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Prawid≥owe zabezpieczenie urzπdzeÒ energoelektronicznych oraz zasilajπcych je przewodÛw
wymaga zarÛwno dok≥adnej analizy uk≥adu, jak i znajomoúci danych katalogowych elementÛw
pÛ≥przewodnikowych i bezpiecznikÛw (charakterystyk czasowo-prπdowych oraz energetycznych, przebiegÛw, warunkÛw zewnÍtrznych itp.) Zadanie to u≥atwiajπ wprowadzone na rynek
przez firmÍ Eti Polam nowoczesne bezpieczniki topikowe o zintegrowanej charakterystyce gS.

W

k≥adki topikowe przemys≥owe
nowej konstrukcji i charakterystyce gS sπ przeznaczone do
zabezpieczania przewodÛw instalacji elektroenergetycznych oraz urzπdzeÒ energoelektronicznych (soft-startÛw, serwomechanizmÛw, napÍdÛw prπdu sta≥ego DC
itp.) i ich elementÛw pÛ≥przewodnikowych

(diody, tyrystory itp.) przed przeciπøeniem
i zwarciem. Dzisiejsze napÍdy sterowane
ñ soft-starty, przekszta≥tniki zwykle nie zawierajπ wbudowanych aparatÛw ochronnych. Projektanci tych urzπdzeÒ w instrukcjach obs≥ugi zalecajπ stosowanie odpowiednich bezpiecznikÛw w ich sieciach zasilajπcych.

Rys. 1. Bezpieczniki topikowe o charakterystyce gS
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Oznaczenia
bezpiecznikÛw
Charakterystyka gS bezpiecznikÛw topikowych jest charakterystykπ pe≥nozakresowπ wspÛlnπ dla charakterystyk gG i aR,
(gG + aR = gS), w ktÛrych pierwsza ma≥a
litera oznacza klasÍ bezpiecznika:
ï g ñ oznacza zakres zdolnoúci wy≥πczania
wk≥adki. Wk≥adka ogÛlnego stosowania,
ktÛrej zdolnoúÊ wy≥πczania zawarta jest

Rys. 2. Przyk≥ad zastosowania bezpiecznikÛw
o charakterystyce gS
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poczynajπc od prπdu przepalajπcego element topikowy w ciπgu
1 h aø do znamionowej zdolnoúci zwarciowej w≥πcznie,
ï a ñ wk≥adka o nie pe≥nozakresowej zdolnoúci wy≥πczania, ktÛra wy≥πcza poprawnie prπd zawarty pomiÍdzy najmniejszym
prπdem wy≥πczalnym, a znamionowym prπdem wy≥πczalnym.
Nie gwarantuje poprawnego wy≥πczenia ma≥ych prπdÛw przeciπøeniowych i w zwiπzku z tym powinien jej towarzyszyÊ
w obwodzie aparat (samoczynny roz≥πcznik, wy≥πcznik termiczny) przejmujπcy to zadanie,
Druga duøa litera oznacza kategoriÍ uøytkowania bezpiecznika:
ï G ñ wk≥adka ogÛlnego przeznaczenia, do zabezpieczania przewodÛw, o charakterystyce czasowo-prπdowej odpowiadajπcej
wk≥adkom zw≥ocznym,
ï R ñ wk≥adka ultra-szybka do zabezpieczania urzπdzeÒ pÛ≥przewodnikowych (diod i tyrystorÛw).

A

Rys. 3. PorÛwnanie typowych zastosowaÒ

Bezpieczniki
o zintegrowanej charakterystyce gS
Nowa koncepcja bezpiecznikÛw o zintegrowanej charakterystyce gS (gG + aR) zosta≥a stworzona, aby wyeliminowaÊ jeden
ze stopni zabezpieczeÒ, dziÍki czemu oszczÍdza siÍ miejsce
w urzπdzeniach rozdzielczych i koszt zabezpieczenia (rys. 3). Ponadto u≥atwiony zosta≥ dobÛr bezpiecznikÛw do zabezpieczanych
urzπdzeÒ energoelektronicznych i zasilajπcych je przewodÛw, albowiem zamiennikiem bezpiecznika o charakterystyce gG jest
wk≥adka o charakterystyce gS z tym samym prπdem znamionowym. Specjalna konstrukcja elementu topikowego bezpieczni-

Rys. 4.
PorÛwnanie
strat mocy
bezpiecznikÛw
aR, gG i gS
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Rys. 5. PorÛwnanie charakterystyk t-I bezpiecznikÛw aR, gG, gS

kÛw gS pozwoli≥a na uzyskanie wyjπtkowo niskich strat mocy, a tym samym niskich przyrostÛw nagrzewania w porÛwnaniu z bezpiecznikami o charakterystyce
aR (rys. 4), dziÍki czemu moøna jej stosowaÊ w zamkniÍtych roz≥πcznikach bezpiecznikowych, podstawach oraz w zwartej zabudowie innych urzπdzeÒ. Produkty
te posiadajπ w zwiπzku z tym wyjπtkowo
wysokπ odpornoúÊ na cykliczne przeciπøenia, wysokπ zdolnoúÊ ograniczania prπdÛw
zwarciowych oraz niskie znamionowe
wartoúci ca≥ek Jouleía (I2t), co pozwala na
zastosowanie ich do precyzyjnej ochrony
urzπdzeÒ o niskiej czu≥oúci.
Na rysunku 5 pokazano porÛwnanie charakterystyk czasowo-prπdowych t-I bezpiecznikÛw o charakterystyce aR, gG, gS
o prπdach znamionowych 100 A i 160 A.
Z porÛwnania tego wynika, øe w obszarze
duøych prπdÛw przeciπøeniowych tzn. od
5-10 In (obszar 1) przy danym spodziewanym prπdzie zwarciowym bezpiecznik gS
dzia≥a nieco wolniej niø ten o charakterystyce aR, ale znacznie szybciej niø z charakterystykπ gG. Natomiast w zakresie ma≥ych przeciπøeÒ (obszar 2) bezpiecznik gS
wy≥πcza pewnie i szybciej niø bezpiecznik
gG oraz bezpiecznik aR, ktÛrego prπd zadzia≥ania w tym zakresie jest nieokreúlony.
Na rysunku 6 przedstawiono porÛwnanie charakterystyk w standardowej wersji
rozwiπzania zabezpieczeÒ uk≥adu miÍkkie-
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Rys. 6. PorÛwnanie charakterystyk t-I zabezpieczeÒ uk≥adu miÍkkiego rozruchu

go rozruchu silnika (100A gG + 160A aR)
oraz wed≥ug nowej koncepcji zabezpieczenia bezpiecznikami 100 A o charakterystyce gS. Wynika z tego, øe bezpiecznik gS
posiada mniejsze prπdy zadzia≥ania niø
wspÛlne zabezpieczenie gG+Ar, zarÛwno
w zakresie prπdÛw zwarciowych jak
i przeciπøeniowych.

Podsumowanie
Bezpieczniki o charakterystyce gS sπ
zgodne z polskπ normπ PN-EN 60269-4
i sπ odpowiednikami bezpiecznikÛw o charakterystyce gRL zgodnych z norma niemieckπ DIN VDE 43620. Sπ aparatami za-

Rys. 7.
Charakterystyki
czasowo-prπdowe t-I
bezpiecznikÛw
wielkoúci
00C, 00 gS

styczeÒ 2009

inø.

Roman K≥opocki

Autor jest pracownikiem
firmy Eti Polam

ETI-Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawla ll 18
06-100 Pu≥tusk
tel. (23) 691 93 00
fax (23) 692 32 12
e-mail: etipolam@etipolam.com.pl
www.etipolam.com.pl

A
E
R

bezpieczajπcymi przemys≥owymi, ktÛre powinny obs≥ugiwaÊ tylko osoby upowaønione, poniewaø nie posiadajπ technicznych rozwiπzaÒ uniemoøliwiajπcych ich zamianÍ w podstawach bezpiecznikowych. Znamionowa zdolnoúÊ zwarciowa wk≥adek topikowych o charakterystyce gS wynosi 100 kA przy znamionowym
napiÍciu Un = 690 V.
Bezpieczniki topikowe o charakterystyce gS sπ produkowane
w wielkoúciach 00C, 00, 1, 2, 3 w wersjach do standardowych
podstaw bezpiecznikowych oraz w wielkoúciach 1, 2, 3 w wersjach do podstawy bezpiecznikowej na zaciski úrubowe o rozstawie 110 mm. Rzeczywiste charakterystyki czasowo-prπdowe bezpiecznikÛw gS przedstawione zosta≥y na rysunkach 7 i 8.
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Rys. 8. Charakterystyki czasowo-prπdowe t-I bezpiecznikÛw
wielkoúci 1, 2, 3, gS
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