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Jak juø wczeúniej sygnalizowa³em,
elementy antyprzepiÍciowe s¹ najczÍú-
ciej stosowane w†urz¹dzeniach teleko-
munikacyjnych oraz we wszelkiego ty-
pu urz¹dzeniach zasilanych z†sieci. Ze
wzglÍdu na powszechnoúÊ stosowania
i†³atwoúÊ samodzielnego budowania
urz¹dzeÒ zasilanych z†sieci, w³aúnie
na nich skupimy uwagÍ.

Grom z†nieba
Urz¹dzeniom zasilanym z†sieci gro-

ø¹ dwa podstawowe niebezpieczeÒstwa
zwi¹zane z†przepiÍciami:

W†pierwszej czÍúci artyku³u

przedstawiliúmy podstawowe

zagadnienia zwi¹zane

z†antyprzepiÍciowym

bezpieczeÒstwem elementÛw

elektronicznych. SzczegÛlnie

duøo miejsca poúwiÍciliúmy

warystorom tlenkowo-cynkowym

MOV, ktÛrych najdoskonalsze

wersje powsta³y

w†laboratoriach firmy Harris-

Litelfuse.

W†drugiej czÍúci artyku³u

postaram siÍ pokazaÊ, jak

waøn¹ rolÍ spe³niaj¹

warystory w†urz¹dzeniach

zasilanych z†sieci

energetycznej.

- Impulsy zak³Ûcaj¹ce generowane
przez silniki, transformatory duøej
mocy, startery lamp wysokoprÍønych,
falowniki, a†takøe coraz powszech-
niej stosowane zasilacze impulsowe.
Maj¹ one najczÍúciej charakter gas-
n¹cej sinusoidy (IEEE-587), ktÛrej
znormalizowany kszta³t pokazano na
rys. 4. Maksymalna amplituda tego
przebiegu osi¹ga wartoúÊ 6kV,
a†maksymalna wartoúÊ pr¹du zwarcia
500A.

- PrzepiÍcia bÍd¹ce wynikiem uderze-
nia pioruna lub zbliøonych wy³ado-
waÒ, ktÛrych cech¹ charakterystycz-
n¹ jest jednokierunkowy przep³yw
pr¹du. Znormalizowany kszta³t takie-
go przebiegu jest widoczny na rys.
5. Amplituda napiÍcia przebiegu
osi¹ga 6kV, a†maksymalny pr¹d wy-
p³ywaj¹cy ze ürÛd³a osi¹ga wartoúÊ

3kA.
Jak widaÊ elementy ab-

sorbuj¹ce energiÍ
impulsÛw przepiÍ-
c i owych musz ¹
charakteryzowaÊ siÍ
symetryczn¹ charak-
terystyk¹ U/I oraz
doskonale znosiÊ

takøe silne impulsy pr¹dowe, do cze-
go - przede wszystkim ze wzglÍdu na
wewnÍtrzn¹ budowÍ - najlepiej nadaj¹
siÍ warystory. Zestawienie najwaøniej-
szych parametrÛw oraz charakterystyki
elementÛw zabezpieczaj¹cych przed
przepiÍciami znajduj¹ siÍ w†tab. 2.

Warystor dobry na wszystko...
MiÍdzynarodowe komitety normali-

zacyjne podzieli³y aplikacje sieciowe
na trzy podstawowe kategorie, w†ktÛ-
rych wymagane s¹ odmienne zabezpie-

Rys. 4. Rys. 5.
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Kształt charakterystki U/I

Rodzaj elementu: ......................... Model idealny
Upływność: .............................................Brak
Zdolność do absorpcji energii: ................... Duża
Pojemność: ........................................... Mała
Szybkość zadziałania: .............................. Duża
Stabilizacja prądu: ................................... Brak

Rodzaj elementu: ....... Warystor cynkowo−tlenkowy
Upływność: ............................................ Mała
Zdolność do absorpcji energii: ................... Duża
Pojemność: ......................... Umiarkowana..duża
Szybkość zadziałania: .............................. Duża
Stabilizacja prądu: ...................................Brak

Rodzaj elementu: .......................... Dioda Zenera
Upływność: ............................................ Mała
Zdolność do absorpcji energii: ................... Mała
Pojemność: ........................................... Mała
Szybkość zadziałania: .............................. Duża
Stabilizacja prądu: ................................... Brak

Rodzaj elementu: ........... Kombinacja diody Zenera
                                                                   i tyrystora
Upływność: ............................................ Mała
Zdolność do absorpcji energii: ................ Średnia
Pojemność: ........................................... Mała
Szybkość zadziałania: .............................. Duża
Stabilizacja prądu: .................................... Tak

Rodzaj elementu: ............. Ze szczeliną powietrzną
Upływność: .............................................Brak
Zdolność do absorpcji energii: ................... Duża
Pojemność: ........................................... Mała
Szybkość zadziałania: .............................. Mała
Stabilizacja prądu: .................................... Tak

Rodzaj elementu: ............. Wyzwalany ze szczelina
                                                                  powietrzną
Upływność: .............................................Brak
Zdolność do absorpcji energii: ................... Duża
Pojemność: ........................................... Mała
Szybkość zadziałania: ........................... Średnia
Stabilizacja prądu: .................................... Tak

Rodzaj elementu: .............................. Selenowy
Upływność: ................................... Bardzo duża
Zdolność do absorpcji energii: .. Umiarkowana...duża
Pojemność: ........................................... Duża
Szybkość zadziałania: .............................. Duża
Stabilizacja prądu: ................................... Brak

Rodzaj elementu: ...... Warystor półprzewodnikowo−
                                                                  karbidowy
Upływność: ............................................ Duża
Zdolność do absorpcji energii: ................... Duża
Pojemność: ........................................... Duża
Szybkość zadziałania: .............................. Duża
Stabilizacja prądu: ...................................Brak

Tab. 2. Zestawienie najważniejszych właściwości różnych elementów
antyprzepięciowych.

czenia antyprzepiÍciowe. Podstawowy
podzia³ na jest widoczny na rys. 6.

W†najbezpieczniejszej kategorii A,
podstawowym wymaganiem jest odda-
lenie gniazd przy³¹czeniowych od
elementÛw lokowanych w†kategorii B
o†co najmniej 10 metrÛw, naleøy tak-
øe zachowaÊ odleg³oúÊ co najmniej
20 metrÛw od najdalej wysuniÍtych
elementÛw kategorii C. Zgodnie z†za-
pisami norm bezpieczeÒstwa ANSI/IE-

EE C62.41-1980 urz¹dzenia do³¹czone
do sieci energetycznej w†przy³¹czach
kategorii A†musz¹ byÊ odporne na
udary zgodne z†przedstawionym na
rys. 4, natomiast w†przypadku wyko-
rzystywania do zasilania przy³¹czy ka-
tegorii B niezbÍdne s¹ takøe zabezpie-
czenia na udary o†duøej energii (rys.
5). Na tym poziomie zabezpieczenia
energia jak musi zostaÊ zaabsorbowa-
na przez element zabezpieczaj¹cy wy-
nosi aø 80J.

Bior¹c pod uwagÍ wszystkie wy-
mienione warunki okazuje siÍ, øe ele-
mentem o†najwiÍkszej uniwersalnoúci
jest warystor. DostÍpne s¹ warystory
rÛøni¹ce siÍ miÍdzy sob¹ parametrami
energetyczno-napiÍciowymi (patrz tab.
1, EP10/2000), ale szybkoúÊ ich dzia-
³ania, odpornoúÊ na przeci¹øenia (tak-
øe termiczne), wzglÍdna stabilnoúÊ pa-
rametrÛw i†³atwoúÊ aplikowania powo-
duj¹, øe s¹ to elementy najczÍúciej
stosowane do zabezpieczania obwodÛw
zasilania.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Materia³y katalogowe firmy Harris-
Littselfuse moøna znaleüÊ na p³ycie
CD-EP10/2000 oraz w†Internecie pod
adresami:
- http://www.littelfuse.com/HarrisWeb/
tvs.html,

- http://www.littelfuse.com/HarrisWeb/
folio.html.

Artyku³ przygotowano na podstawie
materia³Ûw udostÍpnionych przez firmÍ
Ekol, tel.: (0-22) 864-73-56, 864-73-57.

Rys. 7.


