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Wy≥πczniki silnikowe MS18 sπ
trÛjfazowymi, rÍcznie sterowa-
nymi aparatami rozruchowymi

do bezpoúredniego za≥πczania i wy≥πcza-
nia trÛjfazowych i jednofazowych silni-
kÛw prπdu przemiennego. Wyposaøone sπ
w wyzwalacz przeciπøeniowy i zwarciowy
reagujπce na brak jednej fazy. £πcznie
z elementami wyposaøenia dodatkowego
spe≥niajπ wymagania stawiane wy≥πczni-
kom g≥Ûwnym. Wyzwalacze przeciπøenio-
we wy≥πcznikÛw sπ wyzwalaczami na-

stawnymi o rÛønych prπdowych zakresach
nastawczych dla poszczegÛlnych typÛw.
Wszystkie te zakresy obejmujπ znamiono-
we prπdy ≥πczeniowe Ie od 0,10 do 18 A.
DziÍki temu, øe spe≥niajπ wymagania norm
PN-EN 60947-2, PN-EN 60947-4-1 oraz
DIN 50022, wy≥πczniki te moøna instalo-
waÊ w rozdzielnicach, przystosowanych
do aparatury modu≥owej, w ktÛrych mon-
taø jest realizowany z wykorzystaniem
szyn montaøowych TH35. Konstrukcja
wy≥πcznikÛw zapewnia stopieÒ ochrony

IP20. Podwyøszenie ich stopnia ochrony
do IP41 lub IP55 jest moøliwe poprzez za-
montowanie ich w dodatkowych obudo-
wach izolacyjnych HO-41 i HO-55 (rys. 2)
do mocowania na powierzchni p≥askiej lub
w obudowach FP-41 i FP-55 do mocowa-
nia we wnÍce (rys. 3).

Wyzwalacze

Zadaniem wy≥πcznikÛw silnikowych,
oprÛcz wykorzystywania ich do rozruchu
i wy≥πczania silnikÛw, jest ochrona silni-
kÛw przed skutkami zwarÊ i przeciπøeÒ.
Taki zakres ochrony jest realizowany przez
wy≥πczniki MS18 (rys. 1) wyposaøone
w wyzwalacze przeciπøeniowe (termiczne)
i magnetyczne (zwarciowe), naleøπce do
kategorii uøytkowania A. Kategoria uøyt-
kowania A oznacza, øe wy≥πczniki nie sπ
przeznaczone do selektywnego dzia≥ania
z innymi szeregowo po≥πczonymi zabez-
pieczeniami zwarciowymi po stronie ob-
ciπøenia w warunkach zwarciowych, tj.
bez zw≥oki czasowej niezbÍdnej do zapew-
nienia selektywnoúci pomiÍdzy aparatami
podczas zwarcia. Wyzwalacz zwarciowy
wy≥πcznika nie dzia≥a, gdy prπd przetÍøe-
niowy jest mniejszy niø 11-krotna wartoúÊ
nastawy prπdu Ie. Jego dzia≥anie jest nieza-
leøne od temperatury otoczenia w zakresie
od -20 do +60oC (kompensacja temperatu-
rowa). Podany powyøej prÛg dzia≥ania wy-
zwalaczy ma zwiπzek z prπdem przeciπøe-
niowym w czasie rozruchu silnikÛw induk-
cyjnych klatkowych, powodujπcym powsta-
nie zwarciopodobnego impulsu prπdowego
3 do 10-krotnie wiÍkszego niø prπd Ie. Dla-
tego teø charakterystyka wyzwalania wy-
≥πcznikÛw przez wyzwalacze zwarciowe
jest dostosowana do tych warunkÛw.

marzec 2011

w y ≥ π c z n i k i  s i l n i k o w e  M S 1 8

44

Wyłączniki silnikowe MS18
firmy ETI Polam
Roman Kłopocki

Wy≥πczniki silnikowe pe≥niπ bardzo istotnπ rolÍ w obwodach elektrycznych napÍdÛw. WspÛ≥-
pracujπc ze stycznikami silnikowymi czÍsto pe≥niπ funkcjÍ rozrusznika, wy≥πcznika g≥Ûwne-
go lub awaryjnego, ale przede wszystkim muszπ reagowaÊ na prπdy przeciπøeniowe lub zwar-
ciowe wymuszone przez pracujπcy w stanie zak≥Ûcenia silnik elektryczny. Artyku≥ prezentuje
nowy typ wy≥πcznikÛw silnikowych MS18 firmy ETI Polam.

Rys. 1. 
Wy≥πcznik 
silnikowy MS18
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UwzglÍdnia ona teø czas trwania rozruchu
silnika, ktÛry wynosi od 2 do 15 sekund
w zaleønoúci od rodzaju obciπøenia i mo-
mentu rozruchowego silnika. W czasie
rozruchu silnika, gdy nie wystÍpujπ inne
zak≥Ûcenia, prawid≥owo zastosowana
ochrona przeciπøeniowa nie zadzia≥a przed
jego zakoÒczeniem.

Wy≥πczniki MS18

Jak wynika z charakterystyki czasowo-
-prπdowej t-I wy≥πczania wy≥πcznika (rys. 4),
ochrona przeciπøeniowa jest realizowana
do 11-krotnej wartoúci prπdu nastawy Ie,
a przy wiÍkszych prπdach wy≥πczniki sπ
wyzwalane przez wyzwalacze zwarciowe.
Z charakterystyki t-I odczytuje siÍ czas
wy≥πczenia wy≥πcznikÛw przy rÛønych
wartoúciach prπdu przetÍøeniowego.
Przedstawiony wykres dla wyzwalacza
przeciπøeniowego odnosi siÍ do stanu zim-
nego wy≥πcznika, w temperaturze otoczenia
+20oC. Wartoúci prπdÛw sπ wartoúciami
úrednimi dla wszystkich nastaw prπdu Ie.
O wysokiej jakoúci wy≥πcznikÛw MS18
decyduje ich zdolnoúÊ do ochrony silni-
kÛw w warunkach wystπpienia prπdÛw
zwarciowych. Cechuje je duøa wartoúÊ
znamionowego prπdu zwarciowego wy≥π-
czalnego granicznego Icu. Przy napiÍciu
znamionowym silnika 230 V lub
400 V AC prπd Icu wynosi 50 kA. W tych

warunkach pracy nie jest wymagane øadne
dodatkowe dobezpieczanie wy≥πcznikÛw
bezpiecznikami, bez wzglÍdu na wartoúÊ
spodziewanych prπdÛw zwarciowych. Dla
napiÍcia znamionowego silnika 400 V AC
i nastawach prπdu Ie do 10 A prπd Icu rÛw-
nieø wynosi 50 kA, i rÛwnieø w tym przy-

padku nie jest wymagane dodatkowe do-
bezpieczanie bezpiecznikami. Dopiero dla
nastaw prπdu od 10 do 18 A, kiedy prπd
Icu wynosi 25 kA, jest wymagane dodat-
kowe dobezpieczanie wy≥πcznikÛw bez-
piecznikami gG/gL o prπdzie znamiono-
wym 63 do 80 A.
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Rys. 2. Obudowa izolacyjna wy≥πcznika silnikowego MS18 do montaøu na
powierzchni p≥askiej

Rys. 3. Obudowa izolacyjna wy≥πcznika silnikowego MS18 do montaøu we
wnÍce

Rys. 4.
Charakterystyka t-I

wy≥πcznika MS18
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Wy≥πczniki MS18 odpowiadajπ wyma-
ganiom normy PN-EN 60947-4-1 odno-
únie wy≥πcznika, tzn. ≥πcznika mechani-
zmowego, zdolnego do za≥πczania, prze-
wodzenia i wy≥πczania prπdÛw w normal-
nym stanie obwodÛw, jak rÛwnieø w stanie
zwarcia. Charakterystyka energetyczna I2t
wy≥πcznikÛw MS18 niezbÍdna do doboru
dobezpieczeÒ jest pokazana na rys. 5. Ta-
bela doboru bezpiecznikÛw topikowych
w celu dobezpieczenia wy≥πcznikÛw jest
podana w katalogu firmowym oraz w in-

strukcji montaøu do≥πczonej do wy≥πczni-
ka. Wyzwalacz zwarciowy wy≥πcznika re-
aguje rÛwnieø na warunki pracy niepe≥no-
fazowej. W przypadku zaniku jednej fazy,
wy≥πcznik MS18 powoduje roz≥πczenie
obwodu zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60947-4-1. 

Parametry

Znamionowe napiÍcie ≥πczeniowe Ue

(miÍdzyfazowe) wy≥πcznikÛw MS18 wy-
nosi 690 V. Jest to najwiÍksza wartoúÊ na-
piÍcia znamionowego ≥πczeniowego. Wy-
≥πczniki mogπ rÛwnieø pracowaÊ przy niø-
szym napiÍciu Ue ñ 230, 400, 500 V. Na-
piÍcie znamionowe udarowe wytrzymywa-
ne dla obwodÛw g≥Ûwnych i stykÛw po-
mocniczych Uimp wynosi 6 kV. Wy≥πczni-
ki naleøπ do III kategorii przepiÍciowej,
okreúlajπcej rodzaj sieci, w ktÛrej mogπ
byÊ stosowane. Oznacza to, øe nie powin-
ny one powodowaÊ przepiÍÊ ≥πczeniowych
wyøszych niø napiÍcie znamionowe uda-
rowe wytrzymywane Uimp i nie powinny
byÊ naraøone na przepiÍcia ≥πczeniowe
wyøsze od tego napiÍcia. Wy≥πczniki
MS18 wyposaøone sπ w zaciski g≥Ûwne
umoøliwiajπce przy≥πczenie przewodÛw
o przekrojach (drut lub linka) od 0,75 do
10 mm2, natomiast dla zaciskÛw stykÛw
pomocniczych ñ od 0,5 do 2,5 mm2. Apa-
raty posiadajπ duøπ wytrzyma≥oúÊ elek-
trycznπ i mechanicznπ wynoszπcπ 50 tys.
≥πczeÒ (cykli), przy najwiÍkszej czÍstoúci
≥πczeÒ 15 razy na godzinÍ.

Wyposaøenie dodatkowe

Do wy≥πcznikÛw silnikowych MS18 do-
stÍpna jest bogata gama elementÛw wypo-
saøenia dodatkowego: 
ï styki pomocnicze (sterownicze) HSV

montowane w gnieüdzie w przedniej czÍ-
úci wy≥πcznika (rys. 6),

ï styki pomocnicze (sterownicze) HSÖ
montowane do bocznej czÍúci wy≥πczni-
ka (rys. 7),
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Rys. 5. Charakterystyka energetyczna I2t wy≥πcznika MS18

Rys. 6. Styki pomocnicze HSV montowane
w gnieüdzie w przedniej czÍúci

Rys. 7. Styki pomocnicze HS montowane 
do bocznej czÍúci wy≥πcznika
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ï styk alarmowy HRS ñ sygnalizujπcy za-
dzia≥anie wyzwalacza termicznego lub
zwarciowego,

ï wyzwalacz napiÍciowy (wzrostowy) AR
montowany do bocznej czÍúci wy≥πczni-
ka (rys. 8) powodujπcy wyzwolenie wy-
≥πcznika we wszystkich warunkach pra-
cy. NapiÍcie znamionowe sterujπce wy-
zwalacza wzrostowego ma wartoúÊ 24-
600 V, 50/60 Hz,

ï wyzwalacz podnapiÍciowy UR, rÛwnieø
montowany do bocznej czÍúci wy≥πczni-
ka, powodujπcy wyzwolenie wy≥πcznika,
gdy napiÍcie na jego zaciskach osiπgnie
wartoúÊ 0,7-0,35 napiÍcia znamionowe-
go Un. Gdy napiÍcie zasilajπce wy≥πcz-
nik jest niøsze niø 35% napiÍcia znamio-
nowego, wyzwalacz uniemoøliwia za≥π-
czenie wy≥πcznika. Ponowne rÍczne za-
≥πczenie wy≥πcznika po otwarciu go
przez wyzwalacz podnapiÍciowy jest
moøliwe tylko wÛwczas, gdy wartoúÊ na-
piÍcia wzroúnie powyøej 85% wartoúci
znamionowej.
Inne dostÍpne elementy wyposaøenia

dodatkowego wy≥πcznikÛw silnikowych
MS18 to m.in. blokady przyciskÛw steru-
jπcych HZ z moøliwoúciπ zamykania na
k≥ÛdkÍ (rys. 9) oraz przyciski bezpieczeÒ-
stwa ÑStopî (rys. 10) z moøliwoúciπ blo-
kowania ich kluczykiem po wy≥πczeniu
wy≥πcznika MS18.

inø. Roman K≥opocki

Autor jest pracownikiem 

firmy ETI Polam
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Rys. 8. Wyzwalacz napiÍciowy wzrostowy AR220 
montowany do bocznej czÍúci wy≥πcznika

Rys. 9. Blokada przyciskÛw sterujπcych wy≥πcz-
nika MS18

Rys. 10. Przycisk bezpieczeÒstwa ÑStopî wy≥πcz-
nika MS18
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www.etipolam.com.pl

R
E

K
L

A
M

A


