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ZABEZPIECZANIE  SILNIKÓW 

ZASILANYCH  Z  PRZEKSZTAŁTNIKÓW 
 
 

Przekształtniki energoelektroniczne na dobre zadomowiły się w obwodach silników elektrycz-
nych i to w różnej roli, przede wszystkim jako rozruszniki umożliwiające „łagodny rozruch” (ang. 
softstart) oraz różnorodne procedury hamowania i zatrzymywania silników bądź jako regulatory 
prędkości obrotowej. W powiązaniu z układami mikroprocesorowego sterowania, swobodnie pro-
gramowalnymi przez użytkownika, powstają układy napędowe o cechach eksploatacyjnych i charak-
terystykach technicznych dawniej niewyobrażalnych. Mimo wysokiego kosztu inwestycyjnego łatwo 
uzasadnić ich opłacalność w odpowiedzialnych zastosowaniach. Prostsze i tanie rozwiązania prze-
kształtników spotyka się w urządzeniach, którym stawia się niewygórowane wymagania, również 
w sprzęcie powszechnego użytku. 

Silniki powiązane z przekształtnikami podlegają ogólnym zasadom zabezpieczania obwodów 
silnikowych z uwzględnieniem dodatkowych narażeń, jakich doznają, i szczególnych możliwości, 
jakie daje bogate wyposażenie w mierniki i czujniki układów przekształtnikowych do zastosowań 
przemysłowych. Sprawę komplikuje mała odporność na przetężenia i przepięcia zaworów półprze-
wodnikowych, bo i sam przekształtnik, na ogół droższy niż silnik, wymaga wyrafinowanych układów 
zabezpieczeń. Stosowane rozwiązania są złożone i różnorodne, bo dotyczą przekształtników i silni-
ków o różnej zasadzie działania i koncepcji budowy, o różnych zakresach napięcia znamionowego i 
mocy znamionowej. Te pozornie niepodobne rozwiązania techniczne opierają się jednak na tych sa-
mych zasadach elektryki stosowanej, na tych samych uznanych regułach technicznych ujętych w 
normach i przepisach, i te ogólne zasady trzeba wyraźnie dostrzegać. Ten artykuł ma je przybliżyć. 
Przegląd wszelkich stosowanych układów silnik-przekształtnik i ich zabezpieczeń byłby grubą księgą. 
W poniższym tekście chodzi raczej o wytyczenie drogowskazów pomocnych w większości sytuacji, a 
podawane informacje szczegółowe odnoszą się do układu najpowszechniej stosowanego, jakim jest 
trójfazowy silnik indukcyjny klatkowy zasilany poprzez pośredni przemiennik częstotliwości z insta-
lacji o układzie TN. 

 

1. Przegląd zabezpieczeń obwodów silnikowych  

Silnik zasilany z przekształtnika pozostaje silnikiem i dotyczą go ogólne wymagania odnoszą-
ce się do zabezpieczania silników i obwodów silnikowych. Informacje podawane w tym rozdziale 
dotyczą wprawdzie wszelkich niskonapięciowych silników trójfazowych, ale są ukierunkowane na 
specyfikę układu silnik-przekształtnik. Nie uwzględniają jednak szczególnych narażeń silnika i apa-
ratów zabezpieczających w obwodzie z przekształtnikiem, co jest tematem dalszych rozdziałów. 

 

1.1. Zabezpieczenie przed skutkami zwarć zewnętrznych (w przewodach zasilających) 

Zabezpieczenie zwarciowe jest wymagane w każdym obwodzie instalacji elektrycznej, rów-
nież w obwodzie silnikowym. Stanowi je zabezpieczenie nadprądowe zainstalowane na początku 
obwodu oddzielnie lub jako część składowa rozrusznika: 
 albo bezpieczniki klasy gG, gM lub aM (w obwodach wejściowych przekształtników wchodzi 

w rachubę użycie bezpieczników klasy aR, gR lub gS), 
 albo wyłącznik nadprądowy, który – poza nienastawialnym lub nastawialnym wyzwalaczem bądź 

przekaźnikiem zwarciowym – ma nastawialny wyzwalacz albo przekaźnik przeciążeniowy. 
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Zabezpieczenie zwarciowe jest na ogół oddzielne dla każdego silnika, ale wolno wspólnie za-
bezpieczyć grupę silników powiązanych funkcjonalnie, jeżeli w razie zwarcia w przewodach docho-
dzących do jednego z nich mogą lub powinny być wyłączone również pozostałe, np. przekształtnik 
zasilający grupę silników ma w swoim obwodzie wejściowym jedno zabezpieczenie zwarciowe. 

Urządzenia wykrywające przepływ prądu zwarciowego i przerywające obwód powinny być 
umieszczone w każdym nieuziemionym przewodzie obwodu. Zabezpieczenie zwarciowe powinno 
mieć zdolność wyłączania odpowiadającą największemu spodziewanemu prądowi zwarciowemu 
(zwarcia trójfazowego) na początku obwodu, tzn. w miejscu zainstalowania tegoż zabezpieczenia. 
Powinno też wykazywać należytą czułość, tzn. wykrywać i wyłączać w wymaganym czasie naj-
mniejsze spodziewane prądy zwarciowe (zwarć dwu- i jednofazowych) na końcu obwodu, na zaci-
skach silnika. Jest to zawsze istotne ze względu na ograniczenie cieplnych narażeń elementów insta-
lacji przez prąd zwarciowy oraz szczególnie ważne, jeżeli zabezpieczenia zwarciowe mają dokony-
wać samoczynnego wyłączania zasilania (przy zwarciach jednofazowych L-PE) dla celów ochrony 
przeciwporażeniowej. 

Zwarcia wewnętrzne (międzyzwojowe, międzyuzwojeniowe, międzyfazowe oraz doziemne) 
zagrażają uszkodzeniem, a nawet zniszczeniem silnika i mogą zagrażać porażeniem, ale nie wymaga 
się, aby je wykrywały i w porę wyłączały zabezpieczenia zwarciowe wszelkich silników niskonapię-
ciowych, bo to jest nieosiągalne. Jednakowoż w przypadku silników większej mocy zasilanych z 
przekształtników detekcja wielu takich uszkodzeń jest możliwa i jest wykorzystywana (detekcja prą-
du różnicowego, niesymetrii prądowej, temperatury uzwojeń). 

Zabezpieczenie zwarciowe powinno mieć prąd znamionowy In (wkładka topikowa) bądź prąd 
nastawczy Ii albo prąd zadziałania 1,2Ii (wyzwalacz zwarciowy wyłącznika) jak najmniejszy, bo to 
zapewnia większą czułość. Zarazem wspomniany prąd powinien być wystarczająco duży, aby wy-
eliminować zbędne zadziałania w następstwie przepływu największych prądów roboczych, które 
występują w stanach przejściowych polegających na załączaniu i przełączaniu: przy rozruchu i sa-
morozruchu, przy impulsowaniu oraz przy hamowaniu i nawrocie. Dla klasycznych układów zasila-
nia silników indukcyjnych (rozrusznik bezpośredni, rozrusznik autotransformatorowy, rozrusznik 
gwiazda-trójkąt, rozrusznik wirnikowy rezystorowy) są dostępne w poradnikach i w instrukcjach 
firmowych proste reguły doboru i nastawiania zabezpieczeń. W dowolnej sytuacji obowiązują jed-
nak te same zasady ogólne, które można zastosować, jeśli zna się przebieg prądu w najbardziej nie-
korzystnym stanie nieustalonym. Przy zasilaniu poprzez przekształtnik można ograniczać wartość 
prądu we wszelkich stanach przejściowych (tzw. rampa prądowa) do poziomu prądu znamionowego 
silnika albo niewielkiej jego krotności, co ułatwia dobór zabezpieczeń zwarciowych, zwłaszcza wy-
łączników. 

W przypadku wyłącznika wartość szczytowa prądu niezadziałania wyzwalacza bądź prze-
kaźnika zwarciowego i275,0 I⋅⋅  powinna być większa niż największa chwilowa wartość imax prą-
du występującego we wszelkich przewidywanych stanach przejściowych. Warunek ten powinien być 
spełniony z pewnym zapasem, wyrażonym przez współczynnik bezpieczeństwa kb ≥ 1,25: 
 

maxbi2750 i  k  I, ⋅≥⋅⋅ . 
 

Zatem prąd nastawczy wyzwalacza bądź przekaźnika zwarciowego wyłącznika powinien speł-
niać warunek: 

maxmaxi 2,1      
275,0

25,1    iiI ⋅≈
⋅

≥ . 

 

W obwodzie o prądzie odkształconym, z krzywą prądu wypukłą (współczynnik szczytu ks > 
2 ), wymaga to zwiększenia (w stosunku ks / 2 ) prądu nastawczego wyzwalacza zwarciowego po-

nad wartość wystarczającą w przypadku przebiegu sinusoidalnego o tej samej wartości skutecznej 
(rys. 1). Jeśli częstotliwość prądu przekracza ok. 250 Hz, to nawet przy przebiegu dokładnie sinuso-
idalnym nie można pomijać zmiany prądu niezadziałania i prądu zadziałania wyzwalacza elektroma-
gnesowego. 
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W razie znacznego odkształcenia prądu, ze względu na dodatkowe straty mocy, korekty mogą 
wymagać również prąd nastawczy wyzwalaczy lub przekaźników przeciążeniowych oraz prąd zna-
mionowy ciągły wyłącznika. 
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Rys. 1. Określanie charakterystycznych parametrów przebiegu odkształconego dla doboru zabezpieczeń zwar-
ciowych: szczytowa wartość prądu imax oraz prąd zastępczy cieplny Ith w przedziale czasu (0…t) 

 
W przypadku bezpiecznika obowiązuje cieplne kryterium niezadziałania i zadziałania: para 

wartości czas-prąd (t-I), a przy krótkich czasach (t < 0,1 s) – po prostu skutek cieplny prądu (I2t), 
nazywany całką Joule’a.  
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Rys. 2. Usytuowanie liniowej charakterystyki przeciąże-
niowej (krzywa 2) względem charakterystyki czasowo-
prądowej (pasmo 1) wkładki topikowej o prądzie znamio-
nowym In i prądzie granicznym dolnym Inf 

Rys. 3. Tworzenie pasmowej charakterystyki przeciąże-
niowej (pasmo 2) w oparciu o charakterystykę czasowo-
prądową (pasmo 1) wkładki topikowej (Ip − prąd 
przedłukowy) 

 
Wkładce topikowej można przypisać pewną obciążalność krótkotrwałą, wynikającą z charak-

terystyki przeciążeniowej leżącej na lewo od charakterystyki czasowo-prądowej t-I czasów prze-
dłukowych (rys. 2) w takim oddaleniu, by nie dochodziło nie tylko do zadziałania wkładki, ale nawet 
do zmian struktury topika pod wpływem powtarzających się krótkotrwałych obciążeń. Takie „zapa-
miętywanie przeciążeń” przyspieszałoby starzenie topika i sprzyjało nieoczekiwanemu, zbędnemu 
zadziałaniu, bo charakterystyka czasowo-prądowa wkładki stopniowo przesuwałaby się w lewo. 

Wkładce można przypisać różne charakterystyki przeciążeniowe, z tym większym marginesem 
bezpieczeństwa w stosunku do charakterystyki t-I przedłukowej, im większy jest prąd znamionowy 
wkładki, im większa jest częstość występowania rozpatrywanych krótkotrwałych obciążeń i im 
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większą ich liczbę n wkładka powinna przetrzymać do chwili zbędnego zadziałania wskutek zmian 
starzeniowych. 
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Rys. 4. Współczynnik odporności na wielokrotne przeciążenia impulsowe K (do sporządzenia charakterystyki przecią-
żeniowej t-I) oraz wartość K2 (do wyznaczenia wielokrotnie wytrzymywanej całki Joule’a) w zależności od liczby 
przetrzymywanych cykli przeciążeniowych n.  
Podane wartości dotyczą przeciążeń impulsowych o czasie trwania poniżej 1 s (ang. impulse loads), a w przypadku 
dłużej trwających przeciążeń odczytane z wykresu wartości K można zwiększyć o 15÷20%. 

 
Charakterystyka przeciążeniowa powstaje w ten sposób (rys. 3), że danej rzędnej t, odpowiada-

jącej czasowi trwania obciążenia krótkotrwałego tmr, przypisuje się odciętą I = K⋅Ip, przy czym Ip jest 
prądem przedłukowym, a wartość współczynnika odporności na wielokrotne przeciążenia K do-
biera się (rys. 4) zależnie od liczby cykli przeciążeniowych n, którą wkładka powinna przetrzymać; 
zwykle K ∈ (0,50÷0,70). 

Jeżeli w rozpatrywanym czasie tmr trwania krótkotrwałego stanu przejściowego ze zwiększo-
nym prądem roboczym bieżąca wartość skuteczna tego prądu zmienia się, to z dopuszczalną warto-
ścią K⋅Ip należy porównywać prąd zastępczy cieplny Ith w czasie 0…tmr. Umyślony prąd o niezmien-
nej w czasie wartości Ith jest równoważny prądowi rzeczywiście płynącemu o znanym przebiegu i(t). 
Oblicza się go jako średnią kwadratową ze znanego wzoru: 

∫=
t

tti
t

tI
0

2
th )d( 1    )( . 

 

Dla przebiegu prądu odkształconego na rys. 1 linią przerywaną wrysowano zależność prądu 
zastępczego cieplnego Ith(t). Każdy punkt na tym wykresie wyznacza pary współrzędnych t-Ith, które 
powinny być usytuowane na lewo od charakterystyki przeciążeniowej dobranej wkładki topikowej. 

Przy rozważaniu odporności wkładek topikowych na krótkotrwałe (tmr < 0,1 s) impulsy prądu 
załączeniowego samych przekształtników, kierować się trzeba wartością całki Joule’a przedłukowej 
I2tp wkładek. Całka Joule’a impulsu prądu załączeniowego nie powinna przekraczać wartości K2⋅I2tp. 

Przy zasilaniu z przekształtników prądy rozruchowe silników są nieduże, ale czas ich przepły-
wu wydłuża się na tyle w porównaniu z rozruchem bezpośrednim DOL (ang. direct on-line), że sku-
tek cieplny prądu rozruchowego I2t jest na ogół znacznie większy (nawet 10÷20-krotnie), co nie jest 
bez znaczenia przy doborze prądu znamionowego bezpieczników. 

Jeżeli prąd roboczy jest silnie odkształcony, to w wieloczłonowych topikach wkładek o dużym 
prądzie znamionowym rozpływ prądu między równolegle połączonymi członami staje się nierów-
nomierny, zachodzą dodatkowe straty mocy [3, 11, 12]. Wkładce należałoby przypisać obniżony 
prąd znamionowy,  czyli należałoby ją „odznamionowić” (ang. derating). Podobne efekty mogą wy-
stępować, jeśli przez wkładki przepływa prąd o zwiększonej częstotliwości f ≥ 300 Hz. 
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1.2. Zabezpieczenie przed przeciążeniem 

Przeciążenie silnika objawia się przepływem w określonym czasie prądu większego niż prąd 
największy dopuszczalny w danych warunkach użytkowania. Istotna jest zatem para wartości: prąd 
pobierany I oraz czas jego przepływu t. Jeżeli warunki środowiskowe, obniżona prędkość obrotowa 
bądź inne okoliczności pogarszają warunki chłodzenia silnika, to mowa jest wyżej o zredukowanym 
prądzie znamionowym silnika, jaki można wtedy dopuścić przy pracy ciągłej. 

W zasadzie silnik elektryczny o mocy większej niż 0,5 kW powinien mieć zabezpieczenie 
przeciążeniowe i powinno to być zabezpieczenie oddzielne dla każdego silnika (rys. 5). Od zasady 
tej wolno odstąpić w następujących przypadkach: 
 silniki o prądzie znamionowym mniejszym niż 4 A, jeżeli brak zabezpieczenia nie zagraża uszko-

dzeniem mechanizmu napędzanego lub innymi poważnymi konsekwencjami, 
 silniki do pracy ciągłej o mocy znamionowej nieprzekraczającej 10 kW, jeżeli przeciążenie silni-

ka jest mało prawdopodobne (np. napęd pomp odśrodkowych lub wentylatorów), 
 silniki, które nie mogą zostać przeciążone (np. silniki momentowe, zespoły napędowe chronione 

mechanicznymi urządzeniami przeciwprzeciążeniowymi), 
 silniki do pracy przerywanej, jeśli ich zabezpieczenie nadprądowe byłoby nieskuteczne, a zasto-

sowanie czujników temperatury nie jest ekonomicznie uzasadnione. 
 

M M MM
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5. Przykład instalacji zasilanej z przekształtnika ze 
wspólnym zabezpieczeniem zwarciowym oraz indywidualnymi 
zabezpieczeniami przeciążeniowymi silników 

 
Silniki stanowiące zespół z indywidualnym zasilaczem (transformatorem, przekształtnikiem 

energoelektronicznym), wyposażonym w zabezpieczenie przeciążeniowe obwodu wyjściowego, nie 
wymagają osobnego zabezpieczenia przeciążeniowego. 

Wypada tu podkreślić, że są obwody elektryczne, również obwody silników elektrycznych, 
w których zabezpieczeń przeciążeniowych działających na wyłączenie stosować nie wolno. Chodzi 
o napędy ważne dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, które w krytycznej sytuacji powinny działać mi-
mo przeciążenia i mimo ryzyka ich uszkodzenia, a nawet ryzyka zniszczenia, np. pompa pożarnicza, 
maszyna sterowa statku, ster strumieniowy. W takich przypadkach stan przeciążenia powinien być 
tylko sygnalizowany operatorowi. 

Wielkością kryterialną, kontrolowaną przez zabezpieczenie przeciążeniowe, jest zwykle – bo 
to najłatwiej wykonać – prąd pobierany z sieci (prąd stojana) i/lub temperatura uzwojeń stojana. Ści-
śle biorąc, tak działające zabezpieczenie jest skuteczne tylko w odniesieniu do silników o krytycz-
nym stojanie, tzn. silników, w których z powodu przeciążenia uzwojenie stojana szybciej niż uzwo-
jenie wirnika (izolowane lub klatkowe) osiąga i przekracza dopuszczalną temperaturę; tak się za-
chowują niemal wszystkie niskonapięciowe silniki indukcyjne o mocy do ok. 150 kW. 
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Przeciążeniowe przekaźniki i wyzwalacze nadprądowe, kontrolujące prąd pobierany przez 
silnik i czas jego przepływu, mają tę wadę, że nie reagują w razie przegrzewania silnika z powodu 
podwyższonej temperatury otoczenia lub utrudnienia wentylacji. Nie nadają się do silników o prze-
wietrzaniu własnym, pracujących przy obniżonej prędkości obrotowej, które mogą wymagać wtedy 
obniżenia mocy i pobieranego prądu ze względu na mniejszą wydajność wentylatora. Stosuje się 
przekaźniki o różnej zasadzie działania: termobimetalowe, hydrauliczno-magnetyczne i mikroproce-
sorowe, ale identyczne są wymagania co do przebiegu ich charakterystyki czasowo-prądowej (tabl. 
1, rys. 6). 

 
Tablica 1. Wymagania co do przebiegu charakterystyki t-I nadprądowych przekaźników przeciążeniowych 

 

Czas wyzwalania Tp przy krotności prądu nastawczego Klasa wyzwalania 
1,05 1,2 1,5 7,2 

5 Tp ≤ 2  min *) 1 < Tp ≤ 5  s *)   
10A Tp ≤ 2  min 2 < Tp ≤ 10  s 
10 Tp ≤ 4  min 4 < Tp ≤ 10  s 
15 Tp ≤ 6  min *) 5 < Tp ≤ 15  s *)   
20 Tp ≤ 8  min 6 < Tp ≤ 20  s 
25 Tp ≤ 10  min *) 7,5 < Tp ≤ 25  s *)   
30 Tp ≤ 12  min 9 < Tp ≤ 30  s 
35 Tp ≤ 14  min *) 11 < Tp ≤ 35  s *)   
40 

Tp ≥ 2  h   Tp < 2  h   

Tp ≤ 16  min *) 13 < Tp ≤ 40  s *)   
Temperatura otoczenia +40°C, przekaźnik obciążony we wszystkich biegunach, wstępnie nienagrzany w próbach prą-
dem o krotności 1,05 i 7,2, a wstępnie nagrzany w próbach prądem 1,2 i 1,5.  
*) Wartości dotychczas nieznormalizowane, stosowane przez producentów przekaźników. 

 
Przekaźnik przeciążeniowy w obwodzie silnika indukcyjnego powinien przetrzymywać rozru-

chy bezpośrednie (DOL). Warunek ten jest spełniony, jeżeli klasa wyzwalania przekaźnika (ang. 
tripping class, TC) jest odpowiednio większa niż wyrażony w sekundach czas rozruchu bezpośred-
niego (przy krotności prądu rozruchowego 7,2), co ilustrują tabl. 1 oraz rys. 6. Na przykład, jeżeli 
czas rozruchu wynosi 3 s, to potrzebny jest przekaźnik o klasie wyzwalania co najmniej 10. Tylko 
przekaźniki mikroprocesorowe obejmują pełną gamę dostępnych klas wyzwalania (TC 5÷40). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Charakterystyki czasowo-prądowe przekaźni-
ków przeciążeniowych o klasie wyzwalania od 5 do 40 
(obciążenie we wszystkich biegunach, ze stanu niena-
grzanego) 
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Z przebiegu charakterystyki t-I wynika, że przekaźnik powinien być nastawiony na największy 
prąd dopuszczalny przy pracy ciągłej silnika FLC (ang. full load current): Inast = FLC, bo wtedy za-
bezpieczenie będzie najbardziej skuteczne. W razie konieczności, dla uniknięcia zbędnych zadziałań 
przy rozruchach silnika lub w innych stanach przejściowych, wolno przekaźnik nastawić na prąd 
większy, ale nieprzekraczający wartości Inast = 1,1⋅FLC. Z katalogu należy zatem wybierać przekaź-
nik, którego zakres nastawczy (Inast min÷Inast max) obejmuje prądy (1,0÷1,1)⋅FLC. Z powyższego wyni-
ka również, że do zabezpieczania silników nadają się tylko przekaźniki bądź wyzwalacze przeciąże-
niowe nastawialne, tzn. umożliwiające nastawienie na prąd właściwy dla zabezpieczanego silnika.  
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τ
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- 20 K

- 5 K + 5 K + 15 K
- 20 oC

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 7. Zależność rezystancji R3 trzech szerego-
wo połączonych pozystorów od temperatury τ. 
Znaczniki przedstawiają wymagania normy euro-
pejskiej PN-EN 60034-11 
 

 
Wbudowane w silniku niskonapięciowym czujniki temperatury, śledzące temperaturę najgo-

rętszych miejsc, chronią silnik przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury niezależnie od po-
wodu przeciążenia, również w sytuacjach, na które nie reagują przekaźniki nadprądowe. W roli 
czujników stosuje się miniaturowe pozystory, czyli termistory PTC (ang. positive temperature coef-
ficient) o dodatnim temperaturowym współczynniku rezystancji. Wykazują one skokową zmianę 
rezystancji w temperaturze zbliżonej do znamionowej temperatury zadziałania TNF (rys. 7), co 
odpowiada efektowi przekaźnikowemu (otwarciu zestyku). Odpowiednie domieszkowanie podsta-
wowego składnika, którym jest zwykle tytanian baru BaTiO3, pozwala uzyskać pozystor 
o określonej znamionowej temperaturze zadziałania odpowiadającej klasie ciepłoodporności izolacji 
silnika. 
 

 
Rys. 8. Przykładowe wymiary czujników pozystorowych firmy ZIEHL: u góry – pojedynczy czujnik, u dołu – ze-
spół trzech czujników 
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W silniku trójfazowym umieszcza się co najmniej trzy pozystory (rys. 8), po jednym przy każ-
dym z uzwojeń fazowych. Dzięki temu działają one skutecznie również przy pracy niepełnofazowej 
silnika. Czujników jest co najmniej sześć, jeżeli mają działać dwustopniowo – na sygnał i na wyłą-
czenie. Przekaźnik pośredniczący, przyjmujący sygnały z czujników, musi mieć wtedy odpowiednią 
liczbę wejść. 

Jest to zabezpieczenie na prąd ciągły, samotestujące się. Przerwanie obwodu czujników nie 
pozostaje niezauważone, objawia się sygnałem i/lub wyłączeniem, podobnie jak przeciążenie silnika. 
Niektóre przekaźniki odróżniają te zdarzenia i sygnalizują przerwanie obwodu, jeżeli wzrost rezy-
stancji nastąpił z dużą pochodną dR/dt. Nowsze wykonania mają też układ detekcji zwarcia w obwo-
dzie pomiarowym, w następstwie którego zostaje wyłączony z obwodu co najmniej jeden z czujni-
ków. Świadczy o tym obniżenie rezystancji obwodu czujników, zwłaszcza zimnych czujników, po-
niżej określonej wartości (np. 20 Ω na jeden czujnik). W zwykłej temperaturze otoczenia rezystancja 
pojedynczego pozystora powinna być mniejsza niż 250 Ω (zwykle wynosi 100÷200 Ω, ale może być 
mniejsza niż 100 Ω). Te dodatkowe zabezpieczenia na wypadek zawodności czujników są potrzebne 
przy napędach, od których wymaga się najwyższej dyspozycyjności. Stosowanym obecnie półśrod-
kiem jest osobne wyprowadzanie przewodów od każdego czujnika i takie programowanie układu, 
aby wyłączenie następowało w razie przekroczenia określonej wartości rezystancji co najmniej 
dwóch obwodów czujników. 
 

Rys. 9. Sposób umieszczania czujnika w połączeniu czołowym uzwojenia: a) rozchylenie przewodów; 
b) wprowadzenie czujnika z odcinkiem przewodów przyłączeniowych; c) bandażowanie zezwoju 

 
Wplata się odcinek ok. 40 mm przewodów zakończonych czujnikiem (rys. 9) w części uzwoje-

nia najsilniej nagrzewającej się (ang. hot-spot, hottest-spot) i w sposób gwarantujący jak najmniejszą 
rezystancję cieplną między czujnikiem a uzwojeniem (jak najmniejszy uskok temperatury między 
nimi). Miejsce to znajduje się w połączeniach czołowych po stronie bez wentylatora (w silnikach 
budowy zamkniętej chłodzonych poprzez powierzchnię obudowy, tzn. IC 411, IC 416, jak na rys. 
10a) albo pośrodku części żłobkowej zezwojów (w silnikach budowy otwartej o wnętrzu przewie-
trzanym swobodnym obiegiem powietrza, tzn. IC 01, IC 06, jak na rys. 10b). Decyduje o tym wy-
twórnia, która na żądanie dostarcza silniki z pozystorami wmontowanymi w sposób zapewniający 
jak najmniejszy błąd pomiaru temperatury uzwojenia i nie narażający czujników ani ich przewodów 
na naprężenia mechaniczne. 
 

a)  b)

 
Rys. 10. Poglądowe przedstawienie kierunku przepływu ciepła strat (W) i powietrza chłodzącego (K) oraz położenie 
najgorętszego miejsca uzwojenia (H) w silniku: a) budowy zamkniętej; b) budowy otwartej 
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 Jedynym parametrem decydującym o doborze czujników jest klasa ciepłoodporności izola-
cji silnika. Do temperatury granicznej dopuszczalnej długotrwale dla izolacji dobiera się znamiono-
wą temperaturę zadziałania TNF czujników, którą rozpoznaje się po barwie izolacji przewodów 
przyłączeniowych każdego czujnika. 

Sprawą dyskusyjną jest relacja między temperaturą graniczną dopuszczalną długotrwale dla 
izolacji τdd a znamionową temperaturą zadziałania TNF czujników. Na pozór obie wartości powinny 
być jednakowe i tak byłoby, gdyby nie to, że:  
 czujniki rzadko daje się umieścić w najgorętszym miejscu silnika, w najlepszym razie są one 

w miejscu o temperaturze o 10÷15 K niższej w ustalonym stanie cieplnym silnika, 
 występuje dynamiczny błąd pomiaru temperatury uzwojenia (różnica między temperaturą uzwo-

jenia a temperaturą czujnika w nieustalonym stanie cieplnym) tym większy, im większy jest prąd 
przeciążeniowy, a tym samym − temperatura szybciej wzrasta. 

 

Temperaturę zadziałania czujników dobiera się raczej niższą niż temperatura dopuszczalna 
długotrwale dla izolacji, zwłaszcza, jeśli chodzi o pierwszy stopień zabezpieczeń dwustopniowych, 
tylko sygnalizujący przeciążenie. Wartości przeciętne przestrzegane przez wytwórców silników, w 
zależności od klasy izolacji i sposobu chłodzenia silnika, są przedstawione w tabl. 2. 
 
Tablica 2. Dobór znamionowej temperatury zadziałania TNF czujników pozystorowych w zależności od sposobu chło-
dzenia silnika i klasy izolacji  
 

TNF [°C] dla silników o klasie izolacji 
Sposób chłodzenia silnika B 

τdd = 130 °C 
F 

τdd = 155 °C 
H 

τdd = 180 °C 
Sygnalizacja 120 140 160 IC 4X 

poprzez powierzchnię obudowy Wyłączenie 140 160 180 
Sygnalizacja 110 130 150 IC 0X 

przez przewietrzanie swobodne Wyłączenie 130 150 170 
 

Największą wadą czujników jest niebezpiecznie duży dynamiczny błąd pomiaru temperatury 
w razie próby rozruchu bezpośredniego silnika o unieruchomionym wirniku. Jednakże w przypadku 
rozruchu sterowanego przez przekształtnik taki stan pracy nie może wystąpić. 

Przekaźniki nadprądowe mikroprocesorowe do zabezpieczania silników występują jako 
osobne aparaty bądź jako wbudowane wyposażenie przekształtników przeznaczonych do współpracy 
z pojedynczym silnikiem. Sygnałami wejściowymi są prądy w trzech fazach i ew. trzy napięcia mię-
dzyfazowe. Sygnały prądowe, pochodzące z konwencjonalnych przekładników prądowych lub – 
dzięki małej mocy pobieranej – z cewek Rogowskiego, są przetwarzane na proporcjonalne sygnały 
napięciowe. Napięcia te są prostowane, przetwarzane na sygnały cyfrowe i wprowadzane do mikro-
procesora. Mikroprocesor przetwarza w czasie rzeczywistym informacje o wartościach wszelkich 
wielkości kryterialnych i sprawdza, czy nie są przekroczone warunki progowe uzasadniające sygna-
lizację stanu zakłóceniowego i/lub wyłączenie silnika. Te warunki progowe użytkownik może swo-
bodnie programować. 

Użytkownik może przede wszystkim wybrać i nastawić dowolną klasę wyzwalania TC (co 5 s, 
a nawet co 2 s), czyli dobrać przebieg charakterystyki t-I przekaźnika (rys. 6) do warunków rozruchu 
silnika. Zarazem przekaźnik może mieć człon przeciążeniowy, kontrolujący skutek cieplny prądu 
rozruchowego, zabezpieczający przed przegrzaniem silnika w razie nadmiernie przedłużającego się 
rozruchu (ponad dopuszczalny czas rozruchu tE). Człon przeciążeniowy, zabezpieczający przed 
przeciążeniem podczas pracy silnika, może zawierać w różnej postaci pamięć cieplną skracającą czas 
wyzwalania, jeśli przed wystąpieniem aktualnego przeciążenia silnik był dłuższy czas w pełni obcią-
żony albo jeśli nie zdążył wystarczająco ostygnąć po poprzednim przeciążeniu. Na przykład, włą-
czenie pamięci cieplnej, skracającej czas wyzwalania, następuje, kiedy prąd w obwodzie przekracza 
wartość 0,95⋅Inast, a jej samoczynne skasowanie następuje, jeżeli płynący prąd ma wartość mniejszą 
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niż 0,85⋅Inast przez czas co najmniej 216⋅tE. 
Przekaźnik mikroprocesorowy może obejmować człon temperaturowy pobierający sygnał 

z wbudowanych w silniku czujników temperatury. Staje się wtedy zespolonym przekaźnikiem nad-
prądowo-temperaturowym, który łączy zalety obu rozwiązań i kompensuje ich wady, stanowiąc naj-
doskonalsze zabezpieczenie przeciążeniowe silnika. 

Obróbka sygnałów prądowych z trzech faz obwodu głównego pozwala wykrywać nie tylko 
przeciążenia i zwarcia międzyfazowe. Człon niesymetrii prądowej wykrywa znaczne różnice war-
tości prądu w trzech fazach, świadczące o uszkodzeniu silnika. Człon kontroli pracy niepełnofa-
zowej wykrywa bezzwłocznie zanik prądu w jednej z faz. Człon niedomiarowo-prądowy interwe-
niuje przy zbyt małym prądzie obciążenia silnika, co bywa potrzebne ze względu na bezpieczeństwo 
procesu technologicznego lub jałowo pracującej maszyny napędzanej. Człon różnicowoprądowy 
wykrywa zwarcia doziemne w obwodzie silnika, sumując trzy prądy fazowe albo pobierając sygnał z 
osobnego przekładnika sumującego. 

Przekaźnik mikroprocesorowy, pobierający sygnały napięciowe z trzech faz, pozwala wprowa-
dzić kolejne człony zabezpieczeniowe: człon podnapięciowy (np. U < 0,8⋅Un), człon zanikowy 
(U < 0,2⋅Un w czasie przekraczającym 0,2 s), człon kontroli niewłaściwej kolejności faz, człon 
niesymetrii napięciowej.  

Możliwe funkcje zabezpieczeniowe, jakie oferują przekaźniki mikroprocesorowe, są niepo-
równanie szersze niźli możliwości tradycyjnych przekaźników cieplnych bądź elektromagnetycz-
nych. Te funkcje użytkownik może łatwo programować, dobierać właściwe charakterystyki, a w 
razie potrzeby zmieniać je. Nastawy są jednoznaczne, łatwe do skontrolowania i nie podlegają pro-
cesom starzeniowym. Systemy autotestu w sposób ciągły sprawdzają stan poszczególnych członów 
zabezpieczeniowych i sygnalizują ewentualne usterki, co znakomicie zwiększa niezawodność zabez-
pieczenia. Charakterystyki przekaźników są niewrażliwe na zmiany temperatury otoczenia w zakre-
sie od –20 °C do +45 °C. 

Na wyświetlaczu można odczytywać bieżącą wartość pobieranego prądu i aktualny stan ciepl-
ny silnika. Można też sprawdzać zapisy rejestratora zdarzeń. Nowsze przekaźniki są wyposażone w 
łącze komunikacyjne RS-232 lub RS-485, wiążące je ze sterownikami przemysłowymi. 

 

1.3. Zabezpieczenie podnapięciowe (zabezpieczenie przed głębokim zapadem napięcia lub za-
nikiem napięcia i jego powrotem) 

Gdyby obwody silnikowe nie miały zabezpieczeń podnapięciowych, to po zaniku napięcia po-
zostawałyby nadal przyłączone do instalacji, do czasu umyślnego wyłączenia ich przez obsługę. Po-
wrót napięcia po czasie krótszym niż czas wybiegu silników powodowałby ich samorozruch, na 
ogół pożądany, ale związany z poborem zwiększonego prądu, co może być niedopuszczalne, gdyby 
miało dotyczyć większej liczby silników dużej mocy. Powrót napięcia po czasie dłuższym niż czas 
wybiegu silników spowodowałby ich samoczynny ponowny rozruch. Po bliżej nieokreślonym cza-
sie od chwili zaniku napięcia następowałoby samoczynne uruchomienie nieczynnych silników, co na 
ogół jest niedopuszczalne ze względu na bezpieczeństwo ludzi, wielu napędów i procesów technolo-
gicznych. Zapobiegają temu zabezpieczenia podnapięciowe. 
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Rys. 11. Uśredniona charakterystyka odporności 
napięciowej (dolna granica) układów napędowych 
o regulowanej prędkości obrotowej [4] 
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Są układy napędowe, których utrzymanie w ruchu ma pierwszorzędne znaczenie i które po-
winny odbywać samorozruch bądź samoczynny ponowny rozruch, jeżeli czas przerwy w zasilaniu 
bądź czas trwania zapadu napięcia [4, 6] nie przekracza określonej wartości (rys. 11). W klasycznych 
układach zasilania silników umożliwiają to styczniki o zwłocznym odpadaniu albo podobnie działa-
jące wyzwalacze podnapięciowe wyłączników, a w przypadku silników zasilanych z przekształtni-
ków – odpowiednie oprogramowanie z wykorzystaniem funkcji nazywanej żargonowo czasem re-
startu. W razie wystąpienia krótkiej przerwy w zasilaniu po powrocie napięcia, bez udziału obsługi, 
następuje samorozruch bądź samoczynny ponowny rozruch silnika. 

 

1.4. Zabezpieczenie przed niesymetrią napięciową i prądową 

Niesymetria napięcia układu wielofazowego jest stanem, w którym nie są jednakowe wartości 
skuteczne poszczególnych napięć fazowych i/lub ich przesunięcia fazowe, przy czym ten drugi ob-
jaw jest możliwy tylko wyjątkowo. Impedancja wirującego trójfazowego silnika indukcyjnego dla 
składowej przeciwnej jest kilka do kilkunastu razy mniejsza niż dla składowej zgodnej, wobec czego 
już niewielka zawartość składowej przeciwnej w napięciu wywołuje znaczną składową przeciwną w 
prądzie stojana, która w dodatku indukuje w wirniku znaczne prądy o częstotliwości w przybliżeniu 
podwójnej. W rezultacie niesymetria prądu pobieranego przez silnik jest większa niż niesymetria 
napięcia zasilającego i objawia się wzmożonym nagrzewaniem. 

Człon zabezpieczeniowy o charakterystyce zależnej kontroluje składową przeciwną prądu po-
bieranego przez silnik. Prąd rozruchowy takiego zabezpieczenia powinien być jak najmniejszy, 
(0,15÷0,30)⋅InM, ale wystarczająco duży, aby zapobiec zbędnym zadziałaniom z powodu konstruk-
cyjnej niesymetrii elektromagnetycznej silnika, powodującej niesymetrię prądową nawet 
(0,05÷0,15)⋅InM. W przypadku silników o rozruchu bezpośrednim trzeba odstroić się ponadto od nie-
symetrii prądowej podczas rozruchu wskutek występowania zanikającej składowej nieokresowej 
prądu, o różnej wartości w poszczególnych fazach. 

Skrajnym przypadkiem niesymetrii jest przerwanie jednego z torów prądowych i niepełnofa-
zowa praca silników. Zabezpieczenia reagujące na niesymetrię prądów są w takiej sytuacji bardziej 
skuteczne niż zabezpieczenia przeciążeniowe. 

 

1.5. Zabezpieczenie przed niewłaściwą kolejnością faz 

Zabezpieczenie zapobiega uruchomieniu silnika trójfazowego przy przeciwnym do zamierzo-
nego kierunku obrotów, jeśli może to spowodować sytuację zagrożenia lub uszkodzenie napędzanej 
maszyny. Zabezpieczenie jest potrzebne zwłaszcza przy urządzeniach ruchomych zasilanych za po-
średnictwem przewodów ruchomych i połączeń gniazdo-wtyczka. Jest też wskazane przy silnikach 
zainstalowanych na stałe, jeśli zachodzi możliwość przełączania źródła zasilania. Przekształtniki 
mają z reguły wbudowaną tę funkcję zabezpieczeniową. 

 

1.6. Zabezpieczenie niedomiarowo-prądowe 

Zabezpieczenie (o charakterystyce niezależnej lub zależnej) jest pobudzane, jeśli prąd obciąże-
nia silnika zmniejszy się poniżej nastawionej wartości, co nie zagraża silnikowi, lecz może świad-
czyć o uszkodzeniu napędu (zerwanie sprzęgła lub przekładni) albo groźnym zakłóceniu procesu 
technologicznego. Przekształtniki mają z reguły wbudowaną tę funkcję zabezpieczeniową. 

 

1.7. Inne zabezpieczenia 

Przy bezpośrednim zasilaniu silników z sieci inne zabezpieczenia stosuje się tylko w razie 
szczególnej potrzeby, bo wymagają instalowania dodatkowych aparatów. Przy zasilaniu z prze-
kształtnika, którego układ sterowania otrzymuje sygnały analogowe o wszelkich wielkościach elek-
trycznych (prąd w każdej fazie, wszystkie napięcia międzyprzewodowe) i nieelektrycznych (tempe-
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ratura silnika, prędkość kątowa bądź obrotowa i ew. moment obrotowy), przetworzone następnie na 
sygnały cyfrowe, które mogą być dowolnie przetwarzane, wchodzi w rachubę programowanie róż-
nych dodatkowych funkcji zabezpieczeniowych, o charakterystykach dość swobodnie kształtowa-
nych. 

 

2. Warunki pracy silników zasilanych z pośrednich przemienników częstotliwości 

Niskonapięciowe pośrednie przemienniki częstotliwości należą obecnie do najbardziej rozpo-
wszechnionych przekształtników do zastosowań nie tylko przemysłowych. Służą do zasilania od-
biorników napięciem przemiennym o regulowanej amplitudzie i częstotliwości, z dokładnością (ang. 
frequency resolution) ok. 0,01 Hz, zwłaszcza do regulacji prędkości obrotowej silników. Jeśli regu-
lacja odbywa się tylko w dół, z obniżaniem częstotliwości poniżej częstotliwości sieci, to mogą być 
używane silniki standardowe ze stosowną korektą danych znamionowych (tabl. 3).  

 
Tablica 3. Porównanie danych znamionowych tego samego silnika (SCHORCH KD1 315M-BA41N-Z) przy zasilaniu 
sieciowym i zasilaniu z przemiennika częstotliwości 

 

Sposób zasilania Mains-operated Converter-operated 
Napięcie zasilające 380 V 40÷380 V 
Częstotliwość napięcia zasilającego silnik 50 Hz 5÷50 Hz 
Moc osiagalna silnika 132 kW 10÷110 kW 
Prąd dop. długotrwale (ang. full load current) 240 A 205 A 
Prędkość obrotowa  1485 min-1 150÷1500 min-1 
Moment napędowy osiągalny 850 Nm 635÷700 Nm 

 
Poprawne dobranie i skoordynowanie wszelkich środków ochronnych (od porażeń, od prze-

pięć, od zakłóceń itd.) i zabezpieczających (przed przeciążeniami, skutkami zwarć itd.) przekształt-
nika oraz silnika, to wiedza podobna do biegłości kulinarnej; znane są receptury, przepisy i zasady, a 
tak naprawdę rezultat zależy od indywidualności twórcy, od wyczucia w dozowaniu przypraw. 

Producent odpowiada za rozwiązania zabezpieczeń wbudowanych w przekształtniku [13] i za 
wytyczne bądź zalecenia instalacyjne. Przekształtnik na ogół ma wbudowane zabezpieczenia obwo-
du wyjściowego przynajmniej przed skutkami zwarć międzyfazowych i doziemnych, ale nie wszyscy 
wytwórcy podają w DTR szczegóły dotyczące ich wykonania, nastawiania i sprawdzania, ogranicza-
jąc się do niewiele mówiącego wykazu zastosowanych zabezpieczeń. Co gorsza, nawet od znanych 
firm o światowej renomie polski użytkownik otrzymuje czasem niezrozumiałe tłumaczenia doku-
mentacji, urągające elementarnym regułom polszczyzny i zasadom polskiej terminologii technicznej. 

Są dostępne przemienniki częstotliwości o mocy z przedziału 0,25÷500 kW, przy czym wyma-
gania bezpieczeństwa są ostrzejsze w odniesieniu do przekształtników małej mocy (umownie 
Pn ≤ 4 kW i/lub In ≤ 16 A), bo mogą one trafiać w ręce osób niewykwalifikowanych. Poza innymi 
postanowieniami (wartości prądów upływowych, prądów załączeniowych) wymaga się, aby nie było 
konieczne stosowanie w ich obwodzie wyłącznika różnicowoprądowego o wyzwalaniu typu B. 

Przekształtniki większej mocy są użytkowane przez personel wykwalifikowany i osoby dozoru 
odpowiadają za wdrożenie zasad bezpiecznej eksploatacji dostosowanych do konkretnych warunków 
użytkowania. 

Przy rozważaniu zabezpieczeń trzeba od początku mieć na względzie, czy chodzi o przemien-
nik częstotliwości indywidualny, zasilający pojedynczy silnik, czy grupowy – zasilający grupę silni-
ków. 

Podstawowe bloki funkcjonalne typowego pośredniego przemiennika częstotliwości to diodo-
wy mostek prostowniczy, obwód pośredniczący prądu stałego z filtrem oraz falownik napięcia na 
tranzystorach mocy IGBT (ang. insulated gate bipolar transistor), które umożliwiają regulację za-
równo wartości, jak i częstotliwości napięcia wyjściowego. Napięcie wyjściowe falownika jest 
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kształtowane z napięcia stałego w obwodzie pośredniczącym poprzez modulację szerokości impul-
sów PWM (ang. pulse width modulation) z częstotliwością przetwarzania na ogół z zakresu 1÷16 
kHz, dobieraną w zależności od zastosowania (rys. 12). 
 

 

 
 
 
 
Rys. 12. Przebieg przełączanego napięcia u oraz 
uśrednionej wartości prądu fazowego i na wyjściu 
falownika przy modulacji szerokości impulsów 
PWM 

 
Powiada się, że bieżąca wartość średnia prądu wyjściowego ma przebieg zbliżony do sinuso-

idalnego (rys. 12), ale w rzeczywistości prąd jest odkształcony, i to w stopniu większym, niż sugeru-
je przebieg z rys. 13.  
 

 

 
 
 
Rys. 13. Zbliżony do rzeczywistego przebieg prądu 
fazowego i na wyjściu falownika przy modulacji 
szerokości impulsów PWM (pominięte harmoniczne 
wyższych rzędów) 

 
Oba przedstawione przebiegi, prądu i napięcia w obwodzie wyjściowym, wskazują, że należy 

się liczyć z kłopotliwymi problemami w tymże obwodzie, zwłaszcza w odniesieniu do silnika. Pod-
lega on dodatkowym narażeniom, które komplikują należyte rozwiązanie jego układu zabezpieczeń. 

 

Rys. 14. Uproszczony schemat instalacji zasilania silnika poprzez pośredni przemiennik częstotliwości 
Od lewej: zasilanie z instalacji TN; bezpieczniki główne obwodu; rozłącznik; filtr sieciowy (filtr przeciwzakłóceniowy + 
ew. dławiki komutacyjne); prostownik diodowy trójfazowy; obwód pośredniczący prądu stałego (dławik Lp, bateria 
kondensatorów o dużej pojemności Cp, bezpiecznik Bp, zwiernik Z sterowany przetwornikiem prądu PP); falownik na 
tranzystorach IGBT z diodami zwrotnymi; obwód wyjściowy silnika (przetworniki prądu, ekranowany przewód zasilają-
cy, silnik) 
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Z powodu odkształcenia prądu występują w silniku straty dodatkowe w uzwojeniach stojana 
i wirnika, a także straty dodatkowe w magnetowodzie (w zębach i przyległych częściach) wywołane 
strumieniem rozproszenia. Są one większe w silnikach, w których już przy 50 Hz występuje wyraźne 
wypieranie prądu w uzwojeniu wirnika. Z drugiej strony reaktancja rozproszenia, związana z geome-
trią żłobków, ogranicza harmoniczne prądów, które są źródłem strat.  

Trudniejsze jest rozpoznanie narażeń wynikających z impulsowego przebiegu napięcia. Pierw-
szą konsekwencją przy zasilaniu silników z falowników napięcia są znaczne straty dodatkowe w 
magnetowodzie, zależne od widma harmonicznych napięć fazowych. Łącznie ze wspomnianymi 
wyżej stratami dodatkowymi z tytułu odkształcenia prądów fazowych silnika oznacza to (przy nie-
zmiennych innych warunkach) zwiększony strumień cieplny wydzielany we wnętrzu silnika. Tylko 
eksperymentalnie można określić, czy i w jakim stopniu należy z tych powodów obniżyć parametry 
standardowego silnika użytego do zasilania z falownika. Informacje na ten temat powinien podać 
producent silników (tabl. 3). 

Z kolei dla izolacji głównej silnika, zwłaszcza dla izolacji międzyzwojowej w części żłobko-
wej zezwojów, groźne są narażenia napięciowe: wartość szczytowa pików napięcia (Upeak) oraz 
stromość ich narastania (du/dt) podczas przełączania zaworów. Pamiętać trzeba, że te narażenia pi-
kami napięciowymi odbywają się z częstotliwością przetwarzania napięcia, tysiące razy w ciągu 
każdej sekundy. Przyjmuje się [14], że narażenia te nie obniżają znacząco trwałości izolacji, jeśli są 
spełnione warunki: Upeak < 1000 V; du/dt < 500 V/μs. Silniki przystosowane do pracy falownikowej 
dopuszczają wartości większe o kilkadziesiąt procent. Tymczasem stromość narastania napięcia na 
wyjściu falownika może osiągać 2000÷3000 V/μs. Przed dojściem do zacisków silnika może ją wy-
raźnie zmniejszyć pojemność przewodu łączącego silnik z przekształtnikiem, zwłaszcza przewodu 
ekranowanego. Im dłuższy przewód, tym mniejsza stromość napięcia du/dt na zaciskach silnika, ale 
wskutek przebiegów falowych zbyt długi przewód może niebezpiecznie podwyższyć amplitudę na-
pięcia na zaciskach silnika. Skutecznym, ale kosztownym sposobem ograniczania narażeń napięcio-
wych izolacji silnika jest instalowanie filtru wyjściowego przy falowniku, a nawet – filtru silnikowe-
go u końca obwodu, kilkakrotnie obniżającego stromość napięcia du/dt. 

Rozważając pracę silników zasilanych z falowników, nie sposób pominąć pytania, jak ich ob-
ciążalność zależy od prędkości obrotowej. Problem nie jest nowy, występował przy regulacji pręd-
kości obrotowej klasycznymi metodami. Dotyka najbardziej silników o swobodnym otwartym obie-
gu powietrza wymuszonym przez wentylator na wale silnika. Przy pewnych założeniach upraszcza-
jących moc, jaką można taki silnik obciążyć, okazuje się [5] proporcjonalna do prędkości obrotowej 
w potędze 1,5 (P ∝ n1,5), tzn. 72% przy 0,80⋅nn, 46% przy 0,60⋅nn, 25% przy 0,40⋅nn. Są to warunki 
obciążone błędem w kierunku bezpiecznym, bo pomijają m.in. fakt, iż obniżaniu prędkości obroto-
wej towarzyszy zwykle obniżanie napięcia (zasada U/f = const) dla zachowania stałej wartości stru-
mienia magnetycznego. Użytkownik napędu nie jest w stanie dokładnie tej zależności określić, po-
winien ją podawać producent silników bądź producent przekształtników. Ten ostatni musi zresztą 
założyć określoną zależność P(n) lub I(n), opracowując algorytmy mikroprocesorowych zabezpie-
czeń przeciążeniowych silnika, stanowiących integralne wyposażenie przekształtnika. 

 

3. Problemy zasilania i zabezpieczania pośrednich przemienników częstotliwości 

Z punktu widzenia instalacji zasilającej, pośredni przemiennik częstotliwości, jak każdy prze-
kształtnik, jest odbiornikiem nieliniowym, pobierającym prąd odkształcony, wywołującym komuta-
cyjne załamania napięcia, a ponadto charakteryzującym się dużym prądem załączeniowym związa-
nym z ładowaniem baterii kondensatorów w obwodzie pośredniczącym. Dobór elementów obwodu 
zasilania przemiennika (rys. 14) powinien uwzględniać te okoliczności, poczynając od konstatacji 
elementarnej – całe wyposażenie obwodu zasilającego przekształtnik musi być dobrane do prądu 
obciążenia pobieranego przez przekształtnik, a nie do prądu pobieranego przez silnik bądź grupę 
silników zasilanych z przekształtnika grupowego. Nie wolno zatem kierować się tzw. „rampami prą-
dowymi”, podawanymi dla obwodu wyjściowego falownika. Ważny jest prąd znamionowy prze-
kształtnika, a nie prąd znamionowy silnika. 
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Zabezpieczeniem zwarciowym na początku obwodu zasilającego są zwykle bezpieczniki (ew. 
rozłącznik bezpiecznikowy albo rozłącznik z bezpiecznikami), przy czym producent przekształtnika 
określa właściwą klasę bezpieczników i ich prąd znamionowy (Inf ≤ … A). Jeśli w bloku wejścio-
wym przekształtnika nie ma indywidualnych bezpieczników przy zaworach, to w obwodzie zasilają-
cym instaluje się bezpieczniki aR lub gR (w wykonaniu amerykańskim bezpieczniki klasy CC lub K) 
albo bezpieczniki gS, o obniżonych stratach mocy, przystosowane do zabezpieczania zarówno zawo-
rów, jak i przewodów. Przy silnym odkształceniu prądu wkładki o dużym prądzie znamionowym (≥ 
250 A) mogą wymagać obniżenia wartości prądu znamionowego. Jeżeli w obwodzie instaluje się 
wkładki o niepełnym zakresie zdolności wyłączania (aR, aM), to potrzebny jest wyłącznik lub roz-
łącznik samoczynny wyłączający prądy mniejsze niż prąd wyłączalny najmniejszy wkładki. 

Jeżeli w obwodzie zasilającym instaluje się stycznik lub inny rozłącznik, to jego prąd znamio-
nowy ciągły powinien być dobierany do prądu znamionowego kompletnie wyposażonego przemien-
nika częstotliwości, a zdolność załączania do prądu załączeniowego przemiennika. 

W obwodzie zasilającym przekształtnik większej mocy1 instaluje się dławik sieciowy Ls 
zmniejszający odkształcenie prądu pobieranego z sieci, zmniejszający współczynnik szczytu prądu 
(ang. crest factor) oraz ograniczający komutacyjne piki prądu i komutacyjne załamania napięcia. 
Poprawia to jakość napięcia w sieci poprzedzającej i ułatwia dobór aparatury w obwodzie zasilania 
przekształtnika. Skutkiem ubocznym jest łagodzący wpływ dławika na przebiegi i wartości prądów 
doziemnych w samym przekształtniku i w obwodzie wyjściowym. Dławik na ogół tak się dobiera, że 
przy obciążeniu znamionowym występuje na nim spadek napięcia ok. 4%.  

Standardowym wyposażeniem obwodu wejściowego jest filtr przeciwzakłóceniowy dobrany 
przez producenta i stanowiący integralne wyposażenie przekształtnika. Ogranicza on zaburzenia 
w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 30 MHz, przenoszone przewodowo w kierunku sieci zasila-
jącej. Filtr wprowadza jednak duży prąd upływowy o częstotliwości 50 Hz, nazywany – w przypad-
ku urządzeń klasy ochronności I – prądem w przewodzie ochronnym. W niektórych pośrednich 
przemiennikach częstotliwości prąd upływowy samego filtru przeciwzakłóceniowego przekracza 
200 mA. Jeśli do tego dodać prądy upływowe z innych źródeł, stają się oczywiste dylematy związa-
ne z ochroną przeciwporażeniową. W roku 2001 w niemieckiej prasie technicznej próbowano ustalać 
ranking producentów pośrednich przemienników częstotliwości według wartości prądu upływowego. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 15. Przykładowe widmo amplitudowe prądu 
pobieranego z sieci bez dławika Lp (białe słupki) 
i z dławikiem Lp (czerwone słupki) 

 
Kolejną częścią składową przemiennika jest prostownik – mostek diodowy jedno- lub trójfa-

zowy. Nie przedstawia on szczególnych problemów konstrukcyjnych ani zabezpieczeniowych w 
porównaniu z prostownikami powszechnie spotykanych zasilaczy impulsowych. Diody powinny 
mieć prąd graniczny IFAVM, dobrany do prądu załączeniowego o wartości zależnej od parametrów Cp 
oraz Lp obwodu pośredniczącego. Ewentualnie zastosowane bezpieczniki indywidualne równole-
głych gałęzi diod powinny przetrzymywać składową prądu załączeniowego płynącą w gałęzi. 

                                                 
1 Ściśle biorąc decyduje stosunek mocy przekształtnika do mocy zwarciowej w miejscu przyłączenia go do sieci. 
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Obwód pośredniczący prądu stałego zawiera przede wszystkim kondensator elektrolityczny 
(baterię kondensatorów) o dużej pojemności, rzędu milifaradów (Cp na rys. 14). Dzięki temu, z 
punktu widzenia zasilania falownika napięcia poprzedzający układ zasilający objawia się jako źródło 
napięcia o bardzo małej impedancji wewnętrznej. Obniża się tętnienie prądu stałego w obwodzie 
pośredniczącym i odkształcenie prądu wyjściowego falownika. Zmniejsza to dodatkowe straty mocy 
i wpływa korzystnie na trwałość najważniejszych elementów układu: silnika, przemiennika i samej 
baterii kondensatorów. Dławik w obwodzie pośredniczącym (Lp na rys. 14) zmniejsza prąd załącze-
niowy przemiennika, ograniczając narażenia prądowe diod prostownika, wygładza prąd w obwodzie 
pośredniczącym i zmniejsza odkształcenie prądu pobieranego z sieci (rys. 15). 

 

M

 
Rys. 16. Drogi przepływu prądu zwarciowego w razie zwarcia gałęzi falownika 

 
Zwarcia międzyfazowe i doziemne w obwodzie wyjściowym falownika [7] zagrażają przede 

wszystkim tranzystorom IGBT, elementom o tak dużej wrażliwości na przetężenia, że nie są w stanie 
ich zabezpieczyć przed zniszczeniem nawet bezpieczniki o charakterystyce bardzo szybkiej (aR, 
gR). Zabezpieczeniem są ultraszybkie układy elektroniczne, wyłączające napięcie sterujące UGE po-
jedynczych tranzystorów (blokada bramkowa). 

Gdyby to zabezpieczenie zawiodło i doszło do uszkodzenia obu tranzystorów jednej gałęzi 
mostka albo gdyby zostały one jednocześnie załączone w następstwie uszkodzenia układu sterowa-
nia, to powstałe zwarcie byłoby zasilane (rys. 16) z kondensatora obwodu pośredniczącego i z insta-
lacji obiektu. W pierwszych milisekundach zwarcia, rozstrzygających o jego skutkach, udział insta-
lacji zewnętrznej w skutku cieplnym I2t prądu zwarciowego byłby pomijalnie mały. Decydujące zna-
czenie ma energia zakumulowana w kondensatorze obwodu pośredniczącego, który rozładowuje się 
w obwodzie o bardzo małej rezystancji i bardzo małej indukcyjności, bo ze względu na dużą często-
tliwość przełączania zaworów połączenia wewnętrzne falownika muszą być jak najkrótsze. W sytu-
acji, jak na rys. 16, bez dodatkowych zabezpieczeń, doszłoby przypuszczalnie do rozerwania obu-
dów modułów tranzystorów i eksplozji kondensatora, a także do zwarć łukowych zagrażających 
uszkodzeniem innych bloków przemiennika. Stosuje się (rys. 14) dwa rodzaje zabezpieczeń: bez-
piecznik bardzo szybki w obwodzie pośredniczącym oraz zwiernik zwierający obwód prądu stałego 
w razie zwarcia w obwodzie wewnętrznym falownika, wykrytym przez przetwornik prądu w obwo-
dzie pośredniczącym. 

Nie stosuje się żadnych wyłączników zabezpieczeniowych między przemiennikiem częstotli-
wości a silnikiem, bo nie jest to konieczne, a ponadto w wyniku odkształcenia prądu mogłyby wy-
stępować  zadziałania zbędne albo brakujące. Punktu gwiazdowego uzwojeń silnika nie należy 
uziemiać. 

Przekształtnik zasilany napięciem 1,05⋅Un powinien wytrzymywać skutki zwarcia na zaciskach 
wyjściowych do chwili zadziałania zabezpieczenia zastosowanego lub zalecanego przez producenta. 
W Komitecie Technicznym IEC TC22 od kilku lat dyskutuje się procedury badań zwarciowych prze-
kształtnikowych układów napędowych i jednolite kryteria ich oceny. Po wystąpieniu zwarcia do-
ziemnego falownik wyłącza się w czasie nieprzekraczającym ok. 100 ms, zależnym od impedancji  
przejścia i częstotliwości napięcia wyjściowego. Przemiennik na ogół ma też elektroniczny układ 
ograniczenia prądu wyjściowego z możliwością nastawienia progu prądowego na poziomie przykła-
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dowo: (1,25÷2,0)⋅In. Ograniczenie następuje na określony czas, np. 0,5 s, a jeśli zakłócenie trwa dłu-
żej, to obwód wyjściowy zostaje pozbawiony napięcia przez zablokowanie zaworów. Ponownego 
rozruchu musi dokonać operator przez wyłączenie przemiennika spod napięcia i ponowne jego załą-
czenie. 

 

4. Problemy kompatybilności elektromagnetycznej obwodu wyjściowego 

Była wyżej mowa o możliwościach ograniczania odkształcenia prądu pobieranego z sieci, o 
emisji do niej zaburzeń przewodzonych wysokiej częstotliwości, o ograniczaniu załamań napięcia i o 
koordynacji niektórych elementów składowych pośredniego przemiennika częstotliwości. Innym 
kłopotliwym problemem może być przewód łączący przemiennik z silnikiem, przewodzący prąd 
odkształcony i przenoszący piki napięciowe o dużej stromości i dużej amplitudzie. Problem znika w 
przypadku konstrukcji zespolonej, kiedy przemiennik stanowi konstrukcyjną całość z silnikiem 
o niedużej mocy. Problem jest błahy, kiedy przemiennik jest zainstalowany tuż przy silniku, w odle-
głości nieprzekraczającej kilku metrów, co zresztą zaleca się, ilekroć warunki środowiskowe w miej-
scu instalacji silnika na to pozwalają.  

Wchodzi w rachubę użycie przewodów nieekranowanych bądź przewodów ekranowanych 
przeznaczonych do takich zastosowań. Przewody ekranowane są zalecane zwłaszcza w dwóch sytu-
acjach: 
 jeśli przestrzeń, w której mają być układane przewody, nie jest znacząco skażona elektromagne-

tycznie i – ze względu na obecność szczególnie wrażliwych obiektów – powinna taka pozostać, 
 jeśli w tej przestrzeni występuje silny smog elektromagnetyczny, który mógłby szkodliwie oddzia-
ływać na nowo projektowany obwód wyjściowy falownika. 

 

Przewody ekranowane mają znacznie większe pojemności doziemne (żyła-ekran) niż przewo-
dy nieekranowane, zwłaszcza jeśli te ostatnie nie są układane  w metalowych rurach lub korytkach 
bądź na podłożu metalowym. Te zwiększone pojemności trzeba oceniać ambiwalentnie:  

 Jest to okoliczność korzystna, bo ekranowanie przewodów zmniejsza stromość narastania pików 
napięcia dochodzącego do zacisków silnika. Przypadek ten nawiązuje do klasycznego zastosowa-
nia kondensatorów w ochronie przeciwprzepięciowej, z tym że tutaj są to pojemności rozłożone. 

 Jest to okoliczność niekorzystna, bo skokowe zmiany napięcia w obwodzie wyjściowym wywołu-
ją przepływ znacznych impulsowych prądów upływowych przez pojemności międzyprzewodowe 
i doziemne żył przewodów ekranowanych. Te prądy upływowe, o przebiegu tłumionych oscyla-
cji, stanowią dodatkowe obciążenie falownika1 i utrudniają dobór zabezpieczeń przeciążeniowych 
na jego wyjściu i komplikują rozwiązania ochrony przeciwporażeniowej, a nawet – niektóre 
szczegóły ochrony przeciwzakłóceniowej. 

 

W rezultacie, korzystne ze względu na pewne aspekty ochrony przeciwzakłóceniowej, prze-
wody ekranowane nie mogą być zbyt długie. Na przykład dla przemienników VLT firmy Danfoss 
dopuszczalna długość przewodów obwodu wyjściowego wynosi: 

150 m – dla przewodów ekranowanych (120÷220 pF/m); jeśli długość obwodu jest większa, 
mogą okazać się konieczne silniki o podwyższonej obciążalności napięciowej, np. co najmniej 
1000 V/μs i 1300 V. 

300 m – dla przewodów nieekranowanych. 
 

W sytuacjach kłopotliwych wchodzi w rachubę użycie filtru wyjściowego (na wyjściu prze-
miennika), zmniejszającego stromość napięcia wyjściowego i tłumiącego impulsowe prądy upływo-
we, co umożliwia wydłużenie przewodów do silnika. 

Jeżeli w warunkach przemysłowych wiele nieekranowanych przewodów obwodów wyjścio-
wych przemienników częstotliwości układa się tuż obok siebie, np. w wiązkach, to jest zalecany filtr 
silnikowy u końca obwodu dla zredukowania wpływu oddziaływań elektromagnetycznych sąsied-

                                                 
1 Podobny efekt i z tego samego powodu wywołują pojemności uzwojeń silnika. 
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nich obwodów. Filtr silnikowy zawiera dławik wygładzający, trójfazowy dławik rdzeniowy z rezy-
storami tłumiącymi i kondensatory impulsowe. Wykonania standardowe dotyczą częstotliwości wyj-
ściowej przemiennika nieprzekraczającej 150 Hz; dla wyższych częstotliwości są wykonania spe-
cjalne. 

 

 
Rys. 17. Sposoby przyłączania ekranu elektromagnetycznego na końcach przewodu ekranowanego [1] 

 
Jeśli przewody łączące przemiennik z silnikiem są ekranowane, to należy przestrzegać nastę-

pujących zasad: 
 Ekran elektromagnetyczny jest elementem ochrony przeciwzakłóceniowej i w rozważanym zasto-

sowaniu nie powinien być wykorzystywany jako przewód ochronny PE.  
 Przewód ochronny PE obwodu silnikowego powinien być jedną z żył przewodu ekranowanego, a 

nie osobno ułożonym przewodem. Ma być objęty ekranem. 
 Ekran powinien być na obu końcach połączony z masą − z szyną ochronną przemiennika na po-

czątku i z masą silnika na końcu. 
 Zakończenie ekranu nie powinno być przyłączane do zacisku wyrównawczego metodą „świń-

skiego ogonka” (ang. pig tail), jak na górnym lewym szkicu z rys. 17. Zaledwie półśrodkiem są 
obejmy zaciskowe obejmujące ekran praktycznie na całym obwodzie. Tam, gdzie ważna jest 
ochrona przed zakłóceniami o częstotliwości rzędu 1 MHz i większej, ekran powinien być na ca-
łym obwodzie przewodu połączony bezpośrednio z przewodzącą obudową urządzenia, do którego 
wprowadza się przewód (dolny prawy szkic na rys. 17). Pojedynczy przewód ma indukcyjność 
około 1 μH/m, dwa „ogonki” o długości po 0,1 m na obu końcach przewodu mają zatem induk-
cyjność równą 2×0,1 m×1 μH/m = 0,2 μH, co przy częstotliwości prądu zakłóceniowego 1 MHz 
daje reaktancję X =  ω⋅L = 2π×106×0,2×106 = 1,25 Ω. Impedancja sprzężeniowa ekranu grupy żył 
ma wartość zależną od budowy przewodu, a zwłaszcza jego ekranu (rys. 18). Jeżeli za wartość 
przeciętną przyjąć 1 mΩ/m, dochodzi się do zaskakującego wniosku: przy częstotliwości 1 MHz 
dwa króciutkie „ogonki” na końcach przewodu wprowadzają takie napięcie zakłóceniowe, jak 
impedancja sprzężeniowa ekranu odcinka przewodu o długości 1250 m. 

 

Uziemienie robocze (funkcjonalne) elektronicznych układów sterowania w zasadzie należy łą-
czyć z szyną ochronną PE przekształtnika i/lub rozdzielnicy. Połączenia powinny być jak najkrótsze 
i wykonane przewodami płaskimi (taśmami). W tym celu szyna ochronna o dużym przekroju powin-
na być wystarczająco długa (np. na całą wysokość pola rozdzielnicy), powinna być dostępna tuż przy 
każdym bloku wymagającym takiego połączenia. Dla ochrony przeciwzakłóceniowej impedancja 
połączeń z szyną wyrównawczą (zależna od częstotliwości) jest znacznie ważniejsza niż rezystancja 
uziemienia tej szyny. 
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Rys. 18. Impedancja sprzężeniowa Zt [mΩ/m] ekranu przewodów ekranowanych w zależności od budowy ekranu oraz od 
częstotliwości sygnału − materiały firmy Danfoss (im mniejsza wartość Zt, tym ekranowanie bardziej skuteczne) 

 
 

5. Problemy ochrony przeciwporażeniowej 

Przemienniki częstotliwości oraz ich obwody zasilające i wyjściowe, łącznie z silnikami, pod-
legają ogólnym zasadom ochrony przeciwporażeniowej, oczywiście z uwzględnieniem specyficz-
nych i trudnych problemów związanych z przekształtnikami energoelektrycznymi.  

Obowiązuje ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim), polegająca na 
stosowaniu izolacji podstawowej części czynnych oraz osłon o odpowiednim stopniu ochrony IP. 
W przypadku izolacji podstawowej pamiętać trzeba o jej narażeniu na przepięcia. Na przykład o od-
porności przemiennika na przepięcia impulsowe decyduje wytrzymałość elektryczna izolacji elek-
trod tranzystorów IGBT względem uziemionego radiatora. Przestrzegać trzeba wszelkich uznanych 
reguł technicznych konstrukcji przekształtników, nawet tych pozornie błahych. Na przykład płytki 
obwodów drukowanych powinny być mocowane raczej pionowo, a nie poziomo, by były mniej na-
rażone na osiadanie pyłu.  

Obowiązuje na ogólnych zasadach ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku pośrednim).  
Oznacza to, że w razie uszkodzenia izolacji podstawowej, w razie zwarcia z częścią przewodzącą 
dostępną, powinno nastąpić: 
 albo samoczynne wyłączenie zasilania przez przystosowane do tego zabezpieczenie zwarciowe 

bądź różnicowoprądowe, 
 albo ograniczenie występujących napięć dotykowych do poziomu nieprzekraczającego wartości 

dopuszczalnej długotrwale. 
 

Oczywiście układ powinien być zabezpieczony przed skutkami zwarć międzybiegunowych 
(skutki cieplne i elektrodynamiczne) oraz zwarć doziemnych (zagrożenie porażeniem, a w układzie 
TN również skutki cieplne i elektrodynamiczne) w dowolnym miejscu (rys. 19). Osobliwością ob-
wodów wszelkich przekształtników jest to, że przebieg czasowy prądu zwarciowego (również przy 
zwarciu doziemnym) zależy od miejsca zwarcia. 
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Rys. 19. Reprezentatywne miejsca zwarć doziemnych w obwodach pośredniego przemiennika częstotliwości 

RCMA - Urządzenie monitorujące różnicowoprądowe 
 
Przy zwarciu doziemnym w obwodzie zasilającym pośredniego przemiennika częstotliwości 

płynie prąd o przebiegu i wartości, jak w każdym innym obwodzie instalacji o układzie TN. Fakt, że 
obwód zasila akurat przemiennik, jest bez znaczenia, dopóki miejsce zwarcia znajduje się przed ob-
wodami wejściowymi samego przemiennika. Przy zwarciu doziemnym w obwodzie pośredniczącym 
płynie prąd jednokierunkowy o określonym tętnieniu. W razie zwarcia doziemnego w obwodzie wyj-
ściowym płynie prąd przemienny odkształcony, jednak obwód pośredniczący prądu stałego sprawia, 
że obwód zasilający przemiennika mimo to jest obciążony symetrycznie; nie można zatem liczyć na 
to, że w wyniku zwarcia jednofazowego z ziemią prąd w jednej z faz (układu TN) gwałtownie wzra-
sta, co ułatwiałoby zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego. Obwód pośredniczący symetryzuje to 
obciążenie w poprzedzającym obwodzie zasilającym.  

Przekształtnik jest wyposażony w zabezpieczenia od skutków zwarć doziemnych w obwodzie 
wyjściowym, ale kryterium ich działania jest ustalone ze względu na zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem samego przekształtnika, zwłaszcza jego wrażliwych zaworów, a nie wymagania ochrony 
przeciwporażeniowej. Algorytm działania może być następujący: 
 pomimo wykrycia doziemienia układ nadal pracuje, jeśli prąd doziemny nie przekracza określonej 

wartości, np. rzędu dziesiętnych części ampera, 
 w razie doziemienia przez małą rezystancję (np. < 10 Ω) następuje bezzwłoczne wyłączenie na-

pięcia wyjściowego przez układ blokady bramkowej tranzystorów falownika; nie daje to szansy 
interwencji żadnemu poprzedzającemu zabezpieczeniu nadprądowemu. 

 

Zablokowanie zaworów nie jest jednak uważane za samoczynne wyłączenie zasilania dla ce-
lów ochrony przeciwporażeniowej, bo nie gwarantuje galwanicznego oddzielenia uszkodzonego 
obwodu od poprzedzającej instalacji zasilającej pozostającej pod napięciem. Z różnych względów 
funkcjonalnych zawory, zwłaszcza zawory w pełni sterowalne, są bocznikowane a to diodami, a to 
filtrami. 

Jeżeli nawet z podanych powodów nie można zapewnić samoczynnego wyłączenia zasilania, 
to bez trudu skuteczność ochrony dodatkowej mogą gwarantować odpowiednio wykonane miejsco-
we połączenia wyrównawcze: 

 do przemiennika i silnika należy doprowadzić przewody ochronne PE o wymaganym przekroju, 
w żadnym razie nie mniejszym niż 10 mm2 (jeśli miedziane) ze względu na duży prąd upływowy, 

 w poprzedzających rozdzielnicach należy wykonać połączenia wyrównawcze szyny PE z pobli-
skimi częściami przewodzącymi obcymi1, 

                                                 
1 Niezależnie od tego w budynku powinny być wykonane połączenia wyrównawcze główne. 
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 jeżeli przemiennik i/lub silnik są oddalone od rozdzielnicy z miejscowymi połączeniami wyrów-
nawczymi, to zaleca się wykonać połączenia wyrównawcze między szyną ochronną przemiennika 
i/lub korpusem silnika a najbliższymi częściami przewodzącymi obcymi. 

 

Skuteczność ochrony za pomocą połączeń wyrównawczych miejscowych można obliczeniowo 
sprawdzić zgodnie z postanowieniem PN-HD 60364-4-41:2009, pkt 415.2. Łatwo wykazać w razie 
potrzeby, że nie może dojść do porażenia w obiekcie typu przemysłowego, w którym liczne silniki 
zasilane z przekształtników są umocowane na tej samej estakadzie bądź innej rozległej metalowej 
i dobrze uziemionej konstrukcji wsporczej. 

Skoro wspomniano wyłączniki różnicowoprądowe, to trzeba pamiętać, że mają one tę wadę, 
iż mogą wyłączać spod napięcia chronione obwody, nawet jeśli nie występuje istotne zagrożenie. 
A przecież przemienniki częstotliwości bywają instalowane w obwodach silników, których ciągłość 
pracy ma pierwszorzędne znaczenie. Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych jest też kłopo-
tliwe ze względu na to, że prąd różnicowy pobudzający ich zadziałanie może mieć rozmaity przebieg 
w czasie, może mieć widmo obejmujące składową stałą i składowe przemienne o szerokim zakresie 
częstotliwości. Co więcej, to widmo może się zmieniać przy zmianie warunków ruchowych (pręd-
kość obrotowa i stopień obciążenia silnika, odkształcenie napięcia zasilającego przemiennik). Pro-
jektant instalacji nie ma pełnych informacji o wartości prądu różnicowego niezadziałania oraz prądu 
różnicowego zadziałania wyłącznika w tych różnorodnych sytuacjach ruchowych. Te problemy wy-
stępują szczególnie ostro w sytuacjach, w których wyłącznik różnicowoprądowy miałby stanowić 
ochronę uzupełniającą przy dotyku bezpośrednim, czyli miałby być wyłącznikiem wysokoczułym. 
Na szczęście taka potrzeba występuje niemal wyłącznie w obwodach zasilających urządzenia ru-
chome, zwłaszcza ręczne, zasilane za pośrednictwem gniazd wtyczkowych. 

Wyższe wymagania odnośnie do konstrukcji i zasad bezpieczeństwa w miejscu użytkowania 
stawia się urządzeniom przeznaczonym do stosowania przez osoby niewykwalifikowane. Chodzi 
o urządzenia stałe i ruchome mniejszej mocy (umownie Pn ≤ 4 kW), zasilane z instalacji 230/400 V, 
zwłaszcza urządzenia gospodarstwa domowego ze sterownikami energolektronicznymi, wymagające 
certyfikacji przez laboratoria akredytowane. Te urządzenia powinny być tak skonstruowane, aby nie 
mogły wywoływać prądu różnicowego stałego o małym tętnieniu. W ich obwodzie powinien wystar-
czać wyłącznik różnicowoprądowy o wyzwalaniu typu A, wykrywający prąd różnicowy pulsujący 
stały ze składową wygładzoną o wartości nieprzekraczającej 6 mA. 

Natomiast w obwodach urządzeń dużej mocy, które są urządzeniami profesjonalnymi, dopusz-
cza się występowanie prądu różnicowego stałego o małym tętnieniu. Jeżeli w takim obwodzie 
miałby być zainstalowany wyłącznik różnicowoprądowy, to powinien to być wyłącznik o wyzwala-
niu typu B [15]. Wyłącznik nie powinien reagować [8, 9, 10] na prądy upływowe samego przemien-
nika dużej mocy (filtr wejściowy, filtr w obwodzie pośredniczącym, ew. filtr wyjściowy, pojemności 
pasożytnicze) oraz obwodu wyjściowego (przewód, zwłaszcza ekranowany, ew. filtr silnikowy, po-
jemności doziemne uzwojeń silnika). Prąd upływowy samego przemiennika może przekraczać 0,2 A, 
a całego układu – osiągać kilka amperów. Dla uniknięcia zbędnych wyłączeń, prąd niezadziałania 
wyłącznika różnicowoprądowego powinien być z pewnym marginesem bezpieczeństwa większy niż 
prąd różnicowy w miejscu zainstalowania. Tymczasem trudno te prądy porównywać, skoro prąd 
niezadziałania wyłącznika odnosi się do prądu 50 Hz lub prądu stałego, a prąd różnicowy jest silnie 
odkształcony i zawiera harmoniczne o częstotliwości osiągającej wiele kiloherców, a nawet mega-
herców. Sytuację można trochę poprawić poprzez ograniczenie impulsowych prądów upływowych w 
obwodzie wyjściowym, wynikających z częstotliwości przetwarzania napięcia w falowniku, stosując 
na wyjściu przemiennika dławiki trójfazowe: 
 dławik symetryczny obniżający wartość szczytową prądu płynącego przez pojemności międzyfa-

zowe,  
 dławik spolaryzowany tłumiący składową prądu płynącą przez pojemności doziemne. 

 

Klasyczny wyłącznik różnicowoprądowy o wyzwalaniu typu B, o czułości 30 mA da się zasto-
sować tylko w obwodzie zasilającym przemiennika niewielkiej mocy, nieprzekraczającej kilku kilo-
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watów, o krótkim obwodzie wyjściowym. W urządzeniach przemysłowych z przemiennikami dużej 
mocy i dłuższymi obwodami wyjściowymi klasyczny wyłącznik B, nawet o czułości 300 lub 500 
mA, może podlegać nieustannym zbędnym pobudzeniom. 

Rozwiązanie błędnego koła przedstawionych dylematów stosowania wyłączników różnicowo-
prądowych w obwodach przekształtników większej mocy przynoszą nowsze konstrukcje wyłączni-
ków o wyzwalaniu typu B. Wykorzystują one tę okoliczność, że: 
 inne jest widmo prądów upływowych podczas normalnej pracy, na które wyłącznik nie powinien 

reagować, a 
 inne jest widmo prądów zwarć doziemnych, po wykryciu których wyłącznik powinien wyłączyć 

chroniony obwód. 
 

Chodzi o wyłączniki o wyzwalaniu typu B, o działaniu niezależnym od napięcia sieciowego 
przy prądzie różnicowym typu AC i A, do pracy w obwodach o napięciu przemiennym 30÷400 V, o 
prądzie znamionowym ciągłym do 125 A krótkozwłoczne i zwłoczne (selektywne S), aby przetrzy-
mywały przejściowe prądy różnicowe towarzyszące załączaniu przemienników częstotliwości. Wy-
krywają one wszelkie wchodzące w rachubę prądy różnicowe od prądu stałego o pomijalnym tętnie-
niu do prądów wysokiej częstotliwości (do 1 MHz) oraz prądy o złożonym widmie harmonicznych. 
Mają zmniejszoną czułość na prądy różnicowe o częstotliwości 100÷1000 Hz, co ma zapobiegać 
zbędnym zadziałaniem w warunkach normalnego użytkowania. Graniczny prąd niezadziałania przy 
częstotliwościach większych niż 1 kHz nie przekracza 0,3 A i paradoksalnie taki wyłącznik można 
uznać za ochronę uzupełniającą na równi z wyłącznikiem 30 mA w obwodzie 50 Hz (ściślej z prą-
dem różnicowym 50 Hz o przebiegu sinusoidalnym). O ile bowiem przy częstotliwości 1 kHz prąd 
graniczny samouwolnienia jest tylko 1,6-krotnie większy niż prąd 50 Hz wywołujący ten sam efekt, 
to graniczny długotrwały prąd  niefibrylacyjny jest aż 14-krotnie większy (14×30 mA = 420 mA). A 
to właśnie ten ostatni służy za kryterium ochrony uzupełniającej. Przy częstotliwościach jeszcze 
większych margines bezpieczeństwa zwiększa się.  

Takie właściwości firma Doepke przypisuje swoim wyłącznikom DSB 4B oraz DFS 4B FU. 
Ten drugi może być użyty w roli ochrony uzupełniającej, jeżeli częstotliwość napięcia wyjściowego 
falownika nie przekracza 100 Hz. W takim przypadku przy oporowym zwarciu doziemnym nie mogą 
pojawić się prądy różnicowe o częstotliwości z zakresu 100÷1000 Hz, lecz tylko prądy o częstotli-
wości sieciowej (50 Hz), o częstotliwości napięcia wyjściowego (≤ 100 Hz) oraz o częstotliwości 
przełączania falownika i jej harmonicznych (> 1 kHz). Trzeci z oferowanych typów wyłączników, to 
wyłącznik DFS 4B FU S (zwłoczny) umożliwiający wybiorczą współpracę z poprzednimi odmiana-
mi wyłączników krótkozwłocznych. 

Są to konstrukcje o fascynujących własnościach i charakterystykach funkcjonalnych, ale zara-
zem bardzo kosztowne. Są nieodzowne tylko wtedy, kiedy jest wymagana ochrona uzupełniająca 
przy dotyku bezpośrednim, a takie sytuacje są bardzo rzadkie. Poza nimi ochronę przy uszkodzeniu 
przez samoczynne wyłączanie zasilania mogą zapewnić zabezpieczenia nadprądowe bądź wyłączniki 
różnicowoprądowe mniej wyszukane, a jeśli to nie wystarcza − to z pomocą przychodzi ochrona 
uzupełniająca w postaci połączeń wyrównawczych miejscowych. 
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