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ZASILANIE I ZABEZPIECZANIE OBWODÓW STEROWNICZYCH 1  
 
 

Obwody sterownicze, czyli obwody sterowania, regulacji, sygnalizacji, zabezpieczeń i pomiarów są przy projek-
towaniu analizowane ze względu na generowanie i detekcję oraz przenoszenie i przetwarzanie sygnałów, w tym złożo-
ne funkcje logiczne, jakie spełniają. Wielu projektantów nie przykłada należytej wagi do sposobu zasilania tych obwo-
dów, ani do ich zabezpieczeń, niesłusznie uważając te problemy za błahe, dlatego że obwody sterownicze pracują przy 
niskich poziomach mocy. Kwestie te mają jednak duże znaczenie dla niezawodności obwodów sterowniczych, a tym 
samym – dla niezawodności obsługiwanych przez nie urządzeń elektroenergetycznych, procesów technologicznych i 
innych obiektów, zwłaszcza wszelkich systemów bezpieczeństwa.  

 
1. Przykłady zakłóceń w obwodach sterowniczych 

Obwody sterownicze urządzeń elektroenergetycznych, maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz 
innych obiektów technicznych służą do regulacji, sygnalizacji, blokad i uzależnień, pomiarów oraz 
zabezpieczeń. Pełnią pomocnicze, ale ważne funkcje w stosunku do obwodów głównych, urządzeń 
technologicznych i innego wyposażenia obiektów. Ich koncepcja i praktyczna realizacja powinna 
gwarantować należytą funkcjonalność, ale również dużą niezawodność, niewrażliwość na najbar-
dziej prawdopodobne uszkodzenia i zakłócenia, a w każdym razie minimalizację ryzyka w razie 
wystąpienia uszkodzenia. Innymi słowy, w miarę możliwości obwody te powinny być bezpieczne 
w razie uszkodzenia. Minimalnym wymaganiem jest, aby pojedyncze dość prawdopodobne 
uszkodzenie (zwarcie doziemne, zwarcie międzyprzewodowe lub przerwanie przewodu) nie powo-
dowało nieoczekiwanego niebezpiecznego zachowania się sterowanego urządzenia i nie uniemoż-
liwiało jego awaryjnego zatrzymania [2, 4, 5, 6, 8, 9]. 
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Rys. 1. Obwód sterowniczy zasilany bezpośrednio z trójfazowego obwodu głównego TN. 
Uznane reguły techniczne: 
− zasilanie napięciem fazowym, a nie napięciem międzyprzewodowym, 
− zabezpieczony tylko przewód fazowy L, 
− każdy element wykonawczy jednym zaciskiem przyłączony bezpośrednio do przewodu uziemionego N. 

 
Jak łatwo przeoczyć te wymagania, najlepiej prześledzić na prostym przykładzie, a zauważo-

ne prawidłowości można odnosić do obwodów bardziej złożonych. Niech za przykład posłuży ob-
wód sterowania pojedynczego stycznika elektromagnesowego impulsem krótkotrwałym (z samo-
podtrzymaniem). Obwód jest zasilany dwoma przewodami, z których jeden zwykle jest uziemiony. 
Jeden zacisk cewek styczników i przekaźników oraz wszelkich innych elementów wykonawczych 
(mikrosilników, zaworów elektromagnetycznych itp.), a także elementów sygnalizacyjnych 
(wskaźników świetlnych i akustycznych) powinien być przyłączony bezpośrednio do uziemionego 
bieguna źródła zasilania, np. do przewodu neutralnego N (rys. 1). Ta zasada obowiązuje również 

                                                 
1 Referat dra inż. Edwarda Musiała w zbliżonej wersji znalazł się w programie konferencji „AUTOMATYKA, ELEK-

TRYKA, ZAKŁÓCENIA”, która odbyła się w dniach 13-16 czerwca 2007 r. w Juracie. Niniejszy tekst, uwzględnia-
jący wydaną w międzyczasie normę PN-EN 61558-2-2:2007 (U), publikujemy w porozumieniu z firmą INFOTECH 
z Gdańska, organizatorem konferencji.  



wtedy, gdy przewodem uziemionym jest jeden z przewodów czynnych, np. L1 lub L2 przy prądzie 
przemiennym albo L+ lub L– przy prądzie stałym. Ma ona kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa 
użytkowania urządzeń. 
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Rys. 2. Zachowanie się błędnie przyłączonego obwodu sterowania w następstwie zwarcia doziemnego: 
a) następuje niezamierzone zamknięcie stycznika; b) otwarcie stycznika przyciskiem O (ZATRZYMANIE) nie jest 

możliwe. 
 
W obwodach sterowniczych występują niewzbudzające respektu przewody o małym przekro-

ju i niedużej grubości izolacji; mogą to być wiązki przewodów o dużej długości (nawet ponad 
300 m), układane również − czasem niedbale − na przewodzącym podłożu. Łatwo o zwarcie do-
ziemne w obwodzie sterowniczym, ale takie zdarzenie nie powinno powodować następstw zagraża-
jących bezpieczeństwu ludzi bądź sterowanych urządzeń. 

Zamiana przewodów zasilających obwód sterowniczy i w rezultacie przyłączenie jednego za-
cisku cewki bezpośrednio do przewodu fazowego L sprawia, że w razie zwarcia doziemnego w 
miejscu przedstawionym na rys. 2 otwarty stycznik nieoczekiwanie zamyka się i załącza silnik, a 
zamkniętego stycznika nie można otworzyć naciskając przycisk O (ZATRZYMANIE). W podobny 
sposób można wykazać groźne konsekwencje innego naruszenia podanej wyżej zasady. 
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Rys. 3. Obwód sterowania stycznika impulsem krótkotrwałym: a) układ poprawny; b) układ błędny 
 
Poprawny układ sterowania pojedynczym stycznikiem, przedstawiony w postaci rozwiniętej 

na rys. 1, można narysować w postaci schematu zasadniczego, jak na rys. 3a. Przyciski (I, O) mogą 
znajdować się daleko od stycznika i łatwo o omyłkową zamianę przewodów do nich doprowadzo-
nych. Bywa, że po przyłączeniu przewodów i sprawdzeniu, że nie ma zwarcia, elektryk przyłącza 
napięcie sterownicze i sprawdza poprawność połączeń: naciska przycisk I i stycznik zamyka się, 
naciska przycisk O i stycznik otwiera się. Na tej podstawie wnioskuje, że połączenia są poprawne, 
ale tak będzie w obydwu przypadkach przedstawionych na rys. 3. Wnioskowanie jest błędne, bo 
układ b) jest niepoprawny, a zatem przyjęta procedura sprawdzania jest fałszywa, a co najmniej 



niekompletna. Aby zrozumieć istotę popełnionego błędu i możliwe jego konsekwencje, najlepiej 
spojrzeć na schematy rozwinięte obydwu układów (rys. 4). W sytuacji zagrożenia może się zdarzyć, 
że pracownik zechce wyłączyć urządzenie naciskając bezwiednie obydwa przyciski (I, O) ręką w 
rękawicy roboczej, łokciem albo nawet nogą. Jeśli układ jest połączony prawidłowo (a), to zatrzy-
manie nastąpi, a jeśli nieprawidłowo (b) – to nie nastąpi. Takich podstaw elektrotechniki stosowa-
nej elektrycy uczą się już na ławie szkolnej albo dopiero na ławie oskarżonych. 
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Rys. 4. Schematy rozwinięte obwodów sterowania z rys. 3: a) układ poprawny; b) układ błędny 
 
Nie da się przyłączyć cewek ani innych elementów wykonawczych bądź sygnalizacyjnych 

bezpośrednio do uziemionego przewodu źródła napięcia sterowniczego, jeżeli uziemionego prze-
wodu nie ma, np. gdyby zasilać obwód sterowania napięciem międzyprzewodowym układu trójfa-
zowego (rys. 5). Jeżeli w miejscu wskazanym na rysunku zdarzy się zwarcie doziemne, kiedy 
stycznik był w stanie otwartym, to pod działaniem napięcia sterowniczego o wartości najwyżej 

ss 640311 U,/U, ⋅≈⋅  stycznik raczej się nie zamknie, ale elektromagnes będzie warczał, a po 
pewnym czasie cewka się przepali. Jeżeli to zwarcie doziemne wystąpi, kiedy stycznik był za-
mknięty, to do cewki zostanie trwale przyłożone napięcie o wartości co najmniej 

ss 520390 U,/U, ⋅≈⋅ , przy którym zwora raczej nie odpadnie, a naciskanie przycisku O (ZA-
TRZYMANIE) będzie bezskuteczne. Jeżeli nawet przepali się bezpiecznik od strony przewodu L1, 
co powinno nastąpić przy zasilaniu z układu TN, a może nastąpić przy zasilaniu z układu TT, ni-
czego to nie zmieni; sytuacja jest w najwyższym stopniu niebezpieczna. 
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Rys. 5. Obwód sterowniczy zasilany napięciem międzyprzewodowym bezpośrednio z obwodu głównego: 
a) układ niedopuszczalny (przy zwarciu, jak na rysunku, nie można odwzbudzić załączonego elektromagnesu K); 

b) układ dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach 
 
Z przedstawionych powodów sposób zasilania przedstawiony na rys. 5a) jest dopuszczalny 

tylko w przypadku obwodu sterowniczego zasilanego bezpośrednio z trzyprzewodowej sieci o na-
pięciu znamionowym nie przekraczającym 500 V, obsługującego pojedynczy silnik, kiedy wszyst-
kie elementy układu sterowania (łącznie z przyciskami) znajdują się w jednej obudowie, połączenia 
są krótkie i starannie wykonane, co praktycznie eliminuje możliwość rozpatrywanych zwarć do-
ziemnych. Jeżeli te warunki nie są spełnione, to obowiązuje dublowanie wszystkich zestyków wy-
łączających (przekaźników, czujników, przycisków) tak, by znalazły się one od strony obu przewo-
dów zasilających. Na przykład na rys. 5b) przycisk O musiałby mieć dwa mechanicznie sprzężone 
zestyki rozwierne o samoczynnym powrocie, które umieszcza się po jednej i po drugiej stronie 
cewki stycznika. 



2. Obwód sterowniczy a obwód główny − galwaniczne połączenie czy oddzielenie 
Z punktu widzenia możliwych zagrożeń istotne jest powiązanie obwodu sterowniczego z 

obsługiwanym obwodem głównym, jeśli on występuje. Mianowicie obwody sterownicze mogą być 
zasilane: 

a) z obwodu głównego bezpośrednio (bez oddzielenia galwanicznego), 
b) z obwodu głównego pośrednio, tzn. będąc galwanicznie oddzielone od niego poprzez trans-

formator sterowniczy bądź poprzez zasilacz zawierający taki transformator [8], 
c) z innego źródła niż obwód główny, np. z baterii akumulatorów. 

 

Bezpośrednio z obwodu głównego przemiennoprądowego wolno zasilać tylko proste układy 
sterowania, np. w maszynach z jednym rozrusznikiem o niedużej mocy (do 3 kW) i nie więcej niż 
dwoma zewnętrznymi aparatami sterowniczymi (np. przyciskami). Bardziej złożone układy stero-
wania wieloma silnikami bądź innymi odbiornikami, układy z wieloma elementami wykonawczy-
mi, a także układy elektroniczne, należy zasilać z obwodu głównego poprzez transformatory za-
pewniające oddzielenie galwaniczne, np. transformatory sterownicze [2, 4, 5, 9]. Takie bądź zbliżo-
ne wymagania występują od dziesięcioleci w normach oraz przepisach krajów przodujących w 
technice i znalazły się następnie w normach IEC oraz normach EN. Co ciekawe, wspomniane wy-
magania nie zmieniały się, mimo że z upływem lat różną wagę przykładano do poszczególnych 
zalet rozwiązania z oddzieleniem galwanicznym obwodu sterowniczego. 

Transformator sterowniczy pozwala zastosować w obwodzie wtórnym inne napięcie niż pier-
wotne i zastosować w nim bądź nie uziemienie robocze (funkcjonalne) niezależnie od tego, jak to 
rozwiązano w obwodzie pierwotnym. 

Impedancja transformatora sterowniczego ogranicza warunki zwarciowe w obwodzie wtór-
nym, co dawniej uważano za korzystne ze względu na małą obciążalność zwarciową zestyków i 
innych elementów obwodu. Obecnie uchodzi to raczej za wadę, bo nowe rozwiązania konstrukcyjne 
pozwoliły znacznie uodpornić wspomniane elementy na narażenia zwarciowe, natomiast większą 
wagę niż dawniej przykłada się do samoczynnego wyłączania w przepisanym czasie zwarć wywo-
łujących zagrożenie porażeniowe. Z tych powodów coraz szerzej stosuje się energooszczędne (ni-
skostratne) transformatory sterownicze o obniżonej impedancji wewnętrznej. Większa sprawność 
wynika z obniżenia rezystancji, a sztywniejsze napięcie w obwodzie wtórnym (i większa moc zwar-
ciowa) − z obniżenia zarówno reaktancji, jak i rezystancji. 

Użycie transformatora sterowniczego oznacza dodatkowy koszt. Oznacza też pojawienie się 
problemu prądu załączeniowego transformatora, o dużej krotności w stosunku do prądu znamiono-
wego, nawet znacznie większej niż 20. Dla przetrzymywania takiego prądu zabezpieczenia zwar-
ciowe muszą mieć tak duże prądy znamionowe (bezpieczniki) bądź prądy nastawcze (wyłączniki 
nadprądowe), że dopuszczalna długość obwodu wtórnego, gwarantująca samoczynne wyłączanie 
zwarć w przepisanym czasie, maleje poniżej wartości potrzebnej ze względów funkcjonalnych. 

 
3. Obwody sterownicze zasilane bezpośrednio z obwodu głównego 

Najprostszy sposób zasilania obwodu sterowniczego polega na odgałęzieniu go − bez gal-
wanicznego oddzielenia − od obwodu głównego o układzie TN, z którym jest on powiązany funk-
cjonalnie (rys. 6). Ze względu na możliwe następstwa zwarć doziemnych obwód sterowniczy zasila 
się napięciem fazowym, a w przewodzie N nie należy umieszczać zabezpieczenia nadprądowego. 
Z kolei ze względu na możliwe konsekwencje naruszenia ciągłości przewodu N obowiązuje zasila-
nie wszystkich elementów obwodu z tej samej fazy; w przeciwnym wypadku po przerwaniu prze-
wodu N przyłożone do układu napięcie międzyprzewodowe rozkłada się w sposób przypadkowy na 
dwie szeregowo połączone grupy elementów połączonych równolegle i przyłączonych do różnych 
faz. Takie zdarzenia doprowadziły nawet kiedyś do przejściowego pojawienia się w normach po-
stanowienia, że bezpośrednie wykorzystanie w obwodzie sterowniczym przewodu N instalacji elek-
troenergetycznej, powinno być wyraźnie określone w dokumentacji technicznej i wymaga zgody 
użytkownika urządzenia. 

Wartość znamionowego napięcia sterowniczego jest narzucona przez obwód główny; moż-



liwości wyboru nie ma. 
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Rys. 6. Zabezpieczanie obwodu sterowniczego odgałęzionego bezpośrednio od obwodu głównego: 
a) rozwiązanie standardowe; b) rozwiązanie dopuszczalne wyjątkowo. 

Bezpieczniki F2 są zbędne, jeżeli bezpieczniki F1 spełniają wymagania stawiane bezpiecznikom F2, tzn. przede 
wszystkim, że mają nieduży prąd znamionowy (Inb ≤ 16÷25 A) 

 
Obciążalność zwarciową obwodu sterowniczego [3, 4, 5, 9] na ogół limituje nie obciążal-

ność zwarciowa przewodów, lecz zestyków łączników pomocniczych, zwłaszcza ich prąd znamio-
nowy szczytowy. Jest on określony przez wytwórcę albo bezpośrednio, albo raczej − przez podanie 
największego dopuszczalnego prądu znamionowego bezpiecznika, który w obwodzie o spodziewa-
nym prądzie zwarciowym 1000 A ogranicza wartość szczytową prądu i jego skutek cieplny (całkę 
Joule’a) poniżej wartości wytrzymywanej przez łącznik. Największy dopuszczalny prąd znamiono-
wy bezpiecznika powinien być co najmniej dwukrotnie większy niż prąd znamionowy ciągły łącz-
nika. Na ogół jest on zawarty w przedziale 16÷25 A. Jeżeli ze względu na całkowity pobór mocy 
bądź przetrzymywanie prądów załączeniowych elektromagnesów dużej mocy, taki prąd znamiono-
wy bezpieczników jest za mały, to obwód sterowniczy najlepiej podzielić na gałęzie osobno zabez-
pieczone bezpiecznikami o prądzie nie przekraczającym tego poziomu. Ostrzejsze wymagania od-
nośnie do zabezpieczenia przed skutkami zwarć mogą stawiać obwody sterownicze zawierające 
elementy półprzewodnikowe i inne podzespoły elektroniczne. 

Obwód sterowniczy odgałęziony bezpośrednio od obwodu głównego nie wymaga osobnego 
zabezpieczenia nadprądowego (rys. 6), jeżeli poprzedzający go bezpiecznik w obwodzie głównym 
ma prąd znamionowy nie przekraczający dopuszczalnej wartości (16 A, 20 A, a nawet 25 A). 

Zabezpieczeniem zwarciowym obwodów sterowniczych, zamiast bezpieczników, mogą być 
wyłączniki nadprądowe, odpowiednio dobrane do obciążeń roboczych i zwarciowych. Wyłączniki 
mają tę wyższość nad bezpiecznikami, że wyłączają obwód pełnobiegunowo, a po zadziałaniu są 
natychmiast gotowe do ponownego załączenia obwodu. Uchodzą za rozwiązanie nowocześniejsze i 
elegantsze i w niektórych zastosowaniach są zalecane, a nawet wymagane. Jednakowoż bezpieczni-
ki są bardziej niezawodne i skuteczniej ograniczają cieplne oraz elektrodynamiczne skutki zwarć 
niż wyłączniki. Kiedy w Wierzbięcinie koło Słupska oddawano do użytku polską stację końcową 
wysokonapięciowego połączenia prądu stałego HVDC Polska-Szwecja dziesiątki wyłączników 
nadprądowych na tablicy rozdzielczej w nastawni zabezpieczało obwody sterownicze. Po niedługim 
czasie wszystkie wymieniono na bezpieczniki (powody zobacz: 
http://www.bezpieczniki.com/strony/wyklady/3/korzysci.htm). 

 
4. Transformatory sterownicze 

Transformator sterowniczy (rys. 7) jest to transformator oddzielający (transformator izolacyj-
ny, transformator o oddzielnych uzwojeniach), na ogół jednofazowy, konstrukcyjnie przystosowany 
do zasilania obwodów sterowniczych. 
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Rys. 7. Transformatory sterownicze: a) transformator 800 VA bez obudowy; b) transformator 63 VA o obudowie 
izolacyjnej 

 
Znamionowe napięcie pierwotne jest nie większe niż 1000 V [7, 8], bo transformator ste-

rowniczy jest urządzeniem niskonapięciowym; na ogół ma wartość 400 V, rzadziej 500, 690 lub 
1000 V, ale są do pomyślenia również inne wartości. Norma dotyczy transformatorów, których czę-
stotliwość napięcia pierwotnego jest nie większa niż 500 Hz. Znamionowe napięcie pierwotne 
transformatora powinno być równe napięciu znamionowemu (międzyprzewodowemu) instalacji 
zasilającej; dzięki temu ten sam transformator nadaje się do każdej instalacji o określonym napięciu 
znamionowym, niezależnie od jej układu (TN, TT, IT) i niezależnie od obecności bądź braku prze-
wodu neutralnego. Jeśli przy zasilaniu układów sterowania transformatorów jest więcej niż jeden, 
to powinny być one tak przyłączone, aby ich napięcia wtórne były w fazie. Zapobiega to zwiększo-
nym narażeniom izolacji obwodu i ogranicza zakłócenia przenoszone przez sprzężenia pojemno-
ściowe. 

 

  
 

Rys. 8. Zasilacz AING4, zawierający transformator sterowniczy, o różnych napięciach wtórnych 
 
Znamionowe napięcie wtórne zgodnie z normą [7, 8] powinno być nie większe niż 1000 V 

w przypadku napięcia przemiennego i 1415 V w przypadku napięcia stałego o pomijalnym tętnieniu 
(dla transformatorów z przekształtnikiem). Jeśli chodzi o samodzielne transformatory (nie będące 
wbudowaną częścią zasilacza) norma określa znamionowe napięcie wtórne transformatora 
sterowniczego jako nie mniejsze niż 50 V w przypadku napięcia przemiennego i 120 V w przy-
padku napięcia stałego o pomijalnym tętnieniu. Poniżej tych wartości napięcia wtórnego wchodzi w 
rachubę użycie zwykłego transformatora bezpieczeństwa. Bywa to potrzebne, bo w obwodach ste-
rowniczych na ogół stosuje się napięcie przemienne od 42 V do 230 V, a w przypadku mniej rozle-
głych obwodów sterowniczych: od 24 V do 110 V. Na przykład w obwodach sterowników progra-
mowalnych stosuje się układ PELV o napięciu stałym 24 V. Jednostki zasilające zawierające trans-
formator sterowniczy, wykonane zgodnie z normą [8], mogą dostarczać kilku różnych napięć wtór-
nych (rys. 8). 



Transformator sterowniczy znamionuje się dwiema wartościami mocy, np. 100/300 VA. 
Pierwsza z nich oznacza moc znamionową dopuszczalną długotrwale, a druga – moc dopuszczalną 
krótkotrwale (chwilowo), podczas załączania w obwodzie wtórnym grupy elektromagnesów wyko-
nawczych, zasilaczy impulsowych albo innych elementów o dużym prądzie załączeniowym.  

Moc znamionowa dopuszczalna długotrwale jest iloczynem znamionowego napięcia wtór-
nego (wyjściowego) i znamionowego prądu wtórnego (wyjściowego), jaki można pobierać długo-
trwale z transformatora bądź zasilacza. W przypadku obwodu wtórnego przemiennoprądowego 
obciążenie probiercze ma współczynnik mocy równy jedności (cosϕ = 1,0), a w przypadku układu 
wielofazowego dochodzi trzeci czynnik iloczynu − współczynnik skojarzenia układu ( 3  w ukła-
dzie trójfazowym). Przy długotrwałym obciążeniu transformatora tą mocą nie zostają przekroczone 
dopuszczalne przyrosty temperatury jego elementów, a napięcie wtórne − przy znamionowych pa-
rametrach napięcia pierwotnego − nie różni się od wartości znamionowej więcej niż ± 5%. Zmiana 
napięcia wtórnego pomiędzy stanem jałowym transformatora (Uj) a stanem obciążenia (Uobc) mocą 
znamionową dopuszczalną długotrwale (przy U1 = U1n, cosϕ = 1,0) nie powinna przekraczać 10%. 
Oblicza się ją następująco: 
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Zalecane i zwykle spotykane wartości mocy znamionowej dopuszczalnej długotrwale są na-
stępujące: 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 oraz 1000 VA, ale są dopuszczalne inne wartości 
według ciągu liczb normalnych R5 aż do poziomu 25 kVA (transformatory jednofazowe) i 40 kVA 
(transformatory trójfazowe); dopuszcza się nawet większe wartości uzgodnione między wytwórcą a 
nabywcą. 

 
Tablica 1. Symbole graficzne transformatorów sterowniczych 

 

 

Transformator sterowniczy – symbol ogólny 

F  

Transformator sterowniczy bezpieczny w przypadku uszkodzenia 
Po nieprawidłowym użytkowaniu nie działa, bo dochodzi do powstania przerwy 
w obwodzie pierwotnym, lecz nie stanowi zagrożenia dla użytkownika i otoczenia. 

 

Transformator sterowniczy nieodporny na zwarcie 
Wymaga w obwodzie zasilającym go zabezpieczenia przed przetężeniami. Po usunięciu 
przeciążenia lub zwarcia i przywróceniu pierwotnego stanu zabezpieczenia nadal jest 
sprawny. 

 

Transformator sterowniczy odporny na zwarcie (bezwarunkowo lub warunkowo) 
W razie przeciążenia lub zwarcia na zaciskach wtórnych przyrosty temperatury nie przekra-
czają wartości dopuszczalnych dzięki odpowiedniej konstrukcji (bezwarunkowo odporny na 
zwarcie) lub dzięki wbudowanym zabezpieczeniom (warunkowo odporny na zwarcie). Po 
usunięciu przeciążenia lub zwarcia nadal jest sprawny. 

 
Moc dopuszczalna krótkotrwale jest iloczynem znamionowego napięcia wtórnego (wyj-

ściowego) i znamionowego prądu wtórnego (wyjściowego), jaki można pobierać krótkotrwale 
(chwilowo) z transformatora bądź zasilacza. W przypadku obwodu wtórnego przemiennoprądowe-
go obciążenie probiercze ma współczynnik mocy równy cosϕ = 0,5, a w przypadku układu wielofa-
zowego dochodzi trzeci czynnik iloczynu − współczynnik skojarzenia układu ( 3  w układzie trój-
fazowym). Moc dopuszczalna krótkotrwale (praca S6) jest zwykle 2÷4-krotnie większa niż moc 
znamionowa dopuszczalna długotrwale (praca S1). Jest ona limitowana nie cieplnym skutkiem prą-
dów załączeniowych w obwodzie wtórnym, lecz spadkiem napięcia, jaki te prądy wywołują na im-
pedancji transformatora. Bezpośrednio (przed upływem 50 ms) po przyłożeniu obciążenia równego 
dopuszczalnej obciążalności krótkotrwałej (przy U2 = U2n, cosϕ = 0,5) napięcie wtórne nie powinno 
być mniejsze niż 95% wartości przy obciążeniu równym mocy znamionowej dopuszczalnej długo-



trwale. Chodzi o niezawodne uruchomienie załączanych elektromagnesów, serwomotorów i innych 
elementów wykonawczych. Wymusza to konstrukcję transformatorów sterowniczych o napięciu 
zwarcia mniejszym (na ogół 1,5÷6 %) niż mają inne transformatory małej mocy. Przeprowadzając 
obliczenia sprawdzające warunki napięciowe w obwodzie wtórnym należy jednak pamiętać, że do-
puszczalna odchyłka napięcia zwarcia od wartości podanej przez producenta wynosi ± 20%. 

Z punktu widzenia zachowania się w przypadku uszkodzenia, zwłaszcza przy zwarciu obwo-
du wtórnego transformator sterowniczy należy do jednej z grup zestawionych w tablicy 1. 

Warto podkreślić, że w ostatnich latach zaszła pewna zmiana w podejściu norm do stosowa-
nia transformatorów sterowniczych. Dawniejsze normy zagraniczne i międzynarodowe wyraźnie 
wymagały stosowania transformatorów sterowniczych do zasilania określonych obwodów sterow-
niczych maszyn i urządzeń. Obecne normy dopuszczają w tych sytuacjach jakiekolwiek transforma-
tory oddzielające (transformatory o oddzielnych uzwojeniach), niekoniecznie transformatory ste-
rownicze, które są skonstruowane, wykonane i znamionowane specjalnie do stosowania w obwo-
dach sterowniczych. Zwykłe transformatory oddzielające wystarczają do zasilania niezbyt rozle-
głych obwodów sterowniczych wolnych od udarowego obciążenia dużymi prądami załączeniowy-
mi. 

 
5. Dobór mocy transformatora sterowniczego 

Zwykłe przemiennoprądowe elektromagnesy wykonawcze (rys. 9) cechuje duży prąd załą-
czeniowy Iz wyrażony krotnością prądu trzymania It, na ogół Iz = (7÷14)⋅It. Ta sama krotność doty-
czy odpowiednio stosunku mocy załączania Sz do mocy trzymania St. Stanowi załączania towarzy-
szy stosunkowo duży i zmieniający wartość współczynnik mocy cosϕ = 0,50÷0,85, podczas gdy w 
położeniu wymuszonym stycznik pobiera prąd trzymania It przy współczynniku mocy cosϕ = 
0,25÷0,40. Proces załączania trwa nie dłużej niż parę półokresów przebiegu zmienności prądu (rys. 
10). 
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Rys. 9. Przykładowa napięciowo-prądowa charakterystyka statyczna elektromagnesu napędowego prądu przemienne-
go (zależność prądu pobieranego wyrażonego w procentach prądu trzymania It przy napięciu sterowniczym znamio-

nowym Us od napięcia sterowniczego wyrażonego w procentach wartości znamionowej Us) 
Iz – prąd załączania elektromagnesu przy znamionowym napięciu sterowniczym; 
It – prąd trzymania elektromagnesu przy znamionowym napięciu sterowniczym; 
Io – prąd trzymania elektromagnesu przy napięciu odpadania (prąd odpadania) 

 
Rzeczywiste napięcie przyciągania i rzeczywiste napięcie odpadania elektromagnesu powin-



ny się znaleźć w przepisanych przez normę granicach, przedstawionych tuż pod wykresem na 
rys. 9. Postęp w konstrukcji elektromagnesów i ich elektronicznych zasilaczy sprawił, że w ostat-
nich latach weszły na rynek styczniki, których elektromagnesy mogą być zasilane zarówno napię-
ciem stałym, jak i przemiennym. Zaledwie cztery wykonania cewek i modułów zasilaczy umożli-
wiają przystosowanie styczników do zasilania dowolnym spotykanym w świecie napięciem sterow-
niczym stałym lub przemiennym od 24 V do 600 V. Elektroniczny sterownik sprawia, że pobór 
mocy przy załączaniu udało się zmniejszyć 4-krotnie, a przy trzymaniu nawet 20-krotnie i zagwa-
rantować większy zakres napięcia przyciągania (0,70÷1,15)⋅Us zamiast wymaganego normą 
(0,85÷1,10)⋅Us. Wymagania odnośnie do obciążalności krótkotrwałej transformatora sterowniczego 
są wtedy niewielkie. 

 

 
 

Rys. 10. Oscylogramy prądu załączania elektromagnesu napędowego prądu przemiennego przy różnych katach 
fazowych załączenia napięcia, przy napięciu obniżonym 0,9⋅Us (a) oraz przy napięciu podwyższonym 1,1⋅Us (b) 

 
Podstawą doboru mocy transformatora są obie wartości jego mocy katalogowej: 

– moc znamionowa dopuszczalna długotrwale (przy cosϕ = 1), która powinna być nie mniejsza 
niż sumaryczna moc pobierana przy pracy ciągłej przez jednocześnie załączone elementy wyko-
nawcze  (np. moc trzymania elektromagnesów wykonawczych) oraz przez elementy sygnali-
zacyjne  (np. wskaźniki świetlne) 

tS

sS ( )∑ + st SS ,  

– moc dopuszczalna krótkotrwale (przy cosϕ = 0,5ind), która powinna być nie mniejsza niż naj-
większa moc pobierana krótkotrwale przez jednocześnie załączane elementy wykonawcze o naj-
większej mocy załączeniowej , przy jednoczesnym poborze mocy trzymania przez inne 
elementy. 

zS

 

Obliczenia mocy pobieranej pomijają straty mocy w torach prądowych (przewody, zestyki, 
zaciski), wobec czego należy wyniki obliczeń należy zaokrąglać w górę. 

 
 
Przykład. Należy dobrać transformator sterowniczy o przekładni 400/110 V do obrabiarki, 

której sterownica zawiera: 
 

Nazwa aparatu Moc  
trzymania 

Moc 
załączania 

Liczba 
aparatów 

Łączna moc 
trzymania 

Łączna moc 
załączania 

 VA VA sztuk VA VA 
Styczniki silników 4 kW 8  16 128  
Styczniki silników 20 kW 20  6 120  
Stycznik silnika 45 kW 20 250 1 20 250 
Przekaźniki pomocnicze 4  30 120  
Wskaźniki świetlne 1  48 48  
Razem    436 250 

 



Transformator powinien mieć moc znamionową dopuszczalną długotrwale (przy współczyn-
niku jednoczesności kj oszacowanym na 0,8) nie mniejszą niż: 

 

VA 350    4360,8    trzjnc =⋅=⋅≥ ∑ SkS  
 

oraz moc dopuszczalną krótkotrwale nie mniejszą niż: 
 

( ) VA 583250204360,8    zal
'
trzjnk =+−⋅=+⋅≥ ∑ SSkS  

 

Oba warunki spełnia transformator sterowniczy o mocach 400/1300 VA. Nieuziemiony 
przewód obwodu wtórnego należy zabezpieczyć bezpiecznikiem gG 4 A (wchodzi w rachubę 
gG 6 A) lub wyłącznikiem nadprądowym C4 (wchodzi w rachubę C6). 

 
6. Zabezpieczenie obwodu pierwotnego transformatora  

Na początku, w miejscu odgałęzienia, obwód sterowniczy wymaga zabezpieczenia zwarcio-
wego we wszystkich nieuziemionych przewodach. Przeciążenia są mało prawdopodobne, wobec 
tego zabezpieczenia przeciążeniowe stosuje się wyjątkowo. Wolno odstąpić od umieszczenia za-
bezpieczenia zwarciowego po stronie wtórnej transformatora, jeżeli zabezpieczenie po stronie pier-
wotnej skutecznie zabezpiecza obwód wtórny, tzn. nie dopuszcza do przekroczenia obciążalności 
zwarciowej jego elementów i zapewnia samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie. 
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Rys. 11. Zabezpieczanie obwodu sterowniczego zasilanego z obwodu głównego poprzez transformator sterowniczy: 
a) obwód wtórny uziemiony; b) obwód wtórny nieuziemiony 

Bezpieczniki F3 są zbędne, jeżeli bezpieczniki F2 spełniają wymagania stawiane bezpiecznikom F3, bezpieczniki 
F2 są zbędne, jeżeli bezpieczniki F1 spełniają wymagania stawiane bezpiecznikom F2. Podobne rozumowanie 
obowiązuje w przypadku użycia wyłączników nadprądowych. 

 
Transformatory sterownicze, zwłaszcza jednostki o mocy przekraczającej 2 kVA załączane w 

miejscach instalacji o dużym spodziewanym prądzie zwarciowym (> 6 kA), mają duży prąd załą-
czeniowy (rys. 12) i mogą wywoływać zbędne zadziałania zabezpieczenia zwarciowego, zwłaszcza 
wyłącznika nadprądowego 

Specjalnie do obwodów transformatorów małej mocy niektóre firmy oferują wyłączniki nad-
prądowe o zwiększonym prądzie nastawczym wyzwalacza zwarciowego. Na przykład taki wyłącz-
nik Transformatorenschutzschalter PKZM0-4-T firmy Moeller, o prądzie znamionowym 4 A, ma 
zakres nastawczy członu przeciążeniowego 2,5÷4 A i prąd nastawczy członu zwarciowego 84 A 



(krotność 21), tzn. większy niż zwykły wyłącznik nadprądowy silnikowy PKZM0-4 (bez oznacze-
nia T), którego prąd nastawczy członu zwarciowego wynosi 56 A (krotność 14). Te krotności (21 i 
14), wyrażające stosunek wartości skutecznych prądu nastawczego wyzwalacza zwarciowego i prą-
du znamionowego ciągłego wyłącznika, obowiązują również dla wyłączników o innym prądzie 
znamionowym, np. dla wyłączników 2,5 A wynoszą odpowiednio:  52,5 A dla transformatorowego 
PKZM0-2,5-T oraz 35 A dla silnikowego PKZM0-2,5. 

 

320 A

 

 
 
 
 
 

Rys. 12. Przebieg napięcia (u) oraz prądu (i) przy zwy-
kłym załączaniu energooszczędnego transformatora toro-

idalnego o mocy 1,6 kVA i napięciu pierwotnym 400 V 
(znamionowy prąd pierwotny 4 A) 

 
W sytuacjach, kiedy wyłączniki o takiej charakterystyce transformatorowej przestają wystar-

czać, trzeba się uciekać do stosowania ograniczników prądu załączeniowego: termistora NTC bocz-
nikowanego po załączeniu (transformatory mocy ułamkowej) bądź układu zbliżonego do układu 
łagodnego rozruchu silnika zwanego softstartem (transformatory większej mocy). 

I te zabiegi okazują się nie dość skuteczne w przypadku energooszczędnych transformatorów 
toroidalnych o szczególnie dużym prądzie załączeniowym (rys. 12), zwłaszcza jeśli są one stoso-
wane w środowisku wrażliwym na zakłócenia, np. w urządzeniach elektromedycznych. Do dyspo-
zycji są wtedy łączniki energoelektroniczne Trafoschaltrelais (TSRL), impulsowo podmagnesowu-
jące rdzeń transformatora i załączające napięcie w ściśle wybranym momencie fazowym, co pozwa-
la uniknąć wszelkich udarów prądu załączeniowego. Jak widać na rys. 13, wartości szczytowe prą-
du podczas załączania są mniejsze niż prądu znamionowego transformatora. Jest to zatem urządze-
nie, które nie tyle ogranicza prąd załączeniowy, ile go eliminuje. Transformator sterowniczy wypo-
sażony w taki załącznik może być zabezpieczony zwykłym wyłącznikiem nadprądowym, nawet o 
charakterystyce B (krotność prądu niezadziałania wyzwalacza zwarciowego 3), i to bez żadnego 
przewymiarowania z tytułu prądu załączeniowego transformatora: wyłącznik B 4 A do transforma-
tora 1600 VA, 400 V, o prądzie znamionowym pierwotnym 4 A. 

 

 

 
 
 
 

Rys. 13. Przebieg napięcia (u) oraz prądu (i) przy 
załączaniu energooszczędnego transformatora toro-

idalnego pod obciążeniem za pomocą TSRL 
 
 
 

 
W razie stosowania bezpieczników w obwodzie pierwotnym transformatorów sterowniczych 

bez ograniczników prądu załączeniowego, potrzebna jest krotność prądu znamionowego wkładek 
Inb/InT = (1,5÷3), tym większa, im mniejsza jest moc znamionowa transformatora i im większa jest 
krotność oraz częstość krótkotrwałych obciążeń roboczych (załączanie grupy elektromagnesów o 
mocy rozruchowej porównywalnej z mocą transformatora). 



7. Obwody zasilane poprzez transformatory sterownicze 
Użycie transformatora pozwala na swobodny wybór wartości napięcia sterowniczego po stro-

nie wtórnej i na wybór sposobu pracy obwodu sterowniczego: z uziemieniem jednego z przewodów 
lub bez uziemienia roboczego (funkcjonalnego), niezależnie od napięcia i układu instalacji zasilają-
cej obwód pierwotny.  

Wyższe napięcie sterownicze Us bywa pożądane, ze względu na zmniejszenie spadków na-
pięcia, w rozległych obwodach z elementami wykonawczymi o dużym poborze mocy. Jednak dobór 
wyższego napięcia Us sprawia, że układ staje się bardziej podatny na niektóre zakłócenia, np. na 
przechwyt pojemnościowy polegający na tym, że mimo otwarcia zestyku sterowniczego u końca 
obwodu prąd zamykający się przez pojemności pasożytnicze przewodów wystarcza do podtrzyma-
nia wzbudzenia elektromagnesu, bo jest nie mniejszy niż jego prąd odpadania Io (rys. 9). 
W zasadzie nie należy przekraczać poziomu 400 Vac, a preferować napięcie 230 Vac oraz 110 Vac 
i stosować napięcie bardzo niskie (42 Vac, 24 Vac), jeżeli przemawiają za tym warunki szczególne-
go zagrożenia porażeniem albo jeżeli ze względów funkcjonalnych to wystarcza (układy elektro-
niczne o bardzo małym poborze mocy). Z kolei napięcie niższe niż 24 V jest niepożądane w obwo-
dach wykorzystujących łączniki zestykowe ze względu na zawodność zestyków, z których nieprze-
wodzące naloty nie są ścierane przy zamykaniu, bo docisk zestyków sterowniczych jest niewielki, a 
ich prześlizg nieznaczny lub w ogóle nie występuje. Obwody sterownicze prądu stałego mają na-
pięcie znamionowe z ciągu: 24; 48; 60, 110; 220; 230 Vdc; przesłanki decydujące o wyborze są 
podobne, ale przy prądzie stałym nie występuje przechwyt pojemnościowy.  

Obwód wtórny transformatora sterowniczego może być uziemiony (rys. 11a). Obowiązuje 
wtedy przyłączanie jednego z zacisków wszelkich elementów wykonawczych i sygnalizacyjnych 
bezpośrednio do przewodu uziemionego. Nie należy w nim umieszczać zabezpieczenia zwarciowe-
go. Pierwsze zwarcie doziemne w biegunie nieuziemionym – niezależnie od miejsca wystąpienia – 
powinno być samoczynnie wyłączane przed upływem 5 s. W uzasadnionych przypadkach – przy 
występowaniu przyrządów ręcznych klasy ochronności I  – może być potrzebne skrócenie tego cza-
su do 0,4 s (obwody 230 V) lub 0,8 s (obwody 110 V); może to dotyczyć chociażby ręcznej kasety 
sterowniczej w starszym wykonaniu. 

 
Przykład. Obwód sterowniczy 110 V zasilany z transformatora 250 VA jest wykonany przy 

użyciu przewodów miedzianych 1,5 mm2 i zabezpieczony bezpiecznikiem gG 4 A. Obliczyć naj-
większą dopuszczalną długość obwodu, jeśli zwarcie doziemne u jego końca ma być wyłączane 
przed upływem alternatywnie: 

– 0,8 s (prąd wyłączający bezpiecznika Ia = 30 A), 
– 5 s (prąd wyłączający bezpiecznika Ia = 18 A). 
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Rys. 14. Obwód sterowniczy (a) i jego uproszczony schemat zastępczy (b) do obliczania najmniejszego 
prądu zwarcia doziemnego 

 
Schemat zastępczy obwodu uwzględniający reaktancję transformatora (XT ≈ ZT = 2,9 Ω), re-



zystancję przewodu nieuziemionego Rp = l/γ⋅s oraz rezystancję drogi powrotnej (rezystancję połą-
czeń ochronnych w obrębie hali fabrycznej Rz ≤ 0,1 Ω) jest przedstawiony na rys. 14. Przy oblicza-
niu rezystancji przewodów „na gorąco” wartość konduktywności żyły w temperaturze 20°C należy 
podzielić przez 1,25.  
 

Prąd zwarcia doziemnego powinien być nie mniejszy niż prąd wyłączający bezpiecznika 
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Z powyższego wzoru można wyznaczyć szukaną długość obwodu sterowniczego l odpo-
wiednio dla czasu samoczynnego wyłączania zasilania 0,8 s: 
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oraz dla czasu samoczynnego wyłączania zasilania 5 s: 
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Zważywszy, że w obliczeniach pominięto impedancję układu poprzedzającego transformator 
sterowniczy wynik należy zaokrąglić w dół. Długość obwodu sterowniczego liczona wzdłuż nieu-
ziemionego przewodu do najdalszego aparatu nie powinna przekraczać odpowiednio: 110 m oraz 
300 m. 

 

Obwód wtórny transformatora sterowniczego może być izolowany od ziemi (rys. 11b) i dzię-
ki temu pierwsze uszkodzenie izolacji doziemnej może nie powodować żadnych zakłóceń w działa-
niu układu sterowania. Jest tak dzięki małej admitancji doziemnej obwodu sterowniczego o niedu-
żej rozległości. Nie można uzyskać takiego efektu przy zasilaniu obwodu sterowniczego z rozległej 
instalacji niskonapięciowej o układzie IT, o znacznie większej admitancji doziemnej. Aby w pełni 
wykorzystać zaletę tego rozwiązania, obwód sterowniczy, niezależnie od wartości napięcia sterow-
niczego, musiałby być wyposażony w urządzenie do stałej kontroli stanu izolacji doziemnej (UK-
SI). Impedancja wewnętrzna tego urządzenia nie powinna nadmiernie zwiększać admitancji do-
ziemnej obwodu. Powinna być na tyle duża, aby prąd pomiarowy UKSI przy pierwszym zwarciu 
doziemnym nie wywoływał niekontrolowanego zachowania się elementów obwodu. Próg zadziała-
nia nastawia się stosownie do warunków miejscowych, nie niżej jednak niż 100 Ω/V. Takie rozwią-
zanie obecnie rzadziej jest wymagane [4] i stosowane niż dawniej. 

 

Inb ≤ 16 (25) A 

 

 
 
 
 
 
 

Rys. 15. Zabezpieczanie obwodu sterowniczego uzie-
mionego, zasilanego z transformatora sterowniczego o 

dużej mocy znamionowej 

 
Czym innym jest zabezpieczenie transformatora sterowniczego, a czym innym – zabezpiecze-

nie obwodu sterowniczego, który on zasila. Transformator sterowniczy o mocy kilku kilowoltoam-
perów wymagałby po stronie wtórnej zabezpieczeń nadprądowych o dużym prądzie znamionowym, 



nieodpowiednich do zabezpieczenia odgałęzień z przewodami i zestykami o małej obciążalności 
zwarciowej. Na przykład za transformatorem 5 kVA, 400/110 V potrzebne byłyby bezpieczniki o 
prądzie znamionowym co najmniej 50 A. Nawet gdyby je zainstalować, obwód sterowniczy powi-
nien być podzielony na odgałęzienia zabezpieczone bezpiecznikami o prądzie znamionowym nie 
przekraczającym 16÷25 A (rys. 15). 

Transformator sterowniczy o małej mocy znamionowej wprowadza do obwodu tak dużą im-
pedancję, że w bardziej rozległych obwodach występują trudności w zapewnieniu należytej czułości 
zabezpieczeń nadprądowych, tzn. trudności w zapewnieniu samoczynnego wyłączania zwarć do-
ziemnych. Na przykład, przy zwarciu na zaciskach wtórnych transformatora 100 VA o napięciu 
wtórnym 110 V płynie prąd zwarciowy mniejszy niż 20 A, a przy zwarciu w głębi obwodu − jesz-
cze mniejszy. Jest osobliwością obwodów sterowniczych, że takie trudności występują również 
przy zwarciach na początku obwodu, np. w sytuacji przedstawionej na rys. 16, w której zwarcie 
doziemne w sposób niezamierzony, i być może niebezpieczny, zmienia algorytm sterowania. 

 

K1 K2 K3

F l

 
 

Rys. 16. Niedopuszczalne zakłócenie działania obwodu sterowniczego w następstwie zwarcia doziemnego. 
Jeśli długość przewodów l jest duża, to po zwarciu, jak na rysunku, bezpiecznik F nie przepala się, przekaźnik K3 
odwzbudza się, a przekaźniki K1 i K2 nie zostają odwzbudzone. 

 
Jeżeli występują dodatkowe wymagania co do niezawodności zabezpieczeń nadprądowych 

obwodów głównych urządzeń wchodzących w skład systemów bezpieczeństwa, to podobne wyma-
gania dotyczą również ich obwodów pomocniczych. Na przykład, obwody sterownicze oświetlenia 
bezpieczeństwa, pomp pożarowych czy napędu steru okrętowego powinny mieć zabezpieczenia 
nadprądowe przewymiarowane (bezpieczniki o prądzie znamionowym większym o jeden lub dwa 
stopnie niż to wynika z ogólnych zasad doboru, przekaźniki bądź wyzwalacze nadprądowe wyłącz-
ników o prądach nastawczych dobranych ze zwiększonym współczynnikiem bezpieczeństwa), aby 
wyeliminować ich zbędne zadziałania. 

 
8. Przykłady szczególnych rozwiązań zabezpieczeń w obwodach sterowniczych 

O możliwych pułapkach czyhających na projektanta obwodów sterowniczych może świad-
czyć przykład przekaźnika F 91 zabezpieczającego przed pracą niepełnofazową silników dźwigo-
wych (niem. Aderbruchrelais). Zastosowano ciekawy uproszczony układ pobierania sygnałów za-
równo prądowych, jak i napięciowych, z obwodów wtórnych przekładników prądowych. Patrząc na 
pierwotne wykonanie firmowe (rys. 17a) ze zwartymi zaciskami pierwotnymi i wtórnymi P1-S1 
przekładników prądowych jest oczywistym, że nie można umieścić zabezpieczeń nadprądowych w 
obwodach wtórnych przekładników prądowych. Jednakowoż przewody tych obwodów wtórnych są 
zarazem przewodami przenoszącymi sygnały napięciowe i zwarcie między nimi jest zwarciem 
wielkoprądowym wyłączanym przez główne zabezpieczenie obwodu silnika, np. bezpiecznik 
100 A, co jest rozwiązaniem ryzykownym, wręcz niedopuszczalnym. Dopiero po zainstalowaniu 
dużej liczby takich przekaźników i kilku przykrych wypadkach uświadomiono sobie, że jest proste 
rozwiązanie, które godzi sprzeczne wymagania stawiane przez obwody prądowe i przez obwód 
napięciowy (rys. 17b). 
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Rys. 17. Schemat przyłączenia przekaźnika F91: 
a) bez zabezpieczenia zwarciowego odgałęzienia obwodów 

napięciowych; 
b) z zabezpieczeniem zwarciowym obwodu napięciowego 

 
Urządzeniem zabezpieczającym przeznaczonym dla stref zagrożonych wybuchem, ale stoso-

wanym i w innych sytuacjach dla ochrony obwodów sterowniczych są bariery ochronne Zenera. 
Umożliwiają one przystosowanie do wymagań iskrobezpieczeństwa aparatury pomiarowej 
i sterowniczej w wykonaniu standardowym, bez potrzeby uzyskiwania dla nich atestów wykonania 
przeciwwybuchowego Ex. Tak zwane aparaty proste w zwykłym wykonaniu, umieszczone w stre-
fie zagrożonej wybuchem, mogą być − za pośrednictwem bariery Zenera − połączone galwanicznie 
z obwodami w strefie niezagrożonej. Chodzi przede wszystkim o łączniki, termoelementy i inne 
czujniki, operujące bardzo niskim poziomem energii (W ≤ 20 μJ, P ≤ 25 mW). Sygnały mogą być 
przesyłane w obu kierunkach. 
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Rys. 18. Najprostsza bariera Zenera dla obwodów o najwyższej kategorii iskrobezpieczeństwa (ia) 
R1 – rezystor ograniczający prąd zwarciowy, F – bezpiecznik, DZ1, DZ2, DZ3 – diody Zenera 

 
Bariera ochronna jest usytuowana w strefie bezpiecznej, jak najbliżej strefy zagrożonej wybu-

chem. Jest w istocie barierą energetyczną, zapobiega – zarówno podczas normalnej pracy, jak i w 
warunkach awaryjnych – przeniesieniu do strefy zagrożonej niebezpiecznego poziomu energii 
z obwodu w strefie niezagrożonej oraz ogranicza energię wyzwalaną w razie zwarcia oraz w razie 
rozwarcia obwodu wyjściowego. 

Podczas normalnej pracy diody Zenera są spolaryzowane napięciem nieco mniejszym niż na-
pięcie Zenera, prąd upływowy pojedynczej diody nie przekracza 10 μA. Obwody wejściowy i wyj-
ściowy są galwanicznie połączone, niestety przez dodatkową rezystancję rezystora R1 i ewentualnie 
R2 oraz bezpiecznika F (rys. 18 i 19), co ma niekorzystny wpływ na transmisję sygnałów. 



W razie podwyższenia napięcia na zaciskach wejściowych 1-2 (rys. 18) ponad największe do-
puszczalne napięcie robocze U1max, diody zostają przebite i na zaciskach wyjściowych 3-4 napięcie 
nie przekracza napięcia Zenera Uz. Jeśli parametry przepięcia (wartość napięcia, czas trwania) za-
grażają uszkodzeniem diod, to powinien zawczasu zadziałać bezpiecznik F. 
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Rys. 19. Bariera Zenera MTL 728 firmy LUTON M.T. o dodatniej polaryzacji 
 
W razie zwarcia na zaciskach wyjściowych 3-4 lub w ich pobliżu płynie prąd zwarcia Ik o 

wartości wynikającej z napięcia Zenera Uz i rezystancji między diodą a miejscem zwarcia. Na przy-
kład przy zwarciu zacisków wyjściowych bariery z rys. 19 płynie prąd o wartości nieprzekraczają-
cej: 
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Bezpiecznik F powinien wyłączyć prąd zwarciowy Ik ograniczając do bezpiecznego poziomu 
energię wydzieloną w miejscu zwarcia. Bezpiecznik powinien mieć prąd znamionowy nie za mały, 
by mógł długotrwale przenosić sygnały prądowe. Zarazem powinien mieć prąd znamionowy jak 
najmniejszy i charakterystykę t-I tak dobraną, aby skutecznie działał w obu przedstawionych sta-
nach awaryjnych. Wszystkie elementy bariery ochronnej stanowią jeden nierozłączny blok, na 
przykład są zalane masą izolacyjną, aby uniemożliwić jakąkolwiek nierozważną ingerencję. Zatem 
bezpieczniki są niewymienne, w razie zadziałania bezpiecznika wymienia się całą barierę ochronną. 

Obwody iskrobezpieczne najwyższej kategorii ia powinny być tak wykonane, aby było speł-
nione kryterium (n-2), czyli warunek double-fault-condition. Powinny zapewniać bezpieczeństwo 
mimo wystąpienia dowolnej kombinacji dwóch uszkodzeń (w obwodach bez nieosłoniętych iskrzą-
cych zestyków). Stąd aż trzy diody Zenera (redundancja 200%) w układzie z rys. 18, mimo iż ich 
intensywność uszkodzeń jest mniejsza niż 5⋅10-8 h-1. Zarazem wystarcza jeden bezpiecznik, przy-
rząd typu fail-safe (bezpieczny w razie uszkodzenia1), nie wymaga się trzech szeregowo połączo-
nych bezpieczników.  

 
9. Barwne wyróżnienia przewodów i przycisków 

Czynnikiem sprzyjającym bezpieczeństwu są umowne wyróżnienia barwne elementów ste-
rowniczych (przycisków i wskaźników) oraz przewodów. Tylko wtedy będą one naprawdę spełnia-
ły swoją rolę, kiedy po międzynarodowym ich uzgodnieniu i upowszechnieniu nie będą okresowo 
zmieniane z niejasnych powodów. 

Aktualne zasady barwnego wyróżniania przewodów obwodów sterowniczych podano w 
tabl. 2. Odnoszą się one do obwodów sterowniczych, co rodzi pytanie, w którym miejscu zaczynają 
się one. Nie ma wątpliwości, że cały obwód wtórny transformatora sterowniczego, poczynając od 
jego zacisków wtórnych, jest obwodem sterowniczym. Podobnie jest w przypadku obwodu sterow-

                                                 
1 Poprawnie wykonana wkładka bezpiecznikowa może zadziałać zbędnie (z powodu zaawansowanego procesu starze-

nia topika), ale nie wykazuje zadziałań brakujących, na pewno zadziała w razie przetężenia. 



niczego zasilanego z baterii akumulatorów bądź z zacisków wyjściowych zasilacza czy przekształt-
nika.  
 
Tablica 2. Barwne wyróżnienia przewodów obwodów sterowniczych [2, 5, 9] 

 

Barwa 1) Przeznaczenie 
Czarna  Obwody główne prądu przemiennego i prądu stałego 
Pomarańczowa 2) Obwody blokad i uzależnień (prądu przemiennego i prądu stałego) 
Czerwona  Inne obwody sterownicze prądu przemiennego 
Niebieska  Inne obwody sterownicze prądu stałego 
Zielono-żółta Wszelkie przewody ochronne 

1) Dopuszcza się odstępstwa w przypadkach: a) wewnętrzne oprzewodowanie pojedynczego urządzenia; 
b) materiał izolacyjny, który nie jest dostępny w wymaganych barwach; c) przewody wielożyłowe.  
Odstępstwa nie dotyczą przewodów ochronnych, które bezwzględnie powinny mieć dwubarwne wyróż-
nienie zielono-żółte. 

2) Przewody pomarańczowe należą do obwodów blokad i uzależnień zasilanych z zewnętrznego źródła 
energii i mogą pozostawać pod napięciem mimo otwarcia urządzenia odłączania izolacyjnego! 

 
Natomiast sprawa nie jest oczywista w przypadku obwodu sterowniczego odgałęzionego 

bezpośrednio od obwodu głównego. Umownie przyjmuje się wtedy, że obwód sterowniczy zaczyna 
się za pierwszym zabezpieczeniem nadprądowym odgałęzienia od obwodu głównego. Od tego 
miejsca barwą czerwoną powinny być wyróżnione przewody odgałęzione od przewodu fazowego L 
i od przewodu neutralnego N instalacji elektroenergetycznej prądu przemiennego. Zasada dotyczy 
również przypadków użycia transformatora sterowniczego; odnosi się wtedy również do obwodu 
pierwotnego transformatora.  

 
Tablica 3. Znormalizowane barwy przycisków [2, 5, 9] 

 

Barwa Przeznaczenie przycisku 
zalecana dozwolona zabroniona 

Uruchomienie biała szara, czarna, zielona czerwona 
Zatrzymanie czarna szara, biała, czerwona1) zielona 
Zatrzymanie awaryjne czerwona –––– inna niż czerwona 
Uruchomienie/Zatrzymanie biała, szara, czarna  czerwona, żółta, zielona
Działanie tylko przy wci-
śniętym przycisku 

biała, szara, czarna  czerwona, żółta, zielona

Resetowanie niebieska, biała, szara, 
czarna 

  

Resetowanie i zatrzymanie czarna biała, szara zielona 
1) Nie w pobliżu przycisku zatrzymania awaryjnego 

 
Przewody obwodów sterowniczych mają nieduży przekrój i monterzy są skłonni przyłączać 

dwa i więcej przewodów do jednego zacisku. Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że producent 
potwierdza przystosowanie zacisku do przyłączania dwu lub więcej przewodów. 

Wymagania i zalecenia odnośnie do barw przycisków sterowniczych są zestawione w tabl. 3. 
Niezależnie od tego obowiązują międzynarodowo przyjęte zasady wzajemnego usytuowania przy-
cisków oraz kierunku ruchu elementów napędowych. 
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