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Bezpieczniki topikowe nowej 
konstrukcji o charakterystyce 
szybkiej gF
Prawidłowo dobrane bezpieczniki topikowe stanowią jeden z najważniejszych 
warunków bezpiecznego użytkowania i nadzoru instalacji elektrycznej. W niniejszym 
artykule opisano bezpieczniki topikowe przemysłowe, niskostratne o charakterystyce 
czasowo-prądowej szybkiej – gF. Innowacją tej konstrukcji wkładek są ich 
elektryczne parametry użytkowe, szczególnie niskiej wartości współczynnik k.

Wielkości wymiarowe 
wkładek topikowych gF
Wkładki topikowe przemysłowe 
nowej konstrukcji, o wielkościach 
wymiarowych WT-00, WT-1 
i WT-2 i charakterystyce szyb-
kiej gF, są przeznaczone do za-
bezpieczania przewodów in-
stalacji elektroenergetycznych 
przed prądami przeciążenio-
wymi i zwarciowymi. Są apa-
ratami zabezpieczającymi, które 
powinny obsługiwać tylko oso-

by upoważnione, ponieważ nie 
mają one technicznych rozwią-
zań uniemożliwiających ich za-
mianę w podstawach bezpieczni-
kowych. Rozszerzeniu uległ więc 
asortyment użytkowy wkładek 
topikowych. Znamionowa zdol-
ność zwarciowa wkładek topi-
kowych szybkich o charaktery-
styce gF wynosi 110 kA.

Charakterystyka gF
Charakterystyka czasowo-prą-
dowa szybka (t-I) wkładek gF 
(rys. 2) opisana jest dwiema li-
terami, z których:
g – oznacza zakres zdolności wy-
łączania wkładki. Wkładka ogól-
nego stosowania, której zdol-
ność wyłączania zawarta jest 
poczynając od prądu przepala-
jącego element topikowy w cią-
gu jednej godziny, aż do zna-
mionowej zdolności wyłączania 
włącznie.
F – oznacza kategorię użytko-
wania wkładki. Przedstawione 
charakterystyki dla poszczegól-
nych prądów znamionowych 
wkładek szybkich gF mają po-
stać pasmową. Każda charakte-
rystyka (rys. 4) jest ograniczona 
dwiema krzywymi: od dołu – li-
nią najmniejszych czasów prze-
dłukowych tp, od góry – linią 
największych czasów wyłącza-

nia tw. Zaznaczona na osi od-
ciętych wartość prądu Inf – jest 
to probierczy dolny (1,25 In)
prąd graniczny, który nie powo-
duje przepalenia elementu to-
pikowego wkładki w czasie 1 h.
Linia pionowa odpowiadająca 
wartości Inf jest asymptotą ogra-
niczającą charakterystykę pasmo-
wą wkładki topikowej. Wśród 
charakterystycznych wartości 
prądu istnieje jeszcze prąd pro-
bierczy górny If – który musi 
przepalić topik wkładki w cza-
sie krótszym niż 1 h. Jego war-
tość wynosi If = 1,6 In. W czasie 
projektowania instalacji elektro-
energetycznych należy posługi-
wać się charakterystykami cza-
sowo-prądowymi pasmowymi 
bezpieczników, odczytując war-
tości prądów z górnej krzywej 
charakterystyki, czyli maksymal-
ne prądy wyłączania. Wartości 
te w sieci 230/400 V do ochro-
ny przed dotykiem pośrednim 
za pomocą samoczynnego wy-
łączania zasilania, powinny być 
odczytane dla czasów nie dłuż-
szych niż 5; 0,4 i 0,2 s. Wartości 
te są odczytane z charaktery-
styki pasmowej i przedstawio-
ne w tablicy 1. Bardzo ważnym 
parametrem określającym przy-
datność wkładki o charakterysty-
ce gF do zabezpieczania obwodu 

Rys. 1. Bezpieczniki topikowe ETI Polam o charakterystyce gF
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jest jej współczynnik – k (rys. 3).
Jest to krotność prądu znamio-
nowego wkładki topikowej, przy 
którym czas jej wyłączenia jest 
krótszy od 5 s. Jak widać na cha-
rakterystykach oraz w tablicy 
1, wszystkie wkładki topikowe 
o charakterystyce szybkiej gF ce-
chuje bardzo niski współczynnik 
k max. ≤ 2,5 dla prądów zna-
mionowych od 20 do 100 A i k 
max. ≤ 3 dla prądów od 125 
do 250 A. Rzeczywista war-
tość współczynnika wynosi 
k = 2,1-2,5.

Oznacza to, że wkładka to-
pikowa wyłączy prąd zwarcio-
wy nie większy niż (2,1-2,5) In 
w czasie krótszym niż 5 s. Jest 
to niezwykle istotne przy za-
bezpieczaniu sieci elektrycznych 
długich (np. wiejskich) z prze-
wodami o małych przekrojach, 
z transformatorami o niskich mo-
cach zwarciowych, gdzie prądy 
zwarciowe w miejscu dość od-
ległym od punktu zasilania osią-
gają wartość niewiele większą 

od prądu znamionowego wkła-
dek topikowych, które tę linię 
zabezpieczają. Takich prądów 
zwarciowych wkładka topikowa 
o charakterystyce gG lub innej 
o większym współczynniku k niż 
2,5 może nie wyłączyć, a przez 
to nie zapewni skutecznej ochro-
ny przeciwporażeniowej. Obszar 
zasilania przez stację transforma-
torową jest związany z kryte-
rium doboru przekroju przewo-
dów na skuteczność zerowania 
(tzw. szybkie wyłączenie). Jako 
zabezpieczenie obwodów sto-
suje się bezpieczniki topikowe 
i one narzucają długość obwodu 
linii niskiego napięcia, a zarazem 
obszar objęty jedną stacją trans-
formatorową, co jest związane 
z kosztami elektryfi kacji lub kapi-
talnego remontu sieci, zwłaszcza, 
że do każdej nowej stacji trans-
formatorowej trzeba zbudować 
odcinek linii średniego napięcia 
ok. 500 m. Zastosowanie bez-
pieczników topikowych szyb-
kich o współczynniku k więk-

szym od 2,5 tzn. na poziomie 
3,5-4,5 oznacza zwiększenie 
prądów szybkiego wyłączania, 
a tym samym skracanie czasów 
wyłączania zwarć w sieciach ni-
skiego napięcia, a to z kolei pro-
wadzi do skrócenia zabezpie-

Rys. 2. Przykładowe charakterystyki czasowo-prądowe t-I wkładek topikowych gF

Rys. 3. Zależność k = f(l) dla sieci:
1. Ibn = 63 A, STr = 63 kVA; 2. Ibn = 63 A, STr = 160 kVA
3. Ibn = 100 A, STr = 63 kVA; 4. Ibn = 100 A, STr =160 kVA



 APARATURA ŁĄCZENIOWA I ZABEZPIECZAJĄCA 

68 Elektroinstalator 7-8/2012

czanych obwodów i znacznego 
zwiększania kosztów budowy 
lub remontów sieci. Na wy-
kresie (rys. 3) pokazano zależ-
ność prądu zwarcia jednofa-
zowego (dokładniej stosunku 
do prądu znamionowego bez-
piecznika) od długości obwo-
du dla transformatora o mocy 
Qtr=160 kVA i przekroju prze-
wodu SAl = mm2 i Ibn =100 A.
Z powyższego wykresu wy-
raźnie widać, jak zwiększenie 
współczynnika k bezpieczni-

ka wpływa na skrócenie za-
bezpieczanych obwodów. 
Przykładowo zwiększenie 
współczynnika k z 2,5 do 4 (Ibn 
= 100 A) powoduje skrócenie 
obwodu z 420 do ok. 250 m. 
Jeszcze większy problem wy-
stąpi w przypadku, gdy instalacja 
jest zaprojektowana z zabezpie-
czeniami gF o niskich współ-
czynnikach k (ok. 2,5) i w trakcie 
jej eksploatacji dojdzie do prze-
palenia wkładki, a konserwator 
wymieni ją na wkładkę o tym 

samym prądzie znamionowym 
i charakterystyce gF, ale o wyż-
szym współczynniku k (ok. 4,0). 
Wtedy może dojść do niewy-
łączenia tej wkładki w odpo-
wiednio krótkim czasie i prze-
grzania przewodu.

Obecnie istnieje norma 
N-SEP-E-001 – „Sieci elektro-
energetyczne niskiego napię-
cia. Ochrona przeciwporaże-
niowa”. Norma ta wprowadziła 
nowe wymagania stawiane środ-
kom ochrony przy uszkodze-
niu (przy dotyku pośrednim) 
w liniach pracujących w ukła-
dzie TN. W punkcie 10.3 ww. 
normy dopuszcza się czas sa-
moczynnego wyłączania zwarć 
doziemnych w liniach niskiego 
napięcia dłuższy od 5 s, jeże-
li spełnione będą dwa warun-
ki. Jeden z nich wymaga, aby 
prąd wyłączający zabezpiecze-
nia był równy co najmniej 2-krot-
nej wartości prądu znamiono-
wego wkładki bezpiecznikowej. 
Oznacza to jeszcze niższy współ-
czynnik k = 2.

Wartości współczynników 
k oraz największych prądów 
zadziałania wszystkich prądów 
znamionowych bezpieczników 
o charakterystyce gF podano 
w tablicy 1.

Całka Joule’a I2t 
wkładek topikowych gF
Całka Joule’a wkładki topikowej 
jest miarą energii cieplnej (A2s) 
wydzielanej w obwodzie do-
tkniętym zwarciem:

Ec = ∫ i2c dt
tp

0

Energia ta przepływa przez 
bezpiecznik i pozostałe zabez-
pieczone elementy obwodu. 
Bezpiecznik decyduje zarów-
no o czasie likwidacji zwarcia 
tc jak i o przebiegu prądu zwar-
ciowego. W tablicy 2 przedsta-
wiono wartości cieplnych całek 
Joule’a wkładek o charaktery-
styce gF:

In Imax dla t ≤ n x godz. (I2)
Imax

dla t=0,2 s
Imax

dla t=0,4 s
Imax

dla t=5 s Imax dla t ≤ n x godz. (I2)

A A Godz. k A k A k A k A s k

20 32 1

1,6

85 4,2 74 3,7 50 2,5 40 18

2

25 40 1 110 4,4 93 3,7 62,5 2,5 50 13

32 51,2 1 140 4,3 120 3,7 80 2,5 64 10

40 64 1 160 4,0 145 3,7 100 2,5 80 5

50 80 1 220 4,4 190 3,8 125 2,5 100 30

63 100,8 1 270 4,3 230 3,6 157,5 2,5 126 10

80 128 2 380 4,7 320 4,0 200 2,5 160 90

100 160 2 495 4,9 405 4,0 250 2,5 200 400

125 200 2 600 4,8 520 4,1 365 2,9 250 33

160 256 2 730 4,5 660 4,1 465 2,9 320 180

200 320 3 950 4,7 830 4,1 600 3,0 400 55

250 400 3 1460 5,8 1230 4,9 742 2,9 500 200

315 504 3 2050 6,5 1800 5,7 1100 3,5 630 260

355 568 3 2200 6,1 2000 5,6 1250 3,5 710 310

400 640 3 2300 5,7 2100 5,3 1380 3,4 800 200

Tablica 1. Największe prądy wyłączania wkładek gF dla czasów 0,2; 0,4 i 5 s oraz wartości współczynników k

Rys. 4. Charakterystyka t-I pasmowa bezpiecznika topikowego i grafi czna interpretacja współczynnika k
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Obszar zasilania 
przez stację 
transformatorową 
jest związany 
z kryterium doboru 
przekroju przewodów 
na skuteczność 
zerowania (tzw. 
szybkie wyłączenie).
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I  2tp w czasie przedłukowym 
(czas przetrzymywania przetę-
żenia) – do czasu zapalenia się 
łuku elektrycznego na elemen-
cie topikowym wkładki;
I  2tw w czasie wyłączania (czas 
rozpadu topika i zapłonu łuku 
elektrycznego) – do czasu cał-
kowitego wyłączenia zwarcia 
przez wkładkę.
Element topikowy wkładki za-

wiera w swojej geometrii kilka 
przewężeń – miejsc o zmniej-
szonym przekroju poprzecznym, 
przygotowanych do jego przepa-
lenia. Przekrój poprzeczny ele-
mentu topikowego Sz w miej-
scach przewężeń, odpowiada 
jego całce Joule’a przedłukowej 
i decyduje o zdolności ograni-
czania prądu zwarcia przez bez-
piecznik.

∫ i2c dt = Sz
2 K

tp

0

K – jest parametrem stałym 
(stałą Meyera), która charak-
teryzuje właściwości fi zyczne 
metalowej taśmy topika (mie-
dzi lub srebra). Cieplna całka 
Joule’a bezpiecznika dobrze na-
daje się do analizy zwarciowej 
selektywności zabezpieczeń, tj. 
dla czasów krótszych niż 0,1 s.

Koordynacja 
zabezpieczeń topikowych 
o charakterystyce 
szybkiej – gF
Zabezpieczenia topikowe o róż-
nych prądach znamionowych 
i wielkościach pracują w instala-
cji elektroenergetycznej w po-
łączeniu szeregowym (rys. 6). 
Wybiorcza współpraca zabez-
pieczeń jest w pełni zapewnio-
na wtedy i tylko wtedy, gdy ich 
charakterystyki energetyczne 
(całek Joule’a) nie mają punktów 
wspólnych. Wtedy spośród bez-
pieczników dotkniętych zwar-
ciem wyłączy bezpiecznik zain-
stalowany najbliżej miejsca 
zakłócenia, wyłączając tylko 
uszkodzony odcinek sieci przy 
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Tablica 2. Wartości całek Joule’a (przedłukowych i wyłączania) i strat mocy ΔP

In
WT-00/gF WT-1/gF

ΔP I2tp I2tw ΔP I2tp I2tw

A W A2s A2s W A2s A2s
20 4,2 390 820 4,7 390 820
25 4,5 640 1210 5,6 640 1210
32 6,0 820 2500 6,6 820 2500
40 7,4 1210 4000 8,5 1210 4000
50 8,3 2500 5750 9,6 2500 5750
63 11,3 4000 9000 12,6 4000 9000
80 15,1 5750 13700 13,5 5750 13700
100 17,8 9000 21200 16,2 9000 21200
125 19.0 13700 36000 19,0 13700 36000
160 23,2 21200 64000
200 24,0 36000 104000
250 30,0 64000 185000

Rys. 5. Grafi czna ilustracja warunku wybiorczości zwarciowej wkładek topikowych 1 i 2

Rys. 6. Zestawienie prądów znamionowych wkładek topikowych 1 i 2 o charakterystyce gF i gG, 
gwarantujących ich zwarciową selektywność wyłączania
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zapewnieniu ciągłości zasilania 
innych obwodów. Wymóg wy-
biorczej współpracy zabezpie-
czeń wynika z norm IEC 
(np. IEC 269-2, IEC 269-1) oraz 
takich aktów prawnych jak: 
Prawo budowlane lub Prawo 
energetyczne. Można stoso-
wać również warunek uprosz-
czony – dobrać dwa bezpiecz-
niki o tej samej charakterystyce 
i prądach znamionowych w sto-
sunku 1,6-2,0, przy czym war-
tości prądów znamionowych 

muszą rosnąć w kierunku zasi-
lania. Wspomniany powyżej 
stosunek prądów znamiono-
wych wkładek 1,6 stanowi 2 
stopnie ciągu R10, natomiast 
stosunek 2,0 stanowi 3 stop-
nie ciągu R10. Należy dodać, 
że ciąg R10 jest to ciąg geome-
tryczny liczb normalnych (ciąg 
Renarda) o ilorazie – √1010  
=1,26. Prądy znamionowe 
wkładek topikowych stanowią 
właśnie taki ciąg: 10, 13, 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 63 A itd.

Podany powyżej warunek se-
lektywnej współpracy wkładek 
topikowych jest spełniony dzięki 
wspomnianej konstrukcji elemen-
tów topikowych wkładek, gwa-
rantujących wymagane wartości 
całek Joule’a. Warunek wybior-
czości zwarciowej jest spełniony, 
jeżeli cieplna całka Joule’a prze-
dłukowa I2tp1 wkładki, która po-
winna przetrzymać zwarcie – 1 
jest równa lub większa od ciep-
lnej całki Joule’a wyłączania wkład-
ki I2tw2, która powinna wyłączyć 

zwarcie – 2. Powyższe pokaza-
no w tablicy 2. Ukośnymi liniami 
porównano odpowiednie war-
tości całek Joule’a przedłukowych 
i wyłączania wkładek, których 
prądy znamionowe znajdują się 
w stosunku 1,6. Grafi czna ilustra-
cja powyższego warunku jest 
przedstawiona na rys. 6.

W przypadku, gdy szeregowo 
połączone wkładki topikowe po-
siadają inne charakterystyki wy-
łączania t–I niż gF, ich wybiorcza 
współpraca jest również moż-
liwa, ale musi być zachowany 
stosunek ich prądów znamio-
nowych jak pokazano w tabli-
cy 3.  ■

inż. Roman Kłopocki
Autor jest pracownikiem fi rmy 

ETI Polam Sp. z o.o., Pułtusk

Tablica 3. Zapewnienie wybiorczej współpracy zabezpieczeń o różnych charakterystykach wyłączania

Wkładka 2 Wkładka 1 In2/In1

gF gG 1:1
gG gG 1:1,6
gG gF 1:2,5
aM gG 1:3


