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Układy sterowanie silnika 3-fazowego  

1. Układ sterowania lewo prawo. 

Przed przystąpieniem do łączenia układu należy zapoznać się z danymi znamionowymi maszyny 

(silnika) i aparatów (stycznika i wyłącznika silnikowego lub przekaźnika termicznego) 
Dobierz nastawę zabezpieczenia przeciążeniowego tak aby It=1,1IN . W przypadku silników, które 

są podłączone do sieci za pośrednictwem przełącznika gwiazda-trójkąt zabezpieczenia przeciążeniowe 

powinny być zainstalowane w przewodach fazowych będących przedłużeniem uzwojeń i nastawione 
na prąd wyznaczony z zależności:  

                                                                                 
  

  
 

Przeprowadź analizę działania układu sterowania nawrotnego. Połącz układ i sprawdź jego 

działanie. 

 

  

W obwodzie głównym (zasilającym) sprawdzamy: czy układ pozwala włączyć silnik w prawo, a 

przy nawrocie czy silnik ma obroty przeciwne. W obwodzie sterowania sprawdzamy: czy 

zrealizowane jest samopodtrzymanie pracy przy obu kierunkach obrotów silnika i czy zrealizowana 
jest blokada włączenia silnika w kierunku przeciwnym do aktualnej pracy? 



Opisz działanie układu. Wyjaśnij, działanie blokady stycznikowej i przełącznikowej. Zaproponuj 

modyfikację układu sterowania tak, aby można było zmienić kierunek bez użycia przycisku S0. 

 

2. Układ rozruchu gwiazda trójkąt. 

Przeprowadź analizę działania układu sterowania rozruchem silnika indukcyjnego. Połącz układ 

sterowania  i sprawdź jego działanie. Połącz tory prądowe i przeprowadź rozruch silnika. 

Zaproponuj modyfikację układu sterowania z wykorzystaniem przekaźnika czasowego. Przeprowadź 

rozruch silnika z nowym układem sterowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trochę teorii: 

Silniki o napięciu znamionowym do 1kV należy wyposażyć w następujące zabezpieczenia :  

 zwarciowe - od skutków zwarć w uzwojeniach i doprowadzeniach, 

 przeciążeniowe - od skutków przeciążeń prądowych powodujących przekroczenie 

dopuszczalnych temperatur, 

 zanikowe - od szkodliwych skutków powrotu napięcia po znacznym jego obniżeniu 

lub zaniku. 

Każdy silnik powinien mieć zabezpieczenie zwarciowe oddzielne lub wspólne dla grupy 

silników. Zabezpieczenie te jest realizowane przez: bezpieczniki lub wyłączniki samoczynne.  

Bezpieczniki - prąd znamionowy wkładki topikowej dobiera się według następującego 

wzoru:  
Inb >= Ir/α 
gdzie: Inb - prąd znamionowy wkładki bezpiecznika, 

Ir - prąd rozruchu silnika, 

α- współczynnik uwzględniający stopień rozruchu. 

Wartość prądu rozruchu jest podawana w katalogach silników. Z reguły przyjmuje się wartość 

Ir=(5÷7)In dla silników klatkowych i Ir=(1,7÷2)IN dla silników pierścieniowych. 

Współczynnik α dobiera sie z tabeli :  

Rodzaj rozruchu silnika 

Wkładka topikowa bezpiecznika                         

o działaniu 

szybkim zwłocznym 

lekki Mh=(0-0,3)Mn 2÷2,5 2,5÷3 

średni Mh=(0,3-0,6)Mn 1,8÷2 2÷2,5 

ciężki Mh=(0,6-1)Mn 1,5÷1,8 1,8÷2 

Wyłącznik samoczynny - stosując jako zabezpieczenie wyłącznik z przekaźnikiem 

przeciążeniowo-zwarciowym, należy pamiętać ,że wyłącznik musi mieć zdolność wyłączania 

prądu zwarciowego. Powinien tez być dobrany w taki sposób aby prąd znamionowy był 

dostosowany do prądu obciążenia w normalnych warunkach.  

Silnik powinien mieć zabezpieczenie od przeciążeń, ale można go nie stosować w 

następujących przypadkach:  

1. dla silników małej mocy o prądzie znamionowym mniejszym od 4A. 

2. dla silników o mocy do 10kW, których przeciążenie mechaniczne jest mało 

prawdopodobne. 

3. dla silników obciążanych w sposób przerywany. 

Prąd nastawy na zabezpieczeniu przeciążeniowym powinien spełniać warunek : 

It=(1÷1,1)IN  

gdzie: It - prąd nastawy wyzwalacza przeciążeniowego, 

IN - prąd znamionowy silnika. 

Zabezpieczenia zanikowe należy stosować w następujących przypadkach :  

o gdy niedopuszczalny jest niepożądany samorozruch silnika ze względy na 

bezpieczeństwo obsługi, 

o gdy niedopuszczalny jest rozruch silnika pierścieniowego bez urządzeń 

rozruchowych. 

Wartość nastawiana na zabezpieczeniu podnapięciowym to (0,5÷0,7)UN 

Prócz wyżej wymienionych zabezpieczeń stosuje się również przekaźnik zaniku fazy. 

Niepełnofazowa praca silnika jest możliwa, ale wywoła asymetrię prądów wirnika i stojana 

prowadząc do takich samych uszkodzeń jak przy przeciążeniu. 

 


