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Ocena porównawcza układów ochronnych  
obwodów iskrobezpiecznych 

 

 
 

W artykule omówiono zakres stosowania i skuteczność zapewnienia iskrobezpie-

czeństwa obwodów elektrycznych za pomocą układów ochronnych z liniową i 

nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową. Pokazano, że drogą stosowa-

nia układów ochronnych z nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową 

można dostarczyć kilkakrotnie większą iskrobezpieczną moc do odbiorników 

energii elektrycznej w stosunku do liniowych układów ochronnych. Perspekty-

wicznym kierunkiem w rozwoju układów ochronnych z nieliniową charakterysty-

ką prądowo-napięciową są układy ochronne z wykorzystaniem generatorów sa-

mowzbudnych. Pozwala to na realizację układu ochronnego czułego na dodatnie 

i ujemne zmiany wartości prądu oraz wyprzedzającej separacji obwodu chronio-

nego od źródła zasilania przed powstaniem wyładowania elektrycznego w punk-

cie komutacji awaryjnej. Przy tym odpada konieczność redundancji elementów 

sterowanych. Zapewnia się możliwość stosowania tranzystorów jako elementów 

sterowanych dla zapewnienia poziomu iskrobezpieczeństwa „ia”. 

 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

 

Iskrobezpieczeństwo obwodu elektrycznego może 

być zapewnione przez [6]: 

· ograniczenie prądu i napięcia w punkcie komutacji 

awaryjnej powstałym w dowolnym miejscu w ob-

wodzie chronionym, 

· ograniczenie szybkości zmiany napięcia w punkcie 

komutacji awaryjnej, 

· separację energetyczną źródła zapłonu. 

Zapewnienie iskrobezpieczeństwa obwodu elek-

trycznego za pomocą ograniczenia wartości prądu  

i napięcia jest najbardziej rozpowszechnionym spo-

sobem. Najprostszą realizacją techniczną ogranicze-

nia mocy odbieranej ze źródła zasilania jest stosowa-

nie szeregowego rezystora. Układ ochronny w tym 

przypadku cechuje się liniową charakterystyką prą-

dowo-napięciową. 

Zapewnienie iskrobezpieczeństwa przez ograniczenie 

szybkości zmiany napięcia stosowane jest przy kom-

pensacji oddziaływania na proces zapalenia konkretne-

go elementu reaktancyjnego w obwodzie elektrycznym. 

Na przykład, przy rozwarciu obwodu ze skupioną in-

dukcyjnością stosuje się bocznik diodowy dla ograni-

czenia natężenia pola elektrycznego między elektroda-

mi (tzn. w kanale wyładowania elektrycznego).  

Separacja energetyczna źródła zapłonu (np. źródła 

zasilania) jest najbardziej efektywnym sposobem 

zapewnienia iskrobezpieczeństwa przy powstaniu 

komutacji awaryjnej w obwodzie elektrycznym. Spo-

sób ten jest oparty na ograniczeniu trwania wyłado-

wania elektrycznego. Techniczna realizacja tego 

sposobu jest oparta na układach ochronnych z nieli-

niową charakterystyką prądowo-napięciową.  
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Poniżej omówiono zakres stosowania i skuteczność 

zapewnienia iskrobezpieczeństwa obwodów elek-

trycznych za pomocą układów ochronnych z liniową 

i nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową. 

 

 

2. KRYTERIA PORÓWNAWCZE WŁAŚCIWO-

ŚCI UŻYTECZNYCH UKŁADÓW OCHRON-

NYCH  

 

 

Właściwości użyteczne układów ochronnych za-

pewniających iskrobezpieczeństwo obwodu wyj-

ściowego źródła zasilania charakteryzują następują-

ce kryteria: wartość iskrobezpiecznej mocy dostar-

czonej do odbiornika energii elektrycznej, spraw-

ność energetyczna, stabilność napięcia wyjściowe-

go, asymetria wzdłużna, niezawodność funkcjonal-

na, transmitancja.  

 

 

3. ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTECZNYCH 

UKŁADÓW OCHRONNYCH 

 

 

Najprostszym sposobem realizacji układu ochron-

nego z liniową charakterystyką prądowo-napięciową 

jest stosowanie szeregowego rezystora ograniczają-

cego i diod Zenera (rys. 1). W przypadku rezystan-

cyjnego obciążenia, doboru rezystora ograniczające-

go Rogr dokonuje się według wzoru Rogr=1,5× U¥ / Iz 

(U¥ – napięcie wyjściowe nieobciążonego źródła 

zasilania, Iz – wartość prądu zapalającego, jest znana 

z [5]).  

 

a 

 

b 

 
 

Rys. 1. Schemat ideowy (a) i charakterystyka prądo-

wo-napięciowa (b) liniowego układu ochronnego 

 

Wartość iskrobezpiecznej mocy Pi elektrycznej  

oddawanej do rezystancyjnego obciążenia Ro jest 

maksymalna w warunkach dopasowania, tzn. kiedy 

Rogr = Ro.  

Wadą zapewnienia iskrobezpieczeństwa za pomocą 

liniowych układów ochronnych jest również trudność 

zapewnienia stabilnej wartości napięcia na wejściu 

obciążenia, zwłaszcza przy prądzie zasilającym po-

wyżej 1A.  

Z kolei, przy iskrobezpiecznym zasilaniu obwodów 

elektrycznych o charakterze zespolonym, na przykład 

przy zdalnym zasilaniu terminali elektronicznych  

z wykorzystaniem obwodu przewodowego o parame-

trach rozłożonych, wymagane jest, aby maksymalny 

stosunek z indukcyjności obciążenia Lo do rezystan-

cji obciążenia Ro jakie mogą być przyłączone do 

źródła zasilania z liniową charakterystyką prądowo-

napięciową nie przekraczał wartości obliczonej wg 

znanego wzoru przytoczonego w normie [5]. Z tego 

wzoru wynika, że dla zapewnienia wymaganego 

stosunku z rezystancja wewnętrzna źródła Ro zasila-

nia powinna być określona zależnością: 
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gdzie:  

e – minimalna energia zapłonu dla konkretnej 

grupy urządzeń (grupa I –525 mJ, grupa IIA–

320 mJ, grupa IIB –160 mJ, grupa IIC – 40 mJ), 

Rw – rezystancja wewnętrzna źródła zasilania, 

Lw  – maksymalna indukcyjność występująca na 

zaciskach źródła zasilania (indukcyjność we-

wnętrzna). 

Stosunek indukcyjności do rezystancji dla syme-

trycznych torów naturalnych kabli miedzianych  

w zależności od średnicy roboczych żył w postaci 

uproszczonej wyraża się za pomocą wzoru: 
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gdzie:  

x – współczynnik wydłużenia żył roboczych toru 

symetrycznego wskutek skręcania (zwykle x 

mieści się w zakresie od 1,01 do 1,07),  

r  – opór właściwy materiału żył roboczych (dla 

miedzi r = 0,0175 W × mm/m
2
 w temperaturze 

otoczenia 20
o
C), 

d – średnica roboczych żył,  

D –  grubość izolacji żył roboczych.  

 

Zapewnienie wymaganej wartości Rw dokonuje się 

za pomocą rezystora ograniczającego Rogr. Zależność 

stosunku z(d) od średnicy roboczych żył toru meta-

lowego jest zilustrowana histogramem przedstawio-

nym na rys. 2. Z kolei na rys. 3 są przedstawione 

krzywe funkcji Rogr(d). Obliczenia przeprowadzono 

dla miedzianego toru symetrycznego dla D= 0,5 mm  

i x =1,02. 
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Rys. 2. Wartość z(d) dla różnych 

 średnic roboczych żył toru 

 

 
 

Rys. 3. Wartość Rogr dla różnych  

średnic roboczych żył toru metalowego  

1 – dla U∞= 60 VDC; 2 – dla U∞= 48 VDC;  

3 – dla U∞= 24 VDC; 

 

Przy zdalnym zasilaniu odbiorników energii elek-

trycznej, umieszczonych w strefie zagrożonej wybu-

chem, znaczna część energii elektrycznej będzie tra-

cona na rezystancji toru przewodowego i rezystancji 

ograniczającej. Zmniejszenie tych strat jest możliwe 

poprzez zastosowanie toru przewodowego z żyłami 

roboczymi o większym przekroju. Powoduje to jed-

nak zwiększenie strat na rezystorze ograniczającym, 

co niweluje zwiększenie iskrobezpiecznej mocy elek-

trycznej przesyłanej na odległość.  

Z kolei obecność znaczącej rezystancji pomiędzy 

biegunami a-c (rys. 1a) skutkuje wzdłużną asyme-

trią liniowego układu ochronnego jako czwórnika 

elektrycznego. Włączenie takiego czwórnika  

w symetryczny tor transmisyjny doprowadza do 

powstania znaczącej asymetrii rezystancyjnej tego 

toru, a co za tym idzie pogorszenia warunków kom-

patybilności elektromagnetycznej pomiędzy syste-

mami transmisyjnymi funkcjonującymi w jednym 

wieloparowym kablu telekomunikacyjnym. Zara-

dzić temu można stosując wzdłużnie symetryczny 

układ ochronny [1].  

Obecność takiego czwórnika w torze transmisyj-

nym dodatkowo zwiększa jego tłumienność sku-

teczną i niedopasowanie, ponieważ w tym przypadku 

spełnienie wymagań iskrobezpieczeństwa koliduje  

z zasadami dopasowania falowego [4]. 

Dla zapewnienia optymalnych warunków odbioru 

energii z toru przewodowego celowa jest praca  

w stanie dopasowania rezystancji wejściowych. Wo-

bec tego optymalne natężenie prądu IT = Uwe / 2×l×Rj. 

Zgromadzona przy tym w torze energia pola elektro-

magnetycznego WEM jest równa: 
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Na rys. 4 przedstawiono wykresy funkcji WEM = 

f(Uwe) dla różnych długości l, przy pracy w trybie 

dopasowania impedancji wejściowej odbiornika 

energii elektrycznej do impedancji wyjściowej toru 

przesyłowego. 

 

 
 

Rys.4. Wartość energii elektrycznej  

zgromadzonej w torze (Rj = 70 W,  

Cj = 50 nF, Lj = 0.7 mH): 1– l = 1 km, 2 – l = 5 km,  

3 – l = 10 km 

Można stwierdzić, że tor naturalny górniczego ka-

bla telekomunikacyjnego pod względem iskrobezpie-

czeństwa nie może być rozpatrywany jako odrębne 

źródło zdolne do zapalenia mieszaniny metanowo-

powietrznej. Wpływ parametrów toru na warunki 

wyładowania elektrycznego należy uwzględnić  

w połączeniu z oddziaływaniem źródła zdalnego 

zasilania i odbiornika energii zasilania. 

Z powyższego wynika, że stosowanie barier 

ochronnych działających na zasadzie wyprzedzającej 

izolacji energetycznej źródła zasilania od toru przesy-

łowego jest najbardziej skutecznym sposobem za-

pewnienia iskrobezpieczeństwa obwodu zdalnego 

zasilania.  

Należy podkreślić, że kształtowanie sygnału o ko-

mutacji awaryjnej jest jednym z podstawowych za-

gadnień przy zapewnieniu iskrobezpieczeństwa drogą 

wyprzedzającej izolacji energetycznej źródła zasila-

nia. A priori można stwierdzić, że dla zapewnienia 

iskrobezpieczeństwa obwodu zdalnego zasilania 

mogą być brane pod uwagę tylko szybkodziałające 

układy ochronne. Wymagana szybkość działania 

układu określa się jako tg £ Wmin × 4×Rw / U¥
2

 [7], 

gdzie: Wmin – minimalna energia zapłonu mieszaniny 

wybuchowej. 

Przykład strukturalnej realizacji układu ochron-

nego z nieliniową charakterystyką wyjściową typu 

”podcięcie” (ang. foldback) przedstawiono na  

rys. 5 [8]. 
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Rys. 5. Schemat strukturalny ilustrujący budowę układu ochronnego z wykorzystaniem  

zwierników obwodu wyjściowego źródła zasilania 

 

 
 

Rys. 6. Schemat ideowy układu ochronnego z nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową 

 

 
 

Rys. 7. Wartość iskrobezpiecznej mocy Pi dostarczonej do odbiornika energii elektrycznej na odległość 

 l =10 km dla U¥ = 60 VDC i różnych średnic d żył roboczych toru przewodowego z wykorzystaniem układów 

ochronnych z nieliniową (krzywa 1) i liniową (krzywa 2) charakterystyką prądowo-napięciową  

 

W przypadku, kiedy chroniony obwód elektryczny 

posiada parametry znamionowe, na zaciskach wyj-

ściowych układu ochronnego ustawia się napięcie 

równe wartości wejściowej oraz prąd o ustalonym 

natężeniu. Przy powstaniu zwarcia w chronionym 

obwodzie wyjściowym lub w przypadku przekrocze-

nia ustalonej wartości napięcia na jego wejściu, na 

wyjściu sterującym czujnika prądu i napięcia 12 po-

jawi się sygnał, który powoduje zadziałanie jednego 

z kluczy 9-11 i zapewni izolację energetyczną obwo-

du wyjściowego poprzez zwarcie ujemnej i dodatniej 

szyny zasilającej. 

Przykładem realizacji technicznej układu ochron-

nego z nieliniową charakterystyką prądowo-

napięciową jest układ ochronny z wykorzystaniem 

tyrystorów jako elementów wykonawczych, dokonu-

jących separacji energetycznej obwodu wyjściowego 

[9], przy czym elementy wykonawcze jednocześnie 

są wykorzystane dla realizacji zabezpieczenia nadna-

pięciowego i nadprądowego (rys. 6).  

Na rys. 7 przykładowo przedstawiono krzywe ilu-

strujące wartość iskrobezpiecznej mocy Pi dostarczo-

nej na odległość l = 10 km do dopasowanego odbior-

nika z wykorzystaniem układu ochronnego z liniową 

i nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową dla 

U¥ = 60 VDC. 

Inną z możliwości realizacji technicznej układów 

ochronnych z nieliniową charakterystyką wyjściową 

jest wykorzystanie generatorów samowzbudnych, dla 

których powstanie i zerwanie drgań periodycznych 

uwarunkowane jest wartością impedancji wejściowej 

obciążenia. Pozwala to realizować układ ochronny 

czuły na dodatnie i ujemne zmiany pochodnej od warto-

ści prądu obciążenia, tzn. na awaryjne zwarcie i rozwar-

cie obwodu iskrobezpiecznego, separację galwaniczną 

między nieiskrobezpiecznym a iskrobezpiecznym ob-

wodem elektrycznym, a także separację galwaniczną 

miedzy iskrobezpiecznymi obwodami elektrycznymi, 

zasilanymi z jednego wspólnego pierwotnego źródła 

zasilania. Jest to perspektywiczny kierunek w iskrobez-

piecznym zasilaniu obwodów elektrycznych, zwłaszcza 

obwodów z torami przesyłowymi. 

Schemat strukturalny układu ochronnego z wyko-

rzystaniem generatora samowzbudnego jest przed- 

stawiony na rys. 8, gdzie: J(A) – transmitancja nie- 

liniowego  elementu  czynnego, K1(p) – transmitancja 
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Rys. 8. Schemat strukturalny układu ochronnego z wykorzystaniem generatora samowzbudnego  

 

rozgałęźnika w kierunku zacisków wyjściowych, 

Kp(p) – transmitancja prostownika, Kf(p) – transmi-

tancja filtra wygładzającego, K2(p) – transmitancja 

rozgałęźnika w kierunku sprzężenia zwrotnego, 

Ksz(p) – transmitancja układu sprzężenia zwrotnego 

(korektora regulowanego), Z(p) – impedancja wej-

ściowa obciążenia. 

Wymuszeniem dynamicznego układu zamkniętego, 

przedstawionego na rys.7, są fluktuacje elektryczne. 

Wyrażenie dla charakterystycznego równania układu 

ochronnego zapisuje się w postaci [7] 
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gdzie bi (i = 1, 2, ..., 4) – współczynniki, których 

wartość i znak zależy od wartości stałych czasowych 

poszczególnych elementów zamkniętego układu 

dynamicznego, ke – ekwiwalentny współczynnik 

wzmocnienia w pętli. A więc, dobierając odpowied-

nie wartości stałych czasowych tych elementów, ich 

transmitancję oraz połączenia strukturalne można 

uzyskać pożądane charakterystyki procesu powstania 

i zerwania drgań periodycznych w zależności od 

parametrów elementów elektronicznych i obciążenia. 

Przykładem realizacji technicznej wykorzystania 

generatora samowzbudnego w celu zapewnienia 

iskrobezpieczeństwa obwodu wyjściowego, jest 

układ ochronny przedstawiony na rys. 9 [9]. 

Energia prądu stałego jest przetwarzana w energię 

prądu przemiennego wysokiej częstotliwości i przez 

transformator separujący Tr jest przekazywana do 

uzwojenia wyjściowego V tego transformatora.  

W stanie normalnej pracy spadek napięcia na szere-

gowym obwodzie rezonansowym pierwszej induk-

cyjności L1 i pojemności C jest minimalny i nie naru-

sza trybu pracy dwutaktowej przetwornicy. W przy-

padku awaryjnego wzrostu prądu w obciążeniu czę-

stotliwość pracy dwutaktowej przetwornicy wzrośnie. 

Powoduje to wzrost spadku napięcia na wspomnia-

nym szeregowym obwodzie, wskutek czego zostaje 

przesunięty punkt pracy drugiego tranzystora T2, co 

prowadzi do asymetrii pracy obu tranzystorów T1  

i T2. Asymetria pracy tych tranzystorów powoduje 

zmniejszenie amplitudy lub zerwanie generowanych 

sygnałów periodycznych, a tym samym przerwanie 

przekazywania energii elektrycznej do obwodu chro-

nionego. W przypadku gwałtownego spadku prądu  

w obciążeniu częstotliwość pracy dwutaktowej prze-

twornicy maleje. Powoduje to również wzrost spadku 

napięcia prądu przemiennego na obwodzie rezonan-

sowym pierwszej indukcyjności L1 i pojemności C, 

co w sposób podobny prowadzi do ograniczenia 

energii elektrycznej przekazywanej do obwodu chro-

nionego. 

 

 
 

Rys. 9. Schemat ideowy układu ochronnego  

z wykorzystaniem generatora samowzbudnego 

 

Należy podkreślić, że realizacja techniczna układów 

ochronnych z wykorzystaniem generatorów samo-

wzbudnych dla zapewnienia iskrobezpieczeństwa ob-

wodów elektrycznych obejmuje dużą grupę układów 

różniących się budową, przeznaczeniem i parametrami 

ochronnymi. Budowa i zasada działania tych układów 

może być różnoraka w zależności od rodzaju zastoso-

wanych generatorów zadających, a mianowicie: 

· czwórników, w których jest wykorzystywane zja-

wisko niestabilności elementu czynnego objętego 

pętlą dodatniego sprzężenia zwrotnego, 

· dwójników z elementem ujemnej rezystancji dy-

namicznej, odtłumiającym obwody rezonansowe, 

· układów, w których jest wykorzystywane zjawisko 

cyklicznego magazynowania i oddawania do ob-

ciążenia energii elektromagnetycznej.  

Pierwszy rodzaj obejmuje generatory drgań sinuso-

idalnych, tzw. generatory LC lub drgań niesinuso-

idalnych, o przebiegu prostokątnym, trójkątnym, 

piłokształtnym itp. 
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Przykładem układów z rezystancją ujemną jest 

generator zbudowany na bazie diody tunelowej lub 

generator na tranzystorze z rezystancją ujemną 
miedzy elektrodami kolektor-baza, baza emiter 

oraz kolektor-emiter [3]. Natomiast przykładem 
generatora trzeciego rodzaju jest generator relaksa-

cyjny, w którym do wytworzenia drgań jest wyko-

rzystane zjawisko ładowania i rozładowania kon-

densatora [2].  

Znane są następujące podstawowe układy genera-

torów drgań sinusoidalnych: z dzieloną indukcyjno-

ścią (układ Hartleya), z dzieloną pojemnością (układ 
Colpittsa, układ Clappa), ze sprzężeniem transfor-

matorowym (układ Meissnera). 
Należy zauważyć, ze niektóre zalety generatorów 

LC, jak duża inwariantność częstotliwości i ampli-
tudy drgań w stosunku do różnego rodzaju wymu-

szeń, w przypadku ich wykorzystania w układach 
zapewnienia iskrobezpieczeństwa obwodu elek-

trycznego mogą stać się wadami pod kątem zapew-

nienia maksymalnej wrażliwości procesu powstania 
i zerwania drgań periodycznych od parametrów 
obciążenia. 

Wybór budowy generatora wykorzystywanego  

w układzie zapewnienia iskrobezpieczeństwa obwo-

du elektrycznego zależy od doświadczenia i intuicji 
inżynierskiej konstruktora, aktualnych dokumentów 
normatywnych, a także, co jest bardzo istotne, od 

sposobu technicznej realizacji charakteru wrażliwo-

ści procesu powstania i zerwania drgań periodycz-

nych od parametrów obciążenia. Pożądanym jest 
aby wrażliwość posiadała kształt „okienkowy” (rys. 
10a). Praktyczna realizacja idealnej okienkowej 

charakterystyki prądowo-napięciowej nie jest moż-
liwa. Łatwiej uzyskuje się trapezoidalną charaktery-

stykę prądowo-napięciowa (rys. 10b). Taka charak-

terystyka zapewnia zabezpieczenie obwodu wyj-

ściowego układu ochronnego, zarówno przy obcią-
żeniu przekraczającym wartość ustaloną (np. przy 
zwarciu obwodu chronionego), jak i przy zaniku 

obciążenia (np. przy rozwarciu obwodu chronione-

go). Realizacja takiej charakterystyki nie jest moż-
liwa za pomocą liniowych układów ochronnych,  
a także za pomocą nieliniowych układów ochron-

nych wyposażonych w bocznikowe zabezpieczenia 

zwierające (zwierniki). 

 

 
 

Rys. 10. Charakterystyka prądowo- napięciowa ukła-

du ochronnego a – okienkowa, b – trapezoidalna 

4. PODSUMOWANIE 

 

 

Zapewnienie iskrobezpieczeństwa obwodów elek-

trycznych drogą stosowania układów ochronnych  
z nieliniową charakterystyka prądowo-napięciową 
pozwala dostarczyć do tych obwodów większą iskro-

bezpieczną moc w stosunku do liniowych układów 
ochronnych. Stosowanie nieliniowych układów 
ochronnych jest szczególnie korzystne przy zapew-

nieniu iskrobezpieczeństwa obwodów elektrycznych 

zasilanych z elektrochemicznych źródeł zasilania.  
Perspektywicznym kierunkiem w rozwoju układów 

zapewnienia iskrobezpieczeństwa są układy ochronne 
z wykorzystaniem generatorów samowzbudnych. 
Pozwala to na realizację układu ochronnego czułego 
na dodatnie i ujemne zmiany wartości prądu oraz 
wyprzedzającej separacji obwodu chronionego od 
źródła zasilania przed powstaniem wyładowania 
elektrycznego w punkcie komutacji awaryjnej. Przy 

tym odpada konieczność potrojenia (ew. podwojenia) 

układów ochronnych celem zapewnienia niezawod-

ności ich funkcjonowania. Zapewnia się możliwość 
stosowania tranzystorów jako elementów sterowa-

nych dla zapewnienia poziomu iskrobezpieczeństwa 

„ia”, ponieważ dowolne uszkodzenie tranzystora  

(np. zwarcie lub rozwarcie miedzy jego elektrodami) 

skutkuje zerwaniem drgań samowzbudnego generato-

ra i przerwaniem dostarczania energii elektrycznej do 

obwodu chronionego.  

Układy ochronne z wykorzystaniem generatorów 
samowzbudnych pozwalają dodatkowo zintegrować 
układ separacji galwanicznej z układem ochronnym 
iskrobezpiecznego obwodu elektrycznego oraz reali-

zować iskrobezpieczne zdalne zasilanie, z wykorzy-

staniem jednego toru przewodowego (macierzystego 

lub pochodnego), a także z wykorzystaniem ortogo-

nalnych nośników energii elektrycznej. 
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