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Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric 
Power Controls (AEG)  

wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych1 
 

 
 
Zastosowane w każdej instalacji elektrycznej kable i przewody muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami wywołanymi zbyt wielkim nagrzaniem. 
 
To zbyt wielkie nagrzewanie może być np. wywołane przez prądy przeciążeniowe lub prądy 
zwarciowe . Ponieważ w przypadku awarii, nie można uniknąć występowania prądów 
zakłóceniowych, należy stosować odpowiednie urządzenia chroniące instalacje elektryczne 
przed uszkodzeniem.  
 
Takimi urządzeniami ochronnymi mogą być: 
 
! wyłączniki mocy wg IEC 947; 
! bezpieczniki topikowe wg IEC 269; 
! wyłączniki instalacyjne nadprądowe wg IEC 898 względnie EN 60898. 
 
Ponieważ w instalacjach elektrycznych przekroje przewodów są dobierane w zależności od 
potrzebnej mocy, należy przed każdym przewodem o zmniejszonym przekroju zastosować 
odpowiednie urządzenie chroniące obwód przed przeciążeniem. Z tego powodu, w każdej 
instalacji występuje kilka szeregowych połączonych urządzeń ochronnych. 
 
By zapewnić możliwie bezawaryjną pracę instalacji elektrycznej, należy dobrać 
poszczególne urządzenia ochronne odpowiednio selektywne względem siebie. Oznacza to, 
że powinno zadziałać jedynie to urządzenie ochronne, które znajduje się najbliżej miejsca 
awarii, natomiast wszystkie umieszczone przed nim urządzenia ochronne powinny dalej 
pozostawać w stanie załączenia, by obwody nieuszkodzone mogły dalej pracować. 
 
Na ogół instalacje elektryczne są tak zbudowane, że przed lub za najbliższym 
transformatorem znajduje się wyłącznik mocy, za tym wyłącznikiem znajduje się najczęściej 
następny wyłącznik mocy lub bezpiecznik topikowy, dalej następna grupa bezpieczników 
                                                           
1 Oryginalny tekst przygotowany w fabryce GE Power Controls AEG Niederspannungstechnik w Hameln (Niemcy) 
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topikowych. Końcowe obwody o prądach znamionowych do 63A, w normalnym przypadku, 
są chronione z pomocą wyłączników instalacyjnych nadprądowych. 
 
Stosunkowo łatwo można zapewnić selektywność względem siebie poszczególnych 
wyłączników mocy, nastawiając odpowiednią zwłokę czasową. W związku z tym, można tu 
mówić o selektywności w dziedzinie czasu. 
 
Również selektywność bezpieczników topikowych względem wyłączników mocy można 
stosunkowo łatwo uzyskać, gdyż i tu istnieje możliwość nastawienia odpowiedniej zwłoki 
czasowej wyłącznika mocy. 
 
Bezpieczniki topikowe są względem siebie selektywne, jeśli prądy znamionowe różnią się co 
najmniej o współczynnik 1,6, tak, że i w tym przypadku nie powinny występować trudności 
z selektywnością. 
 
Mogą natomiast wystąpić problemy z selektywnością wyłączników instalacyjnych 
nadprądowych względem bezpieczników topikowych. Wynika to z faktu, że potrzebny jest 
pewien czas by wyłącznik instalacyjny nadprądowy mógł odłączyć prąd zwarciowy, 
bezpiecznik topikowy zaś ma bardzo mała zwłokę czasowa. Innymi słowy, im większy prąd 
zwarciowy, tym szybciej zadziała bezpiecznik topikowy. 
 
Wyłączniki instalacyjne nadprądowe potrzebują kilku milisekund, aby styki się rozwarły, 
a oprócz tego dodatkowego czasu, by zgasić łuk elektryczny. Z tego powodu selektywność 
wyłączników instalacyjnych nadprądowych wobec bezpieczników topikowych jest 
zapewniona jedynie wówczas, gdy wartość I2t, przypuszczana przy zwarciu w obwodzie 
przez wyłącznik instalacyjny nadprądowy, jest mniejsza niż całka topikowa bezpiecznika. 
Ponieważ przy wzroście wielkości prądu zwarciowego wyłączniki nadprądowe przepuszczają 
większe wartości I2t, to selektywność wyłącznika instalacyjnego nadprądowego względem 
bezpiecznika topikowego uzależniona jest od wielkości prądu zwarciowego i ograniczenia 
prądowego wyłącznika nadprądowego. 
 
Wyłączniki instalacyjne nadprądowe AEG serii E80 posiadają bardzo silne ograniczenia 
prądowe. Zgodnie z EN 60898, automat B 16A klasy ograniczenia prądowego 3, przy 
prądzie zwarciowym 6 kA maksymalną wartość I2t 16.000 A2s, tzn., że wartość ta jest 
o przeszło 50% mniejsza niż wymagane przez IEC wartości graniczne. Z tego powodu 
wyłącznik nadprądowy B 16A z AEG jest np. selektywny względem bezpiecznika topikowego 
63A gL do wielkości prądu zwarciowego 3,2 kA. 
 
Mając natomiast do dyspozycji wyłącznik instalacyjny nadprądowy, który zaledwie spełnia 
wymagania w klasie ograniczenia prądowego 3 tj. 35.000 A2s, to taki wyłącznik jest 
względem bezpiecznika topikowego 63A gL selektywny tylko do prądu zwarciowego rzędu 
1,8 kA. 
 
Aby uzyskać selektywność wyłącznika instalacyjnego nadprądowego względem 
znajdującego się przed nim aparatu ochronnego w obwodach, w których mogą występować 
większe prądy zwarciowe, opracowano w AEG zupełnie nowy selektywny główny wyłącznik 
nadprądowy. 
 
Ten selektywny główny wyłącznik nadprądowy typu S90 jest urządzeniem, które przy 
prądach zwarciowych do 25 kA pracuje w każdym przypadku selektywnie względem 
znajdujących się za nim wyłączników nadprądowych.  
 
 
Aby zrozumieć funkcjonowanie tego wyłącznika, należy spojrzeć na jego schemat. 
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Schemat (jednego bieguna) selektywnego wyłącznika nadprądowego S90 
 
 
 
 
Oznaczenia: 
 
• B1, B2  - wyzwalacze termobimetalowe, 

• M   - wyzwalacz elektromagnetyczny zwarciowy,  

• R   - rezystor ograniczający prąd zwarciowy, 

• Rp   - rezystor pomiarowy, 

• S   - elektromagnes uruchamiający styk główny K1, 

• K2, K3  - styki pomocnicze w równoległym torze prądowym i obwodzie pomiarowym, 

• N   - zacisk przewodu neutralnego (obok zacisku wejściowego) 
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S90 posiada zacisk wejściowy dla podłączenia przewodu fazowego oraz osobny zacisk N. 
Od strony wyjścia znajduje się tylko zacisk dla fazy. Pomiędzy tymi dwoma zaciskami 
fazowymi znajduje się główny tor prądowy, składający się z bimetalu B1 wyzwalacza 
elektromagnetycznego oraz styku głównego K1. 
 
Konstrukcja toru głównego jest więc analogiczna jak normalnego wyłącznika instalacyjnego 
nadprądowego. 
 
Dodatkowo w wyłączniku S90 znajduje się równoległy tor prądowy, składający się z bimetalu 
B2, rezystora ograniczającego R oraz styku K2. 
 
Równoległy tor prądowy jest za zaciskiem wejściowym i przed zaciskiem wyjściowym 
połączony z głównym torem prądowym. 
 
Oprócz tego, wyłącznik S90 posiada obwód pomiarowy, składający się z rezystora 
pomiarowego, elektromagnesu uruchamiającego styk główny K1 oraz styku K3. Obwód 
pomiarowy połączony jest z jednej strony z zaciskiem N oraz z drugiej � przed zaciskiem 
wyjściowym, z głównym torem prądowym. 
 
Jeśli wyłącznik S90 jest prawidłowo zainstalowany, tzn. od strony wejścia jest przyłączona 
faza i N, a od strony wyjścia przewód do obwodu, to przy uruchamianiu dźwigni  włączającej 
dzieje się co następuje: 
 
- dźwignia zamyka najpierw styk K2 w równoległym torze prądowym oraz styk K3 

w obwodzie pomiarowym. 
 
W pierwszym momencie prąd płynie do obwodu odbiorczego jedynie przez równoległy tor 
prądowy. Jednocześnie w obwodzie pomiarowym sprawdzane jest napięcie między wyjściem 
wyłącznika S90 a zaciskiem N. Jeśli to napięcie wynosi ok. 230V, to elektromagnes 
znajdujący się w obwodzie pomiarowym zamyka styk K1 w głównym torze prądowym. 
 
W momencie zamykania styku K1, otwiera się styk K3 w obwodzie pomiarowym i wyłącznik 
S90 pracuje w stanie załączonym.  
Prąd płynie do obwodu odbiorczego głównie przez główny tor prądowy, a tylko niewielka 
pomijalna część ok. 3�  płynie przez równoległy tor prądowy. 
 
Jeśli po załączeniu wyłącznika S90 wystąpi zwarcie na odcinku między wyłącznikiem 
selektywnym a znajdującym się za nim normalnym wyłącznikiem instalacyjnym 
nadprądowym, to S90, działa jak normalny wyłącznik nadprądowy. 
 
W momencie, gdy prąd zwarciowy osiąga 10-krotną wartość prądu znamionowego S90, 
wyzwalacz elektromagnetyczny otwiera styk K1 w głównym torze prądowym. W ciągu kilku 
milisekund płynie jeszcze ograniczony prąd równoległym torem prądowym, do momentu, gdy 
nagrzeje się bimetal B2 i również ten tor zostaje rozłączony. 
 
Tym samym S90 całkowicie odłączył., Prąd płynący równoległym torem prądowym jest przez 
rezystor ograniczający zredukowany do maksymalnie 5-krotnej wartości prądu 
znamionowego S90. Oznacza to, że przez wyłącznik C 63A płynie przez okres kilku 
milisekund prąd 315A do momentu całkowitego rozłączenia wyłącznika. 
 
W przypadku przeciążenia, wyłącznik selektywny reaguje jak zwykły wyłącznik nadprądowy. 
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Prąd przeciążeniowy powoduje, ze w torze głównym bimetal B1 otwiera styk K1, a w torze 
równoległym bimetal B2 otwiera K2 i wyłącznik selektywny jest w stanie odłączonym. 
 
Jeśli wyłącznik selektywny S90 został zainstalowany i na skutek błędu montażowego zostało 
bezpośrednio za wyłącznikiem spowodowane zwarcie, to dziej się co następuje: 
 
Przy ręcznym przesunięciu dźwigni położenie załączone, zamyka się styk K2 w równoległym 
torze prądowym oraz K3 w obwodzie pomiarowym. W pierwszym momencie płynie do 
instalacji prąd zwarciowy, który przez rezystor w torze równoległym jest ograniczony do 5-
krotnej wartości prądu znamionowego S90. Między zaciskiem wyjściowym, a N zostaje 
sprawdzane napięcie, a ponieważ w przypadku zwarcia napięcie jest bliskie zero, to 
elektromagnes nie zamyka styku K1. W związku z tym, ograniczony prąd zwarciowy płynie 
tylko przez tor równoległy, nagrzewa bimetal B2, przez co po około 30 msek., styk K2 się 
rozwiera. Oznacza to, że z uwagi na pomiar napięcia między wyjściem wyłącznika 
selektywnego a N, uniemożliwione jest załączenie wyłącznika na istniejące zwarcie. 
Wymienione tu zastosowanie pokazuje, że S90 posiada cechy �blokady załączenia na 
zwarcie�. 
 
Zaletą tej blokady jest z jednej strony to, że instalacja znajdująca się za S90 nigdy nie jest 
obciążana całą energią zwarcia; z drugiej strony osoba obsługująca wyłącznik nie jest 
narażona na doznanie zjawisk występujących przy �pełnym zwarciu� tzn. łuku elektrycznego 
i huku. 
 
Jeśli wyobrazimy sobie, że selektywne wyłączniki główne S90 mogą być obsługiwane 
również przez elektrotechnicznych laików, czyli m.in. np. przez gospodynie domowe, to 
zalety blokady załączeni na zwarcie stają się oczywiste. 
 
W praktyce, omówiony przed chwilą przypadek może wystąpić przeważnie w czasie 
oddawania instalacji do użytku, a tego dokonuje normalnie jedynie fachowiec. 
 
Przypadek, który normalnie występuje w praktyce, jest natomiast następujący: 
 
- instalacja znajduje się w użytku, a za znajdującym się w obwodzie wyłącznikiem 

nadprądowym występuje zwarcie. 
 
Przebieg tego procesu jest następujący: 
 
Przyjmijmy, że prąd zwarciowy za wyłącznikiem nadprądowym wynosi 6 kA, a wyłącznik 
nadprądowy jest typu B 16A. Wyłącznik nadprądowy B 16A otwiera styki przy prądzie 
równym 5-krotnej wartości prądu znamionowego. Po rozwarciu styków wystąpi łuk 
elektryczny, w związku z czym prąd zwarciowy zaczyna bez przeszkód wzrastać. 
 
Jeśli prąd zwarciowy osiągnie granicę zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego 
wyłącznika selektywnego znajdującego się przed wyłącznikiem nadprądowym � w przypadku 
C 63A wynosi on 630A � to również w wyłączniku selektywnym rozwiera się styk K1 w torze 
głównym. 
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W momencie, gdy rozwiera się styk K1 w torze głównym S90, zwiera się styk w obwodzie 
pomiarowym. Oba styki, K1 w torze głównym S90 oraz styk w wyłączniku nadprądowym B 
16A, odłączają teraz prąd zwarciowy. To odłączanie trwa około 2 msek. 
 
Podczas tego opisanego procesu, styk K2 w torze równoległym jest zwarty. Oznacza to, że 
w tym czasie, gdy odłączany jest prąd zwarciowy, instalacja zasilana jest w dalszym ciągu 
poprzez tor równoległy S90. W ten sposób obwody nieuszkodzone, znajdują się cały czas 
pod napięciem, a więc pracują w sposób niezakłócony. W momencie, gdy rozwiera się styk 
K1 w torze głównym S90, zwiera się styk w obwodzie pomiarowym. 
 
Podczas odłączania prądu zwarciowego przez styk K1 toru głównego S90 i styk wyłącznika 
nadprądowego B 16A, jest przez cały czas sprawdzane napięcie między zaciskiem 
wyjściowym, a N w obwodzie pomiarowym S90. 
 
W czasie odłączania prądu zwarciowego napięcie to zmniejsza się gwałtownie. Jeśli po 
upływie około 2 msek. gaśnie łuk elektryczny na styku głównym wyłącznika selektywnego 
oraz styku wyłącznika nadprądowego i tym samym jest odłączony prąd zwarciowy, 
to napięcie między N a wyjściem wyłącznika selektywnego wraca do wartości znamionowej. 
 
Gdy napięcie w obwodzie pomiarowym S90 osiągnie znowu wartość znamionową, 
to elektromagnes obwodu pomiarowego zamyka styk K1 w torze głównym, i wyłącznik 
pracuje znowu normalnie (jest w stanie załączonym). 
 
Innymi słowy, tak przeprowadzany pomiar napięcia w wyłączniku selektywnym gwarantuje 
to, że w każdym przypadku wyłącznik główny S90 pracuje selektywnie w odniesieniu do 
znajdujących się za nim organów ochronnych, gdyż przyrost napięcia po odłączeniu prądu 
zwarciowego jest pewnym kryterium dla faktu, że zwarcie zostało odłączone przez 
znajdujące się za wyłącznikiem selektywnym urządzenie.  
 
Rozpatrzony zostanie teraz przypadek, który wprawdzie w praktyce nie występuje. lecz 
dokładniej objaśnia funkcjonowanie wyłącznika selektywnego S90. 
 
Załóżmy, że selektywny wyłącznik S90 C 20A został zamontowany przed normalnym 
wyłącznikiem nadprądowym E81 B 63A oraz, że za wyłącznikiem B 63a nastąpi zwarcie. 
 
W tym przypadku wyłącznik S90 C 20A jest również selektywny względem znajdującego się 
za nim automatu B 63A. 
 
Zmienia się jedynie kolejność rozłączania. Jeśli prąd zwarciowy wzrośnie do 200A, to 
w wyłączniku S90 C 20A rozwiera się styk K1. Prąd zwarciowy jednak rośnie nadal, aż 
osiągnie granicę zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego w wyłączniku nadprądowym 
B 63A. 
 
Teraz również w B 63A rozwiera się styk i oba szeregowo połączone styki odłączają prąd 
zwarcia. Po około 2 msek. prąd zwarciowy zanika, a napięcie między zaciskami N 
i wyjściowym S90 wzrasta do wartości znamionowej. 
 
Następuje teraz ponowne załączenie głównego styku K1 w wyłączniku S90. 
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Przypadek ten, tzn. S90 C 20A i za nim wyłącznik nadprądowy B 63A, w praktyce nigdy nie 
występuje. Ma on tylko pokazać, że wyłącznik selektywny w razie zwarcia pracuje zawsze 
selektywnie w odniesieniu do znajdujących się za nim aparatów ochronnych.  
 
Dla praktyki oznacza to, że w przypadku zwarcia można nie zwracać uwagi na wielkość 
prądów znamionowych połączonych szeregowo � wyłącznika selektywnego oraz normalnego 
wyłącznika nadprądowego, gdyż pracują one zawsze selektywnie względem siebie.  
 
Natomiast przy przeciążeniach należy uwzględnić prąd znamionowy wyłącznika 
selektywnego, by nie doszło do zakłócenia selektywności. 
 
Ponieważ skalowanie termiczne wyłącznika selektywnego S90 oraz normalnych wyłączników 
nadprądowych jest w zasadzie prawie jednakowe, należy dla zapewnienia selektywności 
między wyłącznikami S90 a znajdującymi się za nimi wyłącznikami zastosować przy prądach 
znamionowych współczynnik 1,6 ()tak, jak przy bezpiecznikach). 
 
Oznacza to, że jeśli prąd znamionowy selektywnego wyłącznika S90 jest o współczynnik 1,6 
większy od prądu znamionowego znajdującego się za nim wyłącznika nadprądowego, 
to istnieje selektywność do pełnej zwarciowej zdolności łączeniowej wyłącznika S90, tzn. do 
25 kA. Uzyskanie takiej selektywności nie jest dziś możliwe przy użyciu innych systemów 
wyłączników instalacyjnych nadprądowych. 
 
Również, jak to opisano poprzednio, nie istnieje tak wysoka granica selektywności między 
wyłącznikami nadprądowymi a bezpiecznikami topikowymi. 
 
Przy szeregowym połączeniu 2 wyłączników selektywnych i jednego normalnego wyłącznika 
nadprądowego, istnieje również zawsze selektywność do 25 kA. W tym przypadku wszystkie 
3 wyłączniki rozłączają prąd zwarciowy swymi stykami głównymi.  
 
Gdy prąd zwarciowy jest już rozłączony, a napięcie między zaciskami wyjściowymi 
a zaciskiem N wyłączników S90 znowu wzrasta, następuje sprawdzanie napięcia. 
W momencie, gdy napięcie znowu osiąga wartość znamionową, są zamykane styki główne 
wyłączników selektywnych. 
 
Przy projektowaniu instalacji elektrycznej należy, oprócz pewnego funkcjonowania, 
rozpatrywać również kwestię kosztów. 
 
Oczywiście, wyłączniki selektywne są w porównaniu do bezpieczników topikowych, na 
pierwszy rzut oka, trochę za drogie. Gwarantuj one jednak użytkownikowi więcej 
bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z prądem elektrycznym, gdyż jak to zostało tu 
opisane, wyłączniki selektywne S90 są zawsze selektywne do prądów zwarciowych równych 
25 kA. 
 
Równocześnie, w przeciwieństwie do bezpieczników topikowych, odpada ich wymiana; 
wymiana taka powinna być dokonywana wyłącznie przez uprawnionego fachowca. 
W zakładach przemysłowych itp. może to doprowadzić do stosunkowo długich przerw 
w zasilaniu w energię elektryczną, które mogą się okazać bardzo kosztowne. 
 
Również w przypadkach, gdzie należy liczyć się z występowaniem większych prądów 
zwarciowych, a wymagana jest absolutna selektywność, można przez zastosowanie 
wyłączników selektywnych zaoszczędzić na kosztach. 
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Załóżmy, że w obwodach końcowych instalacji elektrycznej zostały zastosowane normalne 
wyłączniki nadprądowe B 16A, a prąd zwarciowy w miejscu instalowania tych automatów 
może wynosić 6 kA. 
 
Aby w tym przypadku zachować selektywność między automatem, a znajdującym się przed 
nim bezpiecznikiem topikowy, musiałby ten bezpiecznik mieć prąd znamionowy 
minimum 100 A. 
 
Zgodnie z IEC 298 część 4, przy rodzaju instalacji C i 25oC temperatury otoczenia, przewody 
przy zastosowaniu bezpiecznika topikowego 100 A musiałyby mieć przekrój znamionowy 
25 mm2. W wielu przypadkach całkowite zapotrzebowanie mocy jest zdecydowanie 
mniejsze, a tylko ze względu na selektywność musi być zastosowane tak silne 
zabezpieczenie topikowe. 
 
Jeśli całkowite zapotrzebowanie na moc odpowiada prądowi np. 63 A, to mógłby być 
zastosowany selektywny wyłącznik o prądzie znamionowym 63 A; przekrój przewodów 
mógłby więc być zmniejszony z 25 mm2 na 10 mm2. W praktyce koszty, wynikające 
z zastosowania przewodów o większym przekroju, przekraczają w wielu przypadkach 
różnicę kosztów między wyłącznikiem selektywnym, a zabezpieczeniem topikowym.  
 
Na zakończenie można stwierdzić, że stosując selektywne wyłączniki główne: 
 
! zwiększa się dostępność energii elektrycznej, 

! odpada wymian bezpieczników topikowych, 

! zwiększa się bezpieczeństwo użytkowania,  

! zwiększa się selektywność, 

! unika się załączania na zwarcie,  

! można zmniejszyć koszty wykonania instalacji. 

 



Charakterystyka Cs (wg EN 60898)

Wyzwalacz przeciążeniowy (1,13 – 1,45) x In
Wyzwalacz zwarciowy (6,5 – 10) x In



Charakterystyka F (wg EN 60947)

Wyzwalacz przeciążeniowy (1,05 – 1,3) x In
Wyzwalacz zwarciowy (6,5 – 10) x In



Charakterystyka E (wg E DIN VDE0645)

Wyzwalacz przeciążeniowy (1,05 – 1,2) x In
Wyzwalacz zwarciowy (5 – 6,25) x In
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