
102

Zadaniem wewnÍtrznej ochrony
przepiÍciowej jest ograniczenie do
wartoúci dopuszczalnych szkodli-

wych udarÛw przepiÍciowych dochodzπcych
do urzπdzeÒ elektrycznych i elektronicznych
znajdujπcych siÍ wewnπtrz obiektu.

Ograniczniki przepiÍÊ

Ograniczniki przepiÍÊ ETITEC B (prÛba
klasy I) i ETITEC C (prÛba klasy II) sπ
modu≥owymi aparatami warystorowymi
s≥uøπcymi do ochrony instalacji i urzπdzeÒ
elektrycznych przed skutkami przepiÍÊ za-
rÛwno pochodzenia zewnÍtrznego jak
i przed przepiÍciami ≥πczeniowymi. Usta-
nawiajπ one stopnie ochrony: ETITEC B
ñ pierwszy, ETITEC C ñ drugi stopieÒ
ochrony. Zadaniem ogranicznikÛw Kla-
sy II (drugi stopieÒ ochrony) jest ograni-
czanie przepiÍÊ niewyeliminowanych
przez ograniczniki klasy I, a jeszcze groü-
nych dla chronionych urzπdzeÒ. Powinny
one byÊ zainstalowane w podrozdzielni-
cach lub rozdzielnicach piÍtrowych
(w przypadku budynkÛw wielokondygna-
cyjnych), w miejscach rozga≥ÍzieÒ instala-
cji. Mogπ byÊ rÛwnieø instalowane w z≥π-
czu lub w rozdzielnicy g≥Ûwnej (jako
pierwszy stopieÒ ochrony) w budynkach,
w ktÛrych nie jest wymagana dwustopnio-
wa ochrona, tzn. bez zewnÍtrznej instalacji
piorunochronnej i zasilanych liniπ kablo-
wπ (d≥ugoúÊ minimalna ñ 200 m). Ich naj-
waøniejsze parametry ñ najwiÍksze trwa≥e
napiÍcie pracy Uc oraz znamionowy prπd
wy≥adowczy isn sπ okreúlane tylko dla uda-
rÛw 8/20 µs. Uk≥ad po≥πczeÒ ograniczni-
kÛw ETITC C 275/20 pokazany jest na ry-
sunku 2.

Zabezpieczenie wstÍpne

Ograniczniki ETITEC C nie posiadajπ
wewnπtrz zabezpieczeÒ zwarciowych
i w zwiπzku z tym powinny byÊ wstÍpnie
zabezpieczone bezpiecznikami topikowy-
mi zewnÍtrznymi. Element warystorowy
ogranicznika po przejÍciu zbyt duøego prπ-
du wy≥adowczego (≥adunku) moøe ulec

uszkodzeniu i spowodowaÊ zwarcie. Dro-
ga przep≥ywu prπdu zwarciowego jest po-
kazana na rysunku 2 ñ liniπ czerwonπ prze-
rywanπ. Prπd ten moøe przekroczyÊ wytrzy-
ma≥oúÊ zwarciowπ ogranicznika ñ 25 kA
i z tego wzglÍdu jest to prπd niebezpiecz-
ny z punktu widzenia moøliwoúci uszko-
dzenia ogranicznika jak i sπsiednich urzπ-
dzeÒ zainstalowanych w rozdzielnicy oraz
ochrony przeciwporaøeniowej dodatkowej. 
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W ciπgu ostatnich kilku lat zwiÍkszy≥o siÍ zainteresowanie aparatami do ograniczania prze-
piÍÊ, co wiÍcej jest to jeden z najszybciej rozwijajπcych siÍ segmentÛw wúrÛd aparatÛw za-
bezpieczajπcych instalacje elektroenergetyczne. Nowoúciπ wúrÛd produktÛw firmy ETI Po-
lam jest seria bezpiecznikÛw topikowych cylindrycznych SRF (Surge Rated Fuses), przezna-
czonych wy≥πcznie do zabezpieczania wstÍpnego ogranicznikÛw przepiÍÊ. 

Rys. 1. Bezpiecznik topikowy cylindryczny SRF do zabezpieczania ogranicznikÛw przepiÍÊ klasy B

Rys. 2. Uk≥ad po≥πczeÒ ogranicznikÛw ETITEC C 275/20 w rozdzielnicy g≥Ûwnej
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Aby ochroniÊ ogranicznik i jego ga≥πü
obwodu przed prπdem zwarciowym, nale-
øy szeregowo z ogranicznikami zastosowaÊ
bezpieczniki topikowe B2 ñ SRF (rys. 2),
ale tylko wtedy, gdy zabezpieczenie g≥Ûw-
ne linii zasilajπcej (np. w z≥πczu) stanowiπ
bezpieczniki topikowe o charakterystyce
gG i o prπdzie znamionowym wiÍkszym
niø 125 A. Bezpieczniki topikowe cylin-
dryczne (SRF) o rozmiarze 14 x 51 mm
zosta≥y skonstruowane specjalnie do
wstÍpnego zabezpieczania ogranicznikÛw
przepiÍÊ klasy C, testowanych impulsem
prÛbnym 8/20 µs. Bezpieczniki te gwaran-
tujπ przetrzymanie impulsu prπdu wy≥a-
dowczego 8/20 µs p≥ynπcego przez ogra-
nicznik w momencie jego zadzia≥ania ñ re-
akcji na przepiÍcie. W celu prawid≥owego
doboru bezpiecznika SRF naleøy przyjπÊ
zasadÍ, aby maksymalny prπd udarowy
bezpiecznika (8/20 µs) by≥ wiÍkszy niø
prπd znamionowy wy≥adowczy isn ogra-
nicznika (8/20 µs). Bezpieczniki SRF po-
siadajπ zdolnoúÊ silnego ograniczania prπ-

du w warunkach zwarcia i gwarantujπ wy-
≥πczenie chronionego obwodu przy prze-
p≥ywie w nim prπdu zwarciowego na sku-
tek uszkodzenia elementu warystorowego.
Dok≥adne dane techniczne bezpiecznikÛw
SRF podane sπ w tabeli 1. W kolumnie 6
pokazano wartoúci prπdÛw zwarciowych
przetrzymywanych (ograniczonych) Ipeak

przy przep≥ywie prπdu zwarciowego
o wartoúci 130 kA. W przypadku, gdy za-
bezpieczenie g≥Ûwne chronionej instalacji
(np. w z≥πczu) zawiera bezpiecznik o prπ-
dzie znamionowym wiÍkszym niø 125 A,
stosowanie dobezpieczenia ogranicznika do-
datkowym bezpiecznikiem jest bezcelowe. 

Bezpieczniki cylindryczne moøna mon-
towaÊ w roz≥πczniku bezpiecznikowym
VLC 14 przeznaczonym do wk≥adek cylin-
drycznych o rozmiarze 14 x 51 mm (rys. 3).
Jest to aparat modu≥owy do montowanie
na szynie TH 35, podobnie jak modu≥owe
ograniczniki przepiÍÊ ETITEC C. Pozwa-
la to na stosowanie obu aparatÛw w jednej
rozdzielnicy modu≥owej.

Cechy eksploatacyjne bezpiecznikÛw
cylindrycznych 14 x 51 mm SRF to:
ï napiÍcie znamionowe ñ 600 V AC,
ï znamionowa zdolnoúÊ zwarciowa 

ñ 200 kA,
ï dostÍpnoúÊ dla maksymalnych prπdÛw

udarowych 10 kA ñ 40 kA (8/20 µs),
ï silne ograniczanie prπdÛw zwarciowych,
ï moøliwoúÊ stosowania w modu≥owej

aparaturze ñ w roz≥πczniku VLC 14.
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Tabela 1. Dane techniczne bezpiecznikÛw SRF

Typ 8/20 µµs Maksymalny.
prπd udarowy (A)

WielkoúÊ
(mm)

Ca≥ka przed≥ukowa
I2t (A2s)

Ca≥ka wy≥πczania
I2t (A2s)

IPEAK 
przy 130 kA

1 2 3 4 5 6

SRF10 10.000

14 x 51

2.360 10.370 8.320

SRF20 20.000 5.490 17.700 10.430

SRF30 30.000 16.750 39.880 13.540

SRF40 40.000 33.680 72.800 17.480

Rys. 3. Roz≥πcznik bezpiecznikowy VLC 14
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