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BEZPIECZNA PRZERWA IZOLACYJNA
W àĄCZNIKU PRÓĩNIOWYM
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykuáu jest zwrócenie
uwagi na fakt, Īe nie jest moĪliwe zapewnienie bezpiecznej przerwy
izolacyjnej przez otwarte styki áączników próĪniowych, w których to
áącznikach wyáadowanie áukowe odbywa siĊ w parach metali elektrod a nie
wskutek jonizacji zderzeniowej cząstek gazu. Bezpieczna przerwa izolacyjna,
przypisywana odáącznikom, zapewnia wyĪszą wytrzymaáoĞü dielektryczną
miĊdzy otwartymi stykami áącznika niĪ wytrzymaáoĞü doziemna czy miĊdzy
biegunami. Natomiast w przypadku áączników próĪniowych na skutek
procesów áączeniowych, dekondycjonujących ukáad stykowy (tzn. osáabiających wytrzymaáoĞü przerwy miĊdzystykowej m.in. wskutek zmian w strukturze
powierzchni stykowych), jak i ze wzglĊdu na brak moĪliwoĞci detekcji
rozszczelnienia komory próĪniowej bezpieczna przerwa izolacyjna moĪe nie
byü zapewniona.
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1. WPROWADZENIE
PróĪniowa technika izolacyjna i gaszeniowa jest niemal najstarszym rozwiązaniem wykorzystywanym w Elektrotechnice zawodowej. Mimo to, technologie áączników
próĪniowych są wciąĪ najbardziej popularne i rozwijane, budząc chyba najwiĊksze
nadzieje jako alternatywne dla cieplarnianego gazu SF6, równieĪ na poziomie
najwyĪszych napiĊü [1–3]. Powszechne dąĪenie do miniaturyzacji i bezobsáugowoĞci
przy jedynym kryterium podejmowania decyzji o zakupie na podstawie najniĪszej ceny
sprawiają, Īe wáączniki próĪniowe zdominowaáy energetykĊ zawodową na poziomie
Ğrednich napiĊü (rys. 1). DąĪenie do skracania zaników i zapadów napiĊcia, w duchu
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poprawiania wyznaczników jakoĞci energii elektrycznej, sprawia, Īe áączniki próĪniowe
są chĊtnie wykorzystywane w sieciach dystrybucyjnych jako reklozery, które są
w stanie dokonaü szybkich wielokrotnych áączeĔ prądów zwarciowych o stosunkowo
niskich wartoĞciach, báyskawicznie odstawiając odcinek linii z zakáóceniem. TrwaáoĞü
reklozerów z komorami próĪniowymi jest wyraĨnie wiĊksza niĪ rozáączników ze stykami
w powietrzu. Dotyczy to zarówno áączenia prądów roboczych jak i przede wszystkim
prądów zwarciowych.

Rys. 1. Procentowy udziaá nowo instalowanych wyáączników w sieciach Ğrednich
napiĊü na Ğwiecie w latach 1980 – 2010 [1]

Stan ukáadu izolacyjnego wewnątrz komory áącznika zaleĪy od poziomu,
gĊstoĞci i ciĞnienia danego medium, które to wartoĞci muszą byü powyĪej zakáadanej
wartoĞci minimalnej. Dla wiĊkszoĞci wyáączników pomiary tych wielkoĞci moĪliwe są
w sposób ciągáy przy zastosowaniu odpowiednich przetworników lub wskaĨników [4].
W wyáącznikach pneumatycznych i gazowych z SF6 mierzy siĊ gáównie ciĞnienie lub
gĊstoĞü gazu, a w wyáącznikach maáo i peáno olejowych – poziom oleju. Jedynie pomiar
stanu próĪni wyáączników próĪniowych stanowi do tej pory najwiĊkszą trudnoĞü i nie
jest praktycznie moĪliwy w sposób ciągáy podczas normalnej pracy áącznika, mimo
wielu prac badawczo rozwojowych prowadzonych w tej dziedzinie, czĊĞciowo zestawionych w innych opracowaniach autora [5, 6]. Praktykowaną metodą są testy
napiĊciowe komory próĪniowej, mające na celu okreĞlenie jej wytrzymaáoĞci. Testy te
jednak mogą odbywaü siĊ wyáącznie na odáączonym od systemu wyáączniku. Dodatkowo podczas tych testów komora próĪniowa ulega kondycjonowaniu, co poprawia
izolacyjnoĞü komory i jednoczeĞnie przekáamuje wyniki pomiarów. Przebicie izolacji
wyáącznika wskutek wadliwej izolacji moĪe byü katastroficznym zdarzeniem prowadzącym do Ğmierci obsáugi lub powaĪnych uszkodzeĔ urządzeĔ [7].
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2. WYàADOWANIE àUKOWE W PRÓĩNI
Proces palenia siĊ áuku w wyáącznikach próĪniowych przebiega zupeánie inaczej
niĪ w Ğrodowisku gazowym. W gazie nastĊpuje dysocjacja a nastĊpnie jonizacja
cząsteczek gazu, w skutek zwiĊkszenia energii zderzeĔ cząsteczek gazu wywoáanego
wzrostem temperatury. W komorze próĪniowej iloĞü gazu resztkowego jest na tyle
maáa, Īe nie jest moĪliwa jonizacja zderzeniowa, gdyĪ Ğrednia droga swobodna, czyli
droga jaką przemierzy cząsteczka gazu zanim zderzy siĊ z inną cząsteczką, jest
wielokrotnie wiĊksza od odlegáoĞci miĊdzystykowej. àadunki, gáównie elektrony,
zapewniające przepáyw prądu w fazie áukowej – gdy styki áącznika są otwarte,
pochodzą z powierzchni elektrod – przewaĪnie z katody, a o wytrzymaáoĞci przerwy
miĊdzystykowej decyduje strefa przykatodowa, na którą najwiĊkszy wpáyw mają
wáaĞciwoĞci elektrod, takie jak materiaá i stan powierzchni styków. Izolacja próĪniowa
cechuje siĊ bardzo szybkim wzrostem wytrzymaáoĞci dielektrycznej przerwy miĊdzystykowej dla maáych odlegáoĞci miĊdzystykowych, czyli w początkowej fazie rozchodzenia siĊ styków, zgodnie z rysunkiem 2a, oraz stabilizacją poziomu napiĊcia wytrzymywanego wraz z dalszym rozchodzeniem siĊ styków i przy ciĞnieniach poniĪej 10-2 Pa
DziĊki temu wyáącznik próĪniowy gasi áuk elektryczny zawsze przy pierwszym przejĞciu
prądu przez zero oraz pozwala na zmniejszenie wymaganej odlegáoĞci miĊdzystykowej.
Cecha ta determinuje teĪ budowĊ ukáadów stykowych, które dla wyáączników
próĪniowych są stykami czoáowymi (rys. 3.). Swoistą wadą takiego rozwiązania jest
fakt, Īe w komorze próĪniowej na tej samej powierzchni styków przebiega proces
przewodzenia prądu, gdy styki są zamkniĊte oraz palenia siĊ áuku podczas zamykania
i otwierania styków. W ukáadach gazowych, gdzie stosowane są styki tulipanowe,
funkcje przewodzenia prądu i palenia siĊ áuku elektrycznego są rozdzielone na styki
gáówne i opalne.
a)

b)

Rys. 2. Charakterystyki statyczne wytrzymaáoĞci przerwy miĊdzystykowej ukáadów
stykowych: a) w zaleĪnoĞci od medium izolacyjnego, b) w funkcji ciĞnienia i odlegáoĞci
miĊdzystykowej
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a)

b)

Rys. 3. Widok ukáadów stykowych wyáącznika WN:
gazowego – tulipanowego (a) i próĪniowego – czoáowego (b)

3. KONDYCJONOWANIE I DEKONDYCJONOWANIE
WytrzymaáoĞü dielektryczna przerwy miĊdzystykowej komory próĪniowej ma
charakter losowy i dodatkowo silnie zaleĪy od historii áączeniowej. Zamykanie styków
áącznika wiąĪe siĊ z silnym zderzeniem mas metalowych styków i ma szczególnie
intensywny charakter dla styków czoáowych. Takie zderzenie moĪe prowadziü do mikro
pĊkniĊü i rozwarstwieĔ stopów na powierzchniach styków uáatwiając tym samym
emisjĊ par metali. ZamkniĊcie styków w obecnoĞci duĪej wartoĞci prądu, np. zwarciowego czy przetĊĪeniowego podczas áączenia obwodów reaktancyjnych, moĪe prowadziü
do szczepienia siĊ styków wskutek zapáonu áuku przed metalicznym zejĞciem styków
prowadzącego do punktowego rozgrzania powierzchni styków. NastĊpujące po takim
zamkniĊciu otwarcie styków powoduje rozerwanie szczepionych styków, wprowadzając
do przestrzeni miĊdzystykowej cząstki metali oraz tworząc na powierzchni mikronierównoĞci na ksztaát kraterów. MikronierównoĞci powstające na powierzchniach
stykowych, adsorpcja gazów resztkowych, bryáki/cząsteczki metali przylepione do
ekranu kondensacyjnego czy powierzchni styków a takĪe rozwarstwienie struktury
powierzchni prowadzi do obniĪenia wytrzymaáoĞci dielektrycznej i moĪe byü okreĞlone

Rys. 4. Przykáadowe charakterystyki statyczne wytrzymaáoĞci dielektrycznej przerwy
miĊdzystykowej w próĪni w funkcji liczby przeskoków
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jako proces dekondycjonowania komory. Proces odwrotny – kondycjonowanie, mający
miejsce chociaĪby podczas palenia siĊ áuku próĪniowego dyfuzyjnego, prowadzi
do eliminacji mikronierównoĞci oraz wolnych noĞników áadunku z przestrzeni miĊdzyelektrodowej. Przykáadowe przebiegi procesu kondycjonowania pokazano na rysunku 4.
Prezentowane charakterystyki zostaáy wyznaczone w warunkach statycznych, przy
staáej, zmniejszonej odlegáoĞci miĊdzystykowej ze wzglĊdu na niedostateczną wartoĞü
napiĊcia Ĩródáa którym dysponowano. Charakterystyki te są zgodne z tymi spotykanymi
w literaturze i zakáadając, Īe o wytrzymaáoĞci dielektrycznej w najwiĊkszym stopniu
decyduje strefa przykatodowa, moĪna zaobserwowaü, Īe początkowa wartoĞü napiĊcia
wytrzymywanego przez komorĊ próĪniową jest wyraĨnie niĪsza (<50%) od tej która siĊ
pojawia po wystąpieniu wielokrotnych przeskoków.

4. PODSUMOWANIE
Niezwykle ryzykowne jest uĪywanie terminu „bezpieczna przerwa izolacyjna”
w kontekĞcie áączników z komorami próĪniowymi. Podobnie zresztą dla przerw
w Ğrodowisku gazowym, szczególnie o podwyĪszonym ciĞnieniu. W przypadku próĪni
okreĞlenie takie jest tym bardziej niewáaĞciwe, gdyĪ wytrzymaáoĞü przerwy miĊdzystykowej komór próĪniowych jest silnie zaleĪna od ich warunków pracy. Zamykanie
styków áącznika a takĪe otwieranie styków bez obciąĪenia lub przy stosunkowo maáych
prądach, prowadzi do dekondycjonowania komory próĪniowej, drastycznie obniĪając
wytrzymaáoĞü napiĊciową. To moĪe prowadziü do wystĊpowania pojedynczych
przeskoków miĊdzy otwartymi stykami i impulsowego pojawiania siĊ napiĊcia. Przeskoki
te mogą wystĊpowaü bezpoĞrednio po przerwaniu prądu ale teĪ znacznie póĨniej.
Nie bez znaczenia jest teĪ fakt braku moĪliwoĞci oceny poziomu próĪni wewnątrz
komory próĪniowej áącznika. W przypadku rozszczelnienia komory, ciĞnienie w jej
wnĊtrzu moĪe mieü wartoĞü poĞrednią miĊdzy ciĞnieniem sprawnej komory a ciĞnieniem
atmosferycznym, osiągając wartoĞci na poziomie pojedynczych paskali, czyli tzw.
„doáek” krzywej Paschena. Wtedy, wytrzymaáoĞü napiĊciowa rozrzedzonego gazu
wewnątrz komory jest na tyle maáa, Īe moĪe dojĞü do trwaáego snopienia, czyli
przenoszenia áadunków z katody na anodĊ, przenosząc tym samym potencjaá na drugi
styk otwartego áącznika. Zjawisko takie zostaáo zaobserwowane podczas badaĔ
reklozera próĪniowego 24 kV po kilku latach eksploatacji, przeprowadzonych przez
Instytut Energetyki.
W celu zapewnienia bezpiecznej przerwy izolacyjnej podczas eksploatacji,
áącznik z komorami próĪniowymi powinien wspóápracowaü z odáącznikiem, którego
otwarcie gwarantuje bezpieczną przerwĊ izolacyjną na stykach otwartego áącznika.
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ISOLATING DISTANCE IN VACUUM BREAKERS
Waldemar S. CHMIELAK, Lidia GRUZA
ABSTRACT
The purpose of this article is to draw attention to the
fact that it is not possible to provide a safe isolation break through the open
contacts of vacuum switches. The reason for this state can be both the
switching processes, deconditioning the contact system in a vacuum, as well
as the inability to detect the unsealing of the vacuum chamber.
Keywords: vacuum breaker, isolating distance

