najprostszym urządzeniem sterującym jest stycznik służący do załączania i wyłączania 

urządzeń wykonawczych. 

Schematy układów sterowania przedstawia się przy pomocy znormalizowanych 

graficznych symboli elementów. Symbole obrazują elementy w stanie nie wzbudzonym. 

Schematy układów rysuje się w postaci pełnej ( całościowej), ale najczęściej w postaci 

rozłożonej na obwód główny (prądowy) obejmujący urządzenia wykonawcze i obwód 

pomocniczy sterowania. Zestyki przekaźników oznacza się takimi samymi literami jak ich 

cewki. 

Na rys. 38 przedstawiono schemat układu sterowania silnikiem w postaci pełnej. Układ 

uruchamiany jest łącznikiem S1. Zostaje wzbudzona cewka przekaźnika K1, zestyk K1 (NO) 

zamyka się i stycznik K10 łączy przewody L1, L2, L3 sieci trójfazowej do silnika M1.  

Jeżeli nie zostaje wciśnięty łącznik S1, świeci się żarówka H1, która gaśnie w momencie 

naciśnięcia łącznika S1.  

   

 
Rys. 38. Schemat układu sterowania silnikiem w postaci pełnej [9, s. 28] 

 

Na rys. 39 przedstawiono powyższy schemat w postaci rozłożonej. 
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Rys. 39. Schemat układu sterowania w postaci rozłożonej [9, s. 28] 

 

Elementy zabezpieczające  

W elektrycznych układach wykonawczych, jako zabezpieczenie przed wewnętrznymi 

zwarciami międzyfazowymi stosowane są: 

− bezpieczniki topikowe, 

− wyłączniki nadmiarowo–prądowe. 

Bezpieczniki topikowe są łącznikami służącymi do przerywania obwodu, w którym prąd 

przekracza określoną wartość w dostatecznie długim czasie. Na rys. 40 przedstawiono 

przekrój bezpiecznika instalacyjnego z wkładką topikową. 

 
Rys. 40. Przekrój bezpiecznika instalacyjnego 1 – wkładka topikowa, 2 – pokrywa gniazda, 3 – dolna 

wstawka kalibrująca, 4 – główka, 5 – wziernik główki, 6 – szyna gniazda, 7 – zacisk wejściowy, 8, gwint 

gniazda, 9 – zacisk wyjściowy. [1, s. 249] 

 

Wkładka topikowa składa się: z korpusu ceramicznego, elementu topikowego, którym 

jest drucik lub pasek ze stopu miedzi lub srebra, szyldzik ze stopu miedzi stykający się 

z główką oraz czopik tworzący połączenie ze stykiem dolnym. 

Łączniki zwarciowe zabezpieczają przed skutkami przepływu prądów zwarciowych 

i przeciążeniowych źródła prądu, przewody i odbiorniki. 

Łącznik zwarciowy składa się z: 

− napędu – dźwignia lub elektromagnes, 

− zamka utrzymującego łącznik w stanie wyłączenia lub załączenia, 

− urządzenia wyzwalająco–zwalniającego mechanizm utrzymującego styki w stanie 

załączenia. 
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Zadaniem zamka jest utrzymanie styków w położeniu zamkniętym bez udziału siły 

zewnętrznej i umożliwienie otwarcia łącznika pod wpływem działania urządzeń 

wyzwalających, takich jak wyzwalacze elektromagnetyczne i termobimetalowe. 

W wyzwalaczu elektromagnetycznym przepływający prąd zwarciowy (rys. 41) powoduje 

wciągnięcie rdzenia do środka, zwolnienie zapadki zamka i otwarcie zestyku 1 wyłącznika.  

 
Rys. 41. Schemat działania wyzwalacza elektromagnetycznego 1 – zestyk, 2 – sprężyna, 3 – zapadka 

zamka, 4 – dźwignia zwalniająca zapadkę, 5 – elektromagnes. [1, s. 251] 

    

W wyzwalaczu termobimetalowym (rys. 42) przepływający prąd powoduje nagrzanie 

bimetalu. Wyginający się bimetal zwalnia zapadkę zamka i następuje rozwarcie zestyków. 
 

  

 
 

Rys. 42. Schemat działania wyzwalacza termobimetalowego 1 – zestyk, 2 – sprężyna, 3 – zapadka zamka,  

4 – element bimetalowy [1, s. 251] 

 

Wyłączniki nadprądowe (rys. 43) 

Chronią one instalacje elektryczną przed skutkami zwarć oraz przeciążeń.  

Wyłącznik nadprądowy jest zbudowany z: 

− szeregowo połączonych wyzwalaczy: termobimetalowego (przeciążeniowego) 

i elektromagnetycznego (zwarciowego), 

− mechanizmu zamka z układem zestykowym wyposażonym w specjalną komorę gaszenia 

łuku, 

− zacisków przyłączeniowych. 

 

 
Rys. 43. Widok wyłącznika nadprądowego [13] 
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Wyłączniki różnicowoprądowe (rys. 44) 

Wyłączniki różnicowoprądowe służą do ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, zapobiegając powstawaniu niebezpiecznych napięć dotykowych na obudowach 

narzędzi i maszyn elektrycznych. Samoczynnie wyłączają obwód w chwili wystąpienia 

niebezpiecznego napięcia dotykowego. Zadaniem wyłącznika jest szybkie odłączenie od 

zasilania chronionej instalacji lub jej wydzielonego fragmentu (obwodu), kiedy pojawia się 

tzw. prąd różnicowy.  

 

 

      
   
 Rys. 44. Wyłącznik różnicowoprądowy [13] a) schemat układu z wyłącznikiem [14], b) widok wyłącznika [13]. 
 

Podstawowym elementem wyłącznika jest przekładnik sumujący (rys. 44a), przez który 

przeprowadzone są przewody fazowe i neutralny. Dodatkowo chroniony obwód ma przewód 

ochronny. Prąd płynący w przewodach fazowych ma taką samą wartość, jak prąd 

w przewodzie zerowym, różnica tych prądów (prąd różnicowy) równa jest zero.  

Jeżeli nastąpi zwarcie, część prądu przepływa przewodem ochronnym bezpośrednio do 

ziemi. Wystąpi różnica między wartością prądu płynącego w przewodach fazowych 

a wartością prądu przewodzie zerowym. Następuje zadziałanie wyłącznika i wyłączenie 

uszkodzonego obwodu. 

Wyłączniki różnicowo–prądowe mogą posiadać, oprócz wyzwalacza 

różnicowoprądowego, wyzwalacz termiczny i elektromagnetyczny. Jeżeli nie posiadają tych 

wyzwalaczy, to każdy tor prądowy wyłącznika różnicowoprądowego musi być zabezpieczony 

wyłącznikiem instalacyjnym. 

Zabezpieczeniem przed przeciążeniem (wartość prądu zasilającego przekracza wartość 

znamionową) powodującym niebezpieczny wzrost temperatury uzwojeń są wyzwalacze 

termobimetaliczne współpracujące ze stycznikami lub wyłącznikami oraz przekaźniki 

termobimetalowe.  

Na rys. 45 przedstawiono schemat działania stycznika (samoczynnego) z wyzwalaczem 

termicznym. Po naciśnięciu przycisku zwiernego I następuje wzbudzenie elektromagnesu E,  

a następnie zamknięcie zestyków głównych ZG i zestyku pomocniczego ZP. 

a) b) 
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Rys. 45. Schemat działania przyciskowego stycznika (samoczynnego) z wyzwalaczem ternicznym 

[1, s. 255] 
 

Nawet po zwolnieniu przycisku I, układ będzie zamknięty, w wyniku działania 

samopodtrzymania poprzez zestyk elektromagnesu E. Dopiero naciśnięcie przycisku O (nz) 

lub zadziałanie przekaźnika termicznego PT (w wyniku przeciążenia) rozłączy układ. 

 

Dobór elementów układu sterowania elektrycznego 

Dobór łączników 
Dobór łączników pomocniczych polega na określeniu: znamionowego napięcia izolacji 

oraz kategorii użytkowania, prądu łączeniowego obwodu, największej częstości łączeń 
i trwałości łączeniowej. Dla przycisków sterowniczych dodatkowo określa się kształt i barwę. 

Dobór styczników polega na określeniu znamionowego napięcia, znamionowego prądu 
ciągłego, kategorii użytkowania obwodu, najmniejszej trwałości łączeniowej w tej kategorii 
oraz największej częstości łączeń. Znamionowe parametry stycznika dla określonej kategorii 
użytkowania powinny być równe lub większe od obliczonych parametrów obwodu. 

Dobór wyłączników polega na określeniu: znamionowego napięcia izolacji, 
znamionowego prądu ciągłego, znamionowej zdolności wyłączania (która powinna być 
większa od prądu zwarciowego wyłączalnego w obwodzie, przy założonym czasie wyłączania 
zwarcia, napięciu w obwodzie i współczynniku mocy obwodu), wyposażenia w wyzwalacze, 
ich charakterystyki i nastawy. 

Przy doborze bezpieczników należy określić: napięcie znamionowe bezpiecznika, które 
powinno być równe lub większe od napięcia w obwodzie; zdolność wyłączania prądu 
zwarciowego, która powinna być równa lub większa od największego obliczonego prądu 
zwarcia w obwodzie; prąd znamionowy bezpiecznika i jego charakterystyki, przez 
porównanie charakterystyki czasowo–prądowej bezpiecznika z charakterystyką obciążenia 
zabezpieczanego obiektu. 
 
Dobór silnika do maszyny napędzanej 

Przy doborze silnika należy głównie uwzględnić: 
− warunki pracy maszyny napędowej – przebieg obciążeń w czasie, częstotliwość łączeń, 

przeciążalność, wymaganą prędkość obrotową, ewentualną regulację prędkości, 
− warunki zasilania – prąd, napięcie, częstotliwość, dopuszczalną moc przyłączeniową 

silnika, dopuszczalny pobór prądu przy rozruchu, 
− warunki otoczenia –  wilgotność, zapylenie, temperaturę. 
Podstawowe zabezpieczenie silnika przed uszkodzeniem stanowi zabezpieczenie [1]: 
− zwarciowe – przed skutkami zwarć w uzwojeniach silnika i w doprowadzeniach 

(bezpieczniki topikowe, wyzwalacze elektromagnetyczne), 
− przeciążeniowe – przed skutkami przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatury 

granicznej (przekaźniki termobimetalowe współpracujące z łącznikami), 
− zanikowe – przed szkodliwymi skutkami ponownego pojawienia się napięcia po jego 

zaniku lub znacznym obniżeniu (cewka zanikowa w wyłącznikach zapadkowych, cewka 
sterująca w łącznikach stycznikowych). 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie bloki funkcjonalne występują w układach sterowania elektrycznego i jakie spełniają 

funkcje? 

2. Jak klasyfikuje się urządzenia zasilające układy elektryczne? 

3. Jakie są rodzaje łączników? 

4. Jakie wielkości charakteryzują łącznik? 

5.  Jak jest zbudowany i jaką funkcję pełni stycznik ? 

6. Jak jest zbudowany i jaką funkcję pełni przekaźnik? 

7. Jak klasyfikuje się silniki elektryczne? 

8. Jaka jest budowa i zasada działania silników indukcyjnych? 

9. Jaka jest budowa i zasada działania silników synchronicznych? 

10. Jaka jest budowa i zasada działania silników prądu stałego? 

11. W jaki sposób odbywa się rozruch silnika indukcyjnego pierścieniowego? 

12. W jaki sposób odbywa się rozruch silnika indukcyjnego klatkowego? 

13. Jakie zasady obowiązują przy rysowaniu schematów układów sterowania elektrycznego? 

14. Jak klasyfikuje się urządzenia zabezpieczające układy i urządzenia elektryczne ?  

 

4.2.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Rozpoznaj silniki, określ ich parametry. 

  

Sposób wykonania ćwiczenia  

 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) rozpoznać silniki posługując się katalogami,   

2) odczytać tabliczki znamionowe silników, 

3) zinterpretować dane zamieszczone na tabliczkach znamionowych,  

4) zapisać nazwy silników i ich parametry. 

 

Wyposażenie stanowiska pracy: 

− różne silniki, 

− karty katalogowe silników. 

 

Ćwiczenie 2 

Pogrupuj łączniki, zgodnie z funkcją pełnioną w układach sterujących.  

 

Sposób wykonania ćwiczenia  

 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) rozpoznać łączniki posługując się katalogami, 

2) pogrupować łączniki według grup funkcyjnych, 

3) nazwać poszczególne grupy łączników, 

4) zapisać nazwy grup łączników, 

5) opisać funkcje poszczególnych grup w układzie sterującym. 
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