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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przeanalizowano układowe warunki pracy wyłącznika w planowanej, dla kolei 
dużych szybkości, sieci trakcyjnej zasilanej napięciem 25 kV/50 Hz. Podano szczegółowe 
wymagania dotyczące parametrów znamionowych wyłącznika, jego działania i wyposażenia, 
z uwzględnieniem wymagań UE z zakresu interoperacyjności taboru kolejowego. Przedsta-
wiono podstawy teoretyczne synchronizowanego wyłączania prądu przemiennego i wyniki 
analizy porównawczej z wyłączaniem niesynchronizowanym. Opisano podstawowe zasady 
budowy i działania ultraszybkiego synchronizowanego wyłącznika trakcyjnego SWT. Prze-
analizowano korzyści eksploatacyjne i ekonomiczne wynikające z wprowadzenia do eksplo-
atacji ultraszybkich wyłączników synchronizowanych. 
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A b s t r a c t  

Traction power supply system codditions and voltage, current and operating requirements for 
SWT circuit-breakers designed for substations and vehicles of high-speed railway, working at 
the voltage of 25 kV/50 Hz, are discussed. Phenomena occurring at synchronized and non- 
-synchronized alternating current breaking and advantages obtained at the synchronized 
current breaking as compared with the non-synchronized one are analysed. General 
construction principles and principles of synchronized operation of SWT ultra-high-speed 
circuit-breaker are described. Economic benefits resulting from putting the circuit-breakers to 
exploitation in railway vehicles and substations are presented. 
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1.  Wstęp 

W ostatnich latach polityka transportowa państwa koncentrowała się na transporcie 
samochodowym, który na bieżąco przynosi do budżetu wysokie dochody podatkowe.  

Doświadczenia innych państw unijnych pokazują, że wzrost przewozów pociągami 
rozwijającymi duże szybkości jest znacznie większy niż innymi środkami transportu. 
Dzięki sukcesywnie rozszerzanej sieci szybkich przewozów udział kolei w rynku transpor-
towym wzrasta, stanowiąc coraz ważniejszy i wpływający na wzrost gospodarczy składnik 
międzynarodowych i krajowych systemów transportowych. W Polsce brak nowoczesnej, 
szybkiej kolei będzie w przyszłości stanowił poważną barierę rozwoju gospodarczego 
kraju, dlatego obecnie kształtują się szeroko zakrojone koncepcje uruchomienia kolei 
dużych prędkości. Prowadzone są zaawansowane prace studialne nad budową nowych, 
wydzielonych linii dla tego typu kolei (do 350 km/h), najpierw na trasie: Warszawa–Łódź– 
–węzeł Kalisz–Poznań–granica zachodnia (włączenie do europejskiego systemu kolei du-
żych prędkości via Berlin), z odgałęzieniem: węzeł Kalisz–Wrocław. Łączną długość linii, 
zasilanej napięciem przemiennym 25 kV/50 Hz, można oszacować na ponad 500 km.  

Polska nie ma innej drogi rozwojowej. Bez wprowadzenia szybkiej kolei polski system 
transportu kolejowego nie będzie mógł wygrywać w walce konkurencyjnej o przewozy na 
rynkach europejskich. Jest to niezwykle istotny element polskiej polityki transportowej, 
mającej bardzo ważne znaczenie dla naszego rozwoju gospodarczego. Podjęcie odpowied-
nich decyzji wykonawczych i przystąpienie do realizacji takiego programu powinno w jak 
największym zakresie stać się impulsem rozwojowym dla polskich jednostek naukowych 
i podmiotów gospodarczych pracujących na rzecz rozwoju transportu kolejowego. Również 
jak największa część wyposażenia, w pełni odpowiadającego standardom europejskim, 
powinna być wytwarzana przez polskich producentów.  

Podjęcie z niezbędnym wyprzedzeniem prac rozwojowych w zakresie aparatury 
trakcyjnej jest warunkiem koniecznym do uzyskania właściwego poziomu technicznego 
i technologicznego odpowiadającego współczesnym wymaganiom. Polska nauka i polski 
przemysł powinny w coraz większym stopniu być aktywnymi uczestnikami tego pro-
cesu. 

Jednymi z najważniejszych aparatów elektrycznych o podstawowym znaczeniu dla nie-
zawodności ruchu kolejowego oraz dla bezpieczeństwa pasażerów są wyłączniki trakcyjne. 
Dotychczas w obwodach prądu przemiennego rolę tę pełniły zazwyczaj jednofazowe wy-
łączniki próżniowe o tradycyjnych rozwiązaniach konstrukcyjnych i relatywnie małej 
szybkości działania. W coraz mniejszym stopniu mogą one spełniać stawiane im współ-
cześnie wymagania. Dotyczy to zarówno spodziewanej granicznej zdolności wyłączalnej 
oraz trwałości łączeniowej w warunkach roboczych, przeciążeniowych i zwarciowych, jak 
i przepięć łączeniowych, a także wyposażenia wyłączników, w szczególności wyzwalaczy 
lub przekaźników nadprądowych. Konieczna jest zdecydowana poprawa ich selektywno-
ści, żeby zwarcia w pojazdach były zawsze wyłączane przez wyłączniki pojazdowe, a nie 
przez zbyt szybko uruchamiane wyłączniki podstacyjne wyłączające całe odcinki trakcyjne.  

Oprócz tego nadal wzrastają bardzo już wysokie wymagania niezawodnościowe, wyni-
kające z międzynarodowego charakteru transportu kolejowego i konieczności zapewnienia 
wysokiego bezpieczeństwa i płynności ruchu, na co nakładają się szczegółowe wymagania 
europejskie z zakresu interoperacyjności transportu kolejowego. Zarazem, w świetle obo-
wiązujących norm, jest konieczne stosowanie w wyłącznikach konstrukcji i materiałów 
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neutralnych ze względu na ochronę środowiska naturalnego. Na świecie nie są obecnie 
produkowane nowoczesne wyłączniki w pełni odpowiadające takim wymaganiom. Współ-
czesne uwarunkowania technologiczne, w szczególności postęp w zakresie technologii 
próżniowych, materiałowych i elektronicznych, stwarzają nowe możliwości rozwiązania 
tego problemu.  

Stały wzrost zadań przewozowych stawianych kolejowemu transportowi pasażerskiemu 
i towarowemu stwarza coraz większe wymagania dla systemów zasilania trakcji kolejowej, 
a więc i dla wyłączników podstacyjnych oraz taborowych.  

Istnieje zatem potrzeba i możliwości opracowania nowych wyłączników trakcyjnych 
prądu przemiennego, zwanych dalej SWT, spełniających wszystkie współczesne wyma-
gania, zdolnych do ekonomicznego i technicznego konkurowania na rynkach świato-
wych z istniejącymi konstrukcjami. 

Rozmiary potencjalnych rynków zbytu dla wyłączników SWT są determinowane przez 
szeroki zakres stosowalności elektrotrakcji prądu przemiennego (AC), co wynika z niżej 
podanego zestawienia.  
–  Napięcie 25 kV/50 Hz jest stosowane na obszarach niżej podanych krajów:  

Wielka Brytania, Słowenia, dawny Związek Radziecki, Niemcy (Rübelandbahn Harz), 
Węgry, Rumunia, Bułgaria, Francja, Grecja, Turcja, Sardynia, Dania, Australia 
(Queensland i Australia Zachodnia), Chiny, Czechy, Indie, Iran, Włochy (nowe linie), 
Japonia (Tohoku–Joetsu–Nagano Shinkansen), Malezja (KTM Komuter Service), Korea 
Południowa, Portugalia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Chorwacja, Hiszpania (nowe 
linie), Finlandia, Południowa Afryka, Nowa Zelandia, planowana linia Botswana– 
–Namibia.  

–  Napięcie 25 kV/60 Hz jest stosowane na obszarach niżej podanych krajów:  
USA (Amtrak NEC z New Haven do Bostonu, nowe linie New Jersey Transit), Japonia 
(Tokaido–Sanyo Shinkansen), Korea Południowa, Kanada (Montreal, tylko Deux 
Montagnes). 

–  Napięcie 15 kV/16,7 Hz jest stosowane na obszarach niżej podanych krajów:  
Austria, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria. 

–  Inne przemienne napięcia trakcyjne: 
20 kV/50 Hz lub 60 Hz (wschodnia lub zachodnia Japonia), 11 kV/16,7 Hz lub 25 Hz 
(Niemcy lub USA), 12,5 kV/60 Hz (USA) etc.  

2.  Podstawowe wymagania techniczne stawiane wyłącznikom SWT 

Z przedstawionego wyżej zestawienia systemów trakcyjnych prądu przemiennego wy-
nikają określone wymagania napięciowe, częstotliwościowe i prądowe dla wyłączników 
SWT. Polskie koleje dużych prędkości, chcąc skutecznie konkurować na rynku europej-
skim, będą musiały pokonać w szczególności przeszkody techniczne wynikające z sąsia-
dowania dwóch odmiennych systemów zasilania sieci trakcji kolejowej: planowanego 
w Polsce AC 25 kV 50 Hz i niemiecko-szwajcarskiego AC 15 kV 16,7 Hz. Pociągi poru-
szające się na liniach zagranicznych w ruchu pasażerskim i towarowym powinny być przy-
stosowane do napięć używanych w obydwóch systemach, tj. określona liczba lokomotyw 
powinna być dwusystemowa. Celowe jest więc również opracowanie wyłączników zdol-
nych do pracy w obydwóch systemach. Zatem – wobec relatywnie zbliżonych wartości 
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pozostałych napięć i częstotliwości – wyłączniki SWT powinny być zdolne do pracy 
w dowolnym systemie trakcyjnym prądu przemiennego, wówczas potencjalny rynek zbytu 
będzie dla nich największy. 

Za podstawę do sprecyzowania wymagań przyjęto notyfikowane przez Polskę odpo-
wiednie normy i decyzje Komisji Europejskiej dotyczące specyfikacji technicznej dla inter-
operacyjności, tzw. podsystemu energia, transeuropejskiego systemu kolei. Wobec braku 
szczegółowych danych projektowych, wzięto także pod uwagę dane techniczne znanych 
europejskich kolei dużych prędkości, gdzie największe moce znamionowe pociągów dwu-
głowicowych (tj. dwie głowice napędowe na końcach pociągu) wynoszą (TGV II i III gene-
racji) 8,8 MW (Thalys), 9,6 MW (POS) i 12,2 MW (Eurostar). 

2.1. Wymagania napięciowe dla wyłączników SWT 

Zestawienie wybranych warunków napięciowych dla systemów AC/25 kV/50 Hz oraz 
AC/15 kV/16,7 Hz podano w tablicy 1. 

T a b l i c a  1 

Napięcia znamionowe, dopuszczalne graniczne wartości napięć oraz czasy ich trwania 

Najniższe 
napięcie 

krótkotrwałe

Najniższe 
napięcie 

długotrwałe 

Napięcie 
znamionowe 

Najwyższe 
napięcie 

długotrwałe 

Najwyższe 
napięcie 

krótkotrwałe System zasilania 

Umin2 [V] Uminl [V] Un [V] Umaxl [V] Umax2 [V] 

AC (wartości skuteczne) 17 5001 19 000 25 000 27 500 29 0002 

AC (wartości skuteczne) 11 0001 12 000 15 000 17 250 18 0002 
1 Czas trwania napięcia o wartości pomiędzy Umin1 i Umin2 nie powinien przekraczać dwóch minut. 
2 Czas trwania napięcia o wartości pomiędzy Umax1 i Umax2 nie powinien przekraczać pięciu minut. 

 
Niżej zostały podane wymagania szczegółowe dla napięcia pracy U sieci trakcyjnej (ro-

zumianego jako rzeczywiste napięcie na pantografie) będącego dla wyłącznika napięciem 
łączeniowym w warunkach roboczych. 
1. W normalnych warunkach napięcie pracy U powinno być zawarte w granicach:  

Umin1 ≤ U ≤ Umax1 . 
2. W warunkach odbiegających od normy dopuszczalne są wartości U w zakresie:  

Umin2 ≤ U ≤ Umax2 . 
3. Po każdym wystąpieniu Umax2 powinno nastąpić obniżenie U na czas nieokreślony do 

wartości: U ≤ Umax1 . 
4. W warunkach odbiegających od normy Umin2 jest dolną granicą napięcia U, dla którego 

przewiduje się funkcjonowanie pociągów (Umin2 jest najniższym napięciem eksploata-
cyjnym). 

5. Napięcie szyny zbiorczej na podstacji przy otwartych wyłącznikach nie powinno być 
większe od Umax1 . 

6. Stałe lub regulowane napięcie zadziałania Uzp przekaźników lub wyzwalaczy pod-
napięciowych (stacjonarnych lub pokładowych) powinno być zawarte w granicach: 
0,85 Umin2 ≤ Uzp ≤ 0,95 Umin2 . 
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7. Wyłączniki pojazdowe SWT powinny samoczynnie otwierać się w ciągu trzech sekund 
od zaniku napięcia na pantografie. 

8. W trakcie przywracania zasilania wyłączniki pojazdowe SWT nie powinny zamykać się 
przed upływem trzech sekund od pojawienia się napięcia na pantografie. Zwłoka cza-
sowa podczas przywracania zasilania umożliwia sprawdzenie, czy na linii nie występują 
zwarcia nieprzemijające. 

Są to wymagania determinujące zakresy parametrów nastawczych układu sterowania 
i blokad wyłączników SWT.  

Powyższe dane pozwalają stwierdzić, że wyłącznik SWT obsługujący wszystkie sys-
temy trakcyjne AC powinien mieć napięcie znamionowe izolacji 30 kV oraz dwuzakresowy 
system sterowania i blokad działający w zakresie napięcia 25 kV/50 Hz lub w zakresie 
15 kV/16,7 Hz, z ewentualnymi wykonaniami specjalnymi dla pozostałych wartości napięć 
i częstotliwości. 

2.2. Wymagania prądowe dla wyłączników SWT 

Wartości znamionowych prądów ciągłych oszacowano przy założonej maksymalnej 
mocy pobieranej przez pojazd. Różnią się one ze względu na zróżnicowane moce pojaz-
dów, w zależności od rodzaju ruchu, linii lub pociągu, liczby pociągów na odcinku etc. 
Prąd znamionowy ciągły wyłącznika pojazdowego można zatem oszacować na 250 A przy 
25 kV/50 (60) Hz lub na 400 A przy 15 kV/16,7 Hz. Maksymalne prądy pobierane doryw-
czo przez pociągi mogą być większe. Na podstawie tych przesłanek prądy znamionowe 
wyłączników SWT zestawiono w tabl. 2. 

T a b l i c a  2 

Szereg znormalizowanych wartości prądów znamionowych ciągłych wyłączników SWT 

Wartości znamionowych prądów ciągłych [A] System zasilania trakcji 
opcjonalne podstawowe rozwojowe 

AC/25 kV/50 Hz (potrzeby) 400 2501; 6302 800 
AC/15 kV/16,7 Hz (potrzeby) 630 400 800; 1250 
Główny człon łączeniowy SWT 630 4001; 8002 1250 

1 Pojazdowy. 
2 Podstacyjny. 

 
Graniczna zwarciowa zdolność wyłączalna wyłączników SWT nie może być mniejsza 

niż maksymalny prąd zwarcia, jaki może wystąpić w określonym systemie trakcyjnym 
w odpowiednim układzie wyłączającym tego wyłącznika. Wartości prądów zwarciowych 
podano w tabl. 3. Dla wyłączników SWT są to zarazem niezbędne graniczne zdolności 
wyłączalne przy danym napięciu. 

Inne szczegółowe wymagania eksploatacyjne dotyczące m.in. przejazdów przez sekcje 
separacji międzyfazowej, koordynacji zabezpieczeń, automatycznego ponownego załącza-
nia etc. wykraczają poza ograniczone ramy niniejszego artykułu i zostały pominięte. Wy-
łączniki SWT będą je spełniały zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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T a b l i c a  3 

Maksymalne prądy zwarciowe dla zwarcia sieci jezdnej z szyną 

System zasilania Zasilacze podstacji zazwyczaj 
połączone równolegle [Tak/Nie] Maksymalny prąd zwarcia do szyny [kA] 

AC/25 kV/50 Hz  N 15 (wartość skuteczna)1 
AC/15 kV/16,7 Hz T 40 (wartość skuteczna) 

1 Poprzednio dopuszczalna była zwykle wartość 12 kA. 

3.  Podstawy teoretyczne działania wyłączników SWT 

3.1. Ogólny opis zjawisk łączeniowych 

Dotychczasowe analizy i prace badawcze autorów w zakresie wyłączania silnych prą-
dów stałych i przemiennych stanowią jednoznaczne przesłanki stwierdzenia, że spełnienie 
podanych wyżej wymagań jest możliwe dzięki wykorzystaniu w wyłącznikach SWT za-
sady ultraszybkiego wyłączania synchronizowanego prądów w próżni. 

Wyłączanie synchronizowane prądu przemiennego polega na otwarciu zestyku komory 
próżniowej bezpośrednio przed tym zerem prądu, w którym nastąpi zgaszenie łuku. Czas 
wyprzedzenia synchronicznego Tws , liczony od chwili rozdzielenia się styków do chwili 
zera prądu, powinien być możliwie krótki (minimalizacja energii łuku), a zarazem dosta-
tecznie długi dla uzyskania przerwy zestykowej o dostatecznej wytrzymałości powrotnej, 
co narzuca konieczność ultraszybkiego działania wyłącznika. Są to dwa przeciwstawne 
kryteria optymalizacji działania wyłącznika próżniowego o określonych właściwościach 
elektrycznych i kinetycznych. 

Zasadę działania wyłącznika synchronizowanego prądu przemiennego WS przedsta-
wiono na ryc. 1, przy czym na ryc. 1a pokazano przebiegi łączeniowe prądów i napięć przy 
synchronizowanym i niesynchronizowanym wyłączaniu zwarcia w systemie AC/25 kV/50 Hz, 
natomiast na ryc. 1b w systemie AC/15 kV/16,7 Hz. Na obydwóch rycinach skale napięć, 
prądów oraz czasów są jednakowe. W obydwóch przypadkach przebiegi przedstawiono dla 
wyłączania granicznych prądów zwarciowych określonych w wymaganiach dla wyłączni-
ków podanych w tabl. 3.  

W danych warunkach układowych rzeczywisty przebieg prądu zwarciowego zależy 
w znany sposób od chwili wystąpienia zwarcia względem przebiegu spodziewanego prądu 
zwarciowego. Tylko w przypadku powstania zwarcia w chwili zera prądu spodziewanego 
wyłączana jest sinusoidalna półfala prądu symetrycznego i1 . W pozostałych przypadkach 
występuje składowa nieokresowa zniekształcająca sinusoidę prądu zwarciowego, powodu-
jąca wzrost jego amplitudy i wydłużenie czasu trwania zdeformowanej półfali tego prądu, 
w granicznym przypadku do wartości pokazanych na ryc. 1a oraz 1b (prądy niesymetryczne i2). 
Bardziej skomplikowane przypadki, np. zwarcia powstałego ze stanu roboczego lub 
niewyłączonego zwarcia powstałego przed zerem prądu spodziewanego etc. pominięto dla 
jasności ryciny; nie są one niezbędne dla porównania zjawisk przy synchronizowanym 
i niesynchronizowanym wyłączaniu zwarcia.  

W każdym z pokazanych na ryc. 1 przypadków osiągnięcie przez wzrastający prąd 
zwarciowy wartości prądu iz powoduje zadziałanie wyłącznika.  
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Ryc. 1. Stylizowane przebiegi łączeniowe prądów i napięć przy synchronizowanym i niesynchroni-

zowanym wyłączaniu zwarcia: a) w systemie AC/25 kV/50 Hz, b) w systemie AC/15 kV/16,7 Hz, 
c) usytuowanie wyłącznika SWT w obwodzie zwarciowym o parametrach zwarciowych R, L, C. 
W każdym systemie po dwa przypadki wyłączania przez wyłącznik próżniowy obwodu 
zwartego załączanego w chwilach zera (indeksy 1) oraz maksimum (indeksy 2) zwarciowego 
prądu spodziewanego. Przebiegi napięcia sieci tak przesunięto, by chwila załączenia w obu 
przypadkach odpowiadała początkowi układu współrzędnych 0; t – czas, us – napięcia sieci 
trakcyjnej, uł – napięcia łuku przy wyłączaniu niesynchronizowanym, ułs – napięcia łuku przy 
wyłączaniu synchronizowanym (czas występowania tego napięcia jest czasem wyprzedzenia 
synchronicznego Tws), Im – prądy szczytowe, i1 – prąd zwarciowy symetryczny, i2 – prąd 
zwarciowy niesymetryczny, iz – prąd zadziałania wyłącznika, φz – kąt fazowy obwodu zwar-
ciowego; skale: ki = 10 kA/dz, kus = 5 kV/dz, kuł = 10 V/dz, kt = 5 ms/dz. Warunki symulacji 
zwarć: a) Us = 25 kV/50 Hz, I1 = 15 kA, cos φz ≈ 0,2, b) Us = 15 kV/16,7 Hz, I1 = 40 kA, 
                                cos φz ≈ 0,2. Przebiegi prądów roboczych pominięto 

Fig. 1. Stylized transients of currents and voltages at both synchronized and non-synchronized 
breaking of a short-circuit: a) in the 25kV/50Hz system, b) in the 15kV/16,7 Hz system, 
c) SVB circuit-breaker position in a short circuit with short-circuit parameters R, L, C. In each 
system, there are two cases when the vacuum circuit-breaker breaks a short circuit activated at 
zero times (indices 1) and at times of maximum (indices 2) expected fault current. Contact 
system voltage transients have been shifted so that in both cases, the switch-on time 
corresponds to the 0 point of the co-ordinate system; t – time, voltages, us – contact system 
voltage, uł – arc voltage at non-synchronized breaking, ułs – arc voltage at synchronized breaking, 
Ta – arcing time, Tw – opening time, Tws – synchronized advance time; currents: Im – peak 
currents, i1 – symmetric fault current, i2 – asymmetric fault current, iz – circuit-breaker tripping 
current, φz – short circuit phase angle; scales: ki = 10 kA/dz, kus = 5 kV/dz, kuł = 10 V/dz, 
kt = 5 ms/dz. Short-circuit simulation conditions: a) Us = 25 kV/50 Hz, I1 = 15 kA, cos φz ≈ 0,2, 
  b) Us = 15 kV/16,7 Hz, I1 = 40 kA, cos φz ≈ 0,2. Work current transients have been omitted 
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Przy niesynchronizowanym wyłączaniu zwarcia, po krótkim czasie własnym następuje 
otwarcie zestyku komory próżniowej i zapłon łuku, który występuje podczas prawie całej 
półfali prądu zwarciowego aż do jego naturalnego dojścia do zera (założono tzw. wyłącza-
nie półfalowe, tj. w chwili najbliższego zera prądu). 

Przy synchronizowanym wyłączaniu zwarcia układ sterowania wyłącznika identyfikuje 
wybrane parametry prądu zwarciowego i oblicza czas do przewidywanego zera prądu, 
uruchamiając ultraszybki napęd wyłącznika z możliwie krótkim czasem wyprzedzenia 
synchronicznego Tws przed tym zerem prądu, w którym łuk gaśnie. 

3.2. Zjawiska przy wyłączaniu synchronizowanym 

Warunkiem koniecznym dla niezawodnego wyłączania synchronizowanego jest stwo-
rzenie takich warunków po chwili dojścia prądu do zera, by wytrzymałość powrotna próżni 
skokowo wzrastała do wytrzymałości statycznej zimnej przerwy próżniowej określonej 
zależnością (1)  

 uzt+ = ups = K d (1) 

gdzie: 
 uzt+ –  początkowa wytrzymałość powrotna, 
 ups –  statyczna wytrzymałość elektryczna zimnej przerwy próżniowej, 
 K –  statyczne natężenie przeskoku w próżni. 

Tylko wówczas wyłączanie prądu może odbywać się przy możliwie małych odległo-
ściach styków, określonych wg warunku (2) 

 d > ucm/K (2) 

gdzie: 
 ucm  –  wartość szczytowa napięcia powrotnego (ryc. 1). 

Jest to możliwe, jeśli w komorze próżniowej wyłączającej prąd zwarciowy stworzone 
zostaną warunki do utrzymania tylko dyfuzyjnej formy łuku podczas wyłączania prądu 
zwarciowego. W tym celu należy spełnić kilka podstawowych warunków: 
–  materiał styków nie może zawierać składników niskotopliwych, 
–  wartości prądu łuku ił muszą być mniejsze od wartości granicznej ig , 
–  odległość styków d musi być większa od odległość krytycznej styków dk , przy której 

stadium przejściowe łuku przechodzi w stadium łukowe, 
–  średnica styków D musi być co najmniej dwukrotnie większa niż odległość styków d. 

Wówczas gęstość mocy pA doprowadzanej do powierzchni anody nie przekracza 
wartości krytycznej pk i anoda jest tylko pasywnym kolektorem jonów i elektronów nie-
emitującym par metalu do przestrzeni międzystykowej, a początkowa gęstość plazmy połu-
kowej ρ0 jest mniejsza od wartości krytycznej ρk , poniżej której średnia droga swobodna 
atomów ds staje się większa od odległości styków d. W takiej sytuacji nie może być 
spełniony warunek Townsenda i po dojściu prądu do zera nie następuje ponowny zapłon 
łuku, jeśli napięcie powrotne nie przekroczy statycznego napięcia przeskoku określonego 
wg zależności (1). 

Wg danych literaturowych odległość krytyczna styków jest zawarta w zakresie 
dk ≈ (0,1–0,3) mm, a prąd krytyczny w zestyku próżniowym płaskim spełniającym ww. 
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warunki geometryczne jest szacowany na ok. ig ≈ 9 kA (tj. Im ≈ 13 kAm), przy czym wartość 
ta silnie wzrasta ze wzrostem natężenia składowej osiowej pola magnetycznego w przerwie 
zestykowej. Pokazano to na ryc. 2. 

 
a) c) 

          
b) d) 

           
Ryc. 2. Wpływ wartości prądu oraz pola magnetycznego na formy łuku w próżni. RPM – radialne 

pole magnetyczne, OPM – osiowe pole magnetyczne, B – indukcja magnetyczna 

Fig. 2. Impact of current value and magnetic field on arc forms in vacuum. RPM – radial magnetic 
field, OPM – axial magnetic field, B – magnetic flux density 

Struktura łuku dyfuzyjnego jest wielokanałowa przy stanie elektrod: katoda aktywna, 
anoda pasywna i braku lokalnych ognisk termicznych na anodzie. Przepływ plazmy w każ-
dym kanale jest dyfuzyjny (bezzderzeniowy). Ruch kanałów jest szybki, bezładny, po całej 
powierzchni styków. Erozja styków jest równomierna. Średnie napięcie łuku dyfuzyjnego, 
w zależności od materiału styków, jest zawarte w granicach: ua = (10–27) V ≈ const.  

Przy typowych dla większości obwodów trakcyjnych stromościach dojścia prądu zwar-
ciowego do zera osiągnięcie wartości prądu zwarciowego mniejszych od ig wymaga czasu 
wyprzedzenia synchronicznego Tws rzędu 2–3 ms. Czas ten oraz charakterystyka statyczna 
próżni są podstawowymi czynnikami determinującymi parametry kinetyczne organu 
ruchomego wyłącznika SWT. Przykładowo, ponieważ statyczne natężenie przeskoku 
w przerwie próżniowej, zależne od kilku parametrów, jest duże (np. dla zestyku płaskiego 
z Cu wynosi ok. 140 kV/cm), wyłączanie prądu może się odbywać przy relatywnie małych 
odległościach styków, rzędu 2–3 mm, co np. przy średniej prędkości rozchodzenia się 
styków komory próżniowej vśr = 1,5 m/s wymaga czasu wyprzedzenia synchronicznego  
Tws = 1,5–2 ms. 

3.3. Zjawiska przy wyłączaniu niesynchronizowanym 

Przy wyłączaniu niesynchronizowanym przebieg zjawisk jest całkowicie odmienny. Dla 
typowych wartości początkowych stromości wzrostu prądu zwarciowego do 5 kA/ms, cha-
rakteryzujących zwarciowe obwody trakcyjne, osiągnięcie przez wzrastający prąd zwar-
ciowy wartości ig może nastąpić już po niespełna 2 ms od chwili wystąpienia zwarcia. 
W tym czasie zostaje już uruchomiony wyłącznik wskutek przekroczenia prądu zadziałania, 
a następnie po czasie własnym otwiera się zestyk komory próżniowej przy wartości prądu 
z reguły większej od ig , przy której łuk dyfuzyjny przekształca się w łuk przewężony (kon-
strykcyjny) z aktywną anodą (ryc. 2b). Jest ona silnym emiterem par metalu ze stopy ano-
dowej do przestrzeni międzystykowej, co zupełnie zmienia właściwości łuku i zachowanie 
się na stykach. W praktyce przez większość okresu palenia się łuku występuje łuk prze-

B 2 kA 

wirujący łuk przewężony 

RPM 

łuk dyfuzyjny 

40 kA B 

łuk dyfuzyjny 

łuk dyfuzyjny 

10 kA 

OPM 

60 kA 

OPM 
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wężony. Napięcie łuku wzrasta i pojawiają się na nim wysokoamplitudowe oscylacje. 
W tego typu przypadkach w komorach próżniowych z magnetycznym polem poprzecznym 
powstaje obwodowa siła elektrodynamiczna wymuszająca wirowanie łuku przy dostatecz-
nie dużych wartościach prądu (ryc. 2b). Niestety przy wyłączaniu niesynchronizowanym 
wyłącznik zawsze otwiera zestyk przy relatywnie małej wartości prądu, zależnej od prądu 
nastawczego i czasu własnego oraz stromości wzrostu prądu, po czym przewodzi duży prąd 
zwarciowy przez pozostałą część półokresu. Istnieje wówczas zagrożenie powstania prze-
wężonego łuku stacjonarnego (nieruchomego), najbardziej niszczącego styki. Najgorsze 
warunki dla komory istnieją przy zwarciach pojawiających się w pierwszej ćwiartce pół-
okresu, czemu odpowiadają ww. maksymalne czasy łukowe. Przy zwarciach pojawiających 
się w drugiej ćwiartce półokresu, im bliżej zera tym bardziej sytuacja się poprawia, bo 
warunki zbliżają się do występujących przy wyłączaniu synchronizowanym, tyle że wy-
łącznik nie jest ultraszybki i przy zbyt małych czasach łukowych nie uzyskuje dostatecznej 
wytrzymałości powrotnej, więc następuje ponowny zapłon łuku i wyłączenie po następnym 
półokresie prądu zwarciowego (dlatego m.in. Siemens podaje dla trakcyjnego wyłącznika 
próżniowego 3AH4 75 czasy łukowe przy 15 kV/16,7 Hz w granicach 3–33 ms, nie 
podając danych dla przypadku wyłączania prądu niesymetrycznego). 

3.4. Korzyści uzyskiwane przy wyłączaniu synchronizowanym 
w stosunku do niesynchronizowanego 

Pokazane na ryc. 1 przebiegi wskazują na ogromne korzyści wynikające z wyłączania 
synchronizowanego zwarć. Zjawiska są jakościowo podobne w obydwóch systemach 
AC/25 kV/50 Hz oraz AC/15 kV/16,7 Hz, ale ilościowo występują znaczne różnice. Dla-
tego dalej w tekście będą podawane podwójne wartości oszacowanych parametrów. Pierw-
sza wartość, bez nawiasów i pogrubionym drukiem, dotyczy systemu 25 kV/50 Hz, druga 
wartość, w nawiasach, dotyczy systemu (15 kV/16,7 Hz). 

Ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia zwarcia w dowolnej chwili względem 
sinusoidy napięcia sieci trakcyjnej jest jednakowe, a napięcie łuku w próżni jest małe 
w stosunku do tego napięcia i nie wpływa na przebieg prądu, to w granicznych warunkach 
zwarciowych czas trwania półfali prądu niesymetrycznego może przekraczać 15 ms (50 ms), 
a prąd udarowy może sięgać 38 kA (100 kA). Maksymalne wartości czasów łukowych są 
zawarte w przedziale 7–15 ms (27–52 ms), natomiast średni czas łukowy będzie wynosił 
około 11 ms (38 ms).  

Maksymalne wartości energii wydzielanej z łuku przy wyłączaniu niesynchro-
nizowanym są bardzo duże. W granicznych warunkach zwarciowych energia ta osiąga 
wartości do 11 kJ (60 kJ) przy wyłączaniu prądu symetrycznego i 30 kJ (130 kJ) przy wy-
łączaniu prądu niesymetrycznego. Erozja materiału styków emitowanego do otoczenia 
zestyku jest proporcjonalna do energii wydzielonej z łuku do styków. Zużycie styków pra-
cujących w tak trudnych warunkach energetycznych jest powodem bardzo poważnego 
ograniczenia trwałości łączeniowej wyłącznika w warunkach zwarciowych, a także robo-
czych. Dlatego, w zależności od warunków, próżniowe wyłączniki niesynchronizowane są 
zdolne wyłączyć jedynie kilkadziesiąt zwarć1. Warunki energetyczne pracy komory są 
znacznie gorsze przy częstotliwości 16,7 Hz niż przy 50 Hz. 
                                                 
1 Dane na ten temat nie są znane z dostępnej literatury dla 16,7 Hz; dla 50 HZ w zakresie napięć śred-

nich niektórzy znani producenci wyłączników próżniowych podają (nie katalogowo) trwałości do 
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Przy ultraszybkim wyłączaniu synchronizowanym te problemy zostają wyelimino-
wane. Czas łukowy jest krótki i praktycznie stały. Wyłączanie odbywa się zawsze na opa-
dającym zboczu krzywej prądu. Wartości szczytowe prądu łuku zmieniają się w niewiel-
kich granicach i są zazwyczaj mniejsze od wartości granicznej ig , przy czym są one zawarte 
w granicach 30–58% (10–20%) amplitudy prądu zwarciowego (np. przy Tws = 2 ms jest to 
ok. 12 kA (15 kA)). W praktyce występuje tylko łuk dyfuzyjny o prawie stałym i najniż-
szym z możliwych napięciu, a skokowo wzrastająca wytrzymałość powrotna jest najwięk-
sza z możliwych i praktycznie zależy jedynie od odległości styków w chwili zera prądu. 
Średnia energia wydzielana z łuku jest wówczas ponad dwudziestokrotnie (studwudzie-
stokrotnie) mniejsza niż przy wyłączaniu niesynchonizowanym. W granicznych warunkach 
zwarciowych przy Tws zawartym we wspomnianych granicach 2–3 ms wynosi ona  
200–400 J (300–500) J przy wyłączaniu prądu symetrycznego i niesymetrycznego. Podob-
nie jest w warunkach przeciążeniowych i roboczych. Dlatego trwałość łączeniowa wy-
łączników SWT będzie wielokrotnie większa niż wyłączników tradycyjnych dotychczas 
stosowanych w układach trakcyjnych. 

Warunki napięciowe pracy komory próżniowej są natomiast trudniejsze w systemie 
25 kV ze względu na 66% różnicę napięć znamionowych determinującą przebiegi napięcia 
powrotnego i poziomy ograniczania przepięć oraz napięcie znamionowe izolacji komory 
próżniowej (p. 2.1).  

Wyłącznik synchronizowany musi się charakteryzować możliwie dużym przyspiesze-
niem organu ruchomego i dużą szybkością rozchodzenia się styków, by można było 
uzyskać, wymaganą ze względu na wytrzymałość elektryczną, przerwę zestykową przy 
możliwie krótkim czasie Tws . Oznacza to minimalizację energii łuku, ograniczenie erozji 
styków i uzyskanie pożądanego wzrostu trwałości łączeniowej. Ograniczeniem w zakresie 
ultraszybkiego działania wyłącznika jest wytrzymałość mechaniczna komór próżniowych. 
Osiągnięcie takiego działania wyłączników wymaga zastosowania wielkich sił napędowych 
elementów ruchomych wyłączników. Przy występujących w praktyce masach tych ele-
mentów powstają w nich wielkie udarowe naprężenia mechaniczne, często o falowym cha-
rakterze. Przekroczenie wartości naprężeń dopuszczalnych dla stosowanych materiałów 
konstrukcyjnych powoduje bardzo szybkie zmniejszanie się trwałości mechanicznej wy-
łącznika lub jego zniszczenie. Jest to nieprzekraczalna bariera fizyczna, praktycznie wyklu-
czająca w realnych uwarunkowaniach konstrukcyjnych możliwość zmniejszenia czasu 
własnego wyłącznika poniżej 100–200 mikrosekund. Wystarcza to jednak w zupełności do 
uzyskania średniej prędkości styku ruchomego potrzebnej podczas wyłączania synchroni-
zowanego. 

4.  Zasady budowy i działania wyłączników SWT 

4.1. Uwarunkowania ogólne 

SWT jest jednofazowym, próżniowym wyłącznikiem synchronizowanym, z ultraszyb-
kim napędem impulsowym i bezprzechyłowym, zamkowym organem ruchomym o trwałym 
stanie zamknięcia, wyposażonym w autonomiczny  system ograniczania przepięć zewnętrz- 
                                                                                                                            

50 zwarć ciężkich (w warunkach granicznych w cyklu łączeniowym) lub od 75 do 100 w pozo-
stałych warunkach (Konf. „Łączniki’06”, Pieczyska, 16–18 maja 2006). 
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Ryc. 3. Schemat ideowo-blokowy wyłącznika SWT: IKG – izolator komory głównej, IMD – interfejs 

magistrali danych, IZA – interfejs zjazdu awaryjnego, KG – główna komora próżniowa, 
MSW – sterownik wyłącznika, NKG – napęd ultraszybki komory, OPW, OPZ – ograniczniki 
przepięć wewnętrznych i zewnętrznych, USKI – układ synchronizacji napędu i kontroli prądu 
głównego, UKP – układ kontroli położenia, USZG – układ sterowania i zasilania napędu, 
ZAS – zasilacz sterownika, ZMW, ZMZ – zespoły monitorowania ograniczników przepięć, 
ZZKG – zespół zamków komory. Sygnały: S1 – sygnał nieprawidłowego stanu ogranicznika 
OPZ, S2 – sygnał kontroli położenia styku komory KG, S3 – sygnał sterowania napędu NKG, 
S4, S5 – sygnały sterowania zamków komory KG, S6 – sygnał z progowego detektora prądu, 
S7 – sygnał synchronizujący działanie napędu NKG, S8 – sygnał nieprawidłowego stanu 
              ogranicznika OPW, S9, S10 – sygnały załączenia i wyłączenia wyłącznika 

Fig. 3. Block diagram for the SVB circuit-breaker: IKG – main chamber insulator, IMD – data bus 
interface, IZA – emergency return interface, KG – vacuum chamber, MSW – circuit-breaker 
controller, NKG – ultra-high-speed drive of KG chamber, OPW, OPZ – inner and outer surge 
arresters, USKI – drive synchronisation and main current control system, UKP – location 
control system, USZG – drive control and supply system, ZAS – controller supply unit, ZMW, 
ZMZ – surge arresters monitoring units, ZZKG – chamber locks set. Signals: S1 – OPZ 
arrester wrong condition signal, S2 – KG chamber contact position signal, S3 – NKG drive 
control signal, S4, S5 – KG chamber locks control signals, S6 – current threshold detector 
signals, S7 – NKG drive operation synchronising signal, S8 – OPW arrester wrong 
                       condition signal, S9, S10 – circuit-breaker ON/OFF signals 

nych i wewnętrznych, sterowanym synchronicznie za pomocą specjalnego synchronizatora 
elektronicznego wykorzystującego detekcję progową i stromościową prądów zwarciowych, 
który jest przystosowany do pracy przy częstotliwościach 50 (60) Hz lub 16,7 Hz. Czas 
palenia się łuku w komorze próżniowej nie przekracza 2–3 ms, dzięki temu trwałość 
łączeniowa wyłącznika będzie relatywnie duża zarówno w warunkach roboczych, jak 
i zwarciowych. W wyłączniku będzie stosowana jedna z typowych próżniowych komór 
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wyłącznikowych, z osiowym polem magnetycznym, produkowanych seryjnie. Na rynku są 
dostępne komory próżniowe o całkowicie zadowalających parametrach znamionowych 
osiągających odpowiednio wartości do: Uni = 40,5 kV; Inc = 3,15 kA; Iw = 63 kA.  

4.2. Ogólne zasady budowy wyłączników SWT 

Wyłączniki SWT mają budowę modułową, umożliwiającą w typowych granicach do-
stosowywanie przestrzennego układu wyłączników do wymiarów przeznaczonych dla nich 
komór (cel) w rozdzielnicach podstacji i pojazdów trakcyjnych. Ogólne zasady budowy 
wyłącznika SWT wykorzystującego opisane wyżej zasady działania pokazano na ryc. 3. 

4.3. Zespół łączeniowy 

W skład zespołu łączeniowego wchodzą elementy KG, IKG, NKG i ZZKG wg ryc. 3. 
Schemat kinematyczny zespołu pokazano na ryc. 4.  

 

 
 
Zespół łączeniowy ma zwartą budowę dzięki usytuowaniu jego podzespołów wewnątrz 

korpusu nośnego złożonego z elementów K, stanowiących sztywne bazy odniesienia 
umożliwiające precyzyjną regulację wzajemnego położenia podzespołów.  

Podstawowym elementem łączeniowym jest komora próżniowa KG. Jej styk ruchomy 
napędzany jest za pomocą izolatora IKG ultraszybkim napędem indukcyjno-dynamicznym 
NKG, w którym metalowy dysk D pracujący jako zwój zwarty jest odrzucany od cewki 
napędowej C, przez którą przepływa impuls wielkoprądowy wytwarzany przez rozładowa-
nie kondensatora. Badania wykazały, że napędy indukcyjno-dynamiczne są najbardziej 
niezawodne, charakteryzują się prostotą budowy i relatywnie dużą trwałością mechaniczną. 
Napędy te potrafią krótkotrwale wytwarzać wielkie siły nadające organowi ruchomemu 

Ryc. 4. Schemat kinematyczny zespołu łączeniowego wyłącz-
nika SWT: K – elementy korpusu nośnego zespołu, 
KG – komora próżniowa, IKG – izolator komory 
głównej, PN – pręt napędowy, S – sprężyna o sile 
zwrotnej Fz , NKG – ultraszybki napęd komory KG: 
C – cewka z zaciskami przyłączowymi ZP, D – dysk, 
Z – zderzak, ZZKG – zespół zamków komory: 
A – zamek przechwytujący, B – zamek główny, 
ZZ – zaczepy zamków. Pozostałe oznaczenia jak na 
                                         ryc. 3 

Fig. 4. Kinematic diagram of contact unit of circuit-breaker 
SWT: K – unit carrying body elements, KG – vacuum 
chamber, IKG – vacuum chamber insulator, PN –
driving rod, S – spring with return force Fz , NKG – 
ultra-high-speed drive of KG: C – coil with terminal 
clamps ZP, D – disk, Z – bumper, ZZKG – chamber 
locks set: A – intercepting lock, B – main lock, ZZ – 
          lock taps. Other markings as in Fig. 3 
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wyłącznika, w zależności od masy, przyspieszenie nawet rzędu 104–106 m/s2. Dysk D połą-
czony jest z izolatorem IKG prostym prętem napędowym PN z zaczepami zamków ZZ 
współpracującymi z zespołem ZZKG dwóch zamków A i B, z których każdy utrzymuje 
styki komory KG w stanie otwarcia przy innej odległości międzystykowej. Umożliwia to 
etapowe zamykanie KG przy załączaniu, co jest konieczne ze względu na masy i duże 
szybkości ruchomych elementów oraz minimalne czasy gotowości zamków dla zapewnie-
nia właściwej pracy wyłącznika w przypadku załączenia obwodu zwartego. Po zadziałaniu 
napędu wyłącznik jest zatrzymywany w położeniu otwarcia przez zamek B. Przy załącza-
niu zamek B otwiera się, ale komora KG jest krótkotrwale zatrzymywana w stanie otwarcia 
przez zamek A, podczas gdy zamek B powraca do stanu gotowości. Dopiero wtedy otwar-
cie zamka A powoduje zamknięcie wyłącznika pod działaniem sprężyny S. Sterowniki obu 
zamków (ryc. 4) uruchamiane są oddzielnymi sygnałami S4 i S5. Bezprzechyłowy napęd 
prostowodowy styku ruchomego jest najkorzystniejszy dla komory próżniowej ze względu 
na minimalizację udarowych narażeń mechanicznych i naprężeń bocznych podczas pracy 
wyłączeniowej. Umożliwia to uzyskanie dużego przyspieszenia początkowego i dużej 
średniej prędkości organu ruchomego, rzędu 1–2 m/s, a dzięki temu czas własny otwierania 
wyłącznika wynosi 400 μs i czasy wyłączania mogą być bardzo krótkie. Napęd NKG jest 
zasilany i synchronicznie sterowany z układu USZG. 

4.4. Synchroniczne sterowanie wyłącznika 

Pracą wyłącznika SWT zarządza sterownik MSW, wysyłający sygnały sterujące po-
szczególnymi podzespołami, odbierający sygnały z czujników i układów pomiarowych 
wyłącznika, prowadzący diagnostykę wybranych podzespołów, zapewniający ciągłą dwu-
stronną komunikację z systemem sterowania pojazdu lub z komputerem serwisowym, 
archiwizujący wybrane zdarzenia pracy wyłącznika, dokumentujący jego ewentualne nie-
sprawności lub niewłaściwą eksploatację. Wszystkie sygnały robocze są przesyłane siecią 
światłowodową. Ponieważ współczesne układy trakcyjne wyposażane są z reguły w mikro-
procesorowe układy sterujące, wyłącznik SWT może współpracować z nimi poprzez inter-
fejs magistrali danych – IMD. Niezależnie od tego wyłącznik jest wyposażony w interfejs 
zjazdu awaryjnego IZA, umożliwiający sterowanie wyłącznikiem w sposób tradycyjny za 
pomocą sygnałów elektrycznych w przypadku uszkodzenia sterownika elektronicznego. 

Sterownik mikroprocesorowy MSW jest w zasadzie wyspecjalizowanym mikrokompu-
terem, współpracującym z podstacyjnym lub pokładowym systemem sterowania, korzysta-
jącym z detekcji progowej i stromościowej prądów roboczych, przeciążeniowych i zwar-
ciowych. W wersji podstawowej jest przystosowany do pracy przy napięciu 25 kV o czę-
stotliwości 50 (60) Hz lub napięciu 15 kV o częstotliwości 16,7 Hz. Ma także łącza rezer-
wowe dla ewentualnych wymagań wprowadzanego na główne międzynarodowe korytarze 
kolejowe jednolitego systemu sterowania pociągiem ETCS (European Train Control 
System).  

Do synchronizowanego wyzwalania napędu z zadanym czasem wyprzedzenia synchro-
nicznego Tws = const stosowany jest cyfrowy pomiar przebiegu prądu i analiza jego 
pochodnej oraz pierwszej harmonicznej, a także pomiary charakterystycznych przedziałów 
czasowych w przebiegach prądu lub napięcia. Są to narzędzia wystarczające do identyfika-
cji stanu zwarcia za pomocą detekcji progowej i stromościowej prądów zwarciowych oraz 
minimalizacji rozrzutów czasu Tws , powstających wskutek błędów systematycznych wyko-
rzystywanych metod ekstrapolacji.  



 17

Przy prądach roboczych i przeciążeniowych, także odkształconych, problem jest sto-
sunkowo prosty do rozwiązania, np. metodą jednookresowego pomiaru czasów charaktery-
stycznych pierwszej harmonicznej prądu, ponieważ przebiegi prądu w kolejnych półokre-
sach różnią się jedynie znakiem. Sprawa sprowadza się do wysłania impulsu sterującego po 
czasie Ts = Tp – Tws liczonym od zera prądu, gdzie Tp jest czasem poprzedniego półokresu 
pierwszej harmonicznej.  

Przy zwarciach sprawa jest skomplikowana ze względu na duże zróżnicowanie 
rzeczywistych przebiegów prądu zwarciowego w zależności od chwili wystąpienia zwarcia. 
Dlatego po identyfikacji zwarcia synchroniczne wyzwalanie napędu musi następować przed 
najbliższym zerem prądu, tj. na podstawie analizy pierwszego i zarazem jedynego 
półokresu prądu zwarciowego.  

Zespołem realizującym powyższe funkcje jest mikroprocesorowy układ synchronizacji 
wyłącznika i kontroli prądu w torze głównym USKI (ryc. 3). Łączy on w sobie funkcję 
wieloparametrycznego przekaźnika nadprądowego, pozwalającego między innymi na usta-
wienie progu zadziałania, stromości prądu i kształtowanie czasowo-prądowych charaktery-
styk przeciążeniowych, z synchronizatorem elektronicznym ekstrapolującym przebieg 
prądu w obwodzie głównym w celu określenia chwili uruchomienia napędu wyłącznika. 
Z układu USKI wysyłany jest sygnał S6 informujący sterownik MSW o przekroczeniu 
wartości nastawczych prądu zwarciowego lub przeciążeniowego oraz sygnał S7 synchroni-
zujący wyłączenie. Położenie impulsu synchronizującego względem przebiegu prądu 
można programować z zewnętrznego PC w zależności od czasu własnego właściwego 
organu ruchomego zespołu łączeniowego, czasu Tws i innych wymagań. O sposobie uru-
chomienia i rodzaju procedury wyłączania decyduje sterownik MSW po otrzymaniu 
sygnałów S6 i S7. Sposób pracy synchronizatora w przypadku zwarcia pokazano na 
schemacie na ryc. 5.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ryc. 5. Schemat blokowy odwzorowujący działanie synchronizatora podczas zwarcia (fragment 

zespołu USKI wg ryc. 3): SP – szyna pomiarowa głównego toru prądowego, DNW, DNN – 
dzielnik napięcia (część wysoko- i niskonapięciowa), UR – układ różniczkujący, UPI – układ 
pomiaru prądu, S1H – separator 1 harmonicznej, A/Cu , A/Ci – przetworniki a/c napięciowy 
i prądowy, UPC – układ pomiaru czasów, DPI – detektor progowy prądu, SM – synchroniza-
                                  tor mikroprocesorowy, S6, S7 – sygnały wg ryc. 3 

Fig. 5. Block diagram of circuit-breaker and current control synchronisation system USKI and 
collaborating devices (acc. to Fig. 3): SP – main current measuring bus, DNW, DNN – voltage 
divider (h.v. and l.v. parts), UPI – current measuring system, S1H – first harmonic separator, 
UR – differentiating circuit, DPI – current threshold detector, UPC – time measuring system, 
SM – microprocessor synchroniser, A/Cu , A/Ci – a/d voltage and current converters, S6, S7 – 
                                                          signals as per Fig. 3 
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Przekroczenie nastawionego progu DPI (sygnał S6) uruchamia procedurę wyłączania 
synchronizowanego. Zbiór pierwotnych danych wejściowych stanowią przebiegi napięcia 
z dzielnika DNW + DNN i prądu z układu UPI. Sygnały te są próbkowane z dużą często-
ścią przez przetworniki A/Cu oraz A/Ci , przy czym cyfrowy sygnał prądowy jest różnicz-
kowany przez układ UR, a 1 harmoniczna prądu jest separowana przez układ S1H. Wszyst-
kie te sygnały są doprowadzane do układu UPC określającego przedziały czasu między 
charakterystycznymi chwilami w przebiegach prądu i napięcia, takimi jak chwile wartości 
zerowych i maksymalnych prądu i napięcia, skokowych zmian pochodnej prądu, przejścia 
przez zadane wartości etc., a także do synchronizatora SM będącego mikroprocesorem 
działającym wg specjalnego oprogramowania opracowanego dla potrzeb wyłączania syn-
chronizowanego prądu o dowolnej częstotliwości, określanej na podstawie sygnału napię-
ciowego. Przy zadanej wartości prądu zadziałania, na podstawie pomiaru parametrów prze-
biegu prądu i jego pierwszej pochodnej (dodatniej i malejącej) oraz czasu Tzm od chwili 
zadziałania DPI (|di/dt| = max; di/dt > 0) do chwili wystąpienia prądu szczytowego (di/dt = 0), 
są ekstrapolowane krzywe prądu i jego pochodnej oraz jest obliczany czas Tm0 do chwili 
spodziewanego zera prądu (|di/dt| = max; di/dt < 0). Sygnał synchronizujący S7 jest wysy-
łany po czasie Tms = Tm0 – Tws , liczonym od chwili wystąpienia prądu szczytowego. Kieru-
nek półfali prądu nie ma znaczenia dla pracy synchronizatora, gdyż sygnały ujemnych 
półfal prądu są negowane przez odwracacz fazy (pominięty na ryc. 5). 

4.5. Ograniczniki przepięć 

Zarówno procesy łączeniowe zachodzące w wyłączniku synchronicznym podczas jego 
pracy, jak i czynniki zewnętrzne powodują powstawanie przepięć pojawiających się przed 
i za wyłącznikiem. Do ochrony podzespołów wyłącznika i układów zewnętrznych przed 
oddziaływaniem tych przepięć służą ograniczniki przepięć zewnętrznych – OPZ i we-
wnętrznych – OPW (ryc. 3). Są to warystory tlenkowe.  

Pomimo dobrze opanowanych technologii ich produkcji podlegają one degradacji, co 
w konsekwencji prowadzi do zmniejszania się napięcia charakterystycznego, a w perspek-
tywie do uszkodzenia całej gałęzi ochronnej. W wyłącznikach SWT wprowadzone zostały 
zespoły ZMZ monitorowania ogranicznika OPZ oraz ZMW monitorowania ogranicznika 
OPW, mające za zadanie z odpowiednim wyprzedzeniem sygnalizować potrzebę wymiany 
ogranicznika o obniżonych parametrach. Są to mikroprocesorowe, autonomiczne układy 
kontrolujące prąd i napięcie charakterystyczne ograniczników i porównujące je z warto-
ściami wprowadzonymi z PC dla danego ogranicznika. Przekroczenie zadanych parame-
trów powoduje wystawienie sygnału S1 w przypadku zespołu ZMZ i sygnału S8 dla ZMW 
do sterownika MSW (ryc. 3). 

W przypadku wyłączników taborowych dla lokomotyw dwusystemowych każdy ogra-
nicznik OPZ lub OPW będzie złożony z zestawu dwóch szeregowo połączonych ogranicz-
ników o napięciach odpowiednio 15 kV oraz 10 kV, wyposażonych jw. Przy zmianie 
napięcia systemu trakcyjnego z 25 kV, 50 Hz na 15 kV, 16,7 Hz lub odwrotnie przełączenie 
zestawu ograniczników będzie się odbywało samoczynnie wraz z cyklem operacji dosto-
sowawczych lokomotywy (urządzenia służące temu celowi pominięto na ryc. 3).  
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Ryc. 6. Zestawienie wielkości charakteryzujących wyłączanie niesynchronizowane (linie z lewej) 

i synchronizowane (linie z prawej) w każdej z kolumn oznaczonych częstotliwością napięcia 
systemu trakcyjnego. Oszacowanie wartości tych wielkości przeprowadzono dla warunków 
zwarciowych wg ryc. 1; tim – maksymalny czas trwania półfali prądu zwarcia, is – prąd 
szczytowy łuku, tłm – maksymalny czas łukowy, tłśr – średni czas łukowy, Ełm – maksymalna 
energia łuku, ejm – jednostkowa (podczas jednego wyłączenia zwarcia) erozja materiału sty-
ków komory próżniowej (przy założeniu jednakowej erozyjności katody i anody eAK = 200 μg/C 
                   dla Cu, gdyż brak danych dla CuCr używanego w wyłącznikach)  

Fig. 6. Statement of values characterising non-synchronized current breaking (wns lines on the left) 
and synchronized one (ws lines on the right) in each column marked with railway system 
voltage frequency. Estimated values for those parameters are given for the short-circuit 
conditions as per Fig. 1; tim – maximum duration of short-circuit current half-wave, is – arc 
peak current, tłm – maximum arcing time, tłśr – average arcing time, Ełm – maximum arc energy, 
ejm – unitary (during a single short circuit breaking) erosion of vacuum chamber contact 
material (with the assumption of the same errosiveness of cathode and anode eAK = 200 μg/C 
                     for Cu since there are no data for CuCr used in the circuit-breakers) 

5.  Wnioski 

Technika wyłączania synchronizowanego silnych prądów przemiennych ma pełne uza-
sadnienie teoretyczne. Ponadto znane są także, z dostępnej literatury, wyniki obcych ekspe-
rymentów z zakresu wyłączania synchronizowanego prądu przemiennego w próżni w trój-
fazowych wyłącznikach średniowysokich napięć. Barierą wdrożeniową w elektroenerge-
tyce okazały się w tym zakresie problemy konstrukcyjne i ekonomiczne związane z niejed-
noczesnością otwierania zestyków oraz synchronizacją wyłączania zwarć w układach trój-
fazowych, bowiem w praktyce właściwe rezultaty można było uzyskać tylko w przypadku 
indywidualnego napędu synchronizowanego odrębnie w każdym z biegunów wyłącz-
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nika. W przypadku układu jednofazowego te problemy nie istnieją, a synchronizacja 
jest najlepszym i najtańszym sposobem zwiększenia trwałości łączeniowej wyłącznika, 
szczególnie w warunkach zwarciowych.  

O bardzo dużej przewadze technicznej i eksploatacyjnej ultraszybkich próżniowych 
wyłączników synchronizowanych SWT nad próżniowymi wyłącznikami niesynchronizo-
wanymi świadczy zestawienie porównawcze wybranych wielkości charakteryzujących 
wyłączanie prądów, w szczególności zwarciowych, pokazane na ryc. 6, a także inne niżej 
podane cechy eksploatacyjne wyłączników. 

Jak wynika z zestawienia pokazanego na ryc. 6, synchronizacja wyłączania, w połącze-
niu z zastosowaniem ultraszybkiego napędu komory próżniowej, pozwala na tak znaczne 
ograniczenie czasu łukowego oraz energii wydzielonej z łuku, że erozja łukowa materiału 
styków przestaje w praktyce być czynnikiem ograniczającym trwałość łączeniową 
wyłącznika SWT, nawet w warunkach zwarciowych, a więc trwałość ta jest zbliżona do 
trwałości mechanicznej. Jeden wyłącznik SWT staje się więc równoważnikiem eksploata-
cyjnym wielu próżniowych wyłączników niesynchronizowanych, eliminując konieczność 
ich zakupu. 

Do innych walorów użytkowych wyłączników SWT należy także zaliczyć: 
–  selektywne działanie przy przeciążeniach i zwarciach w stosunku do działania wyłączni-

ków podstacyjnych, 
–  brak potrzeby przeglądów i konserwacji w całym okresie eksploatacji, tj. w zakresie 

trwałości łączeniowej,  
–  wyposażenie w autonomiczny system przeciwprzepięciowy, ograniczający narażenia 

elementów obwodów głównych taboru oraz systemów zasilania sieci jezdnej, skutecznie 
zmniejszający liczbę ich awarii, pozwalający zarazem na redukcję innych środków sys-
temowych ochrony od przepięć zewnętrznych,  

–  spełnianie wymagań norm europejskich z zakresu trakcji, elektrotechniki, ochrony śro-
dowiska, kompatybilności elektromagnetycznej etc., a nadto stosownych dyrektyw KE, 

–  niskie koszty eksploatacyjne wyłącznika.  
Korzyści ekonomiczne powstające wskutek wprowadzania wyłączników do eksploatacji 
w pojazdach trakcyjnych i systemach ich zasilania będą się kumulowały u ich użytkowni-
ków. 
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