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10 PORAD PROJEKTOWANIA SCHEMATÓW ELEKTRYCZNYCH 

1. Dbałość o szczegóły 

Pierwszą rzeczą, na którą jestem wyczulony, to dbałość o to, żeby przewijając kolejne strony dokumentacji wszystko nie pływało. 
Sam to robię i radzę młodszym kolegom. Wiadomo, że nie zawsze się tak da. Jednak mając kolejne strony wejść, czy wyjść to fajnie 
wygląda, jak moduły sterownika są w tym samym miejscu. Nie latają z jednej strony kartki na drugą. Ogólnie ułożenie aparatów na 
stronie, czy odległość połączeń idących równolegle powinny być równe i takie same na wszystkich stronach danej dokumentacji. 

2. Makra 

Bardzo fajna rzecz, którą bardzo lubię widzieć w dokumentacji, to makra konkretnych aparatów. Wiadomo, że nie wszystkie, bo eski 
czy inne zabezpieczenia to już trochę za dużo szczęścia na raz. Ale np. sterowniki, czy falowniki mają naprawdę często bardzo fajne 
makra, które ładnie wyglądają i oszczędzają czas na szukanie jak się nazywają konkretne przyłącza na aparacie. Po jakimś czasie 
mamy już całkiem sporą bazę takich makr. 

 

Niby oba aparaty, A3 i A4 to ten sam sterownik S7-300 ale ten po lewo jakby ładniej wygląda. 
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3. Informacje o sprzęcie 

Wiadomo, że nie każdy klient tego wymaga, ale dobrą praktyką jest dopisywanie wielu informacji przy aparacie. Często starcza np. 
przy esce prąd i charakterystyka, ale jak się dopisze jeszcze producenta i kod katalogowy, to już w ogóle jest super. Podobnie z 
silnikami. Warto troszkę więcej rzeczy z tabliczki znamionowej wpisać niż samą moc. 

 

Oba napędy wyglądają OK ale z tego po lewej jesteśmy w stanie dużo więcej odczytać bez grzebania w zamówieniach, czy fakturach. 
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4. Staranne wypełnienie tabelki 

Wiem, wiem. Pierdoła. Ale jednak bardzo lubię jak w tabelce są wypełnione pola o kliencie z logiem i adresem. To samo odnośnie 
mojej firmy. Informacja o tym kto projektował i kto sprawdził (często tego nie ma), nr rewizji, czy też data. Wygląda to później po 
prostu profesjonalnie. 

5. Nie przecinające się linie 

Często widzę, zwłaszcza u młodszych kolegów, strony, gdzie naprawdę ciężko się połapać o co chodzi. W rozmieszczeniu aparatów 
chaos, wszystkie linie się przecinają. Patrząc na taką stronę, żeby coś zrozumieć trzeba naprawdę się wysilić i jeszcze śledzić palcem 
skąd dokąd. A często wystarczy po prostu przenieść jakiś aparat na następną stronę albo inaczej rozłożyć zaciski na aparacie i od 
razu strona staję czytelna i bardzo dużo można wyczytać z niej, bez zbyt długiego wpatrywania się. 

6. Współpraca z programistą 

Oczywiście ten punkt ma zastosowanie tylko do projektów, w których jest sterownik PLC. Chodzi o to, aby w projekcie znalazły się 
takie informacje jak opis słowny wejścia/wyjścia, adres i tag. Teraz tagi w PLC można już naprawdę wstawiać długie, ale gdzieś w 
zamierzchłych czasach pewne sterowniki miały ograniczenie do 4 znaków. I wtedy lepiej, żeby jednak takie tagi wymyślił sam sobie 
programista, niż projektant nie wdrożony w programowanie. No chyba, że projektant jest też programistą, to wtedy polecam dialog z 

własnym alter ego 😉 

7. Znajomość hardware 

Bardzo przydatne. Przychodzi z doświadczeniem. Znów ten sam sterownik? Wiadomo gdzie zasilanie, gdzie wspólną masę itp. 
Falownik? Wiadomo, że sterowanie 3 przewodowe robi się przez podanie wspólnej masy z zacisku CC. Po jakimś czasie wiele rzeczy 
się pamięta, a jak nie to zawsze można zajrzeć do projektu sprzed pół roku. 

8. Automatyka w sofcie 

Naprawdę warto korzystać z narzędzi w sofcie służących do generowania zestawień aparatów, kabli, czy też schematów listew 
zaciskowych. Nie dość, że oszczędza to dużo czasu (pod warunkiem przyłożenia się do wypełnienia wszystkich danych przy 
wstawianiu symbolu, czy kabla – patrz pkt. 3 oraz 10), to jeszcze pozwala na pokazanie wszystkiego w bardzo ładnej formie graficznej, 
która jest po prostu czytelna dla odbiorcy dokumentacji. Poniższy screen pochodzi z oprogramowania EPLAN. 

https://www.eplan.pl/pl/firma/kontakt/
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9. Znajomość zasady działania projektowanej rzeczy 

Tyczy się nie tylko układów ze stykologią, ale też opartych na PLC. Stykologia – wiadomo, rozumiesz jak coś ma działać to łatwiej 
jest Ci to zaprojektować tak, żeby później jednak to zadziałało. Jeśli chodzi o układy z PLC – bardzo często projektant pomija takie 
rzeczy jak podłączenie wspólnego plusa, czy minusa do wejść/wyjść. A później na uruchomieniu jest nerwówka. Warto zajrzeć do 
DTR-ki i sprawdzić co i jak powinno być podłączone. Oszczędzi to nerwów na uruchomieniu i nieprzychylnych opinii na temat pacjenta 
wpisanego w pole „Projektował„. 
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10. Znajomość narzędzia 

Prawda jest taka, że im lepiej znasz soft, w którym projektujesz, tym łatwiej i szybciej idzie tworzenie dokumentacji. Wiadomo które 
pole wypełnić, aby później w zestawieniu materiałów wszystko się pojawiło tam, gdzie powinno, czy też który formularz pod co 
podpiąć, żeby strona tytułowa czy też spis treści wyglądał spójnie z całą dokumentacją. Nie generujesz listy kablowej czy materiałowej 
po 10 razy, bo od razu wiadomo co i jak gdzie wyklikać żeby osiągnąć pożądany efekt. 

 

 

Materiał pochodzi ze strony: https://iautomatyka.pl/10-porad-projektowania-schematow-elektrycznych/  

 

 

https://iautomatyka.pl/10-porad-projektowania-schematow-elektrycznych/

