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DOBÓR ZABEZPIECZEŃ SILNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA 

 

W artykule omówiono na podstawie literatury budowę i podział silników asynchronicznych niskiego napięcia,  a także wy-

stępujące i stosowane zabezpieczenia silników. Następnie scharakteryzowano właściwości testowanych przekaźników tj. za-

bezpieczenie RAP-1, zabezpieczenie MOELLER ZEV, zabezpieczenie FANOX, zabezpieczenie mini MUZ – SR i dokonano 

analizy ich skuteczności i poprawności działania. 

 

WSTĘP 

Silniki elektryczne są jednym z ważniejszych elementów w in-
stalacjach przemysłowych, wszelkiego rodzaju zakładach, kopal-
niach, elektrowniach, ich prawidłowa praca wpływa na bezpieczeń-
stwo procesów technologicznych oraz pracy napędzanych urzą-
dzeń, a nawet życie ludzkie. Ponadto często koszty ewentualnej 
awarii, bądź przestoje czasowe związane z niemożnością dalszej 
pracy, mogą wielokrotnie przewyższać koszt remontu lub wymiany 
silnika, dlatego też tak istotnym jest odpowiednie zabezpieczenie 
silnika elektrycznego niskiego napięcia przed skutkami awarii,  
a także wyeliminowanie ich w możliwie najkrótszym czasie. Zmniej-
szenie awaryjności silników elektrycznych można uzyskać wprowa-
dzając udoskonalenia rozwiązań konstrukcyjnych, podnoszenie 
poziomu eksploatacji czy doskonalenie zabezpieczeń. Jednak nowe 
rozwiązania konstrukcyjne, a także podnoszenie poziomu eksploat-
acji nie są w stanie zapewnić obniżenia awaryjności silników elek-
trycznych w stopniu prawidłowym. Urządzenia zabezpieczające 
silniki cechują się wielką różno-rodnością, przy tym muszą być 
przystępne cenowo, aby ich koszt nie był porównywalny z wartością 
silników. 

1. SILNIKI ASYNCHRONICZNE NISKIEGO NAPIĘCIA 

Silnik elektryczny definiujemy jako maszynę służącą do prze-
twarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną.  

Ze względu na prąd zasilający silniki elektryczne dzieli się na: 
– silnik elektryczny prądu stałego, 
– silnik elektryczny prądu przemiennego (synchroniczne i asyn-

chroniczne), 
Ze względu na zasadę działania rozróżnia się następujące sil-

niki elektryczne prądu przemiennego: 
– indukcyjne, 
– synchroniczne, 
– komutatorowe. 

Ze względu na budowę wirnika (silniki indukcyjne): 
– silniki indukcyjne klatkowe, 
– silniki indukcyjne pierścieniowe. 

Maszyny indukcyjne (asynchroniczne) wirujące, są najczęściej 
stosowanymi silnikami elektrycznymi. Wśród nich wyróżniamy: 
– silniki klatkowe (Rys. 3) – tj. takie w których obwody elektryczne 

wielofazowe są utworzone z połączonych prętów oraz pierście-
ni- odlewanych lub spawanych; 

– silniki pierścieniowe (Rys. 2) – z uzwojeniem symetrycznym 
trójfazowym, łączonym za pomocą zestyku ślizgowego poprzez 
pierścienie ślizgowe i szczotki. 

Maszyny indukcyjne (Rys. 1) są stosowane najczęściej jako 
silniki do napędu maszyn i urządzeń, zwłaszcza o nieregulowanej 
prędkości obrotowej. Ponadto silniki indukcyjne, można wykorzy-
stywać jako przetwornice częstotliwości, a także w stanie nierucho-
mym  

jako regulatory napięcia , przesuwniki fazowe oraz dławiki o re-
gulowanej reaktancji [1, 10,13]. 

Silniki asynchroniczne często buduje się jako trójfazowe. Silnik 
elektryczny składa się z dwóch części: stojana nieruchomego oraz 
wirującego wirnika. Stojan maszyny jest zasilany z sieci trójfazowej. 
Dokonując podziału wirnika wyróżnia się silniki klatkowe i pierście-
niowe. Jeżeli wirnik jest wykonany w postaci prętów zwartych z obu 
końców pierścieniami tworząc obwód zamknięty to silnik nazywany 
klatkowym. Zaś gdy uzwojenia wirnika z jednej strony są ze sobą 
połączone (w gwiazdę), a z drugiej strony ich końce dołączone są 
do pierścieni ślizgowych umieszczonych na wale wirnika to silnik 
jest pierścieniowy. Istnie-je możliwość włączenia w obwód wirnika 
dodatkowej rezystancji co daje dodatkowe możliwości rozruchu [1, 
10,13]. 

 

 
Rys. 1. Przekrój silnika indukcyjnego [10] 
 

 
Rys. 2. Wirnik silnika pierścieniowego [10] 
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Na wewnętrznej stronie rdzenia stojana i zewnętrznej stronie 
rdzenia wirnika wykonuje się specjalne rowki, zwane żłobkami, w 
których umieszczane są uzwojenia. Część rdzenia po-między są-
siednimi rowkami nazywana jest zębem. Żłobki i zęby mogą posia-
dać różne kształty. Pomiędzy stojanem a wirnikiem znajduje się 
możliwie mała szczelina powietrzna. W silniku pierścieniowym 
uzwojenie wirnika wykonane jest podobnie do uzwojenia stojana. W 
silniku indukcyjnym klatkowym obwód elektryczny wirnika jest wy-
konany z nieizolowanych prętów, połączonych po obu stronach 
wirnika pierścieniami zwierającymi [10,13]. 

 

 
Rys. 3. Wirnik silnika klatkowego [10] 

 
Wirujące pole magnetyczne wytworzone przez uzwojenia sto-

jana obraca się wokół nieruchomego wirnika. Poprzez przecinanie 
przez to pole prętów klatki wirnika, indukuje się w nich napięcie i 
zaczyna płynąć w nich prąd. Przepływ prądu w polu magnetycznym 
wpływa na powstanie siły elektrodynamicznej działającej stycznie do 
obwodu wirnika, a zatem po-wstaje także moment elektromagne-
tyczny. W przypadku gdy wartość tego momentu jest większa od 
wartości momentu obciążenia, to wirnik rusza i zaczyna zwiększać 
swoja prędkość obrotową [1, 10,13]. 

2. PRZEGLĄD STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ 
SILNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA 

Najczęstszą przyczyną uszkodzeń silników jest przeciążenie 
oraz praca niepełnofazowa, będąca skutkiem np. przepalenia bez-
piecznika w jednej fazie. Prowadzić to może do całkowitego znisz-
czenia silnika lub skrócić jego żywotność na skutek wzrostu tempe-
ratury silnika w sposób niekontrolowany. 

Wszelkie urządzenia elektryczne przystosowane są do pracy 
przy obciążeniu prądowym nieprzekraczającym pewnej maksymal-
nej wartości skutecznej, przy zachowaniu określonych warunków. 
Największą skuteczną wartość prądu, który może płynąć w danym 
urządzeniu elektrycznym, nie powodując jego nadmiernego na-
grzewania, nazywamy prądem znamionowym. Jeżeli natężenie 
prądu nie przekracza wartości znamionowej to przewody i części 
wiodące prąd osiągają ustaloną temperaturę mniejszą od dopusz-
czalnej, przy której ilość ciepła, oddawana jest do otoczenia. W 
praktyce występują jednak zakłócenia stanu pracy urządzeń elek-
trycznych, podczas których płynący w nich prąd może osiągać 
wartość znacznie większą od znamionowej [11,13].  

Zakłócenia w pracy silników elektrycznych można podzielić na 
zakłócenia wewnętrzne tj. uszkodzenia silników oraz na nienormal-
ne warunki pracy. Do zakłóceń wewnętrznych zalicza się: zwarcia i 
uszkodzenia mechaniczne. Nienormalne warunki pracy silników to: 
nieprawidłowy rozruch, zbyt częste rozruchy lub utknięcie silnika, 
przeciążenia ruchowe, asymetria zasilania i praca niepełnofazowa, 

obniżenia i zaniki napięcia oraz prze-ciążenia ruchowe. Wszystkie 
powodują przeciążenia cieplne uzwojeń silników lub uniemożliwiają 
prawidłową pracę silnika. Podczas rozruchu silnika w pierwszej 
chwili pojawia się udar prądu, związany z występowaniem składo-
wej aperiodycznej, następnie występuje okresowy prąd rozruchu 
przez czas od kilku do kilkudziesięciu sekund aż do zmniejszenia 
się poślizgu. Jeszcze większa wartość udaru prądu rozruchu wystą-
pi przy załączaniu silnika podczas wybiegu, gdy siła elektromoto-
ryczna na jego uzwojeniach będzie jeszcze znaczna i znajdzie się w 
przeciwfazie do napięcia zasilającego [2, 3, 4, 13]. 

2.1. Zabezpieczenia od zwarć 

Do zabezpieczeń zwarciowych zalicza się wyzwalacze elek-
tromagnetyczne lub bezpieczniki topikowe. Każdy silnik powinien 
mieć zabezpieczenie zwarciowe oddzielne lub wspólne dla grupy 
silników, tak dobrane, aby w przypadku zwarcia w jednym silniku, 
za-działało zabezpieczenie zwarciowe grupy silników. Prąd znamio-
nowy zabezpieczenia po-winien być tak dobrany, żeby jego wartość 
była jak najbliższa wartości prądu znamionowemu zabezpieczanego 
silnika, ale jednocześnie tak duży, aby nie nastąpiło zadziałanie w 
czasie rozruchu.  

Bezpieczniki topikowe są to łączniki przerywające obwód elek-
tryczny wtedy, gdy płynący w nim prąd przekroczy określoną war-
tość w ciągu dostatecznie długiego czasu. Wyróżnia się dwa typy 
bezpieczników stosowanych przy zabezpieczeniach silników niskie-
go napięcia: bezpieczniki instalacyjne oraz bezpieczniki instalacyjne 
dużej mocy. Ich działanie polega na stopieniu się wkładki topikowej 
na skutek ciepła wydzielonego podczas przepływu prądu o określo-
nej wartości zgodnie z prawem Joula [11,13]. Dzięki temu unika się 
pracy niepełnofazowej silnika. 

Podstawowym elementem bezpiecznika jest wkładka topikowa, 
tj. przewód o prze-kroju właściwym dla prądu znamionowego bez-
piecznika. Przekrój i materiał wkładki dobiera się tak, aby wydzielo-
ne ciepło spowodowało stopienie wkładki przy założonym prądzie. 
Sosowanymi materiałami na wkładki topikowe są srebro, miedź, 
miedź posrebrzana lub pocynowana. Wyróżnia się wkładki topikowe 
o działaniu szybkim tj. do obwodów, w których nie ma dużych uda-
rów prądowych tzn. np. do odbiorników oświetleniowych i grzejnych 
i wkładki o działaniu zwłocznym, które wytrzymują krótkotrwałe 
udary prądowe i nadają się do obwodów zasilających silniki asyn-
chroniczne. Wkładki oznaczane są za pomocą dwóch liter [11,13] : 
Pierwsza litera – mała - warunkuje zdolność wyłączenia wkładki 
– a - charakterystyka niepełnozakresowa; ochrona tylko przed 

skutkami zwarć, 
– g - charakterystyka pełnozakresowa; ochrona przed skutkami 

zwarć i przeciążeń. 
Druga litera – wielka - warunkuje przeznaczenie zabezpiecze-

nia do poszczególnych urządzeń: 
– L - przewody i kable, 
– M – silniki, 
– R - elementy energoelektroniczne 
– B - urządzenia elektroenergetyczne górnicze, 
– Tr – transformatory, 
– G - ogólne przeznaczenie. 

Wkładki topikowe należy dobierać tak, by nie przepalały się i 
nie powodowały wyłączeń silnika podczas pracy silnika i rozruchu. 
Prąd znamionowy wkładki topikowej powinien być jak najmniejszy, 
aby czas wyłączenia prądów zwarciowych był jak najkrótszy. 

2.2. Zabezpieczenia temperaturowe 

Zabezpieczenie temperaturowe uzwojenia stojana silników rea-
lizowane jest za pomocą czujników temperatury, zwykle termistoro-
wych. Czujniki umieszcza się w żłobkach w każdej fazie uzwojenia, 
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w miejscach gdzie temperatura osiąga najwyższe wartości. Z trze-
ma czujnikami termistorowymi, współpracuje specjalny przekaźnik 
prądowy. Po osiągnięciu określonej temperatury następuje gwał-
towny wzrost rezystancji czujników, powodując zmniejszenie się 
prądu pomiarowego i zadziałanie przekaźnika podprądowego. Aby 
zadziałał przekaźnik prądowy wystarczy wzrost rezystancji tylko 
jednego czujnika. Czujniki dobierane są tak, by efekt przekaźnikowy 
występował w temperaturze około 5°C wyższej od temperatury 
granicznej klasy izolacji uzwojenia stojana silnika. Zabezpieczenie 
temperaturowe można także zastosować do ochrony silnika przed 
skutkami zatarcia łożysk [2, 4,14]. 

2.3. Zabezpieczenie od przeciążeń cieplnych 

Przeciążenia cieplne uzwojeń silnika mogą wynikać z następu-
jących przyczyn: nad-mierny moment oporowy napędzanej maszyny 
roboczej, pogorszenie warunków chłodzenia silnika, podwyższenie 
temperatury otoczenia, obniżenie wartości napięcia zasilającego, 
nie-prawidłowy zbyt długi rozruch lub brak rozruchu, asymetria 
prądów zasilania. 

Zabezpieczenia od przeciążeń dzielą się na przeciążenia dłu-
gotrwałe powodujące uszkodzenia cieplne wirnika, w mniejszym 
stopniu oddziałujące na stojan silnika (zabezpieczeniem w tej sytu-
acji może być przekaźnik cieplny). A także na przeciążenia wskutek 
nie-prawidłowego rozruchu, gdzie powód może być różny, np. wy-
dłużony czas rozruchu lub utyk silnika. Silnik przed przeciążeniem 
można zabezpieczyć poprzez bezpośredni pomiar temperatury 
izolacji uzwojeń lub pośrednią kontrolę wartości prądu. Najprost-
szymi metodami są czujniki temperatury lub przekaźniki cieplne 
[11,13]. 

Przekaźnik cieplny ma zadziałać po osiągnięciu, przez najgo-
rętszy punkt uzwojeń, dopuszczalnej długotrwale temperatury izola-
cji. Obecnie mikroprocesorowe przekaźniki cieplne posiadają cza-
sowoprądowe charakterystyki działania, które są oparte na dwuwy-
kładniczym równaniu nagrzewania się uzwojeń silnika. Pozwalają 
one na większe wykorzystanie charakterystyki przeciążeniowej 
silnika, a także skuteczniej zabezpieczają silnik przed skutkami 
przeciążeń długotrwałych. W celu zapobiegnięcia przegrzaniu uzwo-
jeń stojana stosuje się dwufazowe zabezpieczenie nadprądowe 
zwłoczne. Nastawiane jest ono poniżej połowy wartości prądu roz-
ruchowego silnika i powyżej półtorakrotnej wartości prądu znamio-
nowego. Stosunkowo dużo silników indukcyjnych przeciąża się już 
przy prądzie przekraczającym o 10% wartość prądu znamionowego. 
Należy więc starannie dobierać do nich zabezpieczenia [5, 2,13]. 

Powszechnie stosowanymi urządzeniami są przekaźniki ciepl-
ne termobimetalowe. Zabezpieczenia powinny mieć taki przebieg 
charakterystyki czasowo-prądowej, aby: 
a) wyłączenie silnika powinno następować podczas wzrostu prądu 

ponad wartość znamionową w czasie tak krótkim, aby nie prze-
kroczona została temperatura przejściowo dopuszczalna przy 
zakłóceniach, lecz tak długim, aby maksymalnie wykorzystać 
moc silnika, 

b) silnik nie powinien być wyłączony podczas pracy w zwykłych 
warunkach roboczych, a przede wszystkim umożliwić jego roz-
ruch [11,13] 
Zasada działania opiera się na tym, iż tory prądowe przekaźni-

ka stanowią dwie blaszki złączone ze sobą o różnej rozszerzalności 
temperaturowej podatne na wzrost prądu, a co za tym idzie na 
wzrost temperatury w przewodach. Istotną częścią przekaźnika jest 
termobimetal roboczy. Pod wpływem nadmiernego wzrostu prądu 
termobimetal wygnie się w stronę tego o mniejszej rozszerzalności 
temperaturowej. Co w konsekwencji spowoduje przesunięcie rygla i 
przerwanie obwodu cewki, a co za tym idzie przerwanie torów prą-
dowych [13]. 

2.4. Zabezpieczenie od zaniku faz 

Zabezpieczenia te stosuje się w celu uniemożliwienia samoroz-
ruchu silników w chwili pojawienia się napięcia, po jego zaniku, lub 
wtedy gdy obniżenie napięcia zasilania uniemożliwia odpowiednią 
pracę silnika, a zabezpieczenie przeciążeniowe nie jest stosowane. 
Jako zabezpieczenie zanikowe stosuje się wyłączniki zapadkowe z 
cewką zanikową lub styczniki. Rolę zabezpieczenia spełnia w tym 
przypadku elektromagnes stycznika, który powoduje bezzwłoczne 
odpadanie zwory przy obniżeniu się napięcia. Stosowane są także 
układy kondensatorowe, które powodują opóźnienie w odpadaniu 
zwór, włączone równolegle do cewki stycznika i przycisku wyłącza-
jącego [11,13]. 

3. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZABEZPIECZEŃ 

3.1. Charakterystyka elektronicznego przekaźnika 
przeciążeniowego MOELLER ZEV 

Elektroniczny przekaźnik zabezpieczenia silników, to urządze-
nie monitorujące prąd i rozłączające obwód sterujący jeżeli prąd 
przekroczy wartość zadaną albo wystąpi zanik prądu. Składa się z 
aparatu podstawowego (1 do 820 A) oraz przetworników prądu. W 
układzie ZEV rozpoznanie prądu silnika przepływającego przez trzy 
przewody główne następuje za pomocą oddzielnych przetworników 
prądu lub elastycznej cewki Rogowskiego, która w odróżnieniu do 
przekładników prądowych nie posiada rdzenia żelaznego, aby nie 
nastąpiło nasycenie i aby mogła ona rozpoznawać szeroki zakres 
prądowy. Połączenia te umożliwiają osobne rozmieszczenie czujni-
ków prądu i aparatu podstawowego [6,13]. 
 

 
Rys.4. Charakterystyka katalogowa zabezpieczenia MOELLER ZEV 
[6] 
 

W elektronicznych przekaźnikach możliwe jest ustawianie 
większych zakresów prądu. Elektroniczny przekaźnik ZEV chroni 
silnik zarówno za pomocą pośredniego pomiaru temperatury po-
przez prąd (kontrolowane jest wtedy w silniku przeciążenie, zanik 
fazy i asymetryczny pobór prądu) jak również za pomocą bezpo-
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średniego pomiaru temperatury silnika z termistorami (temperatura 
w uzwojeniu silnika mierzona jest za pośrednictwem jednego lub 
kilku rezystorów o dodatnim współczynniku temperaturowym) [6,13]. 
Elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy ZEV zabezpiecza przed:  
– przeciążeniem i asymetrią faz,  
– zanikiem jednej z faz,  
– przekraczaniem dopuszczalnej temperatury w uzwojeniach 

silnika, 
– zwarciem doziemnym. 

Dzięki rozszerzeniu klas wyzwalania do CLASS40 (rys.4), za-
bezpieczane są silniki, które pracują z długim czasem rozruchu. 

3.2. Charakterystyka elektronicznego zabezpieczenia  
RAP – 1  

Zabezpieczenie RAP-1 przeznaczone jest do ochrony silników 
niskiego napięcia przed: 
– skutkami przeciążeń (It>), 
– zanikiem prądu w jednej fazie (ItA).  

Zabezpieczenie czasowo zależne chroni silnik przed nadmier-
nym nagrzaniem w czasie zbyt długiego rozruchu lub przeciążeniem 
silnika w czasie pracy. Realizuje charakterystykę czasowo-zależną 
w oparciu o elementy RC. Przykładowe charakterystyki zewnętrzne 
przedstawia rysunek 5. [7,13]. Dla prawidłowej pracy zabezpiecze-
nia konieczne jest ustawienie dwóch parametrów: prądu znamiono-
wego silnika Ib oraz czasu zadziałania dla prądu I = 6Ib. 
 

 
Rys. 5. Charakterystyka katalogowa zabezpieczenia RAP-1 [7] 

 
Zabezpieczenie od utraty fazy realizowane jest poprzez pomiar 

prądu. Metodyka ta zapewnia prawidłowe działanie zabezpieczenia 
przy zaniku napięcia w jednej fazie oraz reaguje na przerwy w 
obwodzie prądowym. Zapewniając działanie przy zaniku prądu w 
jednej fazie z niewielkim opóźnieniem (ok. 1s), zapobiega nagrze-
waniu się silnika przy pracy niepełnofazowej [7,13]. 

3.3. Charakterystyka elektronicznego przekaźnika FANOX 

Elektroniczne przekaźniki do zabezpieczeń FANOX zapewniają 
ochronę silników elektrycznych do 1000 V. Pracują na zasadzie 
ciągłego pomiaru prądu. Prądy mierzone przez trzy przekładniki 
prądowe, które są wbudowane w przekaźnik są przetwarzane elek-
tronicznie, a następnie wykorzystywane do odwzorowania modelu 
cieplnego silnika oraz porównywania z wartościami ustawionymi na 
przekaźniku. Charakterystykę przekaźnika przedstawia rys.6 Prze-
kaźniki FANOXa umożliwiają ochronę silnika przed: 
1. przeciążeniem, ponieważ przekaźnik odwzorowuje model ciepl-

ny silnika uwzględniając fazy jego nagrzewania i chłodzenia. W 
ten sposób, w razie przeciążenia, przekaźnik bierze pod uwagę 
poprzednie warunki pracy silnika, 

2. niedociążeniem, zabezpieczając silnik przed pracą na biegu 
jałowym, 

3. asymetrią lub zanikiem fazy, 

4. niewłaściwą kolejnością faz.  
Wszystkie przekaźniki FANOXa znajdują zastosowanie głównie 

dla zabezpieczenia silników pomp, kompresorów, wentylatorów, 
wirówek, podnośników, dźwigów, wind [8,13]. 

 
Rys. 6. Charakterystyka katalogowa zabezpieczenia FANOX [8] 

3.4. Charakterystyka elektronicznego przekaźnika mini MUZ 
– SR 

Zabezpieczenie miniMUZ-SR (Rys. 7) chroni silnik niskiego 
napięcia przed zakłóceniami elektrycznymi jakie mogą wystąpić w 
trakcie jego eksploatacji. Przekaźnik nie potrzebuje do poprawnej 
pracy zewnętrznych przekładników prądowych bowiem elementy te 
są zintegrowane wewnątrz obudowy. Zapewnia zabezpieczenia 
[9,13]: 
– zwarciowe, 
– zabezpieczenie przeciążeniowe,  
– zabezpieczenie przed asymetrią prądów fazowych, 
– pracy silnika niedociążonego,  
– przed nadmierną temperaturą silnika. 
–  

 
Rys. 7. Charakterystyka katalogowa zabezpieczenia miniMUZ – SR 
[9] 
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4. WYNIKI BADAŃ ZABEZPIECZEŃ SILNIKÓW 
NISKIEGO NAPIĘCIA 

Wykorzystane zabezpieczenia przekaźnikowe są wielofunkcyj-
nym urządzeniami zabezpieczającymi silnik przed niekorzystnymi 
skutkami zwarć, przeciążeń, zaników napięcia i innymi zagrożenia-
mi pracy silnika. Są one coraz częściej wykorzystywane ze względu 
na ich szerokie zastosowanie oraz duży wybór na rynku zarówno 
prostszych zabezpieczeń jak i tych bardziej rozbudowanych. 

Przeanalizowano pomiary czterech zabezpieczeń dla silników 
niskiego napięcia, zabezpieczenie RAP-1, elektronicznego przekaź-
nika Moller ZEV V1.1, przekaźnika FANOX F20 oraz mini MUZ-SR. 
Dla wszystkich zabezpieczeń przyjęty został taki sam prąd znamio-
nowy wynoszący IN=8A i t6IB= 6s. Użycie silnika wynosiło 4kW 
400V. Charakterystyki zabezpieczeń dla wymienionych zabezpie-
czeń przedstawiają rys. 8, rys. 9, rys. 10 oraz rys.11 [13]. 

Zabezpieczenie RAP -1 K31 

 
Rys. 8. Charakterystyka zabezpieczenia RAP-1, otrzymana pod-
czas badań 

 
Analizując otrzymaną charakterystykę z danymi katalogowymi 

można stwierdzić następujące zależności zawarte w tabeli 1. 
 

Tab.1. Wyniki otrzymane podczas badania zabezpieczenia RAP-1 
I[A] Czas[s]-katalog Czas[s]-badania 

1,25 
1,875 
2,5 
3,125 
3,75 

45 
27 
11 

10,5 
10 

56 
22 
13 
11 
9 

 
Można zauważyć nieznaczną różnicą w czasie zadziałania za-

bezpieczenia wykonywaną podczas badań, a występującą w da-
nych producenta, jednak wyniki te są bardzo do siebie zbliżone, co 
może świadczyć o poprawności działania tego zabezpieczenia. 
Wraz ze wzrostem prądu, czas zadziałania maleje. RAP – 1 chroni 
silnik przed niepożądanymi zjawiskami tj. przeciążeniem czy zani-
kiem w jednej fazie. 

Zabezpieczenie FANOX typ F20 

Analizując otrzymaną charakterystykę z danymi katalogowymi 
można stwierdzić następujące zależności zawarte w tabeli 2. 

 
Tab.2. Wyniki otrzymane podczas badania zabezpieczenia FANOX  
I[A] Czas[s]-katalog Czas[s]-badania 

1,25 
1,875 
2,5 
3,125 
3,75 

45 
10,5 
4 
3 
2,5 

54 
11 
4 
1 
1 

 

Czasy są do siebie zbliżone, można zauważyć, że przy wyż-
szych wartościach prądu charakterystyka nieco mniej się pokrywa. 
Zabezpieczenie działa poprawnie spełniając swoje funkcje ochrony 
silników niskiego napięcia. 
 

 
Rys. 9. Charakterystyka zabezpieczenia FANOX, otrzymana pod-
czas badań 

Zabezpieczenie MOELLER ZEV class 5 

 
Rys. 10. Charakterystyka zabezpieczenia MOELLER ZEV, otrzy-
mana podczas badań 

 
Analizując otrzymaną charakterystykę z danymi katalogowymi 

można stwierdzić następujące zależności zawarte 3. 
 

Tab.3. Wyniki otrzymane podczas badania zabezpieczenia  
MOELLERA ZEV 

I[A] Czas[s]-katalog Czas[s]-badania 

1,25 
1,875 
2,5 
3,125 
3,75 

60 
21 
15 

11,5 
10,5 

45 
22 
15 
9 
7 

 
Widoczna jest niewielka różnica w czasie zadziałania zabez-

pieczenia wykonywana podczas badań, a występującą w danych 
producenta, co wpływa na prawidłowe działanie. 

Zabezpieczenie mini MUZ – SR 

Zbadana charakterystyka miniMUZ-SR, pokrywa się w naj-
mniejszym stopniu z charakterystyką wzorcową. Czasy wyzwalania 
okazały się być najkrótsze dla tego rodzaju zabezpieczenia, co 
wpływa na jego efektywność działania. 
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Rys. 11. Charakterystyka zabezpieczenia mini MUZ – SR, otrzyma-
na podczas badań 

PODSUMOWANIE 

Badania skupiały się na użyciu czterech zabezpieczeń silników 
niskiego napięcia. Przeprowadzono testy dla: Zabezpieczenia RAP-
1, Zabezpieczenia MOELLER ZEV, Zabezpieczenia FANOX, Za-
bezpieczenia mini MUZ – SR. 

Przy wykorzystaniu silnika o mocy 4kW dla różnych wartości 
prądów przeanalizowano pracę zabezpieczeń. Badanie zabezpie-
czeń pozwala zbadać ich skuteczność i dokładność. Można stwier-
dzić, że każde z zabezpieczeń spełnia swoje funkcję ochrony silni-
ków niskiego napięcia poprawnie. Z punktu widzenia skuteczności 
ochrony silnika, prostoty wykonania i dokładności najkorzystniejsze 
wyniki otrzymano dla zabezpieczenia RAP-1, gdzie badane czasy 
zadziałania są porównywalne z katalogowymi, a także MOEL-LER 
ZEV, gdzie czasy również nieznacznie się różnią, w obu przypad-
kach charakterystyki się pokrywają.  
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Selection of low voltage motor protection relays 

The article discussed an overview of low-voltage motors 

protection relays, as well as occurring protection relays  

based on the literature. Then characterized the properties of 

the tested relays such as relay RAP-1, protection relays 

MOELLER ZEV, FANOX mini MUZ - SR and the analysis of 

their effectiveness and operation. 
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