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1. OPIS TECHNICZNY I ZASTOSOWANIE. 

Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje silniki trójfazowe indukcyjne, klatkowe jednobiegowe i wielobiegowe  
o wzniosie osi wału ponad płaszczyzną podstawy łap wynoszącą: 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180 i 200 mm 
przeznaczonych do napędu róŜnego rodzaju maszyn i urządzeń. Instrukcja opisuje równieŜ silniki specjalne do 
współpracy z przemiennikiem częstotliwości z obcym chłodzeniem i hamulcami.  
Silniki przystosowane są do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
Niniejsza instrukcja nie jest wa Ŝna dla silników przeciwwybuchowych oznaczanych symb olem Ex .  
 

Charakterystyka wykonania 
 

Cecha Standard  Na zamówienia 
Rodzaj pracy  S1 S2, S3, S4, S6 
Klasa izolacji F H 
Stopień ochrony IP 55 IP 65 
Zakres temperatury -20 ÷ +40° -40 ÷ +120° 
Wysokość instalowania  do 1000 m n.p.m. do 4000 m n.p.m. 
Wilgotność względna  95% X 
Materiał kadłuba   

80 aluminium X 
90, 100, 112 aluminium Ŝeliwo Wielkość mechaniczna 
132, 160, 180, 200 Ŝeliwo X 

Materiał tarcz łoŜyskowych  
90, 100 aluminium Ŝeliwo 

Wielkość mechaniczna 80,112,132, 160, 180, 
200 

Ŝeliwo X 

Zabezpieczenie termiczne X termistor PTC lub termokontakt 
System chłodzenia  własny: IC 411 obcy: IC 416 
Tabliczka zaciskowa 6 9 lub 12 
Dosmarowanie łoŜysk X w.m. 132-180 

w.m. 90 X 
w.m. 100 Wykonania z hamulcem Uchwycenie łoŜyska 
w.m. 112-180 Wykonania z hamulcem,  

IM 1011, 2011, 3011, 3611 

Wszystkie wielkości i wykonania  

Prądu stałego X Hamulec 
Prądu zmiennego X 

Wszystkie wielkości i wykonania  

Odwodnienie śrubowe w.m. 132-180 Wszystkie wielkości i wykonania 
Wykonanie z osłoną z daszkiem X Wszystkie wielkości i wykonania 
Ilość wpustów kablowych 1 2 i więcej 
PołoŜenie skrzynki zaciskowej góra lewo lub prawo 
MoŜliwość obracania skrzynki X o 90° 
Wykonania klimatyczne X TA, TH, MT 
Certyfikaty Deklaracja CE  UL, CSA 

X – brak opcji 
Oznaczenia silników: 

 
 

 

F –  silnik z obc ą wentylacj ą 

S – silnik indukcyjny / na łapach /  

K – kołnierzowy 

L – kołnierzowy na łapach 

nazwa serii np. „g”, „h”, „EE” 

wielko ść wzniosu osi wału np. 100 

Oznaczenie rozmiaru obudowy np. S, M, L 

Liczba biegunów uzwojenia np. 4 

Oznaczenie długo ści pakietu w kadłubie np. „A”, „B” 

(Y) – oznaczenie zwalniaka r ęcznego hamulca 
 

Oznaczenie hamulca: HS – pr ądu stałego; G – pr ądu zmiennego 

1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 10 11- 12
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Przykład oznaczenia silnika standardowego: SKg 100L - 4A   
S - trójfazowy silnik indukcyjny z wirnikiem klatkowym, 
K - kołnierzowy, 
g - seria „g” , 
100 - wznios osi wału 100 mm, 
L - oznaczenie rozmiaru obudowy, 
4 - uzwojenie o 4 biegunach (dla 50 Hz; 1500 obr/min), 
A - oznaczenie długości pakietu. 
 
Silniki elektryczne produkowane s ą zgodnie z obowi ązującymi dyrektywami i normami: 
 

Wymagania  Normy  
 Oznaczenie mi ędzynarodowe  Oznaczenie polskie  
1. Dyrektywa nisko-napięciowa 2006/95/WE (LVD)   
2. Dyrektywa maszynowa * 98/37/WE (MD)                 
3. Kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE (EMC)  
4. Wymagania elektryczne 
 

PN-EN 60034-1 
IEC 60072-1 
EN 60034-2-1 
EN 60034-9 
EN 60034-12 
 

EN 60034-1 
PN-IEC 72-1 
PN-EN 60034-2-1 
PN-EN 60034-9 
PN-EN 60034-12 
 

5. Wymagania mechaniczne IEC 60072-1, EN 50347 
EN 60034-5 
EN 60034-6 
EN 60034-7 
EN 60034-14 

PN-IEC 72-1, PN-EN 50347 
PN-EN 60034-5 
PN-EN 60034-6 
PN-EN 60034-7 
PN-EN 60034-14 

6. Wymagania środowiskowe RoHS – Dyrektywa UE nr 2002/95/EC  „Restriction on 
Hazardous Substances” 

7. System jakości (nr certyfikatu systemu 
jakości - 27992) 

ISO 9001 PN-ISO 9001 
 

* - zgodność z wymogami, pod warunkiem, Ŝe instalacja zostanie prawidłowo wykonana przez producenta 
urządzenia. 
 
Objaśnienia symboli na tabliczce znamionowej. 

 Rodzaj pracy S1 

Forma wykonania 

Stopień ochrony 

Znamionowa 
prędkość  
obrotowa 

Moc 
znamionowa  

Nazwa 
producenta 

Prąd 
znamionowy  

Napięcie 
znamionowe 

Typ silnika 
Częstotliwość 
znamionowa 

Numer 
silnika 

Data wykonania 
miesiąc/rok 

Klasa izolacji / temp. otoczenia jeśli jest inna niŜ 40°C 

Współczynnik 
mocy 

Numer katalogowy 

Sprawność 
znamionowa  

 

Parametry eksploatacyjne i wymiary montaŜowe silników podane są w karcie katalogowej. 
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Formy wykonania maszyn elektrycznych wiruj ących zgodne s ą z PN -EN-60034-7. 

 

Wałek poziomy Wałek pionowy 
 Oznaczenie  Oznaczenie 
 System II System I  System II System I 

 

 
 

IM 1001 

 
 

IM B3 

 

 
 

IM 1011 

 
 

IM V5 

 

 
 

IM 1051 

 
 

IM B6 

 

 
 

IM 1031 

 
 

IM V6 

 

 
 

IM 1061 

 
 

IM B7 

 

 
 

IM 2011 

 
 

IM V15 

 

 
 

IM 1071 

 
 

IM B8 

 

 
 

IM 2031 

 
 

IM V36 

 

 
 

IM 2001 

 
 

IM B35 

 

 
 

IM 3011 

 
 

IM V1 

 

 
 

IM 2101 

 
 

IM B34 

 

 
 

IM 3031 

 
 

IM V3 

 

 
 

IM 3001 

 
 

IM B5 

 

 
 

IM 3611 

 
 

IM V18 

 

 
 

IM 3601 

 
 

IM B14 
  

 
 

IM 3631 

 
 

IM V19 
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Siły działaj ące na ko ńcówk ę wałka nie powinny przekracza ć  
dopuszczalnych warto ści zawartych w poni Ŝszej tabeli . 

Typ silnika Praca pozioma* Praca pionowa 
Ilość biegunów 

 

Fp FpFa2Fa2

Fa1 Fa1

 
 Fp Fa1 = Fa2 Fp Fa1 Fa2 

Sg 80 2 0,44 0,13 0,44 0,10 0,13 
 4 0,51 0,17 0,51 0,12 0,17 
 2 0,68 0,44 0,68 0,35 0,38 

Sh 90 4 0,78 0,44 0,78 0,35 0,38 
 6 0,96 0,44 0,96 0,35 0,38 

 8 1,05 0,44 1,10 0,35 0,38 
 2 0,88 0,46 0,90 0,28 0,40 

Sg 100 4 1,06 0,46 0,98 0,38 0,40 
 6 1,20 0,46 1,10 0,38 0,40 
 8 1,43 0,46 1,30 0,38 0,40 
 2 1,00 0,48 1,00 0,40 0,45 

Sg 112 4 1,45 0,48 1,40 0,40 0,45 
 6 1,62 0,48 1,60 0,40 0,45 
 8 1,85 0,48 1,90 0,40 0,45 
 2 1,82 0,66 1,90 0,43 0,60 

Sg 132 4 2,10 0,66 2,20 0,45 0,60 
 6 2,80 0,66 2,80 0,50 0,60 
 8 2,90 0,66 2,95 0,50 0,60 
 2 2,22 0,98 2,30 0,92 0,95 

Sg 160 4 2,40 0,98 2,40 0,92 0,95 
 6 2,85 1,10 2,90 0,98 1,00 
 8 3,20 1,10 3,20 0,98 1,00 
 2 2,92 1,30 3,00 1,10 1,20 

Sg 180 4 3,60 1,30 3,60 1,10 1,30 
 6 4,00 1,80 4,10 1,40 1,70 
 8 4,45 1,80 4,50 1,50 1,80 

* - siły podane w tabeli przyłoŜone są w połowie długości czopu wału. 
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2.  TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

 
 
Silniki powinny być przewoŜone w opakowaniu, krytymi środkami transportu bez gwałtownych wstrząsów i udarów, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i zawilgoceniem. Podczas transportu opakowanie powinno  
w dostatecznie chronić silnik od uszkodzeń mechanicznych. 
Do transportu pionowego oraz przy przenoszeniu silników bez opakowania naleŜy wykorzystać śruby z uchem 
usytuowaną u góry kadłuba w środkowej części silnika. Zabrania się zaczepiać linę za wystające elementy silnika, 
jak skrzynka zaciskowa, łapy, czop końcowy wału itp. 
 
Silniki naleŜy przechowywać w pomieszczeniach magazynowych, w których: 
� nie mają dostępu pyły, gazy pary Ŝrące oraz inne agresywne wyziewy chemiczne działające niszcząco na 

izolację lub obudowę; 
� maksymalna wilgotność względna nie przekracza 80 % przy 20°C; 
� w przypadku silników z elementami grzejnymi, antykondensacyjnymi moŜna je podłączyć do zasilania, 
� temperatura otoczenia kształtuje się w granicach : - 10°C do + 40°C; 
� nie występują drgania. 
 
W składowanych silnikach przed wpływami atmosferycznymi naleŜy chronić obrobione powierzchnie pokrywając je 
gęstym smarem lub łatwo zmywalnym lakierem antykorozyjnym. 
 

 

3. INSTALOWANIE SILNIKA. 

 
 
3.1 Sprawdzenie silnika przed monta Ŝem.  

Przed montaŜem silnika naleŜy sprawdzić: 
� zgodność dostarczonego silnika z zamówieniem, 
� czy napięcie znamionowe silnika jest zgodne z napięciem sieci, 
� czy silnik w czasie transportu lub magazynowania nie uległ widocznemu uszkodzeniu, 
� czy wirnik silnika obraca się swobodnie (pokręcić ręką), 
� czy temp. otoczenia w miejscu instalowania silnika nie przekracza + 40°C, (dla silników morskich wg przepisów 

towarzystw morskich +45°C lub +50°C), 
� czy będzie zapewniony swobodny przepływ powietrza chłodzącego dla poprawnej pracy silnika,  
 

Minimalny odstęp pomiędzy końcem osłony a innymi elementami:  
� dla w.m. 90 – 15 mm 
� dla w.m. 100 i 112 – 20 mm 
� dla w.m. 132, 160 i 180 – 40 mm  

 
� dokręcenie wszystkich śrub mocujących na silniku. 
 
3.2 Sprawdzenie rezystancji izolacji. 

Sprawdzenie stanu izolacji naleŜy przeprowadzić przed uruchomieniem silnika, jeŜeli zachodzi podejrzenie 
zawilgocenia uzwojeń lub po długotrwałym okresie postoju lub przechowywania (około 6 miesięcy). 
 
Rezystancja izolacji powinna być mierzona napięciem stałym o wartości 500V. 
 

 
 
Minimalna warto ść rezystancji izolacji wzgl ędem obudowy lub mi ędzy fazami w temperaturze 25 °C ± 15°C 
dla nowego lub naprawionego silnika wynosi 10 M ΩΩΩΩ. 
 

UWAGA! 
Podczas dokonywania pomiaru rezystancji oraz bezpo średnio po dokonaniu  pomiaru  
na zaciskach istnieje niebezpieczne napi ęcie dlatego nie wolno ich dotyka ć. Aby 
zapobiec niebezpiecze ństwu pora Ŝenia nale Ŝy rozładowa ć uzwojenia.  

UWAGA! 
Po 3-letni m magazynowaniu silnika nale Ŝy wymieni ć łoŜyska na nowe lub wymieni ć 
smar. 

UWAGA! 
Podczas podnoszenia zestawów nap ędowych nale Ŝy zawsze u Ŝywać uchwytów do 
podnoszenia przeznaczonych do tego celu .  

UWAGA! 
Przed rozpocz ęciem jakichkolwiek prac przy silniku nale Ŝy upewni ć się, Ŝe jest on 
odłączony od napi ęcia zasilaj ącego. 
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W trakcie eksploatacji silnika rezystancja izolacji moŜe spadać, ale nie moŜe być niŜsza niŜ krytyczna warto ść 
rezystancji izolacji, która jest iloczynem mi ędzyprzewodowego napi ęcia zasilaj ącego i stałego 
współczynnika 0,5M ΩΩΩΩ/kV. W przypadku silnika zasilanego z przemiennika częstotliwo ści minimalna 
warto ść rezystancji izolacji silnika wynosi 1 M ΩΩΩΩ. W trakcie pomiaru uzwojenie powinno znajdowa ć się  
w temperaturze pracy.  
 
Przykład dla silnika zasilanego z sieci 3 x 400V: 0,4kV x 0,5MΩ/kV= 0,2 MΩ. 
 
JeŜeli zmierzona rezystancja uzwojeń spadnie poniŜej poziomu krytycznej wartości rezystancji, silnik naleŜy 
natychmiast wycofać z eksploatacji i usunąć przyczynę obniŜenia wartości rezystancji Np. zawilgocenie, 
zanieczyszczenie, uszkodzenie. Po naprawie lub suszeniu naleŜy ponownie sprawdzić stan izolacji. .  
 
W czasie suszenia naleŜy stworzyć takie warunki, aby doprowadzić do usunięcia wilgoci z uzwojenia tzn. zdjąć, co 
najmniej pokrywę skrzynki zaciskowej celem umoŜliwienia wymiany powietrza z wnętrza silnika. W silnikach 
wielkości mechanicznej 132,160 i 180 istnieje moŜliwość spuszczenia kondensatu poprzez odkręcenie korków 
odwadniających zamontowanych w tarczach łoŜyskowych. Zalecana temperatura suszenia wynosi od 60 do 80°C. 
Silnik naleŜy suszyć tak długo, aŜ rezystancja izolacji osiągnie wartość minimalną (2-8h).  
W przypadku silników z elementami grzejnymi suszenia moŜna dokonać przez podłączenie ich do zasilania. Innym 
sposobem suszenia jest zasilanie jednofazowe 2-ch z 3-ech wyprowadzeń silnika napięciem o wartości około 0,2 
napięcia znamionowego. Wtedy wirnik silnika nie będzie się obracał, a wartość pobieranego prądu wyniesie od 25% 
do 35% prądu znamionowego. Podgrzewanie uzwojeń silnika poprzez elementy grzejne lub zasilanie jednofazowe 
zapobiega kondensacji pary wodnej i moŜe być przeprowadzane w całym okresie postoju.  
 
3.3 Nakładanie koła pasowego z ębatego lub połówki sprz ęgła na czop ko ńcowy wału silnika. 

 
Przed nałoŜeniem koła pasowego /klinowego/ zębatego lub połówki sprzęgła na czop końcowy wału silnika naleŜy:  
� usunąć z powierzchni czopa końcowego ewentualnie ślady okaleczeń, 
� usunąć z czopa końcowego warstwę lakieru ochronnego, 
� oczyszczony czop końcowy lekko powlec smarem, 
� oczyścić z zabezpieczeń antykorozyjnych tarczę kołnierzową, 
Nakładanie koła pasowego /klinowego/ zębatego lub połówki sprzęgła, naleŜy dokonać przy pomocy odpowiedniego 
przyrządu zgodnie z rys. 1 – wykorzystując do tego celu gwintowany nakiełek czopa końcowego.  
 

 
Rys. 1 

 
 

JeŜeli jest konieczne to nakładaną piastę sprzęgła lub koła / pasowe, zębate / moŜna podgrzać do około 80°C. 
W przypadku braku specjalnego oprzyrządowania, podgrzane sprzęgło lub koło pasowe, zębate nabijać młotkiem 
przy pomocy odpowiedniej tulei, podpierając równocześnie przeciwległy koniec wału, aby uderzenia przejmowane 
były przez podporę a nie łoŜyska. 
Po nałoŜeniu koła pasowego, klinowego, zębatego lub połówki sprzęgła na czop końcowy, naleŜy je zabezpieczyć 
przed zsunięciem się wału, za pomocą śruby z podkładką, wkręconej w gwintowany otwór nakiełka. 
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3.4 Ustawienie silnika 

Silnik naleŜy ustawić w takim połoŜeniu, do jakiego jest konstrukcyjnie przystosowany w miarę moŜliwości tak, aby 
był łatwo dostępny do kontroli i czynności związanych z konserwacją w czasie eksploatacji. 
Silnik na łapach moŜna mocować wprost na śrubach fundamentowanych albo na saniach naciągowych 
umoŜliwiających regulację naciągu pasów. 
 
Przy łączeniu silnika z urządzeniem napędzanym, za pomocą sprzęgła, naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
zachowanie współosiowości wałów: silnika i urządzenia napędzanego - jak pokazano na rys. 2. 
 
Do napędów pasowych zaleca się stosować przekładnie z pasami klinowymi, w których występuje: 
� mniejszy poślizg, 
� cichsza praca, 
� mniejsze naciągi pasów. 
 
Mniejszy naciąg pasa powoduje mniejsze naraŜenie na uszkodzenia łoŜyska silnika od strony napędowej. 
 
Poprawny monta Ŝ oraz dobrze wywarzony element sprz ęgający ma zasadniczy wpływ na drgania i cich ą 
pracę napędu. 
 

 
  

3.5 Podłączenie silnika do sieci zasilaj ącej. 

 
 
KaŜdy silnik ma przytwierdzoną do kadłuba tabliczkę znamionową. Na tabliczce tej podane są między innymi: 
� napięcia zasilania – dopuszczalna odchyłka ±5% nie powodująca konieczności obniŜki mocy; 
� częstotliwość napięcia zasilającego- – dopuszczalna odchyłka ±2% nie powodująca konieczności obniŜki mocy; 
� połączenia uzwojenia 3-fazowego w gwiazdę (Y) lub trójkąt (∆); 
� wielkość pobieranego prądu przy obciąŜeniu znamionowym. 
 
W skrzynce znajduje się tabliczka zaciskowa z 3 lub 6-cioma zaciskami. Kable zasilające powinny być 
wprowadzone do skrzynki zaciskowej poprzez dławnice lub dławiki. Skręcone wpusty kablowe powinny 
uniemoŜliwiać w czasie eksploatacji silnika wnikanie wody i kurzu do wnętrza skrzynki zaciskowej. Zakres dławienia 
dławnic podaje załącznik nr 1. 
Przewody zasilające powinny być wyposaŜone w końcówkę kablową. Wartości momentów, z jakimi naleŜy dokręcać 
nakrętki i śruby połączeń elektrycznych podaje załącznik nr 2. 
Szczegółowe przepisy z zakresu instalowania silników elektrycznych podaje w PN-E-05012. 

UWAGA! 
Przewód uziemiaj ący lub ochronny nale Ŝy przył ączyć do zacisku oznaczonego znakiem 

uziemienia  znajduj ącym si ę w skrzynce zaciskowej lub na kadłubie.  
Przekroje przewodów uziemiaj ących podaje zał ącznik nr 3. 
 

Ustawienie     Dopuszczalna maksymalna nie współosiowość  
prawidłowe      a = 0,25 mm 

       b = b2 - b1 = 0,1mm/∅ 200mm 
 

Rys.2 Ustawienie silnika  
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3.5.1 Rozruch bezpo średni (DOL). 
KaŜdy silnik jest przystosowany do uruchomienia bezpośredniego. 
W przypadku tabliczki 3-zaciskowej silnik jest przewidziany na jedno napięcie podane na tabliczce znamionowej. 
Rozruch bezpośredni moŜe się odbyć przez bezpośrednie włączenie do sieci po ustaleniu, Ŝe napięcie 
międzyprzewodowe sieci zasilającej jest równe napięciu znamionowemu podłączonego silnika.  
 
W przypadku tabliczki 6-zaciskowej naleŜy za pomocą dostarczonych złączek utworzyć właściwe skojarzenie faz 
tzn. Y lub ∆, a zasilanie podłączyć na zaciski wg schematu połączenia dołączonego do silnika– załącznik nr 4. 
 
Przykład: silnik opisany 230∆/400Y V moŜna połączyć na dwa sposoby w zaleŜności od sieci zasilającej: 
� w ∆ jeśli napięcie międzyprzewodowe wynosi 3 x 230V lub 
� w Y jeśli napięcie międzyprzewodowe wynosi 3 x 400V. 

3.5.2 Rozruch po średni (0-Y- ∆∆∆∆). 

Rozruch 0-Y-∆ moŜe być przeprowadzany tylko na silnikach z 6–cioma wyprowadzeniami z jednego uzwojenia,  
a napięcie zasilające musi być równe napięciu znamionowemu silnika w połączeniu ∆. NaleŜy usunąć złączki  
z tabliczki zaciskowej. 

 
Rozruch pośredni stosuje się w celu ograniczenia prądu rozruchowego silnika i duŜych spadków napięć w sieci pod 
wpływem duŜych prądów rozruchowych. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe silnik o połączeniu znamionowym w ∆ przy 
połączeniu w Y ma 3-krotnie niŜszy moment rozruchowy, dlatego rozruch 0-Y-∆ naleŜy wykonywać bez obciąŜenia 
lub przy moŜliwie niskim obciąŜeniu. Rozruch polega na uruchomieniu silnika przy połączeniu Y, a po osiągnięciu 
przez silnik stabilnej prędkości obrotowej przełączeniu w ∆. Jeśli silnik przy połączeniu w Y nie moŜe ruszyć naleŜy 
zrezygnować z rozruchu 0-Y-∆ i próbować rozruchu bezpośredniego. Jeśli rozruch dalej jest niemoŜliwy naleŜy 
przeanalizować warunki rozruchu i dobór silnika.  
 
Przykład: uruchomienie silnika opisanego 400∆/690YV lub 400∆V zasilanego z sieci 3 x 400V: 
� połączenie w Y – praca 10s,  
� przełączenie w ∆ - praca ciągła, 
� obciąŜyć silnik. 
 
Szczegółowe przepisy z zakresu instalowania silników elektrycznych moŜna znaleźć w PN-E-05012. 

3.5.3 Kierunek obrotów. 
Standardowo kierunek obrotów jest zgodny z ruchem wskazówek zegara patrząc od strony napędowego końca 
wału, gdy fazy zasilania L1, L2, L3 podłączone są zgodnie z dołączonym do silnika schematem - załącznik nr 4.  
Aby zmienić kierunek obrotów naleŜy zamienić dowolne dwie fazy zasilania.  

3.5.4 Zabezpieczenie termiczne uzwoje ń – wykonanie na zamówienie. 
W silnikach stosowane są dwa rodzaje zabezpieczeń termicznych: 
� termobimetalowe, 
� pozystorowe. 
Zaciski pozystorowych czujników temperatury naleŜy połączyć z odpowiednimi zaciskami wejściowymi na 
przekaźniku rezystancyjnym, natomiast zaciski termobimetalowych rozwiernych czujników temperatury moŜna 
podłączyć bezpośrednio do obwodu zabezpieczenia silnika (rys. 4). 
Silniki, w których uzwojenia stojana mają zabudowane zabezpieczenia termiczne posiada  
w skrzynce zaciskowej wyprowadzone początek i koniec szeregowo połączonych czujników temperatury 
podłączonych do dodatkowej listwy zaciskowej.  
 
Wykorzystanie czujników termokontaktowych. 
W uzwojeniu silnika umieszczane są trzy połączone szeregowo termokontakty (rys.3). KaŜdy z nich jest 
umieszczony w innej fazie. 

   Rys. 3  T 1 T 1  
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Przykładowy układ zasilania silnika z zabezpieczeniem termicznym termokontaktami przedstawiono na rysunku 4a. 
 

 
Rys. 4 

Parametry techniczne termokontaktu S01.150.05: 
� temperatura rozwarcia styku - 150ºC ±5ºC 
� napięcie znamionowe – 250V, 50 ÷ 60Hz  
� obciąŜenie: 
� 2,5A przy cosφ=1 
� 1,6A przy cosφ=0,6 
� obciąŜenie max  –  4,0A przy cosφ=1 
� zestyk – normalnie zamknięty 
� wytrzymałość elektryczna izolacji – 2,0kV 
� rezystancja  - <50mΩ 

 
W bimetalowych czujnikach temperatury ze stykami rozwieranymi, ciągłość obwodu naleŜy sprawdzać w stanie 
zimnym, prądem nieprzekraczającym prądu pracy czujników. Napięcie wyŜsze od znamionowego moŜe 
spowodować uszkodzenie zabezpieczenia termicznego uzwojenia. 
 
Wykorzystanie czujników pozystorowych. 
W uzwojeniu silnika umieszczone są trzy połączone szeregowo pozystory (Rys 5). KaŜdy z nich jest umieszczony w 
innej fazie.  

  Rys. 5   

Wyprowadzenia czujników nie wolno podłączać bezpośrednio na zaciski stycznika. NaleŜy podłączyć je do zacisków 
przekaźnika rezystancyjnego (np.: RRx-12). Przykładowy układ zasilania silnika z zabezpieczeniem termicznym 
pozystorami przedstawiono na rys. nr 4b. 
Parametry techniczne pozystora STM 140 EK: 
� rezystancje: 

♦ TN = 140ºC 
♦ dla temp  20°C do T N-20K – 20 Ω do 250 Ω 
♦ dla temp TN-5K – <550 Ω 
♦ dla temp TN+K5 - >1330 Ω 
♦ dla temp TN+15K - >4000 Ω 

� napięcie znamionowe - ≤2,5V- 
� napięcie maksymalne - 30V-  
� wytrzymałość elektryczna izolacji – 2,5kV 

3.5.5 Grzałki antykondensacyjne.  
Grzałki antykondensacyjne stosuje się w przypadkach zagroŜenia kondensowaniem się pary wodnej wewnątrz 
silnika. Zjawisko kondensacji pary wodnej moŜe wystąpić podczas długotrwałego postoju zimnego silnika  
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w wilgotnym powietrzu. Wtedy na kilka godzin przed uruchomieniem silnika naleŜy włączyć grzałki, a po osuszeniu 
sprawdzić wartość rezystancji izolacji wg rozdz. 3.2 lub zasilać grzałki podczas całego postoju.  
W silnikach wielkości mechanicznej 132,160 i 180 istnieje moŜliwość spuszczenia kondensatu poprzez odkręcenie 
korków odwadniających zamontowanych w tarczach łoŜyskowych. 
Nie nale Ŝy zasila ć grzałek podczas pracy silnika. 
Standardowe wykonanie grzałek: 2 grzałki po 25W na napięcie 230V z trzema wyprowadzeniami.  
Przy połączeniu równoległym napięcie zasilania wynosi moŜe wynosić 200-240V, natomiast połączenie szeregowe 
grzałek pozwala na zasilanie napięciem 400-480V.  
 

4. OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH. 

4.1   Zasady bezpiecze ństwa pracy. 
Celem uniknięcia nieszczęśliwych wypadków podczas eksploatacji silników elektrycznych naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
� obsługa silników elektrycznych powinna znać przepisy bezpieczeństwa pracy dotyczące urządzeń elektrycznych 

i ich eksploatacji i w Ŝadnym przypadku silnik nie powinien pracować bez sprawnego uziemienia. 
Jakość uziemienia lub zerowania naleŜy okresowo sprawdzać ze względu na moŜliwość rozluźnienia styków  
i ich skorodowania. Nie wolno wykonywać jakichkolwiek napraw w czasie pracy silnika; 

� konserwacje, przeglądy lub naprawy silników, wolno przeprowadzać jedynie na silniku odłączonym od sieci 
zasilającej; 

� silnik powinien być uziemiony lub zerowany zgodnie z aktualnymi w tym zakresie przepisami. Jakość uziemienia 
(zerowania) naleŜy okresowo sprawdzać; 

� silnik nie moŜe pracować bez osłony wentylatora zewnętrznego oraz bez osłony sprzęgła lub przekładni 
pasowych, klinowych lub zębatych albo z odsłoniętymi częściami przewodzącymi prąd, 

� kaŜde pomieszczenie ruchu elektrycznego powinno być wyposaŜone w gaśnicę z czynnikiem gaszącym nie 
przewodzącym prądu elektrycznego, 

� w miejscu instalacji powinny być dostępne urządzenia zabezpieczające przed wypadkami zgodne z lokalnymi 
przepisami bezpieczeństwa. 

 
4.2   Uruchomienie silnika i jego eksploatacja. 
Przed uruchomieniem przygotowanego silnika wg rozdz. 3, naleŜy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania układu 
sterowania na silniku nieobciąŜonym. NaleŜy sprawdzić czy realizowana jest zmiana prędkości obrotowej i czy silnik 
ma właściwy kierunek wirowania.  
Uruchomienie silnika moŜe nastąpić przez: 
� włączenie do sieci bezpośrednio, 
� włączenie pośrednie 0-Y-∆. 
Oba sposoby opisano dokładniej w rozdz. 3.5. 
 
Dopuszczalna ilość kolejnych rozruchów uzaleŜniona jest od stopnia trudności rozruchu i ograniczona 
opuszczalnym przyrostem temperatury dla danej klasy ciepłoodporności izolacji. 

 
W czasie eksploatacji silnika, naleŜy na bieŜąco sprawdzać prawidłowość jego pracy jak:  
� stan nagrzewania się silnika na kadłubie – w niektórych typach silników przyrost temperatury kadłuba moŜe 

dochodzić nawet do 70K; 
� poprawność pracy łoŜysk – która objawia się cichym, równomiernym szumem, 
� czy nie występują nadmierne drgania silników, 
� stan zesprzęglenia silnika z maszyną napędzaną, 
� pobór prądu nie powinien przekraczać wartości znamionowej. 
 

Normalna trwała praca, moŜe się odbywać przy wahaniach napięcia zasilającego nie przekraczających ± 5% 
napięcia znamionowego i ± 2% częstotliwości znamionowej.  

 
Silnik naleŜy natychmiast wyłączyć w przypadku : 
� wydobywania się dymu, ognia itp. z silnika lub instalacji; 
� nadmiernego grzania się silnika; 
� wyraŜnego spadku obrotów; 
� uszkodzenia się wentylatora zewnętrznego; 
� uszkodzenia maszyny napedzanej; 
� gdy z róŜnych innych przyczyn dalszy ruch silnika i urządzenia napędzanego, stanowi zagroŜenie dla otoczenia. 
Ponowne uruchomienie silnika i urządzenia moŜe nastąpić po usunięciu wszystkich zaistniałych uszkodzeń. 
4.3 Współpraca silników z przemiennikami cz ęstotliwo ści. 

Silniki standardowe zasilane napięciem zmiennym do 400V serii Sg i Sh produkowane przez FME Indukta mają 
układ izolacji pozwalający na zasilanie ich poprzez przemienniki częstotliwości. Ze względów cieplnych nie zaleca 
się zasilania z przemiennika silników progresywnych serii PSg lub PSh.  
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Przemienniki te pozwalają na regulację prędkości obrotowej silnika. Nie naleŜy przekraczać maksymalnych 
prędkości obrotowych silnika podanej w poniŜszej tabeli: 
 

2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 Wielkość mechaniczna 
obr/min 

90 ÷112 5200 3600 2400 2000 
132 ÷ 200 4500 2700 2400 2000 

 
Uwaga: W przypadku regulacji cz ęstotliwo ści (pr ędko ści obrotowej) powy Ŝej 200% częstotliwo ści 
znamionowej zaleca si ę stosowanie silników z obcym chłodzenim i lepszym w ywaŜeniem. 
 
Regulacja prędkości obrotowej w zaleŜności od momentu obciąŜenia, moŜe być dokonywana tylko w zakresie 
przedstawionym na poniŜszym wykresie natomiast dopuszczalne obciąŜenie momentem silników indukcyjnych  
z obcym chłodzeniem w zaleŜności od częstotliwości napięcia zasilającego przedstawia wykres 2. 
 

Dopuszczalne obci ąŜenie m om entem  silników  
indukcyjnych z chłodzeniem  w łasnym  produkcji FME 

Indukta w  zale Ŝno śći od cz ęstotliwo ści napi ęcia 
zasilaj ącego. 
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Wykres 1. 

 

Dopuszczalne obciąŜenie momentem silników 
indukcyjnych z chłodzeniem obcym produkcji FME 

Indukta w zaleŜność i od częstotliwości napięcia 
zasilającego.
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Wykres 2. 

Analizując wzór: ][min  n

[kW] P9550
[Nm] M

1−

⋅=
 moŜna zauwaŜyć, Ŝe wzrostowi prędkości obrotowej przy zachowaniu 

stałego momentu towarzyszyć musi wzrost mocy. Przy prędkościach powyŜej prędkości znamionowej wzrost mocy 
powodowałby wzrost prądu pobieranego przez silnik, co powoduje nadmierne nagrzewanie się silnika. Z tego 
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powodu przy prędkościach obrotowych większych od znamionowych moment obciąŜenia na wale musi zostać 
zmniejszony. Podczas pracy silnika z prędkościami obrotowymi większymi od znamionowej naleŜy zwracać uwagę 
na prąd pobierany przez silnik i nie dopuścić do tego, by był on większy od znamionowego.  
Podczas pracy z prędkością większą od znamionowej rośnie poziom hałasu i drgań oraz moŜe wystąpić 
zmniejszenie Ŝywotności łoŜysk. Uwaga: nie przekraczać prędkości obrotowej podanej w tabeli 1. 
 
Sposobami eliminacji tych niekorzystnych zjawisk mogą być:  
� stosowanie filtrów dU/dt wygładzających przebieg napięcia wyjściowego, 
� zablokowanie w falowniku częstotliwości, przy której występują niekorzystne zjawiska, 
� zmiana częstotliwości nośnej (kluczowania tranzystorów), 
� korekta innych parametrów falownika. 
 
Stosunek napięcia wyjściowego do częstotliwości wyjściowej przemiennika częstotliwości w zakresie do 
częstotliwości znamionowej jest stały, co stanowi warunek uzyskania stałego momentu na wale silnika. PowyŜej 
częstotliwości znamionowej wartość napięcia jest stała, co wynika z wartości napięcia zasilania przemiennika. 
Dysponując silnikiem, dla którego napięcie znamionowe przy połączeniu w gwiazdę jest równe napięciu 
znamionowemu przemiennika częstotliwości, moŜna ten silnik połączyć w trójkąt. Jego napięcie znamionowe będzie 

wynosiło teraz  
kaprzemienni

kaprzemienni U577,0
3

U
⋅≈

. UmoŜliwi to wydłuŜenie zakresu pracy przy momencie znamionowym  
do 86,6 Hz. NaleŜy nową wartość napięcia znamionowego silnika wprowadzić do przemiennika częstotliwości.  
 Uwaga: W przypadku dokonywania powyŜszych przełączeń zaleca się skonsultowanie nowych nastaw 
przemiennika częstotliwości z dostawcą przemiennika. 
 
Przykład: Dysponując silnikiem 230∆/400Y połączonym w gwiazdę oraz przemiennikiem częstotliwości o napięciu 

wyjściowym 
V400U kaprzemienni ≤

(stosunek U/f=8) łączymy silnik w trójkąt (Un=230V) i ustawiamy ten parametr  
w przemienniku (U/f=4,6). Dzięki temu zakres regulacji przy stałym momencie na wale silnika wzrasta do 86,6Hz. 
 
Wytrzymało ść napięciowa izolacji. 
 

Silniki do 400V AC mają układ izolacyjny zgodny z normą IEC TS 60034-17, odporny na impulsy 
1.35kV/1µs. W przypadku uŜycia przemienników bez Ŝadnej redukcji impulsów napięciowych silniki te są 
odpowiednie do pracy w systemach napędowych zasilanych napięciem tylko do 400V AC w ograniczonym zakresie 
długości kabli. W przypadku uŜycia urządzeń filtrujących silniki te mogą być uŜywane w systemach napędowych 
zasilanych napięciem do 690V AC i bez limitu długości kabli. 

Zalecane jest stosowanie filtrów na wyjściu falownika, które znacząco eliminują problemy z przepięciami, 
zjawiska akustyczne, zmniejszają tętnienia prądu. Filtry zabezpieczają izolacje silnika i wydłuŜają czas eksploatacji 
silników.  
 
4.4 Usterki w pracy silników oraz ich usuwanie. 

Usterki mogące być powodem najczęściej występujących niedomagań silników ujęto w poniŜszej tabeli. 
 

USTERKA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 
Silnik przeciąŜony Zmniejszyć obciąŜenie. 
Nieprawidłowe zasilanie. Sprawdzić napięcie na zaciskach 

kabla zasilającego, sprawdzić 
podłączenie przewodów 
zasilających, sprawdzić nastawy 
przemiennika częstotliwości-usunąć 
przyczynę. 

Nieprawidłowy układ połączeń. Sprawdzić połączenie ze 
schematem dostarczonym wraz z 
silnikiem. 

Uszkodzenie wirnika. Poszukać pękniętych prętów lub 
pierścieni końcowych. 

Zwarcie w uzwojeniu silnika lub 
nieprawidłowe połączenie 
uzwojenia. 

Usunąć zwarcia, usunąć złe 
połączenie uzwojenia lub przezwoić 
silnik. 

Przepalone bezpieczniki. Wymienić przepalone bezpieczniki 
na bezpieczniki odpowiedniego typu 
i odpowiednich wartościach 
znamionowych.  

Silnik przy biegu jałowym nie rusza 
lub rusza cięŜko 

Automatyczne wyłączenie wywołane Sprawdzić ustawienia rozrusznika. 
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przez przeciąŜenie. 
Przerwany obwód zasilania lub 
sterowania. 

Gdy przełącznik jest zamknięty, 
słychać brzęczenie. Sprawdzić luzy 
w połączeniach przewodów. 
Sprawdzić równieŜ czy wszystkie 
zestyki sterownicze są zamknięte. 

 

Uszkodzenia mechaniczne. Sprawdzić czy silnik i napęd 
obracają się swobodnie. Sprawdzić 
łoŜyska i smarowanie. 

Jedna faza moŜe być otwarta. Sprawdzić czy na liniach nie ma 
przerwanej fazy.  

Zły dobór silnika. Zmienić typ lub wielkość. 
Skontaktować się z dostawcą 
urządzenia lub projektantem.  

PrzeciąŜenie. Zmniejszyć obciąŜenie. 
Niskie napięcie. Sprawdzić czy zachowane jest 

napięcie określone na tabliczce 
znamionowej. Sprawdzić 
połączenie. 

Utknięcie silnika 

Przerwany obwód zasilania lub 
sterowania. 

Przepalone bezpieczniki, sprawdzić 
przekaźnik obciąŜeniowy, stojan i 
przyciski sterownicze. 

Szczelina powietrzna hamulca 
przekroczyła wartość maksymalną. 

Dokonać regulacji szczeliny. 

Zbyt niskie napięcie zasilania 
U<0,9Uzn 

PodwyŜszyć napięcie zasilania. 

Przerwa w obwodzie zasilania. Sprawdzić i usunąć uszkodzenie. 

Odhamowanie silnika nie następuje 
mimo włączenia zasilania (dotyczy 
silników z hamulcem) 

Przerwa w cewce elektromagnesu. Dokonać wymiany elektromagnesu 
hamulca. 

Silnik rusza, a następnie zatrzymuje 
się. 

Awaria zasilania. Sprawdzić luźne połączenie linii 
zasilającej, bezpieczników i 
sterowania. 

Zły dobór silnika. Skontaktować się z dostawcą 
urządzenia lub projektantem w celu 
ustalenia odpowiedniego typu. 

Napięcie na zaciskach silnika jest 
zbyt niskie z powodu spadku 
napięcia na kablach zasilających. 

Sprawdzić czy przewody mają 
odpowiedni rozmiar. 

Nieprawidłowe zasilanie. Sprawdzić napięcie na zaciskach 
kabla zasilającego, sprawdzić 
podłączenie przewodów 
zasilających, sprawdzić nastawy 
przemiennika częstotliwości-usunąć 
przyczynę. 

Zbyt duŜe początkowe obciąŜenie 
silnika. 

Sprawdzić przewidzianą wartość 
obciąŜenia rozruchowego silnika. 

Zwarcie w uzwojeniu stojana lub 
zwarcie do korpusu (do ziemi). 

Wyszukać i usunąć zwarcie 
(przezwoić silnik). 

Silnik nie osiąga zadanej prędkości 

Pęknięte pręty wirnika lub luźny 
wirnik. 

Sprawdzić czy w pobliŜu pierścieni 
nie ma pęknięć. W przypadku 
częstych napraw konieczny moŜe 
być nowy wirnik. 

Silnik przeciąŜony. Zmniejszyć obciąŜenie. 
Nieprawidłowe zasilanie. Sprawdzić napięcie na zaciskach 

kabla zasilającego, sprawdzić 
podłączenie przewodów 
zasilających, sprawdzić nastawy 
przemiennika częstotliwości-usunąć 
przyczynę. 

Zwarcie w uzwojeniu stojana lub 
zwarcie do korpusu (do ziemi). 

Wyszukać i usunąć zwarcie 
(przezwoić silnik). 

Przerwy w połączeniu lub uzwojeniu 
silnika. 

Wyszukać i usunąć przerwę. 

Nadmierne nagrzewanie się silnika 
(z hamulcem) 

Nieprawidłowe połączenie zasilania. Podłączyć silnik zgodnie ze 



   
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  - SILNIKI INDUKCYJNE 3-FAZOWE KLATKOWE 16/32 
DATA WYDANA: 14.04.2009 - EDYCJA 2 

schematem. 
Za duŜa liczba rozruchów na 
godzinę. 

PrzedłuŜyć przerwy w pracy silnika 
względnie zmniejszyć liczbę łączeń. 

Za duŜa liczba rozruchów na 
godzinę. 

PrzedłuŜyć przerwy w pracy silnika 
względnie zmniejszyć liczbę łączeń. 

Otwory wentylacyje osłony 
przewietrznika lub wspornika mogą 
być zatkane zabrudzeniami, 
uniemoŜliwiając odpowiednią 
wentylacje silnika. 

Oczyścić otwory wentylacyjne i 
sprawdzić ciągłość strumienia 
powietrza z silnika. 
 

Szczelina między rdzeniem a 
przyciągniętą zworą hamulca 
lokalnie jest większa od 0,06mm. 

Usunąć ewentualne 
zanieczyszczenia i wyregulować. 

Bicie wzdłuŜne czoła zamka dla 
hamulca względem osi wału 
większe niŜ 0,05mm. 

Poprawić prostopadłość zamka do 
osi wału poprzez montaŜ lub 
obróbkę. 

Zbyt niskie napięcie zasilania 
hamulca (HZg, HYg) U<0,9Uzn   

PodwyŜszyć napięcie zasilania. 

Mały, utrudniony przepływ powietrza 
chłodzącego hamulca. 

Poprawić chłodzenie hamulca. 
 

 

Zbyt duŜa intensywność pracy 
hamulca. 

Zmniejszyć liczbę łączeń na 
godzinę. 

Szczelina powietrzna hamulca 
przekroczyła wartość maksymalną. 

Dokonać regulacji szczeliny.   

ZuŜycie okładziny tarczy 
hamulcowej. 

Dokonać wymiany tarczy 
hamulcowej. 

Zanieczyszczone powierzchnie 
cierne hamulca. 

Oczyścić, zatłuszczoną tarczę 
hamulcową wymienić 

Spadek momentu hamującego 
hamulca (dotyczy silnika z 
hamulcem). 
 
 

Uszkodzone spręŜyny hamulca. Dokonać wymiany spręŜyn. 
Niesymetria napięć zasilających.  Sprwadzić i usunąć przyczynę 

asymetrii napięć zasilających. 
Zwarcie w uzwojeniu stojana lub 
zwarcie do korpusu (do ziemi). 

Wyszukać i usunąć zwarcie 
(przezwoić silnik). 

Przerwy w połączeniu lub uzwojeniu 
silnika. 

Wyszukać i usunąć przerwę. 

Asymetria natęŜenia prądu w 
przewodach zasilających. 

Uszkodzenie klatki wirnika. Wymienić wirnik. 
Nadmierne obiąŜenie. Zmniejszyć obciąŜenie. 
Niskie napięcie podczas rozruchu Sprawdzić czy przewody mają 

odpowiedni rozmiar. 
Niewłaściwe ustawienia 
przemiennika.  

Skorygować ustawienia. 

Uszkodzony wirnik klatkowy. Wymienić wirnik na nowy. 

Silnik rozpędza się zbyt długo i (lub) 
pobiera duŜy prąd. 

Zastosowano zbyt niskie napięcie. Skontaktować się z zakładem 
energetycznym w celu zwiększenia 
poziomu mocy. 

Nieprawidłowy kierunek obrotów Nieprawidłowa kolejność faz. Odwrócić połączenia w silniku lub na 
tablicy rozdzielczej. 

Zacieranie wirnika lub 
przewietrznika. 

Wyszukać i usunąć uszkodzenie 
mechaniczne (wirnik, koło pasowe, 
sprzęgło, przewietrznik i wywarzyć 
dokładnie). 

Zwarcie do korpusu (do ziemi). Wyszukać i usunąć zwarcie 
(przezwoić silnik). 

Przerwa w połączeniu lub uzwojeniu 
silnika. 

Wyszukać i usunąć przerwę. 
 

Nieprawidłowy układ połączeń Podłączyć właściwie silnik. 

W czasie rozruchu silnika następuje 
zadziałanie wyzwalaczy 
nadprądowych. 

Niewłaściwe nastawienie zakresu 
przeciąŜenia wyzwalacza 
termicznego. 

Właściwie ustawić zabezpieczenie 
przeciąŜeniowe. 

Silnik przeciąŜony. Zmniejszyć obciąŜenie. Liczba obrotów przy obciąŜeniu 
spada (poślizg rośnie). 
 

Nieprawidłowe zasilanie. Sprawdzić napięcie na zaciskach 
kabla zasilającego, sprawdzić 
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podłączenie przewodów 
zasilających, sprawdzić nastawy 
przemiennika częstotliwości-usunąć 
przyczynę. 
 

Zwarcie w uzwojeniu stojana lub 
zwarcie do korpusu (do ziemi). 

Wyszukać i usunąć zwarcie 
(przezwoić silnik). 

Przerwa w połączeniu lub uzwojeniu 
silnika. 

Wyszukać i usunąć przerwę. 
 

Nieprawidłowy układ połączeń. Podłączyć właściwie silnik. 

 
 
 
 
 
 
 

Zasilanie jednofazowe. Sprawdzić napięcie na zaciskach 
kabla zasilającego, sprawdzić 
podłączenie przewodów 
zasilających. 

Silnik przeciąŜony. Zmniejszyć obciąŜenie. 
Nieprawidłowe zasilanie. Sprawdzić napięcie na zaciskach 

kabla zasilającego, sprawdzić 
podłączenie przewodów 
zasilających, sprawdzić nastawy 
przemiennika częstotliwości-usunąć 
przyczynę. 

Uszkodzenie wirnika. Poszukać pękniętych prętów lub 
pierścieni końcowych. 

Zwarcie w uzwojeniu silnika lub 
nieprawidłowe połączenie 
uzwojenia. 

Usunąć zwarcie, usunąć złę 
połączenie uzwojenia lub przezwoić 
silnik. 

Przerwa w połączeniu lub uzwojeniu 
silnika. 

Wyszukać i usunąć przerwę  
 

Nieprawidłowy układ połączeń. Podłączyć właściwie silnik. 
Niewłaściwe nastawienie zakresu 
przeciąŜenia wyzwalacza 
termicznego. 

Właściwie ustawić zabezpieczenie 
przeciąŜeniowe. 

PrzeciąŜony wyzwalacz termiczny 
wyłącza silnik podczas pracy. 

Zasilanie jednofazowe. Sprawdzić napięcie na zaciskach 
kabla zasilającego, sprawdzić 
podłączenie przewodów 
zasilających, sprawdzić nastawy 
przemiennika częstotliwości-usunąć 
przyczynę. 

Silnik źle wyosiowany. Wyosiować ponownie. 
Słabe mocowanie. Wzmocnić podstawę. 
Sprzęgło niewywaŜone. Wywarzyć sprzęgło. 
NiewywaŜone urządzenie 
napędzane. 

Wywarzyć urządzenie napędzane. 

Uszkodzenie łoŜyska. Wymienić łóŜysko. 
Niewyosiowane łoŜyska. Odpowiednio wyosiować. 
Przesunięte obciąŜniki wywaŜania. Wywarzyć silnik. 
NiewywaŜeniem zespołu silnika i 
sprzęgła. 

Wywarzyć zespół. 

Silnik wielofazowy pracuje z jedną 
fazą 

Sprawdzić czy silnik nie ma 
przerwanego obwodu. 

Silnik wibruje. 

Nadmierny luz osiowy Wyregulować łoŜysko lub dodać 
podkładkę. 

Ocieranie wentylatora o pokrywę. Wyeliminować tarcie. 
Uderzanie wentylatora o osłonę Wyczyścić wentylator i osłonę, 

sprawdzić mocowanie wentylatora 
na wale. 

Zgrzytanie.. 

Luz na płycie fundamentowe. Dokręcić śruby mocujące. 
Niejednolita szczelina powietrzna. Sprawdzić i poprawić mocowania 

wspornika lub łoŜysk. 
Hałaśliwa praca. 
 
 
 
 
 

Części wirujące niewywarzone. Wyszukać i usunąć uszkodzenie 
mechaniczne (wirnik, koło pasowe, 
sprzęgło, przewietrznik i wywarzyć 
dokładnie). 
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Za dyŜy naciąg pasa. Poprawić ustawienie silnika i naciąg 
pasa. 

 
 
 
 
 

Niewłaściwe zesprzęŜenie silnika z 
maszyną napędzaną. 

Wymienić łoŜyska. Poprawić 
ustawienie silnika i naciąg pasa. 

Przerwa w obwodzie 
elektromagnesu hamulca. 

Wymienić elektromagnes. 

Przerwa w przewodzie zasilającym 
hamulca. 

Usunąć uszkodzenie. 

Szczelina powietrzna hamulca 
przekroczyła wartość maksymalną. 

Dokonać regulacji szczeliny. 

Brzęczenie hamulca podczas 
włączenia zasilania. 

Zbyt niskie napięcie zasilania 
U<0,9Uzn   

PodwyŜszyć napięcie. 

Wygięty lub skaczący wał. Wyprostować lub wymienić wał. 
Nadmierne naciągnięcie pasa. Zmniejszyć naciągnięcie pasa. 
Koło pasowe zbyt daleko. Przesunąć koło pasowe bliŜej 

łoŜyska silnika. 
Zbyt mała średnica koła pasowego. UŜyć większych kół pasowych. 
Niewspółosiowość. Poprawić poprzez ponowne 

osiowanie napędu. 
Mała ilość smaru w silnikach z 
dosmarowaniem łoŜysk. 

Zapewnić odpowiednią jakość 
smaru w łoŜyskach. 

ZuŜycie lub zanieczyszczenie 
smaru. 

Wymienić łoŜyska lub jeśli jest to 
moŜliwe wyczyścić i uŜyć nowego 
smaru. 

Nadmiar smaru. Zmniejszyć ilość smaru, łoŜysko nie 
powinno być wypełnione więcej niŜ 
w połowie. 

PrzeciąŜenie łoŜyska. Sprawdzić wyosiowanie, nacisk 
boczny i wzdłuŜny. 

Grzanie się łoŜysk. 

Pęknięte kulki łoŜyska lub szorstkie 
kanały. 

Wymienić łoŜysko, wcześniej 
dokładnie wyczyścić obudowę. 

Uszkodzenie łoŜysk. Wymienić łoŜyska. Silnik zaciera. 
Poluzowanie śruby mocującej tarczy 
do korpusu. 

Wszystkie śruby mocujące dokręcić. 
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5. KONSERWACJA SILNIKA. 

Dla utrzymania silnika w pełnej sprawności technicznej naleŜy na bieŜąco usuwać wszelkie dostrzeŜone w czasie 
eksploatacji uszkodzenia. 
NiezaleŜnie od powyŜszego kaŜdy pracujący silnik powinien być poddawany okresowym przeglądom 
konserwacyjnym. Czasookresy zabiegów konserwacyjnych, remontów bieŜących i kapitalnych, zaleŜne są od 
warunków pracy silnika.  
 

 
 
5.1 Przeglądy okresowe. 

Zwyczajowo przyjmuje się następujące czasookresy : 
• przegląd bieŜący co 6 miesięcy (dla pomieszczeń zapylonych 3 miesiące) 
• przegląd główny – raz na 30 miesięcy. 

 
Przegląd bie Ŝący - przeprowadza się go na 
miejscu zainstalowania silnika, bez demontaŜu. 
Przegląd ten moŜe wykazać konieczność oddania 
silnika do przeglądu głównego.  
Przegląd bieŜący obejmuje następujące 
czynności : 

Przegląd główny-  obejmuje następujące 
czynności : 

� oczyszczenie silnika oraz jego oględziny,  � demontaŜ silnika; 
� pomiar rezystancji izolacji uzwojeń; � przegląd stojana; 
� zbadanie stanu kabli zasilających  

i przewodu uziemiającego; 
� przegląd wirnika; 

 
� sprawdzenie stanu dokręcenia 

wszystkich śrub mocujących  
i kontaktowych. 

� przegląd łoŜysk i komór łoŜyskowych; 
 

� usunięcie kondensatu w silnikach 
posiadających korki odwadniające  
w tarczach 

� pomiar rezystancji izolacji uzwojenia; 
 

 � przegląd aparatury rozruchowej  
i zabezpieczającej. 

 
PO GŁÓWNYM PRZEGLĄDZIE I EWENTUALNEJ NAPRAWIE UZWOJENIA SILNIKA, NALEśY SPRAWDZIĆ 
STAN IZOLACJI UZWOJEŃ WG 3.2.  
 
Dodatkowo w silnikach, w których występuje hamulec naleŜy dokonać przeglądu tych elementów. Szerszy opis 
techniczny hamulców zamieszczono w załączniku nr 5. Przy duŜej liczbie łączeń przeglądów hamulca naleŜy 
dokonywać częściej niŜ co 6 miesięcy. 
 
Wszystkie zauwaŜone przy przeglądzie usterki naleŜy bezwzględnie usunąć, a części zuŜyte zastąpić nowymi. 
Wskazane jest odnowienie pokryć ochronnych. 
 
5.2 Wielko ści i rodzaj stosowanych ło Ŝysk. 

Wielkość i rodzaj stosowanych łoŜysk w poszczególnych typach silników: 
     
    S(K, L)h 90    -  6205-2Z-C3 
    S(K, L)g 100  -  6206-2Z-C3 
    S(K, L)g 112  -  6306-2Z-C3 
    S(K, L)g 132  -  6308-2Z-C3 
    S(K, L)g 160  -  6309-2Z-C3 
    S(K, L)g 180  -  6311-2Z-C3 
 
     S(K, L)g 200 od strony P  –  6311–2Z-C3 ;  S(K, L)g 200 od strony N  –  6213–2Z-C3 
 

UWAGA! 
Aby móc przyst ąpić do jakichkolwiek prac zwi ązanych z silnikiem lub jego elementami, 
głownie przed zdj ęciem osłon zabezpieczaj ących przed bezpo średnim dotykiem cz ęści 
ruchomych lub mog ących znajdowa ć się pod napi ęciem, nale Ŝy odł ączyć silnik oraz 
obwody dodatkowe i pomocnicze od źródła napi ęcia zasilania.  
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5.3 Smarowanie ło Ŝysk. 

ŁoŜyska dwustronnie zamknięte /typu 2Z/ są napełnione smarem przez producenta łoŜysk wystarczającym na cały 
okres ich Ŝywotności. śywotność standardowych łoŜysk wynosi 25,000 godzin. 
Po upływie okresu gwarancji silnika zaleca się wymianę łoŜysk na nowe. 
ŁoŜyska w silnikach z zabudowanymi smarowniczkami w tarczach łoŜyskowych (rys. 6) naleŜy 
okresowo dosmarowywać. Okres dosmarowania, gatunek i ilość smaru podano w tabeli: 

 

Czas dosmarowywania [h] Wielkość 
mechaniczna 

Ilość 
uzupełniającego 

smaru [g] n≥1500 rpm 3000 rpm 
Rodzaj smaru 

80 3 2500 1500 

90 4 2500 1500 

100 5 2500 1500 

112 7 2500 1500 

132 10 1500 1000 

160 12 1500 1000 

180 17 1500 1000 

200 17 1500 1000 

według 
dokumentacji 
załączonej do 

silnika 

 

 
Rys. 6 

 
5.4 Demonta Ŝ i monta Ŝ silnika. 

Demonta Ŝ silnika z zasady powinien odbywa ć się poza miejscem jego pracy, w miejscu specjalnie 
przygotowanym.  
 
Z wyposaŜenia narzędziowego potrzebny jest normalny komplet narzędzi i przyrządów monterskich. Przed 
właściwym demontaŜem naleŜy zdjąć koło pasowe lub połówkę sprzęgła przy pomocy ściągacza (rys.8), usunąć 
wpust (7) z czopa końcowego wału, odkręcić 4 wkręty (5) i zdjąć osłonę przewietrznika (13) (rys.7). Po odkręceniu 4 
śrub mocujących (5) tarczę łoŜyskową “P” wyjąć ostroŜnie wirnik (1) z tarczą łoŜyskową “P” (11)  
i przewietrznikiem (8) ze stojana tak, aby nie uszkodzić uzwojenia. W przypadkach koniecznych lub przy wymianie 
smaru naleŜy ściągaczem zdjąć oba łoŜyska (17). 
Aby ściągnąć łoŜysko “P’ (17) naleŜy przedtem: 
� zdjąć pierścień osadczy spręŜynujący mocujący przewietrznik (10) i ściągaczem zdjać z wału wirnika 

przewietrznik (8) wraz z wpustem; 
� zdjąć tarcze łoŜyskową “P” (11) z wału wirnika (1). 
Po wykonaniu tych czynności ściągaczem ściągnąć łoŜysko “P” (17). 
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Rys. 7 

 
Rys. 8 

 
Uwaga: W przypadku silników z uchwyconym łoŜyskiem rys. 9 i 10 ( dotyczy silników w wykonaniu pionowym) przed 
demontaŜem łoŜyska naleŜy: 

 
• odkręcić 3 śruby mocujące pokrywę łoŜyskową (4) i zdjąć pierścień osadczy wirnika (3) (dotyczy silników  

z zamkniętą komorą łoŜyskową – patrz rys. 9) 
• zdjąć pierścień osadczy w tarczy łoŜyskowej (3) i  wirnika (4) (dotyczy silników z otwartą komorą łoŜyskową 

– patrz rys. 10).  
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Rys. 9                                                                         Rys. 10 

 
W przypadku silników z hamulcem (rys. 11) przed demontaŜem silnika naleŜy uprzednio zdemontować  
hamulec (19). 
 
W przypadku silników z układem obcej wentylacji (rys.12) obca wentylacja (10) demontowana jest wraz z osłoną. 
 

 
Rys. 11 
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Rys.12 

 

    
Rys. 13            Rys. 14 
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DemontaŜ skrzynki zaciskowej silnika przeprowadza się zgodnie z rysunkiem 13. W zaleŜności od rodzaju 
zamówionego silnika moŜliwe są następujące zestawienia skrzynek zaciskowych: 

• wykonanie specjalne (rys  14) 
• wykonanie z hamulcem HPS (rys. 15) 
• wykonanie z hamulcem HZG (rys. 16) 

 

    
Rys. 15            Rys. 16 

 
 

MontaŜ silnika naleŜy przeprowadzić w kolejności odwrotnej. 
Po prawidłowym montaŜu, wirnik powinien się swobodnie obracać przy ręcznym pokręceniu za czop wału. 
 

6. WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH. 

• Wirnik zestawienie                                                
• Tarcza łoŜyskowa N – obróbka 
• Tarcza kołnierzowa  – obróbka 
• Pierścień uszczelniający (V-ring) 
• Podkładka spręŜysta 
• ŁoŜysko N 
• Pokrywka łoŜyskowa  - obróbka 
• Pierścień filcowy pokrywki 
• Tarcza łoŜyskowa P – obróbka 
• ŁoŜysko P 
• Pierścień oporowy wirnika 
• Przewietrznik 
• Osłona przewietrznika 
• Zestawienie skrzynki zaciskowej 
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7. ZAŁĄCZNIKI. 

Załącznik nr 1. Zakres dławienia dławnic. 
 

Wielko ść 
dławnicy 

Zakres dławienia 
w [mm] 

M12  3,5 ÷ 7 
M16 4,5 ÷ 10 
M20 7 ÷ 13 
M25 9 ÷ 17 
M32 11 ÷ 21 
M40 19 ÷ 28 

 
 

Załącznik nr 2. Warto ści momentów, z jakimi nale Ŝy dokr ęcać śruby i nakr ętki poł ączeń elektrycznych .  

Gwint M 4  M 5  M 6  M 8  M10 M12 M16 

max. 0,8  1,8  2,7  5,5  9  14 27 Wartość 
momentu 
w [Nm] min. 1,2  2,5  4  8  13 20 40  

 
Załącznik nr 3. Minimalne przekroje przewodów uziemiaj ących lub ochronnych. 

 
Przekrój przewodu czynnego S 

[mm2] 
Przekrój przewodu uziemiającego lub 

ochronnego [mm2] 
S ≤ 25                                     S 

25 < S ≤ 50                                  25 
S > 50                                  0,5 S 
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Załącznik nr 4. Standardowe schematy poł ączeń zacisków silnika. 
 
1. Silniki 3-fazowe jedno-biegowe: 

 
Połączenie w ∆                    Połączenie w Υ 

                
2. Silniki 3 - fazowe dwu-biegowe ogólnego zastosowania (jednouzwojeniowe) np. 2p=4/2, 8/4: 
  

BIEG 1  2p=4(8)(12)       BIEG 2  2p=2(4)(6) 
         Połączenie w ∆           Połączenie w ΥΥ 

               
3. Silniki 3-fazowe dwu-biegowe (dwuuzwojeniowe) np. 2p=6/4, 8/6: 
 

     BIEG 1  2p=4(8)(12)     BIEG 2  2p=2(4)(6) 
               Połączenie w Υ                  Połączenie w Υ 

                 
 
4. Silniki 3-fazowe dwu-biegowe wentylatorowe (jenouzwojeniowe) np. 2p=4/2W, 8/4W - końcu oznaczenia typu 
litera „W”: 

BIEG 1  2p=4(8)(12)       BIEG 2  2p=2(4)(6)  
               Połączenie w Υ                    Połączenie w ΥΥ 

             
 5. Silniki 3-fazowe dwu-wielobiegowe (dziewięć wyprowadzeń) np. 2p=4/2, 8/4:  

 
            Połączenie w ∆         Połączenie w Υ       Połączenie w ΥΥ 
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6. Silniki 3-fazowe jedno-biegowe:  

 
a) z hamulcem prądu zmiennego zasilanego        b) z hamulcem prądu zmiennego zasilanym w sposób    

niezaleŜny 

 
c) z hamulcem prądu stałego zasilanym         d) z hamulcem prądu stałego zasilanym w sposób    

niezaleŜny 
 

7. Schemat zasilania obcego chłodzenia – w rozwiązaniach standardowych silniki posiadają oddzielną skrzynką 
obcego chłodzenia. 
 

 
 

 
 

UWAGA! Nie zasila ć obcego chłodzenia oraz hamulec za pomoc ą przemiennika cz ęstotliwo ści. 
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Załącznik nr 5. Hamulce tarczowe typu H, HPS i H(Z,Y)g.  
 
1. Budowa i zasada działania 
 
a) hamulec typu H 
 
Hamulec elektromagnetyczny prądu stałego typu 
„H” składa się z 3 – ech głównych zespołów: 
elektromagnesu (1), zwory kompletnej (2)  
i wentylatora Ŝeliwnego (3). 
Włączanie elektromagnesu (1), podanie napięcia 
stałego z silnika poprzez układ prostujący powoduje 
przyciągnięcie zwory (2) z jednoczesnym 
zwolnieniem wentylatora (3) i następuje 
odhamowanie hamulca. 
Wyłączanie elektromagnesu (1) powoduje 
przesunięcie zwory (2) poprzez spręŜyny do 
wywołania momentu i docisk okładziny hamulcowej do wentylatora. Hamulec został unieruchomiony (zahamowany).  
 
b) hamulec typu HPS 
 
Konstrukcję hamulca przedstawia rysunek.Przy 
braku doprowadzenia prądu do cewki (2) tarcza 
hamulcowa (5) z okładzinami ciernymi jest 
dociskana przez zworę (4) do tarczy mocującej (5) 
lub bezpośrednio do powierzchni ciernej danego 
urządzenia siłą spręŜyn (8), hamulec znajduje się 
wtedy w stanie włączonym (hamuje).Moment 
hamujący przenoszony jest za pośrednictwem tarczy 
hamulcowej (5) na koło zębate (6) osadzone na 
wale silnika lub urządzenia współpracującego z 
hamulcem, zabezpieczone przed przemieszczaniem 
osiowym - pierścieniem osadczym spręŜynującym. 
Wielkość momentu moŜna regulować poprzez 
wkręcanie nakrętki (3) lub redukcję ilości spręŜyn. 
Prąd stały doprowadzony do uzwojenia 
elektromagnesu (2) poprzez jego wzbudzenie 
powoduje przyciągnięcie zwory (a = 0) tym samym 
zlikwidowanie nacisku spręŜyn na zworę i tarczę 
hamulcową (5) . Hamulec został odhamowany. 
W przypadku braku napięcia lub uszkodzenia elektromagnesu w hamulcach z dźwignią do ręcznego luzowania 
istnieje moŜliwość luzowania hamulca poprzez przesunięcie dźwigni. Zwolnienie nacisku na dźwignię powoduje jej 
powrót i powtórne hamowanie. Śruby regulacyjne (11) ustalają odległość między elektromagnesem a tarcza 
mocującą (5) lub tarcza łoŜyskową silnika a tym samym ustalają wartość szczeliny powietrznej. Hamulce typu HPS 
są mocowane do tarczy łoŜyskowej silnika za pomocą śrub mocujących (10).  
Fabrycznie szczelina powietrzna „a” jest ustawiona na wartość nominalną, a w miarę zuŜywania tarczy hamulcowej 
głębokość wkręcania śrub mocujących (11) wzrasta o wielkość dokonywanych przeregulowań. 
 
c) hamulec typu H(Z,Y)g 
 
Tarcza hamulcowa (7) posiada dwie okładziny 
cierne (8) usytuowane między tarczą mocującą (9) a 
zworą (2). W hamulcach przewidzianych do 
bezpośredniego mocowania do tarczy łoŜyskowej 
silnika, lub urządzenia współpracującego, pełni ona 
rolę drugiej powierzchni ciernej dla tarczy 
hamulcowej. Na zworę działa siła wywołana 
naciskiem spręŜyn (4), która przekazywana jest na 
tarczę hamulcową (7) powodując jej tarcie  
o zworę i tarczę mocującą powodując tym samym 
powstanie momentu hamującego. Wielkość 
momentu moŜna zmieniać poprzez redukcję ilości 
spręŜyn. 
Prąd przemienny doprowadzony do uzwojenia elektromagnesu (5) powoduje przyciągnięcie zwory S = 0  
i zlikwidowanie nacisku spręŜyn na zworę a tym samym zluzowanie hamulca. W przypadku hamulców  

11 10

a

3

1

2

6

13

8
9

12

4

7

5

15

HZg HZYg
9 3 12 4 11 6 13 10 15 14

8 1 7 2 5

S

S1



   
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  - SILNIKI INDUKCYJNE 3-FAZOWE KLATKOWE 29/32 
DATA WYDANA: 14.04.2009 - EDYCJA 2 

z dźwignią (14) istnieje moŜliwość ręcznego luzowania hamulca poprzez przestawienie dźwigni, zwolnienie nacisku 
powoduje jej samoczynny powrót do pozycji wyjściowej i powtórne hamowanie. 
Śruby regulacyjne (3) wkręcone do pierścienia nośnego (6) ustalają odległość elektromagnesu od powierzchni 
czołowej tarczy mocującej (tarczy łoŜyskowej silnika) a tym samym ustalają wartość szczeliny powietrznej S. 
Hamulce są mocowane za pomocą 3 śrub (13) rozmieszczonych, co 120 stopni, a 3 śruby (10) łączą elementy 
hamulca z tarczą mocującą. W przypadku hamulca bez tarczy mocującej montaŜ jego odbywa się za 
pośrednictwem 6 śrub rozmieszczonych, co 60 stopni.  
Na osłonę hamulca (11) posiadającą otwory umoŜliwiające regulację szczeliny powietrznej, nałoŜona jest opaska 
gumowa (12) uszczelniająca hamulec. W nowych hamulcach szczelina powietrzna ustawiona jest na wartość  
S nom. W miarę eksploatacji i zuŜywania okładzin ciernych tarczy hamulcowej jej wartość moŜe zwiększyć się do 
wartości S max. Przekroczenie wartości maksymalnej powoduje pogorszenie efektywnego hamowania poprzez 
zmniejszenie momentu hamującego, konsekwencją moŜe być uszkodzony elektromagnes, który nie moŜe 
przyciągnąć zwory i zluzować hamulca z uwagi na przekroczoną wartość maksymalnej szczeliny powietrznej. 
Dlatego naleŜy dokonać jej regulacji poprzez ustawienie  
S nom.. Dopuszczalne zuŜycie okładzin ciernych wynosi 3 mm na stronę, co umoŜliwia kilkakrotną regulację 
szczeliny powietrznej. W miarę zuŜywania okładzin wzrasta głębokość wkręcenia śrub mocujących (10) i (13)  
a przy zuŜytych okładzinach moŜe osiągnąć 6 mm. 
 
2. MontaŜ i demontaŜ hamulca 
 
a) hamulec typu H 
 
Warunkiem prawidłowej pracy hamulca jest zachowanie prostopadłości płaszczyzny na , której spoczywa hamulec 
w stosunku do osi silnika. 
Mocowanie hamulca na silniku z przystosowaną tarczą łoŜyskową i wałkiem silnika odbywa się za pomocą trzech 
śrub mocujących (4) w rozstawie 3x120°. Nast ępnie załoŜyć na wałek spręŜynę centralną (5), która jest oparta  
o pierścień wewnętrzny łoŜyska. Wkręcić w wałek silnika mocno do oporu wkręt dociskowy (7) i nałoŜyć wentylator 
(3), który jest prowadzony na średnicy wewnętrznej i kanałku wpustowym. 
Na wentylator (3) i wkręt dociskowy (7) nałoŜyć podkładkę specjalną (6) i nakręcić nakrętkę samo zabezpieczającą 
(8) do momentu aŜ zostanie ustalona szczelina powietrzna 0,2 (patrz tabela 1). 
ZałoŜyć pierścień uszczelniający (9) miedzy korpus (elektromagnes (1)) i zworę kompletną (2), następnie osłonić 
hamulec osłoną silnika. 
 
Tabela 1 

TYP H-63 H-71 H-80 H-90 H-100 H-112 H-132 H-160 
szczelina 

nominalna „a”  0.2 ±0,05 0.2 ±0,05 0.2 ±0,05 0.2 ±0,05 0.2 ±0,1 0.2 ±0,1 0.2 ±0,1 0.2 ±0,1 

 
b) hamulec typu HPS 
 
Hamulce odznaczają się bardzo prostym montaŜem. Koło zębate (6) zamocować na wałku i zabezpieczyć 
pierścieniem spręŜynującym przed przesuwem osiowym. Po nasunięciu tarczy hamulcowej (5) na koło zębate 
naleŜy zamocować hamulec śrubami mocującymi (10) do pokrywy łoŜyskowej silnika, tarczy mocującej (7) lub 
ściany współpracującego urządzenia. JeŜeli hamulec jest wyposaŜony w elementy blokujące (14) naleŜy je po 
zamocowaniu hamulca usunąć. Sprawdzić wartość szczeliny powietrznej „a” która winna być zgodna z wartością „a 
nom.” podaną w tabeli 2. W przypadku stwierdzenia róŜnic naleŜy dokonać regulacji szczeliny powietrznej zgodnie z 
pkt. 3. ZałoŜyć osłonę hamulca. 
DemontaŜ przeprowadzić w kolejności odwrotnej. 
 

Tabela 2 
TYP HPS06 HPS08 HPS10 HPS12 HPS14 HPS16 HPS18 HPS20 HPS25 

 a nom. 0.2 ±0,05
 0.2 ±0,05

 0.2 ±0,05
 0.3 ±0,05

 0.3 ±0,05
 0.3 ±0,05

 0.3 ±0,05
 0.3 ±0,05

 0.3
±0,05

 
 a max. 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 1,0 1,2 1,4 

 
c) hamulec typu H(Z,Y)g 
 
Hamulce H(Z,Y)g odznaczają się bardzo prostym montaŜem. Koło zębate (1) zamocować na wałku i zabezpieczyć 
pierścieniem spręŜynującym przed przesuwem osiowym. Po nasunięciu tarczy hamulcowej (7) na koło zębate 
naleŜy zamocować hamulec śrubami mocującymi do tarczy łoŜyskowej silnika lub ściany urządzenia 
współpracującego. Jako powierzchnię cierną stosować Ŝeliwo lub stal. W razie trudności ze stworzeniem 
powierzchni ciernej na współpracującym urządzeniu stosować tarczę mocującą (9).  
Sprawdzić prawidłowość montaŜu, wartość szczeliny powietrznej gwarantującej poprawną pracę hamulca oraz 
podłączyć hamulec do układu zasilającego, lub współpracującego silnika elektrycznego. 
DemontaŜ hamulca przeprowadzić w kolejności odwrotnej. 
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3. Układ połączeń elektrycznych 
 
a) hamulec typu H oraz hamulec typu HPS 
 
Gdy hamulec prądu stałego musi być przyłączony do źródła prądu przemiennego stosowane są układy prostujące. 
Przyłączana cewka obwodu elektromagnesu hamulca moŜe być rozłączana po stronie prądu stałego lub 
przemiennego.  

 
- WYŁĄCZANIE PO STRONIE PRĄDU PRZEMIENNEGO  
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Przy wyłączaniu napięcia pole magnetyczne powoduje, Ŝe prąd cewki płynie dalej przez diody prostownicze  
i spada wolno. Pole magnetyczne redukuje się stopniowo, co powoduje wydłuŜony czas zadziałania hamulca, tym 
samym opóźniony wzrost momentu hamowania. JeŜeli czasy działania są bez znaczenia naleŜałoby łączyć hamulec 
po stronie prądu przemiennego, gdyŜ nie są wtedy potrzebne Ŝadne środki ochronne dla cewki i styków. Przy 
wyłączaniu układy zasilające działają jak diody jednokierunkowe. 

 
- WYŁĄCZANIE PO STRONIE PRĄDU STAŁEGO 
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Prąd cewki przerywany jest między cewką a układem zasilającym (prostującym). Pole magnetyczne redukuje się 
bardzo szybko, krótki czas działania hamulca, konsekwencją szybki wzrost momentu hamowania. Przy wyłączaniu 
po stronie napięcia stałego w cewce powstaje wysokie napięcie szczytowe powodujące szybsze zuŜycie styków 
wskutek iskrzenia. Dla ochrony cewki przed napięciami szczytowymi i dla ochrony styków przed nadmiernym 
zuŜyciem układy prostujące posiadają środki ochronne pozwalające na łączenie hamulca po stronie prądu stałego. 
 
b) hamulec typu H(Z,Y)g 
 
Podłączenie hamulca przebiega wg poniŜszego rysunku. 

 

 
 

4. Regulacja szczeliny powietrznej  
 
a) hamulec typu HPS 
 
Szczeliny powietrzna „a” rośnie wskutek zuŜywania się tarczy hamulcowej (5). Poprzez wkręcenie śrub 
regulacyjnych (11) w korpus (1) o odpowiednią wartość moŜna przywrócić szczelinę początkową „a nom.”. Podczas 
regulacji poluzować śruby mocujące, (10) po czym przy pomocy szczelinomierza wkładanego między zworę a 
korpus poprzez wkręcenie śrub regulacyjnych (11) ustawić szczelinę powietrzną na wartość nominalną. Dokręcić 
śruby mocujące (10) - całkowite usztywnienie węzła mocującego uzyskuje się poprzez skontrowanie śrubami 
regulacyjnymi tzn. przez ich wykręcenie do oporu z płytą mocującą lub płaszczyzną współpracującego urządzenia. 

b) hamulec typu H(Z,Y)g 
 
Prawidłowa praca hamulca jest zapewniona, gdy szczeliny S i S1 posiadają odpowiednie wartości. 
Wartości szczelin:  
                             S nom = 0,4 mm                    S max   =  1,4 mm                   S 1  =  2 mm   

L3 L2 L1 

HAMULEC 
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W przypadku przekroczenia podanej wartości S max naleŜy niezwłocznie przeprowadzić regulację szczeliny 
powietrznej. W tym celu naleŜy:  
- odsunąć opaskę gumową (12), 
- zluzować śruby (10) i (13) mocujące hamulec wykręcając je o pół obrotu, 
- poprzez otwory w osłonie (11) wkręcić śruby regulacyjne (3) do pierścienia nośnego (6) o ok. 2mm 
- ułoŜyć w szczelinie między rdzeniem elektromagnesu (5) a zworą (2) szczelinomierz o grubości  
   S nom +/- 0,05 mm, 
- za pomocą śrub mocujących docisnąć rdzeń do zwory tak, aby szczelinomierz moŜna było wyjąć z nieznacznym 
oporem i z takim samym oporem włoŜyć w szczeliny w miejscach rozmieszczonych, co 120 stopni od miejsca 
pierwszego pomiaru, 
- wykręcić śruby regulacyjne do oparcia z tarczą mocującą lub tarcza łoŜyskową silnika bądź innego urządzenia 
współpracującego, 
- dokręcić śruby mocujące hamulec i sprawdzić wielkość szczeliny S, 
- w hamulcach z dźwignią do ręcznego luzowania (14) nakrętki samozabezpieczające (15) ustawić tak, aby ich 
odległość od płyty zwory S 1=2mm była zachowana przy przyciągniętej zworze tj., gdy S = 0. 
 
5. Przeglądy okresowe 
  
KaŜdy eksploatowany hamulec powinien być poddany przeglądowi nie rzadziej niŜ raz w roku. 
Okresy pracy, po których wymagane są przeglądy zaleŜą od intensywności ruchu i są podane w przepisach 
dotyczących poszczególnych urządzeń np. dźwignicowych. 
Podczas przeglądów (po zdjęciu opaski gumowej i osłony hamulca) naleŜy: 
- usunąć z wnętrza hamulca nagromadzone zanieczyszczenia, 
- sprawdzić szczelinomierzem wielkość szczeliny:  
     a) hamulec typu H; szczelinę powietrzną przeregulować na wartość zgodną z tabelą 1, przy pomocy nakrętki 
samozabezpieczającej (8). Przeregulowanie moŜna dokonywać wielokrotnie aŜ do zuŜycia się okładziny 
hamulcowej. Przy całkowitym zuŜyciu się okładziny hamulcowej naleŜy wymienić zworę z okładziną hamulcową (2) 
na nową; 
     b) hamulec typu HPS; sprawdzenia szczeliny dokonać zgodnie z pkt. 4. a) wg tabeli 1; 

c) hamulec typu H(Z,Y)g; S1 pomiędzy zworą a nakrętkami koronowymi. Suma wielkości zmierzonych szczelin S 
+ S 1 (w stanie zahamowanym) powinna wynosić 1,8-2 mm w razie potrzeby dokonać regulacji; 
- wykonać kilka prób hamowania, podczas których naleŜy sprawdzić skuteczność hamowania. 
JeŜeli stwierdzono wyraźne zmniejszenie się skuteczności hamowania w stosunku do stanu pierwotnego hamulec 
naleŜy rozmontować w celu sprawdzenia stanu okładzin ciernych, bieŜni oraz spręŜyn . 
Gdy tarcza hamulcowa osiągnie maksymalne zuŜycie naleŜy wymienić ją na nową (powierzchnia robocza okładzin 
zrównała się z aluminiowym elementem nośnym tarczy hamulcowej). Przy wymianie tarczy hamulcowej naleŜy 
zwrócić uwagę, aby powierzchnia cierna tarczy, zwory i elementów współpracujących z okładzinami ciernymi były 
wolne od smaru i oleju. 
JeŜeli hamulec mimo prawidłowego montaŜu i właściwej regulacji nie działa to uszkodzeniu uległ: 
- elektromagnes - spalona cewka, uszkodzony przewód zasilający  
- układ prostujący (zamontowany w skrzynce zaciskowej silnika lub szafie sterowniczej maszyny) 
- sprawdzić prawidłowość i jakość połączeń elektrycznych  
- uszkodzone elementy wymienić na nowe . 
Sprawdzić wyŜej wymienione zespoły elektrycznie i uszkodzony zespół wymienić na nowy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 6. Parametry obcego chłodzenia. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI  - SILNIKI INDUKCYJNE 3-FAZOWE KLATKOWE 32/32 
DATA WYDANA: 14.04.2009 - EDYCJA 2 

Napięcie 
znamionowe 

Rated 
voltage 

Częstotliwość 
Frequency 

Prąd 
znamionowy 
Rated current 

Moc 
pobierana 

Input power 

Predkość 
Speed 

Wydajność 
Air flow 

Poziom 
hałasu 

Nosie level 
Wielkość 

mechaniczna 
Motor size 

[V] [Hz] [A] [W] [min-1] [m3/min] [dB] 

Typ 
zabezpieczeni

a 
Type of  

protection 

90/100/112 1 x 230 50/60 0,23/0,21 32/31 2800/3100 5,40/6,60 50/55 Impedance 
protection 

132/160/180 1 x 230 50/60 0,24/0,27 56/60 2100/1900 24,0/21,8 57/55 Thermally 
protection 

 
 

• temperatura otoczenia od -20 do +80[°C], 
• wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m., 
• Ŝywotność – 50 000 h w temperaturze 25°C,  
• izolacja klasy B, 
• zabezpieczenie silnika  
• – thermally protection - automatyczne wyłączenie silnika po osiągnięciu temp. uzwojenia 110°C, 

samoczynne włączenie po obniŜeniu temp. uzwojenia do 70°C, 
• – impedance protection – silnik wytrzymuje pracę nawet w anormalnych warunkach, takich jak 

zablokowanie wirnika, 
• stopień ochrony IP 55, 
• łoŜyska kulkowe. 

 
 


