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Streszczenie 
Iskrobezpieczeństwo obwodu elektrycznego może być zapewnione następującymi sposobami: 

-  przez ograniczenie prądu i napięcia w punkcie komutacji awaryjnej, powstałym w dowolnym miejscu  

w obwodzie chronionym, 
-  przez ograniczenie szybkości zmiany napięcia w punkcie komutacji awaryjnej, 
-  za pomocą separacji energetycznej źródła zapłonu. 

Najprostszym sposobem realizacji pierwszego sposobu jest zastosowanie szeregowego rezystora 

ograniczającego. Wadą tego sposobu jest brak stabilizacji napięcia na wejściu iskrobezpiecznego obwodu 
elektrycznego oraz niska wartość iskrobezpiecznej mocy odbieranej od źródła zasilania z ograniczającym 
rezystorem wyjściowym. 

Separacja energetyczna źródła zapłonu (np. źródła zasilania) jest najbardziej efektywnym sposobem 
zapewnienia iskrobezpieczeństwa przy powstaniu komutacji awaryjnej w obwodzie elektrycznym. 

Sposób ten polega na ograniczeniu trwania wyładowania elektrycznego. Charakterystyka wyjściowa 
układu ochronnego jest przy tym nieliniowa. Równocześnie przy jednakowej mocy maksymalnej, którą 
źródło może oddać obciążeniu, trwanie wyładowania i wydzielona energia będą mniejsze niż przy 
stosowaniu układu ochronnego z charakterystyką liniową, tzn. z ograniczającym rezystorem wyjściowym. 

Jednym ze sposobów realizacji nieliniowej charakterystyki wyjściowej układu ochronnego jest 
energetyczna separacja obwodu chronionego (odłączenie źródła zasilania). 

Energetyczna separacja (odłączenie) źródła zasilania przy komutacji awaryjnej jest najmniej  
skomplikowanym i najbardziej efektywnym sposobem zapewnienia iskrobezpieczeństwa obwodów 
elektrycznych przez ograniczenie trwania rozładowania. Odłączenie źródła zasilania może być 

zrealizowane w następujący sposób: 
- przez ciągłą kontrolę parametrów obwodu elektrycznego i odłączenie źródła zasilania w przypadku, 

kiedy te parametry przekroczą wartości dopuszczalne, 
- przez kontrolę stanu pracy obwodu elektrycznego i odłączenie źródła zasilania, przy przekroczeniu 

dopuszczalnej wartości prądu lub napięcia, 
- przez kontrolę szybkości zmian prądu i napięcia w obwodzie elektrycznym i odłączenie źródła zasilania 

przy przekroczeniu wartości pochodnej od prądu lub napięcia ustalonego prądu. 

Odłączenie źródła zasilania najczęściej jest stosowane przy przekroczeniu wartości progowej prądu  

w obwodzie. Ta metoda umożliwia kilkakrotne zwiększenie mocy iskrobezpiecznej obciążenia  

w stosunku do źródła zasilania z liniową charakterystyką wyjściową. Realizacja techniczna takiego 
układu ochronnego polega na stosowaniu kluczy zwierających z wykorzystaniem tyrystorów. 

W przypadku stosowania tyrystorów jako zwierników zacisków wyjściowych układu ochronnego, 
energia od źródła zasilania przepływająca przez układ ochronny do obciążenia w stanie przejściowym nie 
powinna przekraczać wartości ustalonych w normie PN-EN 50020, a mianowicie: 

- 20 J dla podgrupy IIC, 

- 80 J dla podgrupy IIB, 

- 160 J dla podgrupy IIA, 

- 260 J dla grupy I. 
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Badania zapalności obwodów elektrycznych z wymienionymi układami ochronnymi nie mogą być 
prowadzone z wykorzystaniem typowego iskiernika. Estymacji wartości energii można dokonać na 
podstawie: obliczeń analitycznych, symulacji komputerowej, np. z wykorzystaniem programu PSPICE, 

pomiarów oscyloskopowych. Metoda oscyloskopowa w tym przypadku jest najbardziej perspektywiczną 
alternatywą. 

Stosowanie układu ochronnego z nieliniową charakterystyką dokonującego odłączenia źródła zasila-
nia, przez zwarcia zacisków wyjściowych źródła zasilania, w chwili powstania komutacji awaryjnej,  
wymaga opracowania i realizacji technicznej algorytmów współpracy między tym układem a źródłem 
zasilania oraz odbiornikiem energii elektrycznej. Wymagana jest także realizacja „miękkiego” startu 
włączenia i odbioru energii elektrycznej. 

Ensuring the intrinsic safety of remote power supply systems by means of 

application of protective circuits having non-linear output characteristics 

Abstract 
The intrinsic safety of electric circuits can be ensured by the following means: 
- limitation of current or voltage at the emergency commutation point anywhere in the circuit being 

protected, 
- limitation of voltage changes rate at the emergency commutation point, 
- energetic separation of the ignition source. 
 

The simplest way to implement the first method is the application of a limiting resistor in series, 
though this solution has its drawbacks, namely there is lack of voltage stabilization at the protective 
circuit input and the intrinsic safety power taken over from the power source with the limiting output 
resistor is low. 

The energetic separation of the ignition source (for example the power source) is the most effective 
method to ensure intrinsic safety when an emergency commutation arises in the electric circuit. This 
method consists in limitation of electrical discharge duration time. Output characteristics of the protective 
circuit is non-linear in this case, and for the same amount of maximal power that can be transferred into 

the load by the power source, both the discharge duration time and the energy produced would be lower 
than in the protective circuits of linear characteristics, i.e. with a limiting output resistor. 

One of the means of realization of non-linear output characteristics of protective circuit is the energet-
ic separation of the circuit being protected (i.e. disconnection of the power source). The energetic 
separation (disconnection) of the power source during emergency commutation is the simplest and most 
effective way of securing intrinsic safety for electric circuits by reduction of discharge duration time. 
Disconnection of the power source can be realized in the following ways: 

- constant monitoring of parameters of the electric circuit and interruption of power supply when the 

permissible values of these parameters are exceeded, 
- monitoring of the state of the circuit and disconnection of power supply when the permissible values 

of voltage or current are exceeded, 
- monitoring of rates of change of voltage and current in the circuit and disconnection of power 

supply when the derivative of voltage or current exceeds certain values. 

Disconnection of power supply is frequently used when current in the circuit exceeds the threshold 
value. This method enables to achieve the values of intrinsic safety power of load several times higher in 
comparison with power supply systems having linear output characteristics. Technical realization of such 

protective circuits consist in application of short-circuiting keys with the use of thyristors. 
If thyristors are used as the means of short-circuiting the output terminals, the energy from the power 

supply flowing through the protective circuit into the load at the transient state should not exceed the 
values lay down in the Polish Standard PN-EN 50020, namely: 

- 20 J for sub-group IIC, 

- 80 J for sub-group IIB, 

- 160 J for sub-group IIA, 

- 260 J for group I. 
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The ignition tests for electric circuits with the above listed protective circuits can not be carried out 
with the use of a typical spark test apparatus. Estimation of energy values can be carried out on the 
calculation basis, or by computer simulation, for example with the use of PSPICE program, or by 

oscilloscopic measurement. The last method seems to be the most promising one for the future 
measurement systems. 

The application of a protective circuit having non-linear characteristics, that disconnects power 
supply by short-circuiting output terminals at the moment when emergency commutation arises, requires 
elaboration of algorithms of technical cooperation between the circuit, power supply system and electric 
power receivers. 

WPROWADZENIE 

Zdalne zasilanie aparatury elektronicznej zainstalowanej w przestrzeniach zagro-

żonych wybuchem, na przykład w podziemiach kopalni, umożliwia w najbardziej 
racjonalny sposób, spełnianie wymagań zawartych w Dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego [1] i normie [2], zmniejszanie kosztów rozbudowy kopalnianej sieci 
telekomunikacyjnej i wydatków eksploatacyjnych. 

Zasilacz centralny zainstalowany w strefie nienarażonej na zagrożenie wybucho-

we, najczęściej na powierzchni kopalni, powinien ciągle dostarczać energię elektrycz-
ną do terminali peryferyjnych, zainstalowanych w przestrzeni wybuchowej, na 

przykład urządzeń telekomunikacyjnych, kontroli parametrów bezpieczeństwa itp. 
Energia ta jest przesyłana linią przesyłową, tzn. torem macierzystym kabla metalowe-
go, która jest jednocześnie wykorzystywana do transmisji sygnałów informacyjnych. 
Zasilacz centralny, linia przesyłowa oraz odbiorniki energii elektrycznej w całości 
tworzą system zdalnego iskrobezpiecznego zasilania. Układy zapewnienia iskrobez-

pieczeństwa tego systemu eliminują możliwość zapalenia mieszaniny wybuchowej, 
przy powstaniu komutacji awaryjnej w dowolnym punkcie. 

1. KLASYFIKACJA I OSOBLIWOŚCI STOSOWANIA UKŁADÓW 
OCHRONNYCH ELEKTRYCZNYCH OBWODÓW 
ISKROBEZPIECZNYCH 

Iskrobezpieczeństwo obwodu elektrycznego może być zapewnione następującymi 

sposobami (Skoropacki 1999): 

 przez ograniczenie prądu i napięcia w punkcie komutacji awaryjnej powstałym  

w dowolnym miejscu w obwodzie chronionym, 

 przez ograniczenie szybkości zmiany napięcia w punkcie komutacji awaryjnej, 

 za pomocą separacji energetycznej źródła zapłonu. 

Zapewnienie iskrobezpieczeństwa obwodu elektrycznego przez ograniczenie 

wartości prądu i napięcia jest powszechnie stosowane już od dawna. Najprostszym 

sposobem technicznym ograniczenia mocy odbieranej ze źródła zasilania jest 
stosowanie szeregowego rezystora. Jednak, zapewnienie iskrobezpieczeństwa przez 

zmniejszenie napięcia i prądu ogranicza wartość mocy obciążenia, od kilku watów dla 

obwodów bezreaktancyjnych do ułamka wata dla obwodów reaktancyjnych. 



Mining and Environment 

 102 

Zapewnienie iskrobezpieczeństwa przez ograniczenie szybkości zmiany napięcia 

jest stosowane przy kompensacji oddziaływania na proces zapalenia konkretnego 

elementu reaktancyjnego w obwodzie elektrycznym. Na przykład, przy rozwarciu 
obwodu indukcyjnego stosuje się bocznik pojemnościowy w celu ograniczenia 

natężenia pola elektrycznego między elektrodami (tzn. w kanale wyładowania 

elektrycznego). 
Najprostszym sposobem realizacji układu ochronnego z liniową charakterystyką 

wyjściową jest stosowanie szeregowego rezystora ograniczającego. Rezystor 

ograniczający Rr dobiera się według wzoru zr IUR /5,1  (U – napięcie wyjścio-

we nieobciążonego źródła zasilania, Iz – wartość prądu zapalającego). 
Praktyczny schemat ideowy układu ochronnego z nieliniową charakterystyką 

wyjściową, tzw. bariera Zenera, przedstawiono na rysunku 1. 
 

 

 

 
 

 

Rys. 1. Układ ochronny z liniową charakterystyką wyjściową: B – bezpiecznik, D1–D3 – diody Zenera, Rr – rezystor 
ograniczający, SB – strefa bezpieczna, SN – strefa niebezpieczna 

Fig. 1. Protective circuit with linear output characteristics: B – cut-out, D1–D3 – Zener diodes, Rr – limiting resistor,  
SB – safe zone, SN – hazard zone 

Przykładowe układy kształtowania charakterystyk nieliniowych źródeł zasilania, 

których zasada działania polega na kontroli prądu pobieranego od źródła zasilania 
przedstawiono na rysunku 2. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Schematy układów kształtowania charakterystyk nieliniowych układów ochronnych iskrobezpiecznych 
obwodów elektrycznych 

Fig. 2. Schematics of characteristics formation for non-linear protective circuits of intrinsic safe electric circuits 
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Na rysunku 3 przedstawiono klasyfikację układów ochronnych elektrycznych 

obwodów iskrobezpiecznych. 
 

reaktancyjny zespolony

liniowa

Układy ochronne obwodów iskrobezpiecznych

Poziom zabezpieczenia

„ia” „ib”

Charakterystyka wyjściowa

nieliniowa

Charakterystyka obwodu chronionego

rezystancyjny

Sposób zapewnienia iskrobezpieczeństwa obwodu
chronionego

ograniczenie
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Rys. 3. Klasyfikacja układów ochronnych obwodów iskrobezpiecznych 

Fig. 3. Classification of protective circuits for intrinsic safe electric circuits 

Separacja energetyczna źródła zapłonu (np. źródła zasilania) jest najbardziej efek-

tywnym sposobem zapewnienia iskrobezpieczeństwa przy powstaniu komutacji 
awaryjnej w obwodzie elektrycznym. Sposób ten polega na ograniczeniu trwania 

wyładowania elektrycznego (Skoropacki 1999). Charakterystyka wyjściowa układu 

ochronnego jest przy tym nieliniowa. 
Wadą zapewnienia iskrobezpieczeństwa za pomocą rezystora ograniczającego  

jest brak stabilizacji napięcia na wejściu iskrobezpiecznego obwodu elektrycznego. 

Wartość iskrobezpiecznej mocy odbieranej od źródła zasilania z ograniczającym 

rezystorem wyjściowym jest równa ./66,0 zi IUP  Z kolei, przy organizacji zdalnego 

iskrobezpiecznego zasilania terminali telekomunikacyjnych, automatyki lub czujników 

systemów kontroli parametrów bezpieczeństwa z wykorzystaniem obwodu elektrycznego 

o parametrach rozłożonych (linii długich) wymagane jest (PN-EN 50020. Urządzenia 
elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne „i”), 
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aby maksymalny stosunek ζ indukcyjności obciążenia Lo do rezystancji obciążenia Ro, 

jakie mogą być przyłączone do źródła zasilania z liniową charakterystyką wyjściową, tzn. 

z rezystorem ograniczającym, nie przekraczał 

 2
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gdzie: 

e  – minimalna energia zapłonu dla konkretnej grupy urządzeń (grupa I – 

525 J, grupa IIA – 320 J, grupa IIB – 160 J, grupa IIC – 40 J), 

U  – napięcie wyjściowe nieobciążonego źródła zasilania, 

Rw – rezystancja wewnętrzna źródła zasilania. 

We wzorze (1) uwzględniono współczynnik bezpieczeństwa 1,5 dotyczący prądu, 

który nie powinien być stosowany, gdy pojemność wewnętrzna źródła zasilania, 

odniesiona do zacisków wyjściowych tego źródła, przekracza 1% pojemności 
obciążenia. Zależność rezystancji Rw od parametrów obwodu zasilania określa się jako 
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Stosunek indukcyjności do rezystancji dla symetrycznych 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 skrę-

cania (zwykle x mieści się w zakresie od 1,01 do 1,07); 

ρ – opór właściwy materiału żył roboczych (dla miedzi ρ = 0,0175 mm/m
2
  

w temperaturze otoczenia 20ºC); 

d – średnica żył roboczych, mm; 
Δ – grubość izolacji żył roboczych, mm. 

W tablicy 1 przedstawiono wyniki obliczeń zależności ς(d) i minimalnej wartości 

Rw dla miedzianego toru symetrycznego o grubości izolacji żył roboczych 
Δ = 0,5 mm, ze współczynnikiem wydłużenia x = 1,02. 

Przy zdalnym zasilaniu odbiorników energii elektrycznej, umieszczonych w strefie 

zagrożonej wybuchem, znaczna część energii elektrycznej jest tracona na rezystancji 
aktywnej żył roboczych toru przewodowego. Zmniejszenie tych strat jest możliwe przez 

zastosowanie toru przewodowego z żyłami roboczymi o większym przekroju. Powoduje 

to jednak zwiększenie strat na rezystorze ograniczającym, włączanym na wyjściu źródła 

zasilania w celu zapewnienia iskrobezpieczeństwa jego obwodu wyjściowego. 
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Tablica 1. Zależność maksymalnej wartości stosunku Lo /Ro i minimalnej wartości Rogr od średnicy żył roboczych toru 
symetrycznego 

 = 0,5;  x = 1,01 
d, mm 

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

, H/  5,82 9,98 11,96 16,5 20,84 26,04 31,74 37,93 

Rogr,  

12 V  gr. 

I 
0,4 

0,40 

0,64 0,92 1,25 1,61 2,01 2,45 2,93 

IIA 0,66 1,05 1,51 2,04 2,64 3,30 4,02 4,08 

IIB 1,32 2,10 3,03 4,09 5,28 6,59 8,03 9,60 

IIC 5,27 8,14 2,11 16,35 21,10 26,37 32,14 38,40 

24 V gr. 

I 1,60 2,56 3,69 4,98 6,43 8,04 9,79 11,70 

IIA 2,63 4,21 6,06 8,17 10,55 13,18 16,07 19,20 

IIB 5,27 8,41 12,11 16,35 21,10 26,37 32,13 38,40 

IIC 21,06 33,65 48,46 65,40 84,42 105,47 128,54 153,61 

36 V gr. 

I 3,61 5,77 8,31 11,21 14,47 18,08 22,03 26,33 

IIA 5,92 9,46 13,63 18,39 23,74 29,66 36,152 43,20 

IIB 11,85 18,93 27,26 36,79 47,48 59,33 72,30 86,40 

IIC 47,40 75,71 109,03 147,15 189,93 237,31 289,21 345,61 

48 V gr. 

I 6,42 10,25 14,77 19,93 25,73 32,14 39,17 46,81 

IIA 10,53 16,82 24,23 32,70 42,21 52,73 64,27 76,80 

IIB 21,06 33,65 48,46 65,40 84,41 105,47 128,54 153,61 

IIC 84,26 134,59 193,83 261,59 337,66 424,88 514,16 614,16 

 

60 V gr. 

I 10,31 16,02 27,07 31,14 40,20 50,22 61,21 73,15 

 IIA 16,46 26,29 37,86 51,09 65,95 82,40 100,42 120,01 

 IIB 32,91 52,57 75,71 102,19 131,90 164,80 200,84 240,01 

 IIC 131,65 210,30 302,86 408,74 527,59 659,19 803,37 960,04 

Objaśnienie:  – grubość żył, x – współczynnik wydłużenia żył, d – średnica żył. 

 
Przy przesyłaniu energii elektrycznej na odległość, z wykorzystaniem toru prze-

wodowego, bilans mocy obwodu zdalnego zasilania można zapisać w postaci 

 ogrtorużźz PPPP  (4) 

gdzie: 

U  – moc elektryczna pobierana od źródła zasilania, 

Puż – moc użyteczna pobierana przez odbiornik energii elektrycznej, 

Ptor – moc tracona na rezystancji żył roboczych toru przewodowego, 
Pogr – moc tracona na rezystorze ograniczającym i rezystancji wewnętrznej źródła 

zasilania. 

Można zapisać 

 ,odb
2

uż RIP t  ,
2

tor lRIP jt  
ww

RIP t
2  

gdzie: 

It – natężenie prądu w torze przewodowym, 
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Rodb, Rj i Rw – odpowiednio wartość rezystancji odbiornika energii elektrycznej, 

wartość rezystancji jednostkowej toru przewodowego, rezystancji wewnętrznej 

źródła zasilania i rezystora ograniczającego, 
l – długość toru przewodowego. 

W celu uproszczenia analizy rezystor ograniczający odnieśmy do rezystancji 

wewnętrznej źródła zasilania, tzn. Rogr = Rw. Natężenie prądu w torze można określić 

jako ogrodb/ RlRRUI jt . Dla zapewnienia optymalnych warunków odbioru 

energii elektrycznej celowa jest praca w stanie dopasowania rezystancji wyjściowych, 

tj. Rodb = Rjl + Rogr. 

Z uwzględnieniem powyższego można zapisać: 

ogr 2/ RlRUI jt ,  

a 

ogr
2

uż  4/ RlRUP j , 

, 4/  
2 

ogr
2

tor RlRlRUP jj  

. 4/ 
2 

ogrogr
2

ogr RlRRUP j  

Równocześnie, współczynnik sprawności przesyłania energii elektrycznej η zaw-

sze wynosi 
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tzn. nie zależny od wartości napięcia na wyjściu źródła zasilania ,U długości toru 

przewodowego l oraz średnicy żył roboczych d. Wynika to z faktu, że uzyskując 

zmniejszenie strat na rezystancji żył roboczych toru przewodowego, w wyniku 
zwiększenia średnicy żył roboczych, jednocześnie zwiększają się straty na rezysto-

rze ograniczającym, który powinien być włączony na wyjściu źródła zasilania  

w celu zapewnienia wymaganego stosunku ζ . Zależność mocy traconej na rezysto-

rze ograniczającym od średnicy żył roboczych toru przewodowego wyraża się 

wzorem 

 
2 

ogrj

ogr
2

ogr
)( )(4

)( 
)(

dRldR

dRU
dP  (6) 

Wyniki obliczeń mocy traconej na rezystorze ograniczającym w zależności od 

średnicy żył miedzianego toru symetrycznego dla grubości izolacji żył roboczych  
Δ = 0,5 mm, ze współczynnikiem wydłużenia x = 1,02 i dla Lw = 0 przedstawiono  

w tablicy 2. 
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Tablica 2. Wyniki obliczeń mocy traconej na rezystorze ograniczającym w zależności od średnicy żył miedzianego 
toru symetrycznego (l = 1 km) 

 = 0,5;  x =1,01 
d, mm 

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

Pogr, W 

12 V gr. 

I 
0,001 
0,40 

0,004 0,016 0,042 0,096 0,188 0,328 0,521 

IIA 
0,002 

0,40 
0,007 0,025 0,066 0,144 0,271 0,448 0,666 

IIB 
0,003 
0,40 

0,014 0,047 0,117 0,237 0,403 0,596 0,787 

IIC 
0,011 

0,40 
0,049 0,133 0,258 0,387 0,485 0,539 0,552 

24 V gr. 

I 
0,014 
0,40 

0,069 0,223 0,544 1,065 1,750 2,491 3,164 

IIA 
0,023 

0,40 
0,109 0,333 0,753 1,342 1,987 2,545 2,944 

IIB 
0,045 
0,40 

0,195 0,531 1,030 1,549 1,942 2,154 2,209 

IIC 
0,141 
0,40 

0,445 0,790 0,995 1,038 0,987 0,897 0,800 

36 V gr. 

I 
0,070 

0,40 
0,321 0,942 2,0 3,316 4,557 5,463 5,957 

IIA 
0,112 
0,40 

0,479 1,276 2,397 3,488 4,251 4,611 4,649 

IIB 
0,204 
0,40 

0,765 1,676 2,545 3,059 3,201 3,103 2,887 

IIC 
0,513 

0,40 
1,138 1,468 1,474 1,335 1,163 1,002 0,864 

48 V gr. 

I 
0,213 
0,40 

0,905 2,365 4,343 6,181 7,391 7,898 7,874 

IIA 
0,329 
0,40 

1,268 2,887 4,555 5,650 6,054 5,965 5,612 

IIB 
0,566 

0,40 
1,779 3,160 3,978 4,153 3,947 3,588 3,198 

IIC 
1,098 
0,40 

1,822 1,927 1,727 1,469 1,236 1,043 0,888 

 

60 V gr. 

I 
0,493 
0,40 

1,923 4,444 7,122 8,953 9,690 9,615 9,091 

 IIA 
0,737 

0,40 
2,517 4,912 6,696 7,400 7,302 6,802 6,162 

 IIB 
1,180 
0,40 

3,103 4,617 5,088 4,870 4,384 3,852 3,361 

 IIC 
1,779 
0,40 

2,368 2,215 1,807 1,539 1,272 1,063 0,899 

Objaśnienie:  – grubość żył, x – współczynnik wydłużenia żył, d – średnica żył. 

Bardziej racjonalne do ograniczania prądu i napięcia jest wykorzystanie układu 

ochronnego z nieliniową charakterystyką wyjściową. Dla źródła zasilania z nieliniową 

charakterystyką napięcie biegu jałowego i prąd zwarcia, w chwili zadziałania układu 

ochronnego, są równe napięciu i prądowi obciążenia. Uzasadniono (Skoropacki 1999), 
że przy jednakowej mocy maksymalnej, którą źródło może oddać obciążeniu, trwanie 

wyładowania i wydzielona energia będą mniejsze niż przy stosowaniu układu 

ochronnego z charakterystyką liniową. Typowe nieliniowe charakterystyki wyjściowe 
układów ochronnych przedstawiono na rysunku 4. 
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a) b) c) 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Typowe nieliniowe charakterystyki wyjściowe układów ochronnych 

Fig. 4. Typical non-linear output characteristics of protective circuits 

Jednym ze sposobów realizacji nieliniowej charakterystyki wyjściowej układu 

ochronnego jest energetyczna separacja obwodu chronionego (odłączenie źródła 
zasilania). 

Odłączenie źródła zasilania przy komutacji awaryjnej jest najmniej skompliko-

wanym i najbardziej efektywnym sposobem zapewnienia iskrobezpieczeństwa 

obwodów elektrycznych przez ograniczenie trwania rozładowania. Odłączenie źródła 
zasilania może być zrealizowane w następujący sposób: 

 przez ciągłą kontrolę parametrów obwodu elektrycznego i odłączenie źródła 

zasilania w przypadku, kiedy te parametry przekroczą wartości dopuszczalne, 

 przez kontrolę stanu pracy obwodu elektrycznego i odłączenie źródła zasilania przy 

przekroczeniu dopuszczalnej wartości prądu lub napięcia, 

 przez kontrolę szybkości zmian prądu i napięcia w obwodzie elektrycznym  

i odłączenie źródła zasilania przy przekroczeniu wartości pochodnej od prądu lub 
napięcia ustalonego prądu. 

Obecnie źródło zasilania odłącza się najczęściej przy przekroczeniu wartości 

progowej prądu w obwodzie. Ta metoda umożliwia kilkakrotne zwiększenie mocy 
iskrobezpiecznej obciążenia w stosunku do źródła zasilania z liniową charakterystyką 

wyjściową. Przykładem realizacji technicznej układu ochronnego z nieliniową 

charakterystyką wyjściową jest układ ochronny z wykorzystaniem tyrystorów (rys. 5). 
W takim przypadku rezystorem pomiarowym jest równoległe połączenie rezystorów 

R8, R9, a funkcję rezystora zabezpieczającego wykonuje rezystor R1, przeznaczony do 

ograniczenia prądu przez jeden z tyrystorów Tr1–Tr3 do chwili przepalenia się 

bezpiecznika topikowego B1. 
Wartość rezystora pomiarowego wynika z warunku zapewnienia zadziałania jed-

nego z tyrystorów Tr1–Tr3 w chwili przekroczenia prądu w torze przesyłowym 

wartości ustalonej. 
W warunkach rzeczywistych w przypadku większości tyrystorów wartość napię-

cia bramka-katoda (napięcie wyzwalające Uwyz) mieści się w zakresie od 0,6 do 2,5 V. 

Dla układów ochronnych celowe jest dobieranie tyrystorów mających niskie napięcie 

wyzwalające. Wartość rezystora pomiarowego określa się ze stosunku ./wyz tp IUR  

W odróżnieniu od układów ochronnych z liniową charakterystyką wyjściową, 
wartość rezystora pomiarowego maleje ze wzrostem prądu w torze przesyłowym.  

Z kolei wartość wymuszona prądu w torze pomiarowym zależy od wartości ,U jR   

zw I 
wy I 

wy U 

0 wy I 

wy U 

zw I 
0 

wy U 

Iwy 

zw I 
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i l. Wartość rezystora zabezpieczającego natomiast zależy od typu zastosowanego 

potrójnego tyrystora oraz od szybkości przepalenia się bezpiecznika B1. Zwykle  

w większości praktycznych zastosowań układów ochronnych o nieliniowej charakte-
rystyce wyjściowej, opartych na zastosowaniu tyrystorów, wartość rezystora zabez-

pieczającego mieści się w zakresie od 0,5 do 1 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rys. 5. Schemat ideowy tyrystorowego układu ochronnego z nieliniową charakterystyką wyjściową 

Fig. 5. Schematic of thyristor protective circuit of non-linear output characteristics 

2. WYMAGANIA I BADANIA SZYBKOŚCI DZIAŁANIA UKŁADÓW 
OCHRONNYCH O NIELINIOWEJ CHARAKTERYSTYCE WYJŚCIOWEJ 

Wymagania w stosunku do szybkości działania dotyczą układów ochronnych  

z nieliniową charakterystyką wyjściową. Można je określić na podstawie następują-
cych rozważań. 

Bilans energii traconej przy wyładowaniu elektrycznym można w przypadku 

ogólnym wyrazić za pomocą wzoru (Skoropacki 1999) 

 
TKB

WWWWmin  (7) 

gdzie: 

Wmin – minimalna energia zapalenia mieszaniny wybuchowej, 

WB – bezwzględna wartość energii zapalenia, która powinna być dostarczona  
z obwodu elektrycznego do punktu wyładowania, 

WK – energia tracona na nagrzewanie kontaktów, 

WT – energia zużyta na inne straty cieplne. 

Zapalenie mieszaniny wybuchowej podczas komutacji obwodu elektrycznego 

następuje przy spełnieniu następujących warunków: 

 źródło energii (obwód elektryczny, źródło zasilania) powinno mieć zapas energii 

elektrycznej o wartości większej od wartości energii zapalenia mieszaniny wybu-

chowej, 

+ 

_ 

D1 D2 D3 D4 D6 D5 

D7 D8 D9 

L 
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 źródło energii elektrycznej powinno również mieć określoną moc w celu zapew-

nienia niezbędnej szybkości przetwarzania energii elektrycznej w energię cieplną, 

 moc przetwornika energii elektrycznej w energię cieplną powinna być dostateczna 

dla spełnienia nierówności 

 ooTcmW
C

 (8) 

gdzie: 

WC – energia źródła ciepła, 

c – pojemność mieszaniny wybuchowej, 
To – temperatura zapłonu mieszaniny wybuchowej, 

mo – objętość jednostkowa mieszaniny wybuchowej. 

Do zapalenia mieszaniny wymagane jest, aby .
BC

WW  Zatem moc przetwornika 

energii elektrycznej (punkt wyładowania) PC powinna być dostateczna dla spełnienia 

nierówności 

 BC WttP

wτ

0

d)(  (9) 

gdzie τw jest czasem trwania wyładowania elektrycznego, dla którego temperatura 

objętości jednostkowej mieszaniny wybuchowej zdąży osiągnąć wartości To. 

Tak więc, w przedziale czasu od t = 0 do t  wartość całki (9) może być wię- 

kszą od wartości WB, natomiast w przedziale czasu od t = 0 do wt τ  wartość całki (9) 

powinna być mniejsza od wartości WB. 

Górna granica całkowania τw określa maksymalny czas trwania wyładowania 
elektrycznego, dla którego temperatura objętości jednostkowej nie zdąży osiągnąć 

wartości temperatury zapłonu mieszaniny wybuchowej To. 

Z powyższych rozważań wynika, że nie istnieje możliwość jednoznacznego okre-
ślenia szybkości działania układu zabezpieczającego bez uwzględnienia mocy 

odbieranej od źródła zasilania, charakterystyk obwodu przenoszenia energii do 

obciążenia itd. 
Biorąc pod uwagę najbardziej niekorzystne, pod względem możliwości zapalenia 

mieszaniny wybuchowej, założenie, że rezystancja kanału wyładowania jest równa 

rezystancji wewnętrznej źródła zasilania, tj. .RR wo Wtedy można zapisać 

 Bww WRU 4/τ
2   (10) 

gdzie U  jest wartością napięcia na wyjściu nieobciążonego źródła zasilania. 

Energia tracona na obciążeniu jest równa 

 wo RtUtPW 4/
2

max  (11) 
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W celu uniemożliwienia zapalenia mieszaniny powinna być spełniona nierówność 

,minWWo
 przy czym układ zabezpieczający musi gwarantować odcięcie dopływu 

prądu od chwili powstania komutacji w czasie mniejszym od τg, równym 

 2
min /τ URW wg  (12) 

Praktycznie wartość τg powinna być mniejsza od 10 s dla układu zabezpieczają-

cego obwód elektryczny, pracujący w atmosferze metanowej i mniejsza od 1 s dla 
zabezpieczenia obwodu pracującego w atmosferze wodoru. 

Według normy PN-EN 50020 [2], w przypadku urządzeń kategorii „ia”, zasto-

sowanie sterowanych elementów półprzewodnikowych jako równoległych 

ograniczników napięcia, jest dozwolone przy wyeliminowanym oddziaływaniu 
stanów przejściowych w zasilającej sieci energetycznej na wejściowe i wyjściowe 

obwody iskrobezpieczne. W przypadku stosowania tyrystorów jako zwierników 

zacisków wyjściowych układu ochronnego, energia od źródła zasilania przepływa-
jąca przez układ ochronny do obciążenia w stanie przejściowym nie powinna 

przekraczać wartości ustalonych w normie (PN-EN 50020. Urządzenia elektryczne 

w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne „i”),  

a mianowicie: 

 20 J dla podgrupy IIC, 

 80 J dla podgrupy IIB, 

 160 J dla podgrupy IIA, 

 260 J dla grupy I. 

Estymacji wymienionych wartości można dokonać na podstawie: obliczeń anali-

tycznych, symulacji komputerowej, na przykład z wykorzystaniem programu PSPICE, 
pomiarów oscyloskopowych. W wymienionej normie znajduje się również zalecenie, 

aby energia wydzielona na wyjściu zwiernika była wyznaczana na podstawie 

pomiarów oscyloskopowych. 
Metodyka pomiarów energii elektrycznej przepływającej przez układ ochronny do 

obciążenia w stanie przejściowym układu ochronnego polega na wykorzystaniu 

dwukanałowego cyfrowego oscyloskopu, przy czym jeden z kanałów jest wykorzy-

stywany do rejestracji chwilowych wartości napięcia w punkcie komutacji awaryjnej 
(na iskierniku), a drugi – do rejestracji chwilowych wartości prądu płynącego przez 

ten punkt (rys. 6). Metodyka ta pozwala na wyznaczanie wartości energii elektrycznej 

w punkcie przepływającej, przez układ ochronny od chwili powstania komutacji 
awaryjnej, jak również w kanale wyładowania iskrowego (w punkcie komutacji 

awaryjnej). Energia elektryczna WI, wydzielona w punkcie komutacji awaryjnej jest 

równa 

 t
R

tu
tuW

w

p

d 
)(

)(

0

2
1I

  (13) 

gdzie Rp jest wartością rezystora pomiarowego (pożądana jest możliwie najmniejsza 
wynikająca z maksymalnej czułości oscyloskopu). 
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Rys. 6. Schemat pomiaru energii elektrycznej przepływającej przez układ ochronny w stanie przejściowym: ŹZ – 
źródło zasilania, UO – układ ochronny, I – iskiernik, O – oscyloskop, Zo – impedancja obciążenia, Rp – rezystor 
pomiarowy 

Fig. 6. Diagram for measurement of electric energy flowing through protective circuit at transient state: ŹZ – power 
supply, UO – protective circuit, I – spark test apparatus, O – oscilloscope, Zo – impedance of load , Rp – measuring 
resistor 

Na rysunku 7 przykładowo przedstawiono oscylogramy przebiegów czasowych 

chwilowych wartości prądów, napięć i mocy elektrycznej na iskierniku przy zwarciu 
zacisków wejściowych układu ochronnego i podłączonej pojemności do zacisków 

wyjściowych źródła zasilania równej 22 F. Badania przeprowadzono z wykorzysta-
niem cyfrowego oscyloskopu Tektronix TDS-3038B.  

Wykorzystując podobną metodę można również wyznaczyć energię wydzielaną  

w kanale wyładowania iskrowego, powstałym w dowolnym miejscu obwodu 
elektrycznego. 

Należy również podkreślić, że wprowadzając w algorytm zadziałania układu 

ochronnego o nieliniowej charakterystyce wyjściowej wartość pochodnej od zmian 

prądu w torze przewodowym można osiągnąć wyprzedzającą separację źródła 
zasilania przy powstaniu awaryjnej komutacji typu „rozwarcie”. Najprostsza realizacja 

techniczna tej metody polega na wykorzystaniu indukcyjności (rys. 3). 
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Rys. 7. Przebieg czasowy napięcia, prądu i mocy chwilowej dla rezystancji 0,1 , kondensatora wyjściowego 22 F  
i nominalnego prądu obciążenia 2 A 

Fig. 7. Graphs of voltage, current and instantaneous electric power against time for resistance of 0,1 , output 

capacitor of 22 F and nominal load current of 2 A 

PODSUMOWANIE 

Stosowanie na wyjściu źródła zasilania szybkodziałających układów ochronnych 

z nieliniową charakterystyką wyjściową pozwala na wyeliminowanie wpływu tego 
źródła na kształtowanie jądra zapalenia mieszanki wybuchowej w punkcie komutacji 

awaryjnej. Bardziej korzystny pod względem minimalizacji energii wydzielonej  

w tym punkcie oraz prostoty realizacji technicznej okazuje się układ zapewniający 

izolację energetyczną źródła zasilania drogą zwarcia jego zacisków wyjściowych. 
Perspektywicznym kierunkiem w rozwoju sposobów i układów zapewnienia 

iskrobezpieczeństwa jest kontrola stanu obwodu zewnętrznego źródła zasilania przez 

pomiar chwilowej pochodnej zmian wartości prądu. Pozwala to na realizację układu 
ochronnego czułego na dodatnie i ujemne zmiany wartości prądu, a więc na awaryjne 

zwarcie i rozwarcie obwodu iskrobezpiecznego. Sposób ten jest szczególnie korzystny 

przy organizacji zdalnego zasilania z wykorzystaniem torów metalowych kabli 
telekomunikacyjnych. 

Stosowanie układu ochronnego z nieliniową charakterystyką dokonującą zwarcia 

zacisków wyjściowych źródła zasilania, w chwili powstania komutacji awaryjnej, 

wymaga opracowania i realizacji technicznej algorytmów współpracy między tym 
układem a źródłem zasilania oraz odbiornikiem energii elektrycznej. Wymagana jest 
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także realizacja „miękkiego” startu włączenia i odbioru energii elektrycznej. Badania 

zapalności obwodów elektrycznych z wymienionymi układami ochronnymi nie mogą 

być wykonywane z wykorzystaniem typowego iskiernika. Metoda oscyloskopowa  
w takim przypadku jest najbardziej perspektywiczną alternatywą. 
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