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ROZRUCH I ZATRZYMANIE NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO 

ZGODNIE Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA 
 

START UP AND EMERGENCY STOP OF THE ELECTRIC DRIVE UNDER 
CONDITION OF EU FUNDAMENTAL SAFETY REQUIREMENTS  

 
Abstract: This short document describes start up and emergency stop  problems of the electric drive with 

squirrel  cage motors under condition of UE fundamental safety requirements.  Very important part of pro-

jecting process is control integrity. The risk assessments we have looked at so far have dealt with mechanical 

control measures, which are often required to interact with the machine’s control system, either by preventing 

all dangerous machine movement or by stopping a specific operation. Every machine must be fitted with a 

control to bring it to a complete stop safety and the energy supply to the machine’s actuators (mainly induction 

motors) must be removed once the stop has been achieved. The safety circuits of simple, stand-alone machines 

generally use relatively basic safety-related controls, designed with high-integrity hard-wired components, but 

principles for simple and more complicated systems are the same.  

1. Wstęp 
Praca przedstawia różnicę pomiędzy klasycz-

nym podejściem do kwestii rozruchu i zatrzy-

mania silnika elektrycznego, które koncentruje 

się na problematyce technicznej związanej ze 

zjawiskami fizycznymi towarzyszącymi proce-

som dynamicznym zachodzącym w silniku, a 

podejściem do układu napędowego traktowa-

nego jako układ stwarzający zagrożenie ruchem 

w maszynie produkcyjnej lub instalacji przemy-

słowej. 

Dyrektywa Maszynowa Wspólnoty Europej-

skiej nakłada na producenta konieczność zwró-

cenia uwagi na problemy analizy ryzyka i wy-

nikającego z niej konieczności uwzględnienia w 

projekcie zastosowania właściwych środków 

eliminacji zagrożeń. W maszynach pro-

dukcyjnych spotykamy wiele zagrożeń, na które 

narażony jest operator maszyny oraz osoby, 

które mogą znajdować się w jej otoczeniu, jed-

nym z najbardziej znaczących jest zagrożenie 

ruchem. Aby operator mógł być bezpieczny 

stosowane są różnego rodzaju środki, począw-

szy od osłon, poprzez układy sterowania bez-

piecznym zatrzymaniem maszyny, po oznacze-

nia i szkolenie pracowników. W maszynach 

produkcyjnych oprócz układu sterowania 

technologicznego musi zatem występować 

specjalny elektryczny lub elektroniczny system 

sterowania bezpieczeństwem. Jego projekt musi 

uwzględniać specjalne założenia wynikające z 

krajowej implementacji prawa europejskiego, 

dla stosowania którego wsparcie stanowi zbiór  

 
 

szczegółowych regulacji technicznych zawar-

tych w normach dotyczących bezpieczeństwa. 

Wprowadzana obecnie na rynek nowa maszyna 

musi spełniać wymagania zasadnicze w 

zakresie bezpieczeństwa, co  jest potwierdzane 

Deklaracją Zgodności oraz Oznaczeniem CE na 

maszynie produkcyjnej.  

Analogicznie maszyna będąca już w użyciu 

musi w czasie całego czasu eksploatacji speł-

niać tak zwane wymagania minimalne w zakre-

sie bezpieczeństwa, które są wynikiem ko-

nieczności zapewnienia pracownikowi przez 

pracodawcę bezpiecznego stanowiska pracy. W 

Polsce regulują ten stan prawny zarówno Ko-

deks Pracy, jak i rozporządzenia ministra go-

spodarki. 

Podsumowując – od momentu wejścia Polski 

do WE realizacja projektu użytecznego jedynie 

pod względem osiąganych parametrów techno-

logicznych nie jest wystarczająca i każdy napęd 

musi spełniać takie zasady, jak: zapobieganie 

niespodziewanemu uruchomieniu, wyłączenie 

awaryjne z wymaganym poziomem niezawod-

ności, czy gwarantowany czas zatrzymania. 

2. Elementy elektrycznego układu stero-
wania bezpiecznym zatrzymaniem 
Na rysunku nr 1 przedstawiono ogólną topolo-

gię układu sterowania bezpiecznym zatrzyma-

niem napędu. Składa się on głównie z trzech 

rodzajów elementów: czujnika lub innego ele-
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mentu inicjującego, układu logicznego i ele-

mentów wykonawczych. 

 

 
 

Rys. 1. Ogólna topologia układu bezpiecznego 

zatrzymania 
 

Jako element inicjujący służy zwykle grzyb-

kowy przycisk wyłączenia awaryjnego, czujnik 

pozycyjny lub kurtyna świetlna. Jest on połą-

czony z wejściem lub wejściami układu logicz-

nego, którym w przypadku prostszych aplikacji 

jest przekaźnik bezpieczeństwa, a w przypad-

kach bardziej rozbudowanych sterownik pro-

gramowalny z wbudowanymi funkcjami bez-

pieczeństwa. Jako elementy wykonawcze słu-

żyć mogą zwykłe styczniki, luzowniki lub 

układy elektroniczne, takie jak przekształtniki 

częstotliwości z wbudowanymi funkcjami bez-

pieczeństwa. 

Budowa elektrycznego układu sterowania bez-

pieczeństwem zależy od ustalonego na drodze 

tak zwanej analizy ryzyka poziomu nienaru-

szalności bezpieczeństwa (SIL)  lub w układach 

o niskiej złożoności kategorii bezpieczeństwa. 

Jeżeli wystarczająca w danym wypadku jest 

kategoria bezpieczeństwa 1 możliwe jest wy-

eliminowanie układu logicznego oraz związa-

nego z nim sprzężenia zwrotnego potwierdzają-

cego zadziałanie elementu wykonawczego. W 

takim wypadku również funkcja resetu jest 

zbędna. 

Dla wyższych kategorii konieczne jest nie tylko 

zastosowanie układu logicznego monitorują-

cego obwody wejściowe i wyjściowe, ale rów-

nież od kategorii 3. wzwyż redundancja obwo-

dów, czujników i elementów wykonawczych. 

W zależności od rodzaju identyfikowanego za-

grożenia możliwa jest realizacja funkcji autore-

startu układu bezpiecznego zatrzymania lub re-

startu ręcznego (świadomego, niekiedy z okre-

śloną autoryzacją). 

Osobnym problemem jest kwestia samego ele-

mentu wykonawczego. Otóż przeprowadzając 

analizę ryzyka należy rozważyć, taki sposób 

zatrzymania napędu, aby faktycznie zatrzymał 

się on w satysfakcjonującym użytkownika cza-

sie, a ponadto samo zatrzymanie (np. zbyt 

gwałtowne) nie wygenerowało kolejnego ry-

zyka dla obsługi. 

Norma PN-EN 60204-1 wyróżnia trzy typy za-

trzymania: 

- „0” – polegający na odcięciu napędu od zasi-

lania energią, 

- „1” – polegający na zrealizowaniu sekwencji: 

dynamicznego zatrzymania napędu i dopiero 

wówczas odcięciu zasilania energią, 

- „2” – przeprowadzenie napędu do stanu pręd-

kości o zerowej wartości (lub w szczególnym 

wypadku do prędkości pełzania o bezpiecznej 

wartości) i nie odcinaniu dopływu energii. W 

tym jednak wypadku pozostawanie napędu w 

stanie bez prędkościowym musi zostać zagwa-

rantowane z pewnością co najmniej wyzna-

czoną przez adekwatną wartość kategorii bez-

pieczeństwa lub poziomu nienaruszalności bez-

pieczeństwa. Co jak można się domyślać nie 

jest zagadnieniem trywialnym. 

Element wykonawczy uwidoczniony schema-

tycznie na rysunku 1. musi zatem w wielu 

przypadkach legitymować się funkcją pozwa-

lającą na uzyskanie danego typu zatrzymania. 

Poniżej przedstawiono reprezentatywne metody 

eliminowania ruchu napędu w silnikiem induk-

cyjnym. 

3. Wybrane metody hamowania napędu 
elektrycznego, jako sposoby eliminowa-
nia zagrożenia ruchem 
Oczywiście metody hamowania silnika klatko-

wego są powszechnie znane, ale w danym wy-

padku chodzi o przedstawienie ich ściśle w uję-

ciu metodologicznym właściwym dla zachowa-

nia warunków bezpieczeństwa przy eliminacji 

zagrożenia ruchem. 

W najprostszym wypadku odcięcie energii od 

układu napędowego zapewnia aparat taki jak 

stycznik lub wyłącznik sterowany elektrycznie, 

ale w wypadku konieczności spełnienia wyma-

gań bezpieczeństwa od kategorii 3. w górę, ko-

nieczne jest zapewnienie w układzie redundan-

cji, czyli w tym przypadku podwojenie danego 

aparatu. Ponadto trzeba zapewnić pomocniczy 

styk czynny z tak zwanym wymuszonym pro-

wadzeniem styków (normalnie zamknięty), jako 

element sprzężenia zwrotnego wprowadzonego 

do układu logicznego (rysunek 1.). W drugiej 

kategorii bezpieczeństwa podwojenie aparatów 

nie jest co prawda wymagane, ale ze styku 

sprzężenia zwrotnego zrezygnować nie można. 
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Rys. 2. Przykład realizacji układu sterowania 

bezpiecznym zatrzymaniem silnika zasilanego 

bezpośrednio z sieci trójfazowej 
 

Na rysunku 2. przedstawiono przykład realiza-

cji elektrycznego układu sterowania bezpiecz-

nym zatrzymaniem silnika M. Przedstawiony 

układ spełnia wymagania kategorii 4. wg normy 

PN-EN 954-1 i realizuje zatrzymanie typu „0” 

wg PN-EN 60204-1. Na schemacie widoczna 

jest redundantna topologia obwodów sterowa-

nia: przycisk wyłączenia awaryjnego (ozna-

czony kolorem czerwonym) połączony jest z 

dwoma stykami z wymuszonym prowadzeniem 

(NC), elementy wykonawcze (styczniki) są po-

dwojone i połączone kaskadowo i w obwodzie 

monitorowania sprzężenia zwrotnego połą-

czono szeregowo styki pomocnicze styczników 

K1, K2. W sensie sekwencji procedura zatrzy-

mania realizowana jest następująco: po zmianie 

stanu styków przycisku wyłącznika awaryjnego 

układ logiczny w czasie znamionowym prze-

twarza informację i generuje jednoczesną 

zmianę stanu wyjść 14 i 24. Powoduje to 

otwarcie styczników K1 i K2, a w konsekwen-

cji przerwanie zasilania w energię silnika M, co 

prowadzi do jego zatrzymania wybiegiem. 

Projektant decyduje w wyniku analizy ryzyka, 

czy taki tryb zatrzymania jest wystarczający w 

danym przypadku maszyny produkcyjnej. 

 

 
Rys. 3. Przykład realizacji układu bezpiecznego 

zatrzymania silnika zasilanego z przekształtnika 

częstotliwości 
 

Na rysunku 3. uwidoczniono przykładowy 

układ sterowania bezpiecznym zatrzymaniem 

silnika elektrycznego zasilanego z przekształt-

nika częstotliwości PWM. Układ ten spełnia 

wymagania 2. kategorii bezpieczeństwa wg 

normy PN-EN 954-1 i realizuje zatrzymanie 

napędu typu „1” wg normy PN-EN 60204-1. 

Jak widać na rysunku 3., w obwodzie zasilania 

silnika M znajdują się połączone kaskadowo: 

stycznik K1 i przekształtnik FU. Po naciśnięciu 

przycisku zatrzymania awaryjnego (oznaczo-

nego kolorem czerwonym) następuje odłączenie 

zacisku Y12 od potencjału L+, które rozpo-

czyna w układzie logicznym (przekaźnik bez-

pieczeństwa 3TK2842..) sekwencję zatrzyma-

nia napędu. Wyjście 14 niezwłocznie (z katalo-

gowym czasem przetwarzania przekaźnika) 

uzyskuje stan niski. Sygnał ten jest wprowa-

dzony na wejście przekształtnika (tu element 

wykonawczy układu) sparametryzowane jako 

inicjator procedury szybkiego zatrzymania sil-

nika przez zmniejszenie częstotliwości, hamo-

wanie prądem stałym lub kombinację tych obu 

metod. W czasie projektowania i walidacji na-

leży sprawdzić, czy oczekiwany czas całkowi-

tego zatrzymania silnika może być w danym 

przypadku osiągnięty w sposób powtarzalny. 

Następnie po upłynięciu czasu tv (nastawianego 

w przekaźniku bezpieczeństwa) wyjście 28 

uzyskuje stan niski, co prowadzi do otwarcia 

stycznika K1, a tym samym odcięcia zasilania 

energią napędu. Sumaryczny czas realizacji 

powyższej sekwencji nazywany jest czasem 

dobiegu maszyny i stanowi czas wyeliminowa-
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nia zagrożenia ruchem w danym punkcie ma-

szyny produkcyjnej. Opisany sposób wyłącze-

nia napędu stosowany jest w sytuacjach, gdy 

obciążenie posiada moment bezwładności i ko-

nieczne jest hamowanie aktywne (nie wystarczy 

zatrzymanie wybiegiem, ponieważ może ono 

trwać zbyt długo).  

Oczywiście sposób ten może okazać się niewy-

starczający w sytuacji, gdy moment bezwładno-

ści jest bardzo duży (w relacji do momentu 

statycznego). Wówczas stosuje się sterowanie 

luzownikiem lub sprzęgłem w celu przejęcia 

nadmiaru energii i uzyskania zadowalającego 

czasu zatrzymania. W każdym przypadku na-

leży realizować układ dla określonej kategorii 

bezpieczeństwa i typu zatrzymania, co jest wy-

nikiem wcześniejszej analizy ryzyka. 

M

Wył. pozycyjny z 

ryglowaniem

Wył. pozycyjny

Przekaźnik 

bezpieczeństwa

Czujnik 

zatrzymania

Styczniki 

sterowania

 

Rys. 4. Schemat ideowy układu sterowania na-

pędu z wykorzystaniem czujnika zatrzymania 

3TK2810 
 

W wielu maszynach produkcyjnych nie można 

jednoznacznie określić czasu zatrzymania na-

pędu. W tym celu , jak to pokazano na rys. 4. 

stosowane są ruchome osłony strefy zagrożenia, 

których otwarcie jest blokowane za pomocą 

wyłącznika pozycyjnego z ryglowaniem. Ze-

zwolenie na otwarcie takiej osłony jest uzyski-

wane na podstawie sygnału wypracowywanego 

przez czujnik zatrzymania. Obecnie stosowane 

są w czujnikach tego rodzaju dwie metody wy-

krywania ruchu silnika: na podstawie badania 

siły elektromotorycznej szczątkowej (jak na ry-

sunku 4.) oraz z fizycznym, obrotowym czujni-

kiem. 

4. Bezpieczny start napędu 
Istotnym problemem w sensie bezpieczeństwa 

maszyn produkcyjnych jest również start na-

pędu. Przy czym nie chodzi o sposób rozruchu 

silnika, lecz o wybór chwili jego rozpoczęcia. 

Jest to bowiem w tym ujęciu moment powstania 

zagrożenia ruchem. Oczywiście, analogicznie 

jak w przypadku zatrzymania dynamika rozru-

chu danego napędu lub silnika jest istotna w 

kontekście rozważań dotyczących relacji czasu 

trwania rozruchu oraz potencjalnego zagroże-

nia, które może być spowodowane przez ten 

proces, gdyby przebiegał np. zbyt szybko. Fun-

damentalną zasadę stanowi tutaj zapobieganie 

niespodziewanemu uruchomieniu. Zasadę po-

wyższą w sposób wyczerpujący definiuje 

norma PN-EN 1037. 

Możliwe są trzy tryby startu napędu: 

- Start ręczny. 

Polega on na konieczności wydania przez ope-

ratora maszyny celowego polecenia rozpoczęcia 

rozruchu, np. przez naciśnięcie przycisku ozna-

czonego „WŁ.” (rysunki 2. i 3.). Układ lo-

giczny sprawdza stan danego wejścia, a następ-

nie  wykonuje test wyłącznika bezpieczeństwa, 

jeżeli wszystko jest w porządku, realizowane 

jest polecenie, poprzez dostarczenie energii do 

napędu.  

- Start monitorowany. 

Sekwencja jest podobna jak wyżej, z tą jednak 

różnicą, że układ logiczny analizuje zmianę 

stanu wejścia połączonego z przyciskiem załą-

czającym. Zalecana jest zmiana stanu wejścia z 

wartości niskiej na wysoką (odwrotnie niż przy 

wyłączaniu). Niniejszy tryb startu jest wyma-

gany w układach sterowania spełniający kate-

gorię 3. 

- Autostart. 

Start jest realizowany również po wykonaniu 

testów poprawności działania, lecz bez wydania 

polecenia przez operatora. Ten typ startu może 

być wykorzystywany jedynie w układach, które 

zapewniają operatorowi bezpieczną pracę, np. 

po spełnieniu przez system określonych warun-

ków dodatkowych, jak potwierdzone zamknię-

cie i zablokowanie osłony. 

Zastosowanie danego typu startu musi oczywi-

ście poprzedzać analiza ryzyka. 

5. Przykład aplikacji – kompleksowe 
monitorowanie odgałęzienia silnikowego 
Jak zwracano uwagę wyżej, problem bezpiecz-

nego zatrzymania napędu jest nieco inny od 
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problemu hamowania silnika elektrycznego. 

Skutek oczywiście jest ten sam, ale bezpiecz-

nemu zatrzymaniu towarzyszy szereg dodatko-

wych uwarunkowań. Aplikacja przedstawiona 

na rysunku 5 w sposób poglądowy pozwala się 

zapoznać z układem kompletnym na przykła-

dzie w pełni chronionego odgałęzienia silniko-

wego napędu w układzie nawrotnym. Poza 

rozwiązaniem technologicznym niniejszy układ 

oferuje spełnienie wymagań bezpieczeństwa  

w kategorii 4. oraz zapewnia zatrzymanie typu 

„0”. 

Pokazane na rysunku 5 rozwiązanie techniczne 

wykorzystuje współpracę aparatu pro-

gramowalnego z rodziny Simocode Pro V, 

który jest układem programowalnym, wyposa-

żonym w interfejs sieci komunikacji  

 
Rys. 5. Schemat ideowy aplikacji napędu na-

wrotnego 
 

przemysłowej Profibus DP i z możliwością roz-

budowy o moduły wejściowo-wyjściowe, po-

dobnie jak prosty sterownik PLC. W danym 

przypadku Simocode został zaprogramowany w 

celu realizacji funkcji: rozruchu, nawrotu i za-

trzymania z uwzględnieniem warunków wyłą-

czenia awaryjnego w kategorii 4. Stąd zastoso-

wanie dodatkowego stycznika K1, który nie jest 

wykorzystywany w układzie sterowania na-

wrotnego, ale stanowi redundancję w wypadku 

konieczności odcięcia zasilania w energię dla 

silnika. Jest on sterowany bezpośrednio wyjś-

ciem przekaźnika bezpieczeństwa. Przekaźnik 

odsługuje polecenia START/STOP oraz STOP 

AWARYJNY, natomiast urządzenie Simocode 

sekwencję nawrotu oraz zapewnia monitoro-

wanie parametrów obwodu silnika i komu-

nikację z układem nadrzędnym. W sensie 

rozruchu i zatrzymania napędu Simocode jest 

podrzędny w stosunku do przekaźnika bezpie-

czeństwa. Stan styczników jest oczywiście mo-

nitorowany przez przekaźnik SIGUARD. Start 

napędu jest w sensie rozdziału 4. niniejszej 

pracy startem monitorowanym, gdyż stanowi to 

konieczne wymaganie dla 4 kategorii bezpie-

czeństwa. 
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