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Ochrona przepięciowa
obwodów
iskrobezpiecznych Ex(i)
Sylwester Jężak

W artykule przedstawiono kilka praktycznych wymagaÒ i warunkÛw stosowania ochrony
przed przepiÍciami w obwodach Ex na podstawie normy oraz informacje o produktach firmy
Dehn + Sˆhne spe≥niajπcych wymagania europejskie i krajowe.

olskie Normy dla urzπdzeÒ elektrycznych w przestrzeniach zagroøonych wybuchem, odnoszπ siÍ
rÛwnieø do Ñdiodowych barier ochronnychî tzn. do ogranicznikÛw przepiÍÊ, jak
np. norma PN-EN 50020 w rozdziale 9 [3].
Wymagania dla ogranicznikÛw przepiÍÊ
do obwodÛw i stref Ex podaje dok≥adniej
nowa norma PN-EN 60079-14: 2004U [4],
ustanowiona notπ uznaniowπ, tj. bez t≥umaczenia na jÍzyk polski. Specjalne wymagania tu podawane sπ zwiπzane z Dyrektywπ Unii Europejskiej 94/9/WE
ATEX 100A [1] a potwierdzeniem spe≥nienia tych wymagaÒ jest tzw. Ñcertyfikat

P

ATEXî (rys. 7). Nieliczni producenci sπ
w stanie produkowaÊ ograniczniki przepiÍÊ spe≥niajπce wymagania dyrektywy
dotyczπcej urzπdzeÒ w przestrzeniach zagroøonych wybuchem.
Ograniczniki przepiÍÊ firmy Dehn +
Sˆhne spe≥niajπ wymagania specjalne odnoszπce siÍ do producenta (spe≥nienie pozosta≥ych pozostaje w gestii projektanta
i wykonawcy instalacji), spe≥niajπ wymagania standardowe, dotyczπce rÛwnieø wykonaÒ Ex, zawarte w normie PN-IEC
61643-21: 2004 [7]. W sumie, opisywane
ograniczniki przepiÍÊ spe≥niajπ wymagania
dyrektywy niskiego napiÍcia 73/23/WE

i kompatybilnoúciowej 89/336/WE (co potwierdza znak CE) i dyrektywy ÑATEXî.

DobÛr ogranicznikÛw przepiÍÊ
a wytrzyma≥oúÊ izolacji
przetwornikÛw pomiarowych
Dla wyeliminowania prπdÛw b≥πdzπcych w obwodach pomiarowych stosuje
siÍ czÍsto separacjÍ galwanicznπ sygna≥u
pochodzπcego od uziemionego czujnika
np. temperatury i przetworzenie sygna≥u na
pÍtlÍ prπdowπ 4-20 mA. Takie rozwiπzanie
zapewnia zwykle wytrzyma≥oúÊ izolacji? 500 V AC. Z punktu widzenia ochrony przed przepiÍciami, taki obwÛd naleøy
traktowaÊ jako nieuziemiony i stosowaÊ
ograniczniki, ktÛre nie zak≥Ûcajπ tej izolacji (bez up≥ywnoúci do masy). Przetworniki o mniejszej wytrzyma≥oúci izolacji naleøy traktowaÊ jako uziemione i stosowaÊ
ograniczniki przepiÍÊ w wykonaniu standardowym (nie Exi), jak na rysunku 1, jak
dla obwodu niesymetrycznego (poziom
ochrony Up? 500 V). Szerszy opis i objaúnienia moøna znaleüÊ w przewodniku [5].
G≥Ûwne wymagania stawiane
ogranicznikom przepiÍÊ Ex(i)

ï Minimalna wytrzyma≥oúÊ obliczona na 10

Rys. 1.
Zastosowanie
ogranicznikÛw
w strefach Ex:
a) izolacja ≥ 500V,
b) izolacja poniøej 500V
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udarÛw o amplitudzie 10 kA (8/20) kaødy,
bez uszkodzenia,
ï minimalny przekrÛj po≥πczenia uziemiajπcego ñ 4 mm2,
ï maksymalna odleg≥oúÊ zamontowania ogranicznika przepiÍÊ od chronionego urzπdzenia ñ 1 metr, przy prowadzeniu tego odcinka
przewodu w rurze metalowej lub przewodem
ekranowanym przy obustronnym uziemieniu.
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Rys. 2a. Blitzductor CT MD EX

Rys. 2b. BCT MD EX w obudowie ITAK EXI 30

Maksymalne dopuszczalne
indukcyjnoúci
i pojemnoúci obwodu
W≥πczenie ogranicznika przepiÍÊ wprowadza w obwÛd Ex dodatkowe indukcyjnoúci i pojemnoúci, co normalnie naleøy
uwzglÍdniÊ i zsumowaÊ (rys. 4).
W przypadku ogranicznika przepiÍÊ
Dehn np. Blitzductor CT MD EX 24 pojemnoúÊ w≥asna wynosi 1,3 nF oraz indukcyjnoúÊ 2 pF. A zatem sπ to wartoúci pomijalnie ma≥e dla ca≥ego obwodu.

Poziom ochrony Up
ogranicznikÛw przepiÍÊ
a odpornoúÊ urzπdzeÒ
koÒcowych
Konstrukcja ogranicznikÛw przepiÍÊ
Dehn + Sˆhne, przeznaczonych do pracy
z urzπdzeniami koÒcowymi zgodnymi

Rys. 3. Typowy uk≥ad po≥πczeÒ wewnÍtrznych dla
wykonania Ex (i)

Rys. 4.
Pojemnoúci
i indukcyjnoúci
w≥asne
ogranicznikÛw
przepiÍÊ Ex (i)

z NAMUR, jest dostosowana do zaleceÒ
NAMUR NE 21. Zalecenia te dotyczπ
kompatybilnoúci elektromagnetycznej
i okreúlajπ minimalnπ wymaganπ wytrzyma≥oúÊ udarowπ urzπdzeÒ przemys≥owych
i laboratoryjnych na poziomie minimum 0,5 kV (pomiÍdzy przewodami roboczymi) i 1,0 kV (pomiÍdzy przewodem
a uziemieniem). Ograniczniki przepiÍÊ
Dehn + Sˆhne zapewniajπ prawid≥owπ koordynacjÍ z urzπdzeniem koÒcowym i bezpieczne warunki pracy, ograniczajπc przepiÍcia do kilkudziesiÍciu woltÛw np.
Up? 45 V w Blitzductor CT MD EX24.
Dodatkowo wystÍpuje pe≥na kompatybilnoúÊ z urzπdzeniami koÒcowymi (sterownik, przetwornik) o odpornoúci na przepiÍcia zgodnej z normπ europejskπ PN-EN 61000-4-5 [2], co dotyczy wszystkich
urzπdzeÒ ze znakiem CE.

Rys. 5 Widok zamontowanych Blitzductor CT MD
EX
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Rys. 6. Przyk≥ad aplikacji BCT MD EX i DEHNpipe MD EX. LPZ ñ strefa ochrony odgromowej

Rozwiπzania
DEHN Netz-AK/1+1/US/FM/Exd
Ogranicznikiem przepiÍÊ klasy C wed≥ug PN-IEC (typu 2 wed≥ug PN-EN) jest
dwubiegunowy DEHNguard TT. Sk≥ada
siÍ z jednego warystora, jednego iskiernika i uk≥adu kontrolno-od≥πczajπcego. Posiada zdalnπ sygnalizacjÍ pracy i uszko-

dzenia. CzÍúciowo umieszczony jest
w os≥onie ognioszczelnej. CzÍúciowo posiada budowÍ wzmocnionπ. Do uøytku
w instalacji zasilajπcej 24 V DC
(maks. 100 V DC, 75 V AC), w przestrzeniach zagroøonych wybuchem innych niø
kopalnie metanowe (EEx de II C), atest
PTB ATEX Nr Ex-94. C. 1064 U. Widok
i schemat po≥πczeÒ wewnÍtrznych przedstawiajπ rysunki 11 i 12.

Blitzductor CT MD EX 24,
MD EX 30, MD HFD EX 6,
DEHNconnect RK MD EX 24
Blitzductor CT to opatentowane ograniczniki przepiÍÊ o konstrukcji dwuczÍúciowej, sk≥adajπce siÍ z podstawy jako
elementu uniwersalnego z zaciskami i wy-

miennego modu≥u ochronnego. WyjÍcie
takiego modu≥u nie przerywa obwodu, co
daje duøπ funkcjonalnoúÊ przy badaniach
okresowych ogranicznikÛw, ktÛre zgodnie
z PN-IEC 61024-1-2: 2002 (rozdzia≥ 7.2
i Tablica 8) naleøy wykonywaÊ co 6 miesiÍcy [6]. Modu≥y rÛøniπ siÍ uk≥adem po≥πczeÒ wewnÍtrznych, przeznaczeniem i zapewniajπ ochronÍ dla jednej pary przewodÛw.
Podobne do nich sπ ograniczniki z grupy
DEHNconnect RK jednak zbudowane jako
jednoczÍúciowe, zajmujπce mniej miejsca,
z zaciskami WAGO ale o s≥abszych parametrach (wersja ekonomiczna). Wszystkie
sπ montowane na szynie 35 mm, IP 20.
Przyk≥ady zastosowania przedstawiono na
rysunkach 2, 5 i 6.

DEHNpipe MD EXÖ,
CD EXIÖ, CD EXDÖ
Jest to nowa grupa ogranicznikÛw w postaci tulei dokrÍcanej do obudowy przetwornika, o IP 67, (rys. 9) stosowane jako
element przelotowy obwodu lub nieprzelotowy, w wykonaniach Ex (i) i Ex (d) np.
DPI CD EXD 24Ö. WystÍpujπ tu jako akcesoria d≥awnice metalowe o IP 68 do
przewodÛw o úrednicach 6,5 ñ 9,5 mm
(KV S M20 MS 9.5) oraz 9 ñ 13 mm (KV
S M20 MS 13). Przyk≥ady zastosowania na
rysunkach 6 i 10.
Jako uzupe≥nienie oferty dostÍpna jest
obudowa Ex o IP65 (aluminiowa) typu

Tabela 1. Oficjalne zalecenia DEHN w sprawie
doboru ogranicznikÛw przepiÍÊ do obwodÛw Ex
Rodzaj
obwodu
w strefach Ex

Rys. 7. Certyfikat ATEX dla DEHNconnect RK MD
EX 24

0-20 mA,
4-20 mA,
(wg NAMUR,
z HART),
Fieldbus
Foundation,
Profibus-PA,
we/wy cyfrowe

RS 485,
Profibus-DP
Zasilanie 24 V

Rys. 8. Widok zamontowanych DEHNconnect
RK MD EX
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Inne

W≥aúciwy ogranicznik
przepiÍÊ DEHN
z aprobatπ FISCO

Wykonanie / Montaø

Posiada atest

Blitzductor CT MD EX 24,
ochrona 1 pary

IP 20, na szynÍ
35mm

ATEX II 2(1) G EEx ia IIC
T4/T5/T6, CSA

Blitzductor CT MD EX 30,
ochrona 1 pary

IP 20, na szynÍ
35mm

ATEX II 2(1) G EEx ia IIC
T4/T5/T6, CSA

DEHNconnect RK MD EX 24,
ochrona 1 pary

IP 20, na szynÍ
35mm

ATEX II 2(1) G EEx ia IIC
T4/T5/T6

DEHNpipe MD EX 24 M 2,
ochrona 1 pary

IP 67, tuleja,
wykonanie przelotowe

ATEX II 2(1) G EEx ia IIC
T4/T5/T6

DEHNpipe CD EXI 24 M,
ochrona 1 pary

IP 67, tuleja

ATEX II 2(1) G EEx ia IIC
T5ÖT6, KEMA

DEHNpipe CD EXI 24 N,
ochrona 1 pary

IP 67, tuleja

ATEX II 2(1) G EEx ia IIC
T5ÖT6, KEMA

Blitzductor CT MD HFD EX 6,
ochrona 1 pary

IP 20, na szynÍ
35mm

ATEX II 2 G EEx ib IIC T5/T6,
CSA

Netz-AK/1+1/US/FM/Exd,
dwubiegunowy

IP 54/20 montowany
na úcianie

ATEX EEx de II C

Obudowa Ex - ITAK EXI 30,
aluminium

IP 65, obudowa z
szynπ 35mm

ATEX II 2(1) G EEx ia IIC
T4/T5/T6

grudzieÒ 2005

79
f i r m y, l u d z i e , p r o d u k t y

Rys. 9. Ogranicznik DEHNpipe MD EX 24 M2
Rys. 12. Schemat po≥πczeÒ wewn. Netz-AK/1 +1 /
US/FM/Exd

Rys. 11. Widok Netz-AK/1+1/US/FM/Exd

Podsumowanie
Rys. 10. DEHNpipe MD EX zamontowany na
przetworniku

ITAK EXI 30 (rys. 2) do montaøu ogranicznikÛw przepiÍÊ, oraz zestaw do mocowania na maszcie lub rurze, MS ALGA 5 X.

Nowe typy ogranicznikÛw
WkrÛtce zostanπ wprowadzone do oferty nowe typy ogranicznikÛw z grupy Blitzductor CT w wykonaniu Ex (i), z funkcjπ
Ñlife checkî. Umoøliwia ona kontrolÍ
sprawnoúci tylko przez zbliøenie testera
DEHNrecord LC M1, bez wyjmowania
modu≥Ûw ochronnych z pracujπcej instalacji, bez demontaøu. BÍdπ to typy: Blitzductor CT MLC MD EX 24, CT MLC MD
EX 30, CT MLC MD HFD EX 6.

Wielu producentÛw automatyki zaleca
stosowanie ogranicznikÛw przepiÍÊ firmy
Dehn + Sˆhne w swoich systemach. Moøna tu wymieniÊ takie firmy jak Siemens,
ABB, Endress + Hauser, Pepperl + Fuchs,
Emerson Process, ifm electronic.
Ochrona przepiÍciowa s≥uøy wiÍkszej
niezawodnoúci, trwa≥oúci i bezpieczeÒstwu
systemÛw automatyzacji produkcji a stosowanie jej w instalacjach zak≥adÛw chemicznych ze strefami zagroøonymi wybuchem, jest logiczne.
Sylwester JÍøak
Autor jest doradcπ technicznym
w firmie Dehn Polska

R

E

K

L

A

M

Literatura:
[1] Dyrektywa Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX 100A
(postanowienia tej dyrektywy wdroøono w Polsce
ñ patrz Dz. U. z 2003r. nr 143, poz 1393)
[2] PN-EN 61000-4-5: 1998 KompatybilnoúÊ elektromagnetyczna (EMC). Metody badaÒ i pomiarÛw.
Badanie odpornoúci na udary (IDT EN 61000-4-5:
1995, IEC 61000-4-5: 1995).
[3] PN-EN 50020: 2005 Urzπdzenia elektryczne
w przestrzeniach zagroøonych wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne Ñiî. IDT EN 50020: 2002.
[4] PN-EN 60079-14: 2004U Urzπdzenia elektryczne
w przestrzeniach zagroøonych wybuchem.
CzÍúÊ 14: Instalacje elektryczne w obszarach ryzyka (innych niø zak≥ady gÛrnicze), IDT EN 60079-14:
2003, IEC 60079-14: 2002
[5] Lightning protection guide DEHN. Przewodnik
rozwiπzaÒ przepiÍciowych i odgromowych. Publikacja DEHN ogÛlnie dostÍpna w wersji elektronicznej PDF, po angielsku i niemiecku (A4,
ok. 230 stron).
[6] PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa
obiektÛw budowlanych. CzÍúÊ 1-2: Zasady ogÛlne.
Przewodnik B ñ Projektowanie, montaø, konserwacja i sprawdzanie urzπdzeÒ piorunochronnych,
IDT IEC 61024-1-2: 1998.
[7] PN-EN 61643-21: 2004 NiskonapiÍciowe urzπdzenia ograniczajπce przepiÍcia. CzÍúÊ 21: Urzπdzenia do ograniczania przepiÍÊ w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wymagania eksploatacyjne i metody badaÒ.

Dehn Polska sp. z o. o.
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
tel. (22) 335 24 66 ñ 69 wew. 3
fax (22) 335 24 66 ñ 69
e-mail:sylwester.jezak@dehn.pl
www.dehn.pl

A

Agregaty prπdotwÛrcze ñ skup-sprzedaø ñ bardzo duøy wybÛr z zapasÛw magazynowych.
Fabrycznie nowe, w ciπg≥ej sprzedaøy. 170 sztuk w magazynie o mocy od 8 kW do 500 kW
oraz 1 megawat i 2,5 megawata. Czynne od 7.00 do 17.00. Zabrze, tel. 032 271 95 08
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