
 
 

 

Lista projektów w tematyce - WARYSTORY 

L.p. Tytuł i Kierownik Projektu Opis 

1. 

Przekładki ceramiczne wyprasek warystorowych 

do stosowania w procesie wypalania warystorów 

 

Dr hab. Inż. Witold Mielcarek, Prof. IEl 

Opracowanie w ramach projektu przekładki 

ceramiczne służą do zapobieżenia wzajemnego 

spiekania warystorów spiekanych w stosach oraz 

zapobieganiu ich spiekania ze spodem kasety. Są 

one wykonane typową technologią ceramiczną –

są prasowane w formie dysków o żądanych 

wymiarach a następnie spiekane. Przekładki te 

charakteryzuje niski koszt wytwarzania i 

możliwość wielokrotnego użycia nie tylko do 

warystorów. Do wdrożenia konieczna jest 

współpraca z zakładem produkujących warystory 

lub inne elementy ceramiczne. Osoba do 

kontaktu: Grzegorz Paściak, pasciak@iel.wroc.pl, 

tel. 71 328 30 61  wew. 203 

2. 

Możliwości modyfikacji mikrostruktury 

warystorów tlenkowych przez domieszkowanie 

tlenku bizmutu tlenkami metali 

 

Dr hab. Inż. Witold Mielcarek, Prof. IEl 

Istota projektu  polegała na modyfikacji 

mikrostruktury warystora. Efekt ten można 

uzyskać  poprzez  wprowadzenie domieszek 

będących przedmiotem projektu  do stosowanego 

w warystorach materiału. Domieszki te 

umożliwiają redukcję i równomierny rozkład 

elementów mikrostruktury. Uzyskano w ten 

sposób zwiększenie sprawności  działania 

warystora. Do wdrożenia konieczna jest 

współpraca z zakładem produkujących warystory.  

Osoba do kontaktu: Grzegorz Paściak. 

pasciak@iel.wroc.pl, tel. 71 328 30 61 wew. 203 

3. 

A Novel High Voltage Surge Arrester (VARESTER) 

– projekt CRAFT FP5  

 

dr inż. Grzegorz Paściak 

The goal of the project is to develop a novel 

miniaturized high voltage surge arrester. 

Miniaturization of the arrester is anticipated by 

the use of varistor blocks miniaturized for about 

30% in height in comparison to nowadays used 

blocks with diameter and height of 40 mm. These 

can be achieved by use of the varistor ceramics 

with higher breakdown voltage per unit thickness 

and higher energy absorption capability per unit 

volume in comparison to currently used ceramics. 

Also better dielectric coating will have to be 

applied to the surface of varistor blocks to prevent 

flash-over. In order to fulfill ecological criteria a 

standard lead-containing dielectric coating will be 

replaced by a new lead-free coating. The 

miniaturization of arrester furthermore requires 

use of materials for internal and external housing 

with improved insulating capacity to prevent flash 

over at increased electric fields due to smaller 

arrester (shorter distance between the ends of  

arrester). An improved gun-powder disconnector 

unit adapted to different ground resistances and a 

system to detect and signal the arrester failure to 



 
 

 

a distant control unit are also planned to be 

developed for the new miniaturized arrester. 

Osoba do kontaktu: dr inż. Grzegorz Paściak, 

pasciak@iel.wroc.pl , tel. 71 328 30 61 wew. 203 

4. 

Nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowo-

technologiczne ogranicznika przepięciowego 

 

Dr Inż. Grzegorz Paściak 

W ramach projektu opracowano i zgłoszono 

wniosek patentowy dotyczący opracowania 

konstrukcji i technologii ograniczników przepięć, 

pozwalającej na obniżenie kosztów produkcji do 

poziomu gwarantującego konkurencyjną cenę. 

Opracowano dokumentacje wdrożeniową  

napowietrznego ogranicznika przepięciowego 

typu ASM z izolacją wewnętrzną wykonaną 

metodą formowania wtryskowego, dotyczącą 

zgłoszenia patentowego. Osoba do kontaktu:      

dr inż. Grzegorz Paściak, pasciak@iel.wroc.pl, tel. 

71 328 30 61 wew. 203 

5. 

 

Nowoczesne materiały warystorowe - 

technologia wytwarzania i właściwości 

elektryczne 

 

Dr hab. Inż. Witold Mielcarek, Prof. IEl 

 

Istota projektu polegała na redukcji obszarów 

mikrostruktury warystora wyłączonych z 

przewodnictwa prądu. Jak wykazała mikroanaliza 

chemiczna SEM/EDS zawiera głównie materiały 

stosowane w warystorze. Wielkość jej wynosi 

kilkanaście µm i zajmują część całej objętości co 

byłoby zyskiem w przypadku ich likwidacji. 

Opracowane materiały przyczyniają się to do 

zwiększenia obszarów czynnie przewodzących 

prąd. Do wdrożenia konieczna jest współpraca z 

zakładem produkujących warystory. Osoba do 

kontaktu: Grzegorz Paściak, pasciak@iel.wroc.pl, 

tel. 71 328 30 61 wew. 203 

 

5. 

Możliwości modyfikacji mikrostruktury 

warystorów tlenkowych przez domieszkowanie 

tlenku bizmutu tlenkami metali 

 

Dr hab. Inż. Witold Mielcarek, Prof. IEl 

 

Istota projektu polegała na redukcji obszarów 

wyłączonych z przewodnictwa prądu. Efekt ten 

można uzyskać  poprzez  wprowadzenie 

materiałów poprawiających przepływ prądu w 

strukturze. Efektem projektu było zwiększenie 

sprawności  działania warystora. Do wdrożenia 

konieczna jest współpraca z zakładem 

produkujących warystory. Osoba do kontaktu: 

Grzegorz Paściak. pasciak@iel.wroc.pl, tel. 71 328 

30 61 wew. 203 

6. 

Nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowo-

technologiczne ogranicznika przepięciowego 

 

Dr Inż. Grzegorz Paściak 

 

2009 - 2009 

W ramach projektu opracowano i zgłoszono 

wniosek patentowy dotyczący opracowania 

konstrukcji i technologii ograniczników przepięć, 

pozwalającej na obniżenie kosztów produkcji do 

poziomu gwarantującego konkurencyjną cenę. 

Opracowano dokumentacje wdrożeniową  

napowietrznego ogranicznika przepięciowego 

typu ASM z izolacją wewnętrzną wykonaną 

metodą formowania wtryskowego, dotyczącą 

zgłoszenia patentowego. Osoba do kontaktu:              

dr inż. Grzegorz Paściak, pasciak@iel.wroc.pl, tel. 

71 328 30 61 wew. 203 



 
 

 

7. 

A Novel High Voltage Surge Arrester (VARESTER) 

– projekt CRAFT FP5 

 

dr inż. Grzegorz Paściak 

 

2002-2005 

 

The goal of the project is to develop a novel 

miniaturized high voltage surge arrester. 

Miniaturization of the arrester is anticipated by 

the use of varistor blocks miniaturized for about 

30% in height in comparison to nowadays used 

blocks with diameter and height of 40 mm. These 

can be achieved by use of the varistor ceramics 

with higher breakdown voltage per unit thickness 

and higher energy absorption capability per unit 

volume in comparison to currently used ceramics. 

Also better dielectric coating will have to be 

applied to the surface of varistor blocks to prevent 

flash-over. In order to fulfill ecological criteria a 

standard lead-containing dielectric coating will be 

replaced by a new lead-free coating. The 

miniaturization of arrester furthermore requires 

use of materials for internal and external housing 

with improved insulating capacity to prevent flash 

over at increased electric fields due to smaller 

arrester (shorter distance between the ends of  

arrester). An improved gun-powder disconnector 

unit adapted to different ground resistances and a 

system to detect and signal the arrester failure to 

a distant control unit are also planned to be 

developed for the new miniaturized arrester. 

Osoba do kontaktu: dr inż. Grzegorz Paściak, 

pasciak@iel.wroc.pl , tel. 71 328 30 61 wew. 203 

 

 


