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ĆWICZENIE 3
Układ sterowania silnikiem indukcyjnym 3-fazowym

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z różnymi układami sterowania silnikiem trój-
fazowym za pomocą styczników oraz przekaźników programowalnych.

1 Stanowisko laboratoryjne

Zaproponowane w ćwiczeniach tematy są podstawowymi zagadnieniami automatyki prze-
mysłowej. Ćwiczenia realizowane są na stanowisku laboratoryjnym przedstawionym na
rys. 1
Na stanowisku zamontowano silnik indukcyjny trójfazowy o mocy 0,75kW z prze-

kładnią ślimakową. Do wału silnika zamontowano z jednej strony enkoder generujący 360
impulsów na obrót. Z drugiej strony natomiast przykręcona została tarcza o średnicy
20cm. Na płycie czołowej u góry zostały zamontowane elementy sterujące:

• styczniki
• przekaźniki
• przekaźniki czasowe
• licznik impulsów z wyświetlaczem
• falownik
• przyciski sterujące
• sterownik programowalny EASY.

W stanowisku wykorzystano do połączeń system gniazdek i wtyczek bananowych lub
widełkowych. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie wygody i żywotności elementów
sterujących.
W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa obsługi stanowiska obwody o napię-

ciu innym niż 24V DC zostały połączone na stałe.
Stanowisko zasilane jest napięciem 3x400V.
W obwodzie głównym zainstalowano stycznik K1 zasilający wszystkie obwody. Stycznik
K1 sterowany jest poprzez obwód w którym znajdują się przycisk START i STOP, oraz
przycisk awaryjnego wyłączenia.
Silnik może być sterowany za pomocą dwóch układów: układu ze stycznikami (styczniki
K2 i K3), oraz z wykorzystaniem falownika. Układy sterowania wybierane są za pomocą
przełącznika trybów pracy. Silnik zabezpieczony jest przed przeciążeniem i zwarciem
wyłącznikiem silnikowym (Q1).
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Rysunek 1: Widok stanowiska laboratoryjnego

2 Instrukcja bezpieczeństwa

• Połączenia należy wykonywać tylko przy wyłączonym zasilaniu
• Włączenie zasilania można podejmować się tylko po wcześniejszym sprawdzeniu
układu przez osobę prowadzącą zajęcia

• Należy zachować szczególną staranność podczas łączenia układów sterowania. Nie-
dopuszczalne są “luźne” połączenia spowodowane np. nie dokręceniem wtyczki wi-
dełkowej.

3 Przebieg ćwiczenia

Pierwsze ćwiczenie jest ćwiczeniem wprowadzającym, dlatego zawiera odpowiednie sche-
maty połączeń. Pozostałe ćwiczenia wymagają od studentów zapoznania się z problemem,
zaprojektowania i wykonania ćwiczenia z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa. Zaproponowane ćwiczenia mogą być zrealizowane za pomocą standardowych ele-
mentów sterowniczych lub sterownika programowalnego EASY. Osoba prowadząca zajęcia
określa, w jaki sposób ma być sterowany silnik.



Parulski
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Zadanie 1

Uruchomić silnik w lewo bądź w prawo za pomocą styczników. Do wykonania ćwiczenia
zastosować przyciski START po jednym dla każdego kierunku i przycisk STOP. Aby wy-
konać to zadanie należy połączyć układ według schematu elektrycznego przedstawionego
na rysunku 2

Rysunek 2: Sterowanie kierunkiem obrotu silnika

Zadanie 2

Do układu z Zadania 1 podłączyć przekaźnik czasowy lub przekaźnik programowalny
EASY, aby móc kontrolować czas pracy silnika. Przycisk S4 ma powodować obrót silni-
ka ”w prawo” przez 5 sekund, przycisk S6 ma zatrzymywac silnik, zaś przycisk S5 ma
powodować obrót silnika ”w lewo” przez 5 sekund.

Zadanie 3

Zaprojektować i wykonać układ, w którym silnik będzie pracował cyklicznie i zatrzymywał
się. Czas postoju i czas pracy określają przekaźniki czasowe lub sterownik EASY.
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