
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2016 (111) 59

Piotr Dobrzaniecki, Marek Majewski 
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 

 
UKŁAD ELEKTRYCZNEGO ROZRUCHU SILNIKA SPALINOWEGO 

PRZEZNACZONY DO PRACY W PRZESTRZENIACH 
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM 

 
SYSTEM FOR ELECTRIC START UP OF DIESEL ENGINE FOR OPERTION IN 

AREAS THREATEND BY EXPIOSION HAZARD 
 

Streszczenie: W niniejszym referacie omówiono elektryczny układ rozruchu silnika spalinowego, dedyko-
wany dla maszyn eksploatowanych w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Omó-
wiono budowę, zakres stosowania i zasadę działania układu. Rozruch wykonywany przy pomocy rozrusznika 
hydraulicznego jest czynnością jednorazową ze względu na rozładowanie się akumulatora hydraulicznego, po-
nownie napełnianego pompą napędzaną ręcznie lub silnikiem spalinowym. Rozrusznik elektryczny pozwoli na 
wielokrotne przeprowadzenie rozruchu. Zaprojektowany układ elektryczny nie wprowadza zmian w wyposa-
żeniu maszyny (te same sygnały sterujące) i można stosować alternatywnie do układu hydraulicznego. 
 

Abstract: Electric system for start up of diesel engine, designed for machines used in methane and/or coal 
dust explosion hazard, is presented. Design, scope of use and principle of operation of the system are dis-
cussed. Start up realized with use of hydraulic starter is a single operation due to discharge of hydraulic accu-
mulator, which is re-filled with use of manual pump or diesel engine. Electric starter will enable to start the 
engine many times. Designed electric system does not require any changes in machine equipment (control sig-
nals are the same) and it can be used alternatively to the hydraulic system. 
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1. Wstęp 

Maszyny z napędem spalinowym są powszech-
nie stosowane w podziemnych zakładach górni-
czych. Zainicjowanie pracy silnika spalinowego 
następuje z reguły poprzez rozrusznik hydrau-
liczny. Czynnikiem napędzającym rozrusznik 
jest olej pod wysokim ciśnieniem, generowany 
w akumulatorze hydraulicznym. Po uruchomie-
niu silnika spalinowego akumulator hydrau-
liczny jest ponownie doładowywany. W przy-
padku nie uruchomienia silnika spalinowego, 
akumulator hydrauliczny zostaje opróżniony  
z oleju i ponownie napełniany za pomocą pom-
py. Uruchomienie silnika poprzez rozrusznik 
hydrauliczny, nie jest zatem, czynnością moż-
liwą do szybkiego powtórzenia. Zastąpienie ro-
zrusznika hydraulicznego układem elektrycz-
nym pozwala na szybkie i wielokrotne powtó-
rzenie rozruchu. 
Elementy wyposażenia elektrycznego, w przy-
padku stosowania w przestrzeniach zagrożo-
nych wybuchem, wymagają jednak zastosowa-
nia osłon zapewniających odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. 

 
 

W niniejszym artykule przedstawiono układ 
elektrycznego rozruchu silnika spalinowego, 
który może zastąpić układ hydraulicznego roz-
ruchu, bez dokonywania zmian w istniejących  
i użytkowanych sterownikach dołowych loko-
motyw spalinowych typu Lds-100K-EMA.  

2. Przeznaczenie i zakres stosowania 

Układ elektrycznego rozruchu jest przezna-
czony do uruchomiania silnika spalinowego,  
a po jego dokonaniu, do zasilania obwodów 
elektrycznych lokomotywy dołowej spalinowej 
Lds-100K-EMA. Jest on zgodny z wymagania-
mi dla urządzeń stosowanych w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem, wynikającymi z Dyre-
ktywy ATEX oraz norm zharmonizowanych  
i przystosowany do pracy w podziemnych za-
kładach górniczych, w wyrobiskach niemetano-
wych i metanowych ze stopniem „a”, „b” i „c” 
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do 
klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu 
węglowego. Wyposażenie elektryczne układu 
zapewnia bezpieczną i prawidłową eksploatację 
maszyny poprzez ochronę urządzenia i obsługi 
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przed ewentualnymi skutkami przekroczenia 
wartości parametrów decydujących o prawidło-
wej pracy maszyny. Układ będzie posiadał 
wyjścia sygnałowe kompatybilne z układami 
zabudowanymi w napędzie spalinowym (ten 
sam standard sygnałowy i napięcie sterownicze 
iskrobezpieczne). 

3. Budowa i elementy składowe układu 

Schemat blokowy elektrycznego układu rozru-
chu silnika spalinowego przedstawiono na 
rys.1. Składa się on z: 
− zespołu akumulatorowego AK1, AK2, o na-

pięciu 24 V prądu stałego, umieszczonego 
w skrzyni aparaturowej SA, w części  
o budowie wzmocnionej oraz aparatury za-
bezpieczeniowej i sterującej, w części z os-
łoną ognioszczelną, 

− elektrycznego rozrusznika RS w osłonie og-
nioszczelnej, 

− alternatora AT umieszczonego w osłonie 
ognioszczelnej, ładującego baterię akumu-
latorową i zasilającego pozostałe urządzenia 
elektryczne maszyny, 

− zespołu ZO separującego sygnały sterowni-
cze zadawane poprzez sterownik maszyny, 
współpracującego z układem sterowania  
i kontroli parametrów, zapewniającego pra-
widłową pracę układu rozruchu (sterownik 
mikroprocesorowy), umieszczonego w osło-
nie ognioszczelnej skrzyni aparaturowej 
SA, 

− kaset sterowniczych PP i PR, umożliwiają-
cych rozruch silnika bez udziału sterownika 
maszyny [1,3], 

− przewodów zasilających, sterowniczych 
i sygnalizacyjnych. 

 

 

Rys. 1. Schemat blokowy układ elektrycznego rozruchu silnika [1,2] 

Źródłem energii, w układzie elektrycznego roz-
ruchu silnika spalinowego, są akumulatory 
kwasowo-ołowiowe AK1 i AK2, wykonane 
zgodnie z technologią AGM (Absorber Glass 
Mat), polegająca na skupieniu ciekłego elektro-
litu w separatorach (maty z włókna szklanego) 
umieszczonych pomiędzy ołowianymi płytami  
o dużej porowatości i chłonności przekraczają-
cej objętość całego elektrolitu) [8,9,10,11]. 

Akumulator posiada jednokierunkowy zawór 
bezpieczeństwa, otwierający się przy nadmier-
nym wzroście ciśnienia wewnątrz obudowy 
akumulatora i odprowadzający gazy (wodór  
i tlen) na zewnątrz obudowy (zjawisko może 
występować podczas przeładowania akumula-
tora) [9]. Akumulatory charakteryzują się 
odpornością na niskie temperatury (mały opór 
wewnętrzny skraca czas reakcji pomiędzy masą 
czynną płyty a elektrolitem) oraz na wstrząsy  
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i wibracje. W porównaniu do akumulatorów 
kwasowo-ołowiowych, mają dłuższą żywotność 
wynoszącą ok. 10-12 lat oraz odporność na 
rozładowanie (ok. 2-krotnie większa liczba cy-
kli ładowania/rozładowania w  porównaniu  
z akumulatorami tradycyjnymi) [10]. W czasie 
eksploatacji nie wymagają uzupełniania odpa-
rowanej wody. 
Podstawowe dane techniczne akumulatora są 
następujące [8]: 
Typ                ZPC120051 
Pojemność znamionowa      65 Ah/20h 
Prąd rozruchowy 5 s          1500 A 
Wymiary               261x171,5x186,5 mm 
Masa                20,9 kg 
 

Skrzynia aparaturowa SA zespołu akumulato-
rowego i aparatury sterowniczej składa się  
z dwóch komór: pierwsza budowy wzmocnio-
nej „e” i druga ognioszczelna „d”. Komory są 
połączone ze sobą za pomocą izolatorów prze-
pustowych. W osłonie ognioszczelnej umiesz-
czono elementy sterujące i kontrolne układu 
rozruchowego, natomiast w obudowie wzmoc-
nionej akumulatory. Model 3D skrzyni aparatu-
rowej przedstawiono na rys.2. 

 

Rys. 2. Model 3D skrzyni aparaturowej zespołu 

akumulatorowego i aparatury sterowniczej 

[1,2,6,7] 

W części ognioszczelnej skrzyni aparaturowej 
zastosowano standardowe typy złącz ogniosz-
czelnych: złącza kołnierzowe z otworami na 
zewnątrz osłony (pokrywy), złącze typu drążek 
sterowniczy (wyłącznik) oraz złącza dławnic 
kablowych (przewody elektryczne wchodzące  
i wychodzące ze skrzyni). 
Brak gotowego produktu, przeznaczonego do 
zastosowania w warunkach dołowych, spowo-
dował konieczność dostosowania alternatora 

AT typu A220, dostępnego na rynku, poprzez 
odizolowanie wewnętrznych połączeń od kor-
pusu. 
W zespole alternatora zastosowano regulator 
multifunkcyjny pełniący funkcje: 
− utrzymania wartości napięcia i prądu w ok-

reślonych granicach, poprzez regulację prą-
du wzbudzenia, 

− zabezpieczenia termicznego uzwojeń przed 
przekroczeniem wartości krytycznej, 

oraz wykrywania: 
− nadmiernego lub niewystarczającego łado-

wania, 
− obrotów wirnika, 
− przerw i zwarć w obwodzie wzbudzenia. 

Podstawowe dane techniczne alternatora są na-
stępujące [5]: 
Typ                  A220 
Napięcie znamionowe         28 V DC 
Prąd znamionowy               30 A 
Maksymalne obroty        8 000 obr/min 
Temperatura otoczenia       -40 C-+110°C 
Regulator            multifunkcyjny 
Masa                  7,4 kg 

 

Rys. 3. Alternator AT A220 [5] 

Alternator w osłonie ognioszczelnej służy do 
ładowania baterii akumulatorowej AK1, AK2 
oraz zasilania wyposażenia elektrycznego ma-
szyny. Prąd alternatora ograniczono do 30 A,  
a napięcie do 28 V, co wynikało z warunków 
termicznych zabudowy oraz zasilania urządzeń 
o napięciu maksymalnym – 30 V. Alternator 
wyposażono w dwa wentylatory; wewnętrzny 
i na zewnątrz osłony ognioszczelnej. Zastoso-
wany ogranicznik temperatury wewnętrznej, 
współpracuje z multifunkcyjnym regulatorem 
prądu i napięcia. Funkcją regulatora napięcia 
jest wykrycie rozpoczęcia pracy przez alterna-
tor (wykrycie obrotów wirnika), a po ustabili-
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zowaniu jego warunków podanie napięcia do 
zasilacza sterownika maszyny [3]. 

 
Rys. 4. Model 3D zespołu alternatora zabudo-

wanego w osłonie ognioszczelnej [1] 

W konstrukcji osłony ognioszczelnej (rys. 4) 
zastosowano złącza typu: cylindryczno-kołnie-
rzowe (pokrywa osłony), cylindryczne (oś wir-
nika alternatora) oraz złącza dławnic kablo-
wych. Ponadto, z uwagi na pracę wewnętrznego 
wentylatora, w celu bezpiecznej dekompresji 
wnętrza osłony, zastosowano otwór oddechowy 
z przerywaczem płomienia. 

W układzie elektrycznego rozruchu silnika spa-
linowego wykorzystano rozrusznik firmy 
ISKRA Avtotechnika (rys. 5). 

 
Rys. 5. Rozrusznik AZF 45 [4] 

Rozrusznik jest przewidziany do krótkotrwałej 
pracy, podczas uruchamiania silnika. Zabudo-
wano go w osłonie ognioszczelnej, co przy 
krótkotrwałej pracy nie powoduje znaczącego 
nagrzewania. W rozruszniku odizolowano uz-
wojenia od korpusu. 

Podstawowe dane techniczne rozrusznika są na-
stępujące [4]: 
Typ                  AZF45 
Napięcie znamionowe         24 V DC 
Moc znamionowa           4 kW 
Cewka rozruchowa         <30 A (rozruch) 
                 <7,5 A (podtrz.) 
Temperatura otoczenia     -40 C ÷ +110°C 

 
Rys. 6. Model 3D zespołu rozrusznika w osłonie 

ognioszczelnej [1] 
 

Zespół w osłonie składa się z: 
− osłony przekładni (1) oraz mechanizmu 

przesuwu zębnika wraz ze sprzęgłem 
współpracującym z wieńcem koła zama-
chowego silnika spalinowego, 

− osłony rdzenia cewki rozrusznika (2), 
− kołnierza pośredniego osłony wirnika roz-

rusznika (3), 
− osłony ognioszczelnej cewki elektromagne-

tycznej przesuwu zębnika (4), 
− osłony ognioszczelnej stojana wraz  z wir-

nikiem (5). 
W konstrukcji osłony rozrusznika zastosowano 
osłonę stojana wraz z wirnikiem oraz osłonę 
cewki, która uruchamia silnik elektryczny i tym 
samym inicjuje pracę całego urządzenia. Osło-
ny wyposażono w następujące złącza: typu drą-
żek sterowniczy, cylindryczne, cylindryczno- 
kołnierzowe oraz dławnic kablowych. 

4. Zasada działania układu 

Po uruchomieniu (wyłącznikiem zabudowanym 
w osłonie ognioszczelnej) układu elektrycznego 
rozruchu silnika spalinowego, jest on gotowy 
do pracy i przechodzi w stan czuwania (ocze-
kiwania na sygnały sterownika maszyny). Sy-
gnały sterownika maszyny [3] służące do zasi-
lenia rozdzielacza elektrohydraulicznego otwar-
cia przesłony powietrza i przestawienia pompy 
paliwa oraz uruchomienia rozrusznika elektry-
cznego są przekazywane poprzez zespół separu-
jący ZO. W trakcie uruchamiania silnika spa-
linowego energia akumulatorów jest przekazy-
wana do rozrusznika. Po ustabilizowaniu pracy 
i po wzbudzeniu alternatora układ podaje napię-
cie na zasilacz sterownika maszyny. Sterownik 
oczekuje przez czas, zgodny z algorytmem, na 
pojawienie się napięcia zasilającego. Po tym 
czasie sterownik: 
− podtrzymuje swoje działanie oraz układu 

rozruchowego, wraz z pojawieniem się na-
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pięcia zasilającego (sygnał przestawienia 
pompy paliwa i dopływu powietrza pozo-
staje aktywny podczas pracy silnika spali-
nowego), 

− wyłącza się (brak wzbudzenia alternatora, 
zanik sygnału załączenia). 

Sygnał uruchomienia rozrusznika elektrycznego 
pojawia się na czas jego pracy. 
Łącznikami „PP” (uruchomienia przysłony) 
i „PR” (uruchomienia rozrusznika), można wy-
konać awaryjny rozruch przy rozładowaniu ba-
terii zabudowanych wewnątrz sterownika ma-
szyny. 
Wyłączenie silnika spalinowego następuje: 
− poprzez sterownik, z pulpitu sterowniczego 

maszyny, 
− po przekręceniu rączki wyłącznika w skrzy-

ni aparaturowej SA. 
Wyłączenie silnika spalinowego i układu elek-
trycznego rozruchu może wystąpić również sa-
moczynnie (bez woli obsługującego maszynę)  
i może być spowodowane: 
− wykryciem, poprzez sterownik maszyny, 

stanu obniżonego napięcia zasilania, 
− zadziałaniem zabezpieczeń układu rozru-

chowego. 
Po dokonaniu elektrycznego rozruchu silnika 
spalinowego układ rozruchowy nie ingeruje 
w pracę maszyny. W przypadku wystąpienia 
stanów awaryjnych wyłączenie maszyny może 
nastąpić po naciśnięciu przycisku wyłączenia 
awaryjnego zabudowanego na maszynie. 

5. Podsumowanie 

W artykule przedstawiono elektryczny układ 
rozruchu silnika spalinowego przeznaczony do 
pracy w przestrzeniach zagrożonych wybu-
chem. Warunki jego pracy wymusiły koniecz-
ność umieszczania poszczególnych zespołów 
układu w osłonach ognioszczelnych lub o bu-
dowie wzmocnionej. Układ jest kompatybilny  
z urządzeniami zabudowanymi na maszynie gó-
rniczej, poprzez odpowiednie dopasowanie ob-
wodów elektrycznych, zarówno siłowych jak  
i iskrobezpiecznych. Wszystkie elementy ukła-
du rozruchu silnika odizolowano od masy. Zas-
tosowanie gotowych, fabrycznych urządzeń 
wymagało dostosowania połączeń obwodów 
elektrycznych. W układzie zastosowano pod-
wójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzro-
stem napięcia i poborem prądu. Elektryczny 
układ rozruchu silnika spalinowego można 
stosować alternatywnie do układu rozruchu hy-
draulicznego. 
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