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1. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
– prosta konstrukcja
– duża zdolność wyłączalna
– niskie przepięcia łączeniowe
– ograniczanie prądów zwarciowych
– klasyfikacja pożarowa zastosowanych materiałów R1; P1 wg

PN−84/K−02500

2. ZASTOSOWANIE
Wkładki bezpiecznikowe trakcyjne przeznaczone są do zabez−

pieczania od skutków przeciążeń większych od 2 × In  oraz zwarć
obwodów w elektrycznych urządzeniach trakcyjnych stacyjnych
i taborze kolejowym na napięcia stałe 1,9 kV=; 4 kV=.

Szczegółowe przeznaczenie poszczególnych typów wyrobów
przedstawiono w tabeli 1.

3. WARUNKI ŚRODOWISKOWE PRACY
 Podstawy bezpiecznikowe typu PBWMI przystosowane są do

pracy w pomieszczeniach wnętrzowych w temperaturze otoczenia
od −5˚C do +50˚C. Pozostałe parametry j.n.

 Wkładki bezpiecznikowe i tablice przystosowane są do pracy
w pomieszczeniach wnętrzowych oraz w hermetycznych skrzyniach
mocowanych pod wagonem w następujących warunkach:

– w temperaturze otoczenia od −30˚C do +50˚C
– wilgotności względnej otaczającego powietrza do 95% w tem−

peraturze +20˚C
– na wysokości do 1200 m nad poziomem morza.
Instalowanie wyrobów w innych warunkach wymaga uzgodnień

między producentem a zamawiającym.

4. OZNACZENIA I WYKONANIA
4.1. Zasada oznaczania

Oznaczenia poszczególnych podstaw bezpiecznikowych składa
się z trzech segmentów literowo−cyfrowych wg niżej pokazanego
schematu na przykładzie wybranego typu wyrobu.

piecznikowych typu PBWMI omówiono w odrębnej Karcie Katalo−
gowej.

5.3. Budowa tablic bezpiecznikowych
Tablice bezpiecznikowe wykonane są z płyty izolacyjnej o właści−

wościach pożarowych R1; P1 wg PN−84/K−02500. Na tablicy umo−
cowane są uchwyty stykowe służące do mocowania wkładki bez−
piecznikowej, składające się ze sprężyny stykowej, sprężyny
dociskowej oraz przyłącza.

 W tablicach typu TBT2−3/...; TBTS1−3/1; TBTG1A−3/15;
TBTG1−3/6 przyłącza wykonano jako śruby przyłączowe umiesz−
czone od spodu tablicy.

 W tablicach typu TBTS2−3... przyłącza wykonano jako płaskow−
niki wyposażone w śruby przyłączowe i są umieszczone bezpo−
średnio przy stykach.

Tablice typu TBTS2−3...; TBT2−3... posiadają dodatkowe prze−
grody izolacyjne oddzielające bieguny. Jeden z biegunów osłonięty
jest dodatkową zewnętrzną osłoną. Na życzenie klienta tablice mogą
być wyposażone w dwie osłony.

Tablice trakcyjne typu TBTG3−3 oraz TBTG4−3 przeznaczone są
do mocowania zapasowych wkładek poza obwodem elektrycznym
i w związku z tym nie posiadają przyłączy, przegród, osłon.

6. DANE TECHNICZNE
Podstawowe dane techniczne wkładek zestawiono w tabeli 3. Pod−

stawowe dane techniczne tablic zawiera tabela 4.

7. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Wkładki bezpiecznikowe trakcyjne spełniają wymagania wg tabeli 2.

8. GWARANCJA I USŁUGI SERWISOWE
Warunki gwarancji są przedmiotem negocjacji pomiędzy produ−

centem „ZWAR” S.A. a kupującym. Producent realizuje również usługi
pogwarancyjne wykonywane przez serwis „ZWAR” S.A.

9. SPOSÓB FORMUŁOWANIA ZAMÓWIEŃ
W zamówieniu należy podać:
– nazwę wyrobu,
– symbol typu,
– wartość napięcia znamionowego,
– wartość znamionowego prądu ciągłego,
– ilość sztuk.
Wszystkie dodatkowe wymagania nie uwzględnione w niniejszej

„Karcie Katalogowej” należy uzgodnić z wytwórcą w formie pisem−
nego zapytania ofertowego podając źródło wymagań (przepisy, nor−
my itp.).

10. PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA
1)Wkładka bezpiecznikowa trakcyjna typu WBTI−3/20 o napięciu

znamionowym 4 kV, o znamionowym prądzie ciągłym 20 A − 20 sztuk.
2)Tablica bezpiecznikowa trakcyjna typu TBT2−3/20 o napięciu

znamionowym 4 kV, znamionowym prądzie ciągłym 20 A − 20 sztuk.
3)  Wkładka bezpiecznikowa trakcyjna typu WBTIW−3/20 o na−

pięciu znamionowym 4 kV, o znamionowym prądzie ciągłym 20 A
(ze wskaźnikiem zadziałania) − 20 sztuk.

Uwaga: Wkładki typu  WBTI−3; WBTG−3; WBTGI−3 na
życzenie klienta mogą być wyposażone w sprężynowy

wskaźnik zadziałania. W takim przypadku po oznaczeniu
podstawowym należy dopisać literę W.

np. WBTIW−3/20 wkładka wyposażona w wskaźnik zadziałania.
WBTI−3/20 wkładka bez wskaźnika zadziałania.

5. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA
5.1. Budowa i zasada działania wkładek bezpiecznikowych

Wkładka bezpiecznikowa składa się z rury izolacyjnej1)  obustronnie
zakończonej okuciami stykowymi. W rurze izolacyjnej znajduje się
topik wkładki składający się z jednego, kilku lub kilkunastu drutów
srebrnych specjalnie profilowanych i nawiniętych śrubowo na wspor−
nik izolacyjny. Wyjątek stanowią wkładki typu WBTS−3/0,6; 1 w któ−
rych wykonano topik z drutu oporowego.

 W poosiowym otworze wspornika jest umieszczony dodatkowy
topik wykonany z drutu oporowego zwiniętego śrubowo. Wnętrze
wkładki wypełnia materiał gaszący łuk elektryczny o odpowiednio
dobranym składzie chemicznym i ziarnistości. Wkładka jest obu−
stronnie szczelnie zamknięta.

 Wkładki bezpiecznikowe zainstalowane w odpowiednio dobrane
podstawy lub tablice stanowią kompletne bezpieczniki. Typ należy
dobierać wg tabeli 1.

5.2. Budowa podstaw bezpiecznikowych
Podstawy bezpiecznikowe typu PBT oraz PBWMI składają się

z belki stalowej posiadającej zacisk uziomowy. Na belce nadbudo−
wane są dwa izolatory wsporcze wnętrzowe. Na kołpakach izolato−
rów zamontowane są uchwyty stykowe służące do mocowania
wkładki bezpiecznikowej składające się ze sprężyny stykowej, sprę−
żyny dociskowej oraz przyłącza. Całość asortymentu podstaw bez−

WBTI − 3 / 3

Typ Napięcie Prąd
wkładki znamionowe znamionowy

TBT2 − 3 / 20

Typ Napięcie Prąd
podstawy; znamionowe znamionowy

tablicy

1) Wkładki typu WBTI−3; oraz WBT−1,5/40 mają rury izolacyjne wykona−
ne z porcelany elektrotechnicznej, a pozostałe ze szkła borokrzemiano−
wego 3,3 odznaczającego się dużą wytrzymałością cieplną, mechaniczną
i elektryczną.
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Tabela 1.

1) Wymienione tablice oraz podstawy należy kompletować z bezpiecznikami wg tabeli 1. Inne zestawienia należy uzgodnić z producentem.
2) Obudowy produkcji „ZWAR”S.A. Zakład Produkcyjny Z−4 w Przasnyszu.

Tabela 2.

Tablice bezpiecznikowe trakcyjne spełniają wymagania norm:
– PN−69/E−06120 oraz − BN−70/3086−14; IEC Publ. 77 z 1968r. w zakresie jw.
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Tabela 3. Podstawowe dane techniczne wkładek trakcyjnych.

Uwaga: Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego
Rezystancje mierzone metodą techniczną lub mostkową miernikami klasy dokładności nie gorszej niż 0,5 przy temperaturze
otoczenia t = 20˚C ± 2˚C.

Tabela 4. Podstawowe dane techniczne tablic bezpiecznikowych.

Uwaga: Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego

1) W badaniach zdolności wyłączeniowej uzyskano wyniki pozytywne w zakresie zwarciowym przy napięciu powrotnym 4000 V prądu stałego,
a w zakresie przeciążeniowym przy napięciu powrotnym od 3800 − 4000 V prądu stałego różne wartości dla poszczególnych wkładek.

2) Obudowa bezpiecznikowa do wkładek bezpiecznikowych trakcyjnych( obudowy produkcji “ZWAR”S.A. Zakład Produkcyjny Z−4 w Przasnyszu).

1) Jeden biegun przystosowany do mocowania wkładek typu WBTI−3/3÷20, a drugi do wkładek typu WBTI−3/25÷50.
2) Napięcie probiercze przemienne izolacji międzystykowej.
3) Napięcie probiercze przemienne izolacji doziemnej.
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12. ZAŁĄCZNIKI

rys. 1 Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek bezpiecznikowych typu WBTI−3/...

rys. 2 Charakterystyki czasowo−prądowe wkładek typu WBTI−3/...
Odchyłki wartości prądu dla dowolnej średniej czasu przedłukowego, odczytanej
z charakterystyki zawierają się w granicach ±20%.
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rys. 4 Charakterystyki czasowo−prądowe wkładek typu WBTGI−3/...
Odchyłki wartości prądu dla dowolnej średniej czasu przedłukowego, odczytanej z charakterystyki
zawierają się w granicach ±20%.

rys. 3 Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek bezpiecznikowych typu WBTGI−3/...
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rys. 6 Charakterystyki czasowo−prądowe wkładek
typu WBTG−3/3; 4; 6 oraz WBTG−3/3−I.
Odchyłki wartości prądu dla dowolnej średniej czasu przedłukowego, odczytanej
z charakterystyki zawierają się w granicach ±20%.

rys. 5 Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek bezpiecznikowych typu WBTG−3/3; 4; 6 oraz WBTG−3/3−I.
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rys. 8 Charakterystyki czasowo−prądowe wkładek typu WBTS−3/0,6; 1
  Odchyłki wartości prądu dla dowolnej średniej czasu przedłukowego, odczytanej
  z charakterystyki zawierają się w granicach ±20%.

rys. 7 Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek bezpiecznikowych typu WBTS−3/0,6; 1
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rys. 10 Charakterystyki czasowo−prądowe wkładek bezpiecznikowych typu
WBT−1,5/3; 15; 40
Odchyłki wartości prądu dla dowolnej średniej czasu przedłukowego, odczytanej
z charakterystyki zawierają się w granicach ±20%.

rys. 9 Charakterystyki prądów ograniczonych wkładek bezpiecznikowych typu WBT−1,5/3; 15; 40
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Wkładki bezpiecznikowe trakcyjne typu:
WBTI−3; WBGTGI−3; WBTG−3/3−I; WBTS−3;
WBT−1,5; WBTG−3.

Tablice  bezpiecznikowe trakcyjne
typu: TBT2−3/...; TBT2−3/20i50;
TBTS2−3/20; TBTS2−3/20i50

Wkładka typu BWT

Wkładka bezpiecznikowa typu Bwt trakcyjna.

Bezpieczniki trakcyjne prądu stałego typu Bwt charakteryzuje: małe wy−
miary, duża moc wyłączalna, ograniczenie prądu zwarciowego i niski poziom
przepięć. Próby typu zgodnie z „Specifica Generale per la Fornitura di Valvole
Fusibili A.T. per Circuiti C.C.”  w laboratorium kolei włoskich w Empoli.

Parametry techniczne:
Napięcie znamionowe Un 3 kV DC
Znamionowy prąd ciągły In 3.15; 16;  20 A
Przepięcia łączeniowe (max) Um 12 kV
Minimalny prąd wyłączalny Imin 1.6 x In
Znamionowy prąd wyłączalny Iws 60 kA
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Tablice  bezpiecznikowe trakcyjne typu:
TBTG1−3/6; TBTG1A−3/15; TBTS1−3/1

Tablice  bezpiecznikowe trakcyjne typu:  TBTG3−3/1,6,15; TBTG4−3/1,3,6,15

Uwaga:
1. Przyłącza: mosiądz srebrzony
2. Sprężyny stykowe: mosiądz srebrzony.
3. Odchyłki wymiarów nietolerowanych w granicach ±3%.

1. Otwory Æ10, które należy wykorzystywać do
i instalowania.

2. Opory wkładki instalowane w tablicach typu TBTS1−3/
6 oraz TBTS1−3/1.

Przyłącza: mosiądz srebrzony
Sprężyny stykowe: mosiądz srebrzony

    Odchyłki wymiarów nietolerowanych w granicach ±3%.

Note 1 
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Podstawa bezpiecznikowa trakcyjna typu PBT−1,5/40
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ABB Zwar S.A.
Dzia³ Marketingu i Sprzeda¿y
ul. ¯egañska 1
04-713 Warszawa
tel: 22/51 52 674
fax: 22/51 52 689

www.abb.com
www.abb.pl

Informacje zawarte w tej publikacji odnoszą
się do opisanego wyposażenia. Zastrzega
się prawo wprowadzania zmian bez
powiadomienia.

Uwaga: Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.


