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W celu zmniejszenia zak³óceñ przenikaj¹cych z linii
elektroenergetycznych niskiego napiêcia do urz¹dzeñ
elektronicznych (lub elektrycznych) instaluje siê
w tych urz¹dzeniach na wejœciu obwodów zasila-
j¹cych specjalne filtry. Najczêœciej s¹ to filtry pa-
sywne zbudowane z d³awików, kondensatorów i re-
zystorów. Niektóre z tych kondensatorów w³¹czane
s¹ miêdzy przewody zasilaj¹ce a masê urz¹dzenia,
po³¹czone zwykle z przewodem PE.

W publikacjach [1, 2] przedstawiono analizê mo¿liwoœci sto-
sowania wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych w obwodach za-
silaj¹cych wymieniony typ urz¹dzeñ. Rozwa¿ania tam zawar-
te ograniczono do zasilania jednofazowego i jednego
urz¹dzenia. W niniejszym artykule podjêto próbê przedsta-
wienia zjawisk zachodz¹cych w obwodach zasilaj¹cych urz¹-
dzenia z filtrami przeciwzak³óceniowymi, z uwzglêdnieniem
trójfazowoœci uk³adu i jednoczesnej pracy kilku urz¹dzeñ.

Sieciowe filtry przeciwzak³óceniowe
– budowa i normalizacja
Idealny sieciowy filtr przeciwzak³óceniowy charakteryzuje siê
tym, ¿e powinien przepuszczaæ sygna³ o czêstotliwoœci sie-
ci i ca³kowicie t³umiæ sygna³y o innych czêstotliwoœciach o ile
istniej¹ w linii zasilaj¹cej. W stosowanych rozwi¹zaniach s¹
to najczêœciej uk³ady o strukturze L jedno- lub dwucz³ono-
we z elementami w postaci kondensatorów klasy X i Y i d³a-
wików rdzeniowych (czasem te¿ rezystorów) [3]. Z punktu
widzenia ochrony przeciwpora¿eniowej, zw³aszcza w aspek-
cie stosowania wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych, istotnym
parametrem filtru – podlegaj¹cym normalizacji – jest jego
pr¹d up³ywu. W Polsce najwiêksze dopuszczalne wartoœci
pr¹du up³ywowego, wynikaj¹cego z zainstalowania konden-
satorów przeciwzak³óceniowych, okreœla norma [4]. Warto-
œci te zale¿¹ od rodzaju urz¹dzenia, sposobu przy³¹czenia
urz¹dzenia do sieci, klasy ochronnoœci (tabl. 1). Trzeba tu
dodaæ, ¿e pr¹d up³ywowy to tak¿e pr¹d p³yn¹cy przez po-
jemnoœæ w³asn¹ i niedoskona³¹ izolacjê urz¹dzenia.

Wy³¹czniki
ró¿nicowopr¹dowe
w trójfazowych
obwodach
zasilaj¹cych odbiorniki
z filtrami
przeciwzak³óceniowymi

Filtry przeciwzak³óceniowe a stosowanie
wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych
Pr¹d up³ywu, spowodowany zainstalowaniem sieciowego
filtru przeciwzak³óceniowego, p³ynie do ziemi przez przewód
PE (niezale¿nie od systemu sieciowego). Pr¹d ten nie wzbu-
dza strumienia w przek³adniku Ferrantiego wy³¹cznika ró¿ni-
cowopr¹dowego, co oznacza, ¿e stanowi on pr¹d ró¿nico-
wy dzia³aj¹cy na dany wy³¹cznik. Je¿eli pr¹d ten ma wartoœæ
równ¹ lub wiêksz¹ od pr¹du wyzwalania – to nast¹pi wy-
³¹czenie obwodu pomimo braku uszkodzenia w urz¹dzeniu.
Analizuj¹c dopuszczalne pr¹dy up³ywu z tablicy 1 trzeba
wyraziæ zaniepokojenie, ¿e dla urz¹dzeñ sta³ych przy³¹czo-
nych do sieci w sposób trwa³y – brak jest ograniczenia.
Wyt³umaczyæ to mo¿na tym, ¿e w 1975 r., gdy norma ta
by³a aktualizowana, wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe w Polsce
nie by³y praktycznie stosowane. Gdy chodzi o urz¹dzenia
przy³¹czone do sieci w sposób nietrwa³y, to mo¿na stwier-
dziæ, ¿e podane tam wartoœci pr¹du up³ywu le¿¹ poni¿ej war-
toœci znamionowych pr¹du ró¿nicowego wysokoczu³ych se-
ryjnie produkowanych wy³¹czników ró¿nicowopr¹dowych
(poza wartoœci¹ 3,5 mA, gdy¿ pr¹d taki mo¿e, ale nie musi
spowodowaæ zadzia³anie wy³¹cznika o czu³oœci 6 mA). Trzeba
wyraŸnie podkreœliæ, ¿e przedstawione w tablicy 1 wartoœci
pr¹du dotycz¹ stanu ustalonego. Na podstawie tych warto-
œci okreœla siê maksymaln¹ pojemnoœæ kondensatorów w³¹-
czonych miêdzy przewody zasilaj¹ce a masê.

W projekcie normy PN-IEC 364-707 [5], maj¹cej zast¹-
piæ obowi¹zuj¹c¹ normê [2], s¹ przewidziane dodatkowe
œrodki ochrony od pora¿eñ dla urz¹dzeñ o pr¹dzie up³ywu
wiêkszym ni¿ 10 mA w postaci po³¹czeñ ochronnych o wy-
sokiej niezawodnoœci, sta³ej kontroli uziemienia lub zastoso-
wania transformatora separuj¹cego.

Przebiegi czasowe pr¹du w przewodzie PE
w stanach nieustalonych
Z punktu widzenia stosowania wy³¹czników ró¿nicowopr¹-
dowych, istotny jest przebieg czasowy pr¹du w przewodzie
PE powsta³y w wyniku okreœlonego stanu nieustalonego.
Odbiorniki wyposa¿one w filtry przeciwzak³óceniowe s¹ uk³a-
dami elektrycznymi zbudowanymi z elementów R, L, C,
w zwi¹zku z czym na wszelkie operacje ³¹czeniowe, jak i za-
k³ócenia w napiêciu zasilania, reaguj¹ przebiegami przejœcio-
wymi pr¹dów i napiêæ. Charakter przebiegu zale¿y od war-
toœci parametrów uk³adu oraz od chwili wyst¹pienia
komutacji b¹dŸ zak³ócenia w napiêciu zasilaj¹cym.

Tablica 1
Najwiêksze dopuszczalne wartoœci pr¹du up³ywowegoNajwiêksze dopuszczalne wartoœci pr¹du up³ywowegoNajwiêksze dopuszczalne wartoœci pr¹du up³ywowegoNajwiêksze dopuszczalne wartoœci pr¹du up³ywowegoNajwiêksze dopuszczalne wartoœci pr¹du up³ywowego

Rodzaj urz¹dzeniaRodzaj urz¹dzeniaRodzaj urz¹dzeniaRodzaj urz¹dzeniaRodzaj urz¹dzenia SposóbSposóbSposóbSposóbSposób KlasaKlasaKlasaKlasaKlasa DopuszczalnyDopuszczalnyDopuszczalnyDopuszczalnyDopuszczalny
przy³¹czeniaprzy³¹czeniaprzy³¹czeniaprzy³¹czeniaprzy³¹czenia ochronnoœciochronnoœciochronnoœciochronnoœciochronnoœci pr¹dpr¹dpr¹dpr¹dpr¹d
urz¹dzeniaurz¹dzeniaurz¹dzeniaurz¹dzeniaurz¹dzenia up³ywowyup³ywowyup³ywowyup³ywowyup³ywowy

do siecido siecido siecido siecido sieci z czêœciz czêœciz czêœciz czêœciz czêœci
dostêpnychdostêpnychdostêpnychdostêpnychdostêpnych

Przenoœne i rêczne Nietrwa³y I 0,75 mA
Sta³e Nietrwa³y I 3,5 mA

Sta³e, uziemione lub zerowane Trwa³y I Nie ogranicza siê
w sposób trwa³y
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W celu okreœlenia przebiegu czasowego pr¹du w prze-
wodzie PE pos³u¿ono siê metod¹ symulacji cyfrowej, przy
wykorzystaniu pakietu NAP 2. Uproszczony schemat uk³adu,
który by³ przedmiotem badañ symulacyjnych przedstawiono
na rysunku 1.

W schemacie z rysunku 1 przewidziano pracê dwóch od-
biorników nieliniowych K1, K2, wyposa¿onych w filtry prze-
ciwzak³óceniowe odpowiednio F1, F2, zasilane z ró¿nych na-
piêæ fazowych lub nawet z ró¿nych transformatorów SN/nn.
Mo¿e istnieæ po³¹czenie galwaniczne mas obydwu od-
biorników, np. w przypadku, gdy komputery pracuj¹ w sieci
informatycznej wykonanej przewodem ekranowanym. Kom-
putery mog¹ znajdowaæ siê w ró¿nych budynkach i byæ za-
silane w tym przypadku z ró¿nych transformatorów elektro-
energetycznych.

Przypadek taki mo¿e mieæ miejsce w obiektach kolejo-
wych (stacje, nastawnie). Zainstalowane wy³¹czniki ró¿nico-
wopr¹dowe zaznaczono jako WR1 i WR2. Analizê przepro-
wadzono dla nastêpuj¹cych przypadków:
AAAAA..... Komputery zasilane z tego samego transformatora, z ró¿-
nych napiêæ fazowych.
A1. Za³¹czenie do pracy komputera 2 przy pracuj¹cym kom-

puterze 1.
A2. Wyst¹pienie impulsu przepiêciowego w sieci zasilaj¹-

cej (w tym samym czasie w obydwu fazach).
A3. Wyst¹pienie chwilowego zaniku napiêcia w obydwu

fazach.
A4. Wyst¹pienie chwilowego zaniku napiêcia w obydwu

fazach przy braku po³¹czenia komputerów kablem
sygna³owym.

B.B.B.B.B. Komputery zasilane z ró¿nych transformatorów – napiê-
cia fazowe ró¿ni¹ siê o 10% co do amplitudy.
Rozwa¿ono przypadki analogiczne, jak w punktach A1 do A4.

Wyniki wybranych symulacji w postaci wykresów kom-
puterowych przedstawiaj¹cych przebiegi czasowe pr¹du
w przewodach PE przedstawiono na rysunkach 4, 5 i 6. We
wszystkich przypadkach przebiegi maj¹ postaæ impulsu o cza-
sie trwania do kilku ms i amplitudzie od kilkunastu do kilku-
dziesiêciu mA. Wielkoœci pr¹dów przekraczaj¹ deklarowan¹
przez producenta filtrów wartoœæ pr¹du ustalonego. Przyk³a-
dowo dla przypadku wyst¹pienia przepiêcia w sieci zasila-
j¹cej pr¹d p³yn¹cy w przewodzie PE osi¹ga amplitudê rzêdu
19 mA przy czasie trwania ok. 2 ms.

W przypadku zastosowania zwyk³ego wy³¹cznika ró¿ni-
cowopr¹dowego o pr¹dzie znamionowym wyzwalania wy-
nosz¹cym 30 mA mo¿e to doprowadziæ do jego zadzia³ania.

Wnioski
Stosowanie wy³¹czników ochronnych ró¿nicowopr¹dowych
w obwodach zasilaj¹cych urz¹dzenia elektroniczne (i elek-
tryczne) wyposa¿one w wejœciowe filtry przeciwzak³ócenio-
we powinno byæ poprzedzone analiz¹ czy pr¹d up³ywowy
wynikaj¹cy z w³¹czenia kondensatorów miêdzy przewody
zasilaj¹ce a masê (przewód PE) nie spowoduje zadzia³ania
wy³¹cznika ochronnego. Nie mo¿na poprzestaæ na oblicze-
niu wartoœci skutecznej pr¹du up³ywowego w stanie usta-
lonym, nale¿y dokonaæ oceny przebiegu czasowego pr¹du
nieustalonego w przewodzie PE dla typowych warunków
komutacji i zak³óceñ w krzywej napiêcia zasilaj¹cego. W wie-
lu przypadkach konieczne jest stosowanie wy³¹czników ró¿-
nicowopr¹dowych dzia³aj¹cych z opóŸnieniem.

Jako odbiorniki nieliniowe wziêto pod uwagê zasilacze
impulsowe, stanowi¹ce obecnie integraln¹ czêœæ sprzêtu
komputerowego i elektronicznego [6] (rys. 2). Do potrzeb
symulacji pominiêto uk³ady sterowania, tranzystory mocy
potraktowano jako elementy dwustanowe, pojemnoœæ CS
reprezentuje wypadkow¹ pojemnoœæ miêdzy kolektorem tran-
zystora a radiatorem. Przyjêto, ¿e czêstotliwoœæ pracy wy-
nosi 20 kHz. Strukturê i wartoœci parametrów filtru zaczerp-
niêto z [7] i przedstawiono na rysunku 3. Do obliczeñ
przyjêto filtr firmy TIMONTA typ FPP2-45-6.5b.

Rys. 1. Schemat badanego uk³adu

Rys. 3. Schemat zastêpczy zasilacza komputera przyjêty do obliczeñ

Rys. 2. Schemat filtru przeciwzak³óceniowego
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Differential-Differential-Differential-Differential-Differential-current switches in threecurrent switches in threecurrent switches in threecurrent switches in threecurrent switches in three-phase-phase-phase-phase-phase
circuits which supply electric and electroniccircuits which supply electric and electroniccircuits which supply electric and electroniccircuits which supply electric and electroniccircuits which supply electric and electronic
devices with antidisturbance devicesdevices with antidisturbance devicesdevices with antidisturbance devicesdevices with antidisturbance devicesdevices with antidisturbance devices
The analyse of aplication of differential-current swit-
ches in electric and electronic circuits with antidi-
sturbance filters has been shown in this paper. The
structure of these filters has been presented as well
as time-current characteristics in PE wire for se-
veral serially produced filters in unstable state. This
consideration refers to devices supplied by three-
phase circuits.

Rys. 4. Pr¹d p³yn¹cy w przewodzie PE podczas za³¹czania komputera do sieci

Rys. 5. Pr¹d p³yn¹cy w przewodzie PE podczas wyst¹pienia przepiêcia

Rys. 6. Pr¹d p³yn¹cy w przewodzie PE podczas zaniku napiêcia


