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Dobór bezpieczników –
program Ultra Quick – Select
firmy ETI Polam
Roman Kłopocki

Prawid≥owy dobÛr bezpiecznikÛw topikowych w celu zabezpieczenia elementÛw pÛ≥przewodnikowych urzπdzenia energoelektronicznego wymaga zarÛwno dok≥adnej analizy uk≥adu, jak
i znajomoúci danych katalogowych elementÛw pÛ≥przewodnikowych i bezpiecznikÛw (charakterystyk czasowo-prπdowych i energetycznych, przebiegÛw, warunkÛw zewnÍtrznych itp.)
oraz wymaganych ich wzajemnych relacji. Firma ETI Polam przygotowa≥a do tego celu specjalny program opracowany na bazie arkusza kalkulacyjnego Excel, o nazwie Ultra Quick
ñ Select. W artykule omÛwiono sposÛb korzystania z tej aplikacji.
iele aktualnie wykorzystywanych urzπdzeÒ przemys≥owych
wyposaøonych jest w uk≥ady
energoelektroniczne, takie jak prostowniki,
przekszta≥tniki, soft-starty itp. Projektanci
i osoby obs≥ugujπce te urzπdzenia czÍsto
majπ powaøny problem, jak prawid≥owo
dobraÊ bezpieczniki o charakterystyce ultra-szybkiej, aby skutecznie zabezpieczyÊ
elementy pÛ≥przewodnikowe typu diody
czy tyrystory. Do tego celu zosta≥ stworzony program Ultra Quick Select, pozwalajπcy w szybki i prosty sposÛb dobraÊ odpowiednie zabezpieczenia. Aplikacja jest dostÍpna na stronie www.etipolam.com.pl
w zak≥adce produkty elektrotechniczne. Po
klikniÍciu na ikonÍ programu UQ Select
(Excel) otwiera siÍ okno, w ktÛrym na dolnym pasku zadaÒ pokazane sπ arkusze obrazujπce poszczegÛlne kroki postÍpowania
w trakcie doboru bezpiecznikÛw.
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Rys. 1.
Arkusz Selectivity
ñ SelektywnoúÊ

SelektywnoúÊ
Korzystanie z programu naleøy rozpoczπÊ od arkusza Selectivity ñ selektywnoúÊ
(rys. 1). W otwartym oknie pokazana jest
tabela wraz krÛtkim opisem i graficznym
wyjaúnieniem zagadnienia selektywnoúci
pomiÍdzy bezpiecznikami. Aby dwa bezpieczniki wy≥πcza≥y prπd zwarciowy
w sposÛb selektywny, muszπ byÊ spe≥nione pewne warunki: ich prπdy znamionowe
muszπ wystÍpowaÊ w stosunku 1 do 1,6,
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Rys. 2.
Arkusz Converter
ñ Przekszta≥tnik

a wartoúÊ ca≥ki Jouleía przed≥ukowej
wk≥adki przetrzymujπcej (F1) musi byÊ
wiÍksza od wartoúci ca≥ki Jouleía wk≥adki
wy≥πczajπcej (F2). Aby sprawdziÊ te para-

metry wystarczy w aktywne okna wpisaÊ
numery kodowe dobranych bezpiecznikÛw
ultraszybkich (wziÍtych z katalogu firmowego). Po zatwierdzeniu klawiszem Enter
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Rys. 3. Arkusz Circuit ñ ObwÛd

pomiÍdzy oknami pojawi siÍ komunikat (w kolorze czerwonym)
ñ Ñselektywnyî lub Ñnieselektywnyî.

Rys. 4. Arkusz DC Application ñ Prπd sta≥y
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NastÍpnym krokiem jest wybÛr arkusza Converter ñ przekszta≥tnik (rys. 2). W tym oknie moøna zadaÊ: iloúÊ faz przekszta≥tnika, jego moc (P), napiÍcie znamionowe (U) i wspÛ≥czynnik mocy (cos ϕ). Po zatwierdzeniu Enterem wyúwietla siÍ prπd
pobierany przez przekszta≥tnik ñ IS.
W arkuszu Circuit ñ obwÛd (rys. 3) ñ moøna wprowadziÊ rodzaj
(schemat) rozpatrywanego przekszta≥tnika i zadaÊ wszystkie dane techniczne, jak: prπd obciπøenia ñ ISF, wartoúÊ napiÍcia sta≥ego ñ U=, granicznπ ca≥kÍ Jouleía pÛ≥przewodnika ñ I2t, moc transformatora ñ PT, impedancjÍ transformatora ñ %. Po wprowadzeniu tych danych i uøyciu Entera program wygeneruje spodziewany prπd zwarciowy w kA w obwodzie prπdu sta≥ego.
W przypadku, gdy uøytkownik nie ma dostÍpu do uk≥adu przekszta≥tnika i istnieje potrzeba dobrania bezpiecznika tylko do
okreúlonego pÛ≥przewodnika (dioda, tyrystor itp.), w arkuszu Circuit ñ obwÛd ñ w gÛrnym oknie wyboru (rys. 3) naleøy wybraÊ
opcjÍ Ñw≥asnorÍcznieî. Po tej komendzie uaktywniπ siÍ okna zadawcze po prawej stronie okna g≥Ûwnego. NastÍpnie naleøy wpisaÊ w okna dane: prπd obciπøenia ñ ISF, napiÍcie zasilania (strony wtÛrnej transformatora) ñ US, najmniejszπ zdolnoúÊ zwarciowπ dobieranego bezpiecznika ñ (kA). Po zatwierdzeniu Enterem

A

Przekszta≥tnik, ObwÛd
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Rys. 5.
Arkusz Load
ñ Obciπøenie

program rÛwnieø wygeneruje spodziewany prπd zwarciowy obwodu prπdu sta≥ego
(kA ñ okno øÛ≥te).

Prπd Sta≥y
W przypadku gdy zachodzi koniecznoúÊ
dobrania bezpiecznika umieszczonego
w ga≥Ízi prπdu sta≥ego DC przekszta≥tnika,
naleøy otworzyÊ arkusz DC Application
ñ Prπd Sta≥y (rys. 4). W tym arkuszu, w aktywne okna naleøy wstawiÊ wartoúÊ sta≥ej
czasowej (L/R) obwodu odbiorczego oraz
wartoúci jego rezystancji R i napiÍcia na
odbiorniku U=. W tabeli niøej rÛwnieø naleøy wybraÊ (zaznaczyÊ) typ proponowanej wk≥adki topikowej (D, NH, BS, CH,
DO itp.) oraz jej napiÍcie znamionowe.
Na za≥πczonym wykresie obrazujπcym
zaleønoúÊ sta≥ej czasowej obwodu od napiÍcia L/R = f (UDC) czerwony punkt pokaøe aktualny stosunek L/R do U=. W øÛ≥tym polu ñ wyjúcie ñ pojawi siÍ rzeczywista wartoúÊ napiÍcia (mniejsze lub rÛwne)
na obwodzie prπdu sta≥ego DC (wyjúciowym) rozpatrywanego przekszta≥tnika.

Obciπøenie
W nastÍpnym arkuszu Load ñ Obciπøenie (rys. 5) ñ w oknie zadawczym trzeba
wybraÊ typ obciπøenia przekszta≥tnika
ñ ciπg≥e lub cykliczne. W przypadku wyboru obciπøenia ciπg≥ego przekszta≥tnika,
w rozwiniÍtej liúcie dostÍpne sπ do wyboru opcje: kilka zatrzymaÒ (i uruchomieÒ)
obciπøenia przekszta≥tnika rocznie, jedno
zatrzymanie dziennie i do 12 zatrzymaÒ
dziennie. Natomiast w przypadku wyboru
obciπøenia cyklicznego przekszta≥tnika
(zmiennego w czasie) naleøy w øÛ≥te pola
zadawcze wpisaÊ wystÍpujπce wartoúci
prπdÛw obciπøenia (I1, I2, I3 ÖI8) oraz
czasy ich trwania (t1, t2, t3 Öt8).
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Typ i wielkoúÊ bezpiecznika
NastÍpnym krokiem doboru bezpiecznika o charakterystyce ultra-szybkiej jest
wybÛr jego typu i wielkoúci. W tym celu
naleøy otworzyÊ nastÍpny arkusz ñ Type-size ñ Typ-wielkoúÊ (rys. 6). W arkuszu
zawarte sπ rysunki wymiarowe wszystkich
dostÍpnych typÛw bezpiecznikÛw ñ DO,
D, CH, BS, NH wraz z ich napiÍciami znamionowymi. Nad kaødym typem znajduje
siÍ okienko wyboru, ktÛre po wybraniu odpowiedniego (proponowanego) bezpiecznika naleøy zaznaczyÊ.

W arkuszu Charact. ñ Charakterystyka
(rys. 7) moøna wybraÊ rodzaj charakterystyki dobieranego bezpiecznika. Charakterystyka aR jest niepe≥nozakresowa i zabezpiecza element pÛ≥przewodnikowy przed
zwarciem. Charakterystyka gR jest pe≥nozakresowa i zabezpiecza element pÛ≥przewodnikowy zarÛwno przed przeciπøeniem,
jak i zwarciem. Istnieje rÛwnieø moøliwoúÊ nieproponowania øadnej charakterystyki. Po zaznaczeniu okna wyboru Ñøadnaî program zasugeruje odpowiednie typy
bezpiecznikÛw z charakterystykami zarÛwno gR, jak i aR. Pod oknami wyboru
na tym arkuszu znajduje siÍ krÛtkie graficzne wyjaúnienie zakresÛw pracy bezpiecznikÛw o charakterystykach gR i aR.
Arkusz Switch ñ wy≥πcznik (rys. 8) ñ pozwala na dobranie typu bezpiecznika do
moøliwoúci zastosowania mikrowy≥πcznika NVS5 (do mocowania go na zaczepach
na gÛrnej pokrywie bezpiecznika lub do
mocowania na bocznej czÍúci bezpiecznika ñ MK i AMK). Moøna rÛwnieø nie wybieraÊ moøliwoúci zastosowania mikrowy≥πcznika. WÛwczas program zaproponuje
odpowiednie typy bezpiecznikÛw zarÛwno z moøliwoúciπ montaøu mikrowy≥πcznika, jak i bez.

Rys. 6.
Arkusz Type-size
ñ Typ-wielkoúÊ

Rys. 7.
Arkusz Charact.
ñ Charakterystyka
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Ca≥ka Jouleía

E

Rys. 9. Arkusz I2t ñ Ca≥ka Jouleía
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Rys. 8. Arkusz Switch ñ Wy≥πcznik

NastÍpnym uaktywnianym arkuszem jest I2t ñ ca≥ka Jouleía (rys. 9). Tutaj w oknie zadawczym definiuje siÍ najwaøniejszy parametr elementu pÛ≥przewodnikowego, ktÛry naleøy zabezpieczyÊ bezpiecznikiem. Jest to wartoúÊ granicznej ca≥ki Jouleía diody lub tyrystora ñ Semi (I2t) ñ A2s lub prπd szczytowy
niepowtarzalny przewodzenia tyrystora ñ ITSM (10 ms) ñ A. Poniøej, w oknie ñ Bezp. (I2t), po zatwierdzeniu Enterem program
wygeneruje wymaganπ najwiÍkszπ wartoúÊ ca≥ki Jouleía dobieranego bezpiecznika.

Rys. 10. Arkusz In ñ Prπd znamionowy
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Rys. 11.
Arkusz Selekt fuse
ñ wybÛr bezpiecznika

Prπd znamionowy
Kolejnym krokiem w doborze bezpiecznika jest okreúlenie jego prπdu znamionowego. W tym celu naleøy otworzyÊ arkusz
In ñ Prπd Znamionowy (rys. 10) i wpisaÊ
w oknach zadawczych:
ï wspÛ≥czynnik mocy obciπøenia (odbiornika) przekszta≥tnika Cos ϕ,
ï czÍstotliwoúÊ prπdu obwodu zasilajπcego przekszta≥tnik f (Hz),
ï temperaturÍ otoczenia miejsca pracy
przekszta≥tnika Totocz. (oC),
ï intensywnoúÊ przep≥ywu powietrza
ñ wymuszone ch≥odzenie przekszta≥tnika (m/s),
ï przekrÛj przewodÛw (mm2).
Wprowadzone parametry po zatwierdzeniu zostajπ automatycznie uwidocznione
na znajdujπcych siÍ obok diagramach.

W dolnym oknie program UQ-Select generuje wymagany najmniejszy prπd znamionowy ñ In dobieranego bezpiecznika.

WybÛr bezpiecznika
Kiedy wszystkie wyøej opisane dane zostanπ wprowadzone do programu, naleøy
otworzyÊ ostatnie okno Select fuse ñ WybÛr bezpiecznika (rys. 11). W tym oknie
ukazujπ siÍ wszystkie parametry wprowadzone do programu oraz te wielkoúci, ktÛre program dotychczas sam wygenerowa≥
(np. zdolnoúÊ zwarciowa obwodu prπdu
sta≥ego ñ kA, lub U=) zakreúlone grubπ
czerwonπ ramkπ.
Ostatnim krokiem doboru bezpiecznika
jest klikniÍcie przycisku ÑwybÛrî. W pokazanej tabeli wyúwietli siÍ lista proponowanych przez program bezpiecznikÛw
z ich numerami kodowymi i danymi techR
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nicznymi, ktÛre zosta≥y przez program
zdefiniowane. W oknie znajduje siÍ rÛwnieø przycisk Ñpokaø wszystkoî, ktÛrego
naciúniÍcie spowoduje wyúwietlenie
wszystkich bezpiecznikÛw z oferty firmy
ETI Polam przeznaczonych do zabezpieczenia elementÛw pÛ≥przewodnikowych
wraz z ich szczegÛ≥owymi danymi technicznymi oraz stronami ich zamieszczenia
w katalogu firmowym ñ Energoelektronika. Istnieje rÛwnieø moøliwoúÊ wyboru
bezpiecznikÛw wed≥ug parametrÛw wymienionych w nag≥Ûwku tabeli. W tym celu naleøy w≥πczyÊ przycisk Filter i uøyÊ
przyciskÛw wyboru, po wyúwietleniu siÍ
ich w kaødej kolumnie. W tej konfiguracji
arkusz Select fuse programu UQ Select
s≥uøy jako elektroniczny katalog bezpiecznikÛw o charakterystyce ultraszybkiej do
zabezpieczania pÛ≥przewodnikÛw.
inø.
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