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TrochÍ teorii na pocz¹tek...
Z†punktu widzenia uøytkownikÛw,

najwaøniejsz¹ cech¹ bezpiecznikÛw
Multifuse jest moøliwoúÊ ich wykorzys-
tania jako bardzo pewnych i†nie wyma-
gaj¹cych praktycznie øadnych czynnoú-
ci serwisowych elementÛw zabezpiecze-
nia nadpr¹dowego w†urz¹dzeniach elek-
trycznych i†elektronicznych. Bezpiecz-
niki Multifuse dzia³aj¹ nieco inaczej niø
standardowe bezpieczniki topikowe:
wraz ze wzrostem temperatury elemen-
tu zabezpieczaj¹cego, gwa³townie wzras-
ta jego rezystancja, co powoduje rady-
kalne obniøenie pr¹du p³yn¹cego przez
obci¹øenie. Wzrost temperatury bez-
piecznika ze 100 na 140oC†powoduje
zwiÍkszenie wartoúci rezystancji z†ok.
10Ω do ok. 100kΩ! Dalszy wzrost tem-
peratury bezpiecznika powoduje bardzo
szybkie zwiÍkszanie rezystancji elemen-
tu zabezpieczaj¹cego (rys. 1). Naleøy
pamiÍtaÊ, øe w†zaleønoúci od maksy-
malnego pr¹du obci¹øenia bezpieczni-
ka, jego rezystancja pocz¹tkowa moøe
mieÊ wartoúÊ znacznie rÛøni¹c¹ siÍ od
przedstawionej na wykresie.

Efekt gwa³townego zwiÍkszenia siÍ
rezystancji w†funkcji temperatury
w†bezpiecznikach Multifuse uzyskano
dziÍki oparciu ich konstrukcji na poli-
merowych kryszta³ach, na powierzchni
ktÛrych znajduj¹ siÍ cz¹steczki przewo-
dz¹cego pr¹d wÍgla (rys. 2). ZwiÍksza-
nie siÍ temperatury pod³oøa bezpiecz-
nika powoduje zmianÍ jego postaci do
amorficznej, w†wyniku czego przewo-
dz¹ce ³aÒcuchy wÍgla zostaj¹ zerwane.
W†zwi¹zku z†tym zjawiskiem wypadko-
wa rezystancja elementu znacznie roú-
nie. Sytuacja ta utrzymuje siÍ do mo-
mentu od³¹czenia zasilania od przeci¹-
øonego obwodu i†obniøenia temperatu-
ry pod³oøa.

Elementy Multifuse...
...producent pogrupowa³ w†kilku ro-

dzinach, w ktÛrych rÛøni¹ siÍ miÍdzy
sob¹ maksymaln¹ moc¹ tracon¹, szyb-
koúci¹ zadzia³ania, histerez¹ prze³¹cza-
nia i†wieloma innymi parametrami.

Stosunkowo najwiÍksz¹ popularnoú-
ci¹ ciesz¹ siÍ bezpieczniki rodziny MF-
R (obudowy rÛønych wersji pr¹dowych
na fot. 7, fot. 8), a†to ze wzglÍdu na
³atw¹ w†montaøu obudowÍ i†szerok¹ ga-
mÍ dostÍpnych wersji pr¹dowych (od
200mA do 18A). Czas zadzia³ania tych
bezpiecznikÛw mieúci siÍ w†przedziale
2..20s, w†zaleønoúci od wersji.

Bezpieczniki z†serii MF-SM s¹ z†ko-
lei standardem uznanym przede wszys-
tkim przez konstruktorÛw urz¹dzeÒ
montowanych w†technologii powierzch-
niowej (fot. 9). Bourns oferuje stosun-
kowo w¹sk¹ ich gamÍ - pokrywaj¹ bo-
wiem tylko zakres z†przedzia ³u
600mA..5,2A. S¹ one nieco szybsze od
MF-R, gdyø czas reakcji bezpiecznika
na przeci¹øenie mieúci siÍ w†przedziale
0,25..20s.

Dla aplikacji, w†ktÛrych krytycznym
parametrem jest czas zadzia³ania bez-
piecznika, Bourns opracowa³ bezpiecz-
niki z rodziny MF-MSMD, ktÛre reaguj¹
na przetÍøenia w†czasie 6ms..0,9s, w†za-
leønoúci od maksymalnej dopuszczalnej
obci¹øalnoúci. Bezpieczniki tej rodziny
dostÍpne s¹ tylko w†wersji SMD i†s¹
przystosowane do pracy z†obci¹øeniami
od 340mA..3A.

Zgodnie z†zapowiedzi¹ sprzed miesi¹ca, wracamy do
prezentacji oferty firmy Bourns. Najwaøniejszy i†najlepiej
znany jej fragment dotyczy polimerowych bezpiecznikÛw

kasowalnych o†handlowej nazwie Multifuse.

Rys. 1.
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Jedn¹ z†powaøniejszych wad bez-
piecznikÛw Multifuse jest ich stosunko-
wo duøa rezystancja wewnÍtrzna. Ogra-
nicza to m.in. moøliwoúÊ ich stosowa-
nia w†sprzÍcie zasilanym bateryjnie, po-
niewaø straty mocy w†bezpieczniku
zmniejszaj¹ ca³kowit¹ sprawnoúÊ urz¹-
dzenia. Firma Bourns znalaz³a lekars-
two takøe na ten problem: powsta³a bo-
wiem rodzina specjalnych bezpieczni-
kÛw o†zminimalizowanej rezystancji we-
wnÍtrznej, nosz¹ca oznaczenie MF-S
(fot. 10). Bezpieczniki z†tej serii s¹ przy-
stosowane do pracy z†obci¹øeniami
2,7..7,6A, a†ich rezystancja wewnÍtrzna
wynosi odpowiednio 0,16..0,9Ω. Odmia-
n¹ bezpiecznikÛw rodziny MF-S s¹ bez-
pieczniki MF-LS, przystosowane do pra-
cy w†otoczeniu o†znacznie podwyøszo-
nej temperaturze.

Jeszcze mniejsze niø MF-S/LS rezys-
tancje wewnÍtrzne maj¹ bezpieczniki se-
rii MF-LR. S¹ one zewnÍtrznie doúÊ
podobne, ale dziÍki zastosowaniu spe-
cjalnych technologii, rezystancja wew-
nÍtrzna nie przekracza 0,072Ω, a†zakres
ograniczanych pr¹dÛw mieúci siÍ
w†przedziale 3,9..14,1A.

Wysoko specjalizowanym elemen-
tem bezpiecznikowym jes t MF-
MSME190, ktÛry opracowano specjalnie

Rys. 2.

do zabezpieczania pakietÛw ogniw
w†ìinteligentnychî bateriach. Zada-
niem tego bezpiecznika jest ochrona
przetÍøeniowa oraz termiczna bate-
ryjnych ogniw. Takøe specjalnie
z†myúl¹ o†bateryjnych aplikacjach,
Bourns uruchomi³ produkcjÍ bez-
piecznikÛw MF-AAA, ktÛrych kon-
strukcja i†parametry elektryczne pre-
destynuj¹ do stosowania jako ele-
menty zabezpieczaj¹ce ogniwa aku-
mulatorowe o†rozmiarze AAA. Wy-
prowadzenia tych bezpiecznikÛw
pokryto niklem, co pozwala je spa-
waÊ lub przygrzewaÊ elektrycznie
bezpoúrednio do wyprowadzeÒ ogniw.
DziÍki ich niewielkiej rezystancji we-
wnÍtrznej i†krÛtkiemu czasowi zadzia-
³ania mog¹ byÊ stosowane jako kom-
pletne systemy zabezpieczaj¹ce ogniwa
akumulatorowe przed przeci¹øeniem.

Specyficznym produktem z†grupy
Multifuse s¹ elementy MF-D, ktÛre po-
zbawiono obudowy (fot. 11). DziÍki te-
mu producent urz¹dzenia koÒcowego
moøe je samodzielnie zamontowaÊ
w†dowolny sposÛb, bez koniecznoúci
dostosowywania siÍ do standardÛw fir-
my Bourns. DostÍpne s¹ bezpieczniki
w†wersjach w†postaci dyskÛw z†otwo-
rem lub bez oraz w†postaci prostok¹t-
nych p³ytek. G³Ûwn¹ cech¹ wszystkich
bezpiecznikÛw z†serii MF-D†jest ma³a
szybkoúÊ reakcji na przetÍøenie (nawet
do 80s) i†ma³a rezystancja wewnÍtrzna.

OprÛcz bezpiecznikÛw przedstawio-
nych w†artykule Bourns stopniowo
wprowadza elementy nowych rodzin,
ktÛrych zapowiadane parametry dostÍp-
ne s¹ w†broszurze ìmfsolgd.pdfî, za-
mieszczonej na p³ycie CD-EP2/2000 oraz
w†Internecie, na stronie firmy Bourns
(www.bourns.com).

Czy o†tym wiecie?
Z†naszej krÛtkiej prezentacji wyni-

ka, øe Bourns jest przede wszystkim
producentem szerokiej gamy doskona-
³ych jakoúciowo elementÛw elektronicz-
nych i†elektromechanicznych. W†zasa-

Fot. 9.

Fot. 10. Fot. 11.

dzie jest to prawda, za wyj¹tkiem naj-
mniej znanego w†naszym kraju fragmen-
tu oferty produkcyjnej, o†ktÛrym wspo-
mnimy tylko dla porz¹dku - s¹ to me-
chaniczne precyzery opracowane spe-
cjalnie do stosowania z†precyzyjnymi,
wieloobrotowymi potencjometrami
Bournsa. Istnieje wiele ich wersji o†rÛø-
nym stopniu prze³oøenia, w†wykona-
niach ze skal¹ kalibracyjn¹ lub bez. Czy-
telnikÛw zainteresowanych t¹ czÍúci¹
oferty firmy zachÍcamy do zajrzenia na
stronÍ internetow¹ firmy.
Andrzej Gawryluk, AVT

Noty katalogowe dotycz¹ce bezpiecz-
nikÛw Multifuse oraz podrÍcznik pre-
zentuj¹cy zasadÍ ich dzia³ania s¹ do-
stÍpne na p³ycie CD-EP2/2000 w†kata-
logu \bourns.

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†mate-
ria³y dostarczone przez firmÍ Eurodis,
tel. (0-71) 367-57-41.


