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Nowa generacja wy³¹czników, z³o¿ona z trzech ro-
dzin wy³¹czników DCU, DCL oraz DCH, przeznaczona
jest dla pojazdów trakcji elektrycznej kolejowej
i miejskiej (elektryczne zespo³y trakcyjne, lokomoty-
wy, tramwaje, trolejbusy i inne). Ultraszybkie wy³¹cz-
niki s¹ nowoœci¹ w skali œwiatowej. Dotychczas nie
maj¹ odpowiedników konstrukcyjnych na rynkach
œwiatowych. Ich zasady dzia³ania s¹ ca³kowicie od-
mienne od zasady dzia³ania wy³¹czników klasycznych
dotychczas stosowanych w pojazdach trakcyjnych.
Parametry techniczne wy³¹czników ultraszybkich s¹
nieosi¹galne dla wy³¹czników klasycznych. Wy³¹cz-
niki ultraszybkie s¹ obecnie najskuteczniejszymi na
œwiecie wy³¹cznikami pr¹du sta³ego do pojazdów
trakcji kolejowej i miejskiej. S¹ ca³kowicie neutral-
ne dla œrodowiska. Spe³niaj¹ na poziomie œwiatowym
wymagania norm zarówno z zakresu elektrotechniki,
jak i ochrony œrodowiska. Zdecydowanie ogranicza-
j¹ liczbê i skutki awarii. Oznacza to zwiêkszenie nie-
zawodnoœci taboru trakcyjnego, poprawê p³ynnoœci
ruchu i zwiêkszenie bezpieczeñstwa pasa¿erów. Wy-
³¹czniki s¹ oferowane na rynkach œwiatowych w sie-
ci marketingowej ABB. Nowa generacja wy³¹czników
uzyska³a 17 nagród i wyró¿nieñ œwiatowych oraz kra-
jowych.

Potrzeby nowoczesnego transportu stwarzaj¹ tendencjê do
zwiêkszenia przyspieszeñ i prêdkoœci pojazdów trakcyjnych,
a wiêc i mocy trakcyjnych pojazdów silnikowych. Wymaga
to zwiêkszenia mocy podstacji zasilaj¹cych i stosowania
uk³adów wzmacniania sieci w celu ograniczania spadków na-
piêæ. W podstacjach trakcyjnych wystêpuje tak¿e tendencja
do przechodzenia na coraz wy¿sze napiêcia zasilania od stro-
ny pr¹du przemiennego. Te czynniki powoduj¹ zwiêkszenie
mocy zwarciowych i stromoœci wzrostu pr¹dów zwarcio-
wych po stronie pr¹du sta³ego. Z drugiej strony wzglêdy
techniczne i ekonomiczne stwarzaj¹ siln¹ tendencjê do roz-
woju nowych systemów napêdowych z rozruchem impulso-
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wym oraz hamowaniem z odzyskiem energii. Oprócz tego
wdra¿ane s¹ do praktyki napêdy trakcyjne z silnikami pr¹du
przemiennego, przy zasilaniu pojazdu z sieci pr¹du sta³ego
za poœrednictwem przekszta³tników. Chocia¿ bardzo szybki
rozwój energoelektroniki umo¿liwia coraz szersz¹ i spraw-
niejsz¹ realizacjê takich uk³adów, to jednak powszechnie
stosowane w pojazdach trakcyjnych wy³¹czniki magnetowyd-
muchowe nie stanowi¹ skutecznego zabezpieczenia nowo-
czesnych napêdów trakcyjnych, zw³aszcza pó³przewodniko-
wych elementów mocy. Wy³¹czniki te dzia³aj¹ zbyt wolno,
za ma³o skutecznie ograniczaj¹ pr¹dy zwarciowe, maj¹ za
du¿e wartoœci ca³ki Joule’a I2t.

Zasady dzia³ania wy³¹czników ultraszybkich
Ultraszybkie wy³¹czniki pró¿niowe i hybrydowe pr¹du sta³e-
go typu DCU, DCL i DCH maj¹ zasady dzia³ania ca³kowicie
odmienne od zasady dzia³ania wy³¹czników magnetowydmu-
chowych, dotychczas stosowanych w pojazdach trakcyjnych.

W przypadku wy³¹czników pró¿niowych dla trakcji kole-
jowej jest to zasada wy³¹czania przeciwpr¹demzasada wy³¹czania przeciwpr¹demzasada wy³¹czania przeciwpr¹demzasada wy³¹czania przeciwpr¹demzasada wy³¹czania przeciwpr¹dem, tzn. wy-
muszonego sprowadzania do zera pr¹du sta³ego w pró¿ni za
pomoc¹ impulsu pr¹du o kierunku przeciwnym, generowa-
nego przez dodatkowe Ÿród³o w postaci uprzednio na³ado-
wanego kondensatora.

W przypadku wy³¹czników hybrydowych dla trakcji miej-
skiej jest to zasada kzasada kzasada kzasada kzasada komutacji wymuszonej przez hybry-omutacji wymuszonej przez hybry-omutacji wymuszonej przez hybry-omutacji wymuszonej przez hybry-omutacji wymuszonej przez hybry-
dowy system pró¿niowodowy system pró¿niowodowy system pró¿niowodowy system pró¿niowodowy system pró¿niowo-tranzystorowy-tranzystorowy-tranzystorowy-tranzystorowy-tranzystorowy [1÷3]. Zasady te
przedstawiono na rysunku 1.

W obydwu przypadkach wed³ug rysunku 1 pr¹d roboczy
i po wyst¹pieniu zwarcia wzrasta po krzywej pr¹du spodzie-
wanego Ip, osi¹ga pr¹d zadzia³ania It, powoduj¹c uruchomie-
nie napêdu 4 wy³¹cznika, po czasie w³asnym otwiera siê
zestyk komory wy³¹czaj¹cej 1 i pojawia siê napiêcie u1 ³uku
dyfuzyjnego, po czym z okreœlonym opóŸnieniem nastêpu-
je za³¹czenie przeciwpr¹du ic przez komorê za³¹czaj¹c¹ 3
(rys. 1a) lub impulsowe za³¹czenie tranzystora 3 (rys. 1b).
W pierwszym przypadku w komorze 1 wystêpuje pierwsza
komutacja pr¹dów, tj. przeciwpr¹d ic odejmuje siê od pr¹du
i1, powoduj¹c jego dojœcie do zera i zgaszenie ³uku. Na wy-
³¹czniku pojawia siê napiêcie wsteczne –kUc, a ca³y pr¹d
zwarciowy zostaje przejêty przez ga³¹Ÿ przeciwpr¹du prze-
³adowuj¹c kondensator komutacyjny. Na kondensatorze wzra-
sta przepiêcie ³¹czeniowe, które po osi¹gniêciu wartoœci um
napiêcia zadzia³ania ogranicznika przepiêæ 5 powoduje dru-
g¹ komutacjê pr¹dów i3 oraz i5, przejêcie pr¹du przez ogra-
nicznik 5 i roz³adowanie w nim pozosta³ej energii obwodu.
W drugim przypadku (rys. 1b) pierwsza komutacja pr¹du jest
powodowana ró¿nic¹ miêdzy napiêciem u1 ³uku w komorze 1
a znacznie mniejszym od niego napiêciem u3 przewodzenia
tranzystora IGBT. Po przejêciu ca³ego pr¹du tranzystor jest
wy³¹czany, po czym wzrastaj¹ce przepiêcie ³¹czeniowe po-
woduje drug¹ komutacjê pr¹du ze skutkiem wy¿ej opi-
sanym.

Szczególna przydatnoœæ komór pró¿niowych do wy³¹cza-
nia silnych pr¹dów sta³ych opisanymi metodami wynika
z bardzo du¿ej statycznej wytrzyma³oœci elektrycznej pró¿ni
oraz z ogromnej szybkoœci jej uzyskiwania po dojœciu pr¹du
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Rys. 1. Schematy blokowe i przebiegi ³¹czeniowe ilustruj¹ce:
a) zasadê wy³¹czania wy³¹czania przeciwpr¹dem, b) zasadê komu-
tacji wymuszonej przez system hybrydowy; komory pró¿niowe:
1 - wy³¹czaj¹ce, 2 - odcinaj¹ce; 3a) - pró¿niowa komora za³¹cza-
j¹ca, 3b)  - tranzystor IGBT; 4 - uk³ady napêdowe, 5 - ograniczniki
przepiêæ, 6 - generator przeciwpr¹du, u - napiêcia, um - przepiêcie
³¹czeniowe, +U - napiêcie sieci, U

c
 - napiêcie kondensatora ko-

mutacyjnego, i - pr¹dy, I
p
 - pr¹d spodziewany zwarciowy, I

t
 - pr¹d

zadzia³ania wy³¹cznika, I
c
 - pr¹d ograniczony; t - czas; indeksy pr¹-

dów i napiêæ wed³ug oznaczeñ elementów na schematach bloko-
wych

Rys. 2. Formy ³uku w komorze pró¿niowej
a) przekrój komory; b) powiêkszony zestyk: b1) - z ³ukiem dyfuzyjnym,
b2) - z ³ukiem przewê¿onym; i1, i2 - pr¹dy

do zera. Ma to miejsce tylko w przypadku wystêpowania
w pró¿ni ³uku dyfuzyjnego. Ró¿ne formy ³uku w pró¿ni poka-
zano na rysunku 2.

Dla materia³ów styków bez sk³adników niskotopliwych,
³uk dyfuzyjny wystêpuje przy spe³nieniu warunków:

 i³ ≤ 9 kA;  D/d > 2;  d ≥ dk (1)

gdzie:
i³ – pr¹d ³uku,
D – œrednica styków,
d – odleg³oœæ styków,
dk = (0,1÷0,3) mm – odleg³oœæ krytyczna styków.

Wytrzyma³oœæ powrotna pró¿ni wzrasta wówczas sko-
kowo do wartoœci wytrzyma³oœci statycznej:

dup/dt = ∞;  uzt+ = up = 99,4 · d
 0,88 (2)

gdzie:
uzt+ – pocz¹tkowa wytrzyma³oœæ powrotna,
up – statyczna wytrzyma³oœæ elektryczna pró¿ni [kV] przy

d [cm].
Przy pr¹dach wiêkszych od wartoœci granicznej wed³ug

(1) pojawia siê ³uk przewê¿ony i zjawiska przebiegaj¹ od-
miennie. Dlatego wy³¹czenie musi nast¹piæ bardzo szybko,
zanim wzrastaj¹cy pr¹d zwarciowy przekroczy wartoœæ gra-
niczn¹. Nale¿y dodaæ, ¿e podana w (1) wartoœæ graniczna
pr¹du i³ jest jedynie orientacyjna i silnie zale¿y od pola ma-
gnetycznego.

Dziêki du¿ej wytrzyma³oœci elektrycznej pró¿ni w warun-
kach wed³ug (1) mo¿na wobec tego uzyskaæ wy³¹czanie
pr¹du przy niewielkich odleg³oœciach styków, mo¿liwych do
osi¹gniêcia w bardzo krótkim czasie.

Podstawowe cechy wy³¹czania ultraszybkiego
Ultraszybkie dzia³anie wy³¹czników uzyskano wskutek wyko-
rzystania do ultraszybkiego otwierania zestyków komór pró¿-
niowych napêdów indukcyjno-dynamicznych wielkiej mocy
(cewka spiralna zasilana impulsem wielkopr¹dowym, wspó³-
pracuj¹ca z toroidalnym dyskiem stanowi¹cym zwój zwar-
ty). Czasy otwierania wy³¹czników ultraszybkich s¹ rzêdu
300÷500 µs. Wy³¹czanie odbywa siê wówczas kilkakrot-
nie szybciej, ni¿ w przypadku klasycznych wy³¹czników ma-
gnetowydmuchowych, tj. przy relatywnie bardzo ma³ych war-
toœciach wzrastaj¹cego wyk³adniczo pr¹du zwarciowego
(rys. 3).

Analiza porównawcza przebiegów pr¹dów i napiêæ we-
d³ug rysunku 3, przeprowadzona dla przyk³adowych warun-
ków zwarciowych wystêpuj¹cych w pojazdach trakcji kole-
jowej, pozwoli³a na oszacowanie wzajemnych relacji
wybranych parametrów charakteryzuj¹cych procesy wy³¹cza-
nia zwaræ przez wy³¹cznik magnetowydmuchowy (indeksy
M) oraz ultraszybki (indeksy D) wed³ug zestawienia:

tbD /tbM ≤ 0,1
IcD /IcM ≤ 0,25
CD /CM ≤ 0,25 (4)
EMD /EMM ≤ 0,05
I2tD /I

2tM ≤ 0,004
EAD /EAM ≤ 0,0003
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gdzie:
tb, Ic, C – jak na rysunku 3,
EM – maksymalna energia magnetyczna obwodu zwar-

ciowego,
I2t – ca³ka Joule’a,
EA – energia ³uku wy³¹czeniowego.

Ogólna charakterystyka wy³¹czników
ultraszybkich
Korzyœci techniczne i eksploatacyjne wynika-
j¹ce z ultraszybkiego wy³¹czania zwaræ s¹
bardzo du¿e. Przy tak ma³ych wartoœciach
energii ³uku erozja ³ukowa komór pró¿niowych
i styków praktycznie nie ogranicza trwa³oœci
³¹czeniowej nawet w warunkach zwarcio-
wych. Wy³¹czniki magnetowydmuchowe, bez
remontu uk³adu stykowo-gaszeniowego, za-
zwyczaj mog¹ wy³¹czyæ zwarcie tylko kilkana-
œcie razy, a pr¹d roboczy 500÷1000 razy.
Wy³¹czniki ultraszybkie mog¹ wy³¹czyæ zwar-
cie wiele tysiêcy razy (tab. 1), tj. ich zwar-
ciowa trwa³oœæ ³¹czeniowa jest zbli¿ona do
trwa³oœci mechanicznej. Jeden wy³¹cznik ul-
traszybki stanowi wiêc pod wzglêdem trwa-
³oœciowym równowa¿nik eksploatacyjny co
najmniej kilku wy³¹czników klasycznych. Przy
tak ma³ych wartoœciach ca³ki Joule’a wy³¹cz-
niki ultraszybkie skutecznie zabezpieczaj¹ ele-
menty pó³przewodnikowe o pr¹dach ci¹g³ych

Rys. 3. Wy³¹czanie zwarcia przez wy³¹cznik ultraszybki (indeksy D) i magnetowydmuchowy (indek-
sy M): a) wzglêdne wartoœci przebiegów pr¹dów i napiêæ, b) powiêkszony fragment ry-
sunku a). Pr¹dy: I - pr¹d rzeczywisty, Ip - pr¹d spodziewany, Isp - pr¹d spodziewany usta-
lony, Ic - pr¹d ograniczony; si - pocz¹tkowa stromoœæ wzrostu pr¹du zwarciowego,
C - wspó³czynnik ograniczenia pr¹du; u - napiêcia: U= - napiêcie sieci, uA - napiêcie ³uku,
u

m
 - napiêcie maksymalne ³uku; t - czasy: t

b
 - czas wy³¹czania, τ - sta³a czasowa obwodu

zwarciowego

Ith ≥ 200 A. Relatywnie niskie i praktycznie niezmienne po-
ziomy ograniczania przepiêæ, w po³¹czeniu z wartoœciami
pr¹du ograniczonego znacznie mniejszymi od pr¹du zniszcze-
nia silników w typowym przypadku wyst¹pienia ³uku okrê¿-
nego sprawiaj¹, ¿e w przypadku u¿ycia wy³¹cznika ultraszyb-
kiego zwarcia tego typu s¹ z regu³y przemijaj¹ce i liczba
awarii silników znacz¹co maleje.

Wskutek wy³¹czania pr¹du w pró¿ni wy³¹czniki ultraszyb-
kie nie maj¹ zakresu pr¹dów krytycznych i nie wymagaj¹
strefy ochronnej. Przy wy³¹czaniu zwaræ w pró¿ni nie wystê-
puj¹ ¿adne istotne zewnêtrzne efekty emisyjne, termiczne,
radiacyjne, akustyczne, elektromagnetyczne, wiêc wy³¹czni-
ki ultraszybkie s¹ ca³kowicie neutralne œrodowiskowo.

Do budowy wy³¹czników ultraszybkich u¿yto neutralnych
œrodowiskowo materia³ów i najlepszych jakoœciowo podze-
spo³ów dostêpnych na rynku. Dlatego wy³¹czniki ultraszyb-
kie s¹ bezobs³ugowe w granicach ich trwa³oœci mechanicz-
nej. Spe³niaj¹ na poziomie œwiatowym wymagania norm
zarówno z zakresu elektrotechniki, jak i ochrony œrodowiska.
Produkowane s¹ z zachowaniem wymagañ miêdzynarodowe-
go systemu zapewnienia jakoœci ISO 9001 oraz ISO 14001.

Do uzyskania ultraszybkiego dzia³ania we wszystkich
wy³¹cznikach wykorzystano zasadê bezprzechy³owej budowy
organów ruchomych zwi¹zanych z komorami wy³¹czaj¹cymi,
tzn. sztywnego mechanicznego sprzê¿enia styków rucho-
mych z dyskami impulsowych napêdów indukcyjno-dyna-
micznych wielkiej mocy, a tak¿e bardzo szybkie przekaŸniki
nadpr¹dowe sterowane bezpoœrednio polem magnetycznym
wytwarzanym przez pr¹d obwodu g³ównego.

Wy³¹czniki maj¹ sterowniki mikroprocesorowe ze œwia-
t³owodow¹ transmisj¹ sygna³ów. Sposoby sterowania wy-
³¹cznikiem (liczba i rodzaj sygna³ów steruj¹cych lub informa-
cyjnych) oraz zakresy pr¹dów zadzia³ania wyzwalaczy mog¹
byæ dostosowywane do wymagañ u¿ytkownika. Prócz tego
wy³¹czniki maj¹ unikatowy, autonomicznie dzia³aj¹cy, wielo-

Rys. 4. Porównanie typowych war-
toœci: pr¹du ograniczonego
I
c
, maksymalnej energii ma-

gnetycznej obwodu E
M
, ca³-

ki Joule’a I2t oraz energii
³uku EA, przyk³adowo osza-
cowanych dla warunków
zwarciowych w trakcji kole-
jowej (U

=
 = 3 kV, I

sp
 =

= 60 kA , s
i
 = 2 A/µs):

D - dla wy³¹cznika ultraszyb-
kiego, M - dla wy³¹cznika
magnetowydmuchowego

Zestawienie w formie graficznej
czterech parametrów, maj¹cych kluczo-
we znaczenie dla w³aœciwoœci eksplo-
atacyjnych wy³¹czników pokazano na
rysunku 4.

Z zestawieñ tych wynika, ¿e w po-
równaniu do klasycznych wy³¹czników
magnetowydmuchowych ultraszybkie
wy³¹czniki w przybli¿eniu maj¹ w typo-
wych warunkach zwarciowych:
l czas otwierania – ponad 5-krotnie

mniejszy,
l czas wy³¹czania – ponad 10-krotnie

mniejszy,
l pr¹d ograniczony – ponad 4-krotnie

mniejszy,
l wspó³czynnik ograniczania pr¹du –

ponad 4-krotnie mniejszy,
l maksymaln¹ energiê magnetyczn¹

obwodu – ponad 20-krotnie mniejsz¹,
l ca³kê Joule’a – ponad 250-krotnie

mniejsz¹,
l energiê ³uku wydzielan¹ w wy³¹czni-

ku – ponad 3000-krotnie mniejsz¹.
Parametry techniczne wy³¹czników

ultraszybkich s¹ zatem nieosi¹galne dla
klasycznych wy³¹czników magnetowyd-
muchowych, ze wzglêdu na relatywnie
ma³¹ szybkoœæ ich dzia³ania.
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funkcyjny system dwustronnej ochrony przeciwprzepiêciowej.
System ten skutecznie chroni obwody g³ówne zarówno od
przepiêæ zewnêtrznych (sieciowych), jak i wewnêtrznych
(odbiornikowych), które mog¹ byæ generowane w ró¿nych
stanach ³¹czeniowych odbiorników i s¹ równie¿ bardzo groŸ-
ne dla izolacji g³ównej, w tym zw³aszcza silników trakcyj-
nych.

Budowa wy³¹czników ultraszybkich
Uproszczone schematy ideowo-blokowe oraz zdjêcia wnêtrz
wy³¹czników, z uwidocznieniem g³ównych podzespo³ów, po-
kazano na rysunkach 5÷10. Analiza porównawcza schema-
tów poszczególnych wy³¹czników (rys. 5, 7, 9) wskazuje na
doœæ daleko posuniêt¹ unifikacjê podzespo³ów wszystkich
typów wy³¹czników, zw³aszcza pod wzglêdem zasad budo-
wy cz³onów zestykowych, zespo³ów zasilania napêdów, prze-
kaŸników nadpr¹dowych, ograniczników przepiêæ, czy te¿
systemu sterowania. Niemniej jednak z przeznaczenia wy-
³¹czników, determinuj¹cego ró¿ne ich wielkoœci napiêciowe
i pr¹dowe (tab. 1) oraz ró¿ne zasady dzia³ania, wynika ich
du¿e zró¿nicowanie konstrukcyjne (rys. 6, 8, 10).

Wy³¹cznik DCU [4, 7], przeznaczony do elektrycznych
zespo³ów trakcyjnych (ezt), dzia³a na zasadzie wy³¹czania
przeciwpr¹dem. Ma on dwukomorowy cz³on zestykowy ze
wspólnym dla obu komór napêdem indukcyjno-dynamicznym.

Rys. 6. G³ówne podzespo³y wy³¹cznika DCU: 1 - skrzynia podwa-
gonowa, 2 - zespó³ ³¹czeniowy, 3 - przekaŸnik nadpr¹do-
wy, 4 - dzielnik napiêcia zasilaj¹cego, 5 - sterownik tyry-
stora napêdu, 6 - cz³on zestykowy, 7 - tyrystor napêdu,
8 - przy³¹cze sterowania zewnêtrznego, 9 - zespó³ konden-
satorów komutacyjnych, 10 - zespó³ zwiernika kondensato-
rów, 11 - diody rewersyjne, 12 - sterowniki za³¹cznika,
13 - sterownik zamka cz³onu zestykowego, 14 - za³¹cznik
obwodu g³ównego, 15 - filtr diod rewersyjnych, 16 - zasi-
lacz impulsowy, 17 - kondensator napêdu, 18 - mikropro-
cesorowy sterownik wy³¹cznika, 19 - interfejs wejœcie-wyj-
œcie, 20 - zespó³ prowadnic monta¿owych, 21 - zespó³
ograniczników przepiêæ

Rys. 5. Schemat ideowo - blokowy wy³¹cznika DCU. CZ - cz³on zestykowy: komory
pró¿niowe KG - wy³¹czaj¹ca i KP - za³¹czaj¹ca, NIG - napêd indukcyjno-
-dynamiczny, ZIG - zamek z napêdem elektromagnesowym NZG, CPG - czuj-
nik po³o¿enia, LK - d³awik komutacyjny; ZNG - zespó³ zasilania napêdu: PNG
- przetwornica, DNG - dioda, TNG - tyrystor, CNG - kondensator; Z - za-
³¹cznik: KZ - komora pró¿niowa za³¹czaj¹ca, NEZ - napêd elektromagneso-
wy, CPZ - czujnik po³o¿enia; MZG, MNG, MEZ - modu³y steruj¹ce;
ZCK - zespó³ kondensatorów komutacyjnych: CK - kondensator, RK - opor-
nik; PI - przekaŸnik nadpr¹dowy; OP - zespó³ ograniczników przepiêæ: OPZ
- zewnêtrznych, OPW - wewnêtrznych, OPD - diody zwrotne; L - ³¹cza œwia-
t³owodowe, MSW - mikroprocesorowy sterownik wy³¹cznika z interfejsem
wejœcie - wyjœcie IWW, zewnêtrzne sygna³y: I/O - za³¹czaj¹co-wy³¹czaj¹cy,
KZ - kasowania zwarcia, SG -stanu gotowoœci, SZ - stanu za³¹czenia; pr¹-
dy: i - g³ówny, ipp - przeciwpr¹d, iop - pr¹d ogranicznika przepiêæ, UP - na-
piêcie pomocnicze; zaciski przy³¹czowe g³ówne: 1 - sieciowy, 2 - odbiorni-
kowy, 3 - uziomowy

Podczas pracy napêdu komora KG jest otwierana bezprze-
chy³owo, a komora KP jest zamykana ze œciœle okreœlonym
opóŸnieniem. Schemat wy³¹cznika DCU pokazano na ry-
sunku 5.

W stanie pocz¹tkowym komora za³¹czaj¹ca KZ oraz ko-
mora KP s¹ otwarte, a komora KG zamkniêta. Jeœli do wy-
³¹cznika do³¹czone s¹ napiêcia sieci 3 kV oraz pomocnicze
UP, to kondensator CK ³aduje siê do napiêcia sieci, a kon-
densator CNG do napiêcia roboczego, przygotowuj¹c wy³¹cz-
nik do pracy. Po podaniu sygna³u za³¹czaj¹cego I nastêpuje
zamkniêcie za³¹cznika Z, który za³¹cza obwód g³ówny.
W przypadku zwarcia pr¹d i wzrasta, po zadzia³aniu przekaŸ-
nika nadpr¹dowego PI napêd NIG najpierw otwiera komorê
KG, po czym zamyka komorê KP za³¹czaj¹c¹ przeciwpr¹d ipp.
Zamek ZIG blokuje komory w tym po³o¿eniu. Po wy³¹czeniu
przeciwpr¹dem i roz³adowaniu energii magnetycznej w spo-
sób opisany na wstêpie, z zadanym opóŸnieniem bezpr¹do-
wo otwiera siê komora za³¹czaj¹ca KZ, po czym otwiera siê
zamek ZIG powoduj¹c otwarcie komory KP, zamkniêcie ko-
mory KG i ponowne na³adowanie kondensatora CK. Wów-
czas wy³¹cznik jest przygotowany do kolejnego za³¹czenia
obwodu. Przebiegi ³¹czeniowe pr¹dów i napiêæ, ilustruj¹ce
pracê wy³¹cznika, pokazano na rysunku 1a. Zamontowany
w skrzyni podwagonowej ezt wy³¹cznik DCU i jego podze-
spo³y pokazano na rysunku 6.



8484848484

7-8/ 2000

Rys. 8. G³ówne podzespo³y wy³¹cznika DCL: 1 - ogranicznik prze-
piêæ zewnêtrznych, 2 - zespó³ kondensatorów napêdów
indukcyjno-dynamicznych, 3 - diody zwrotne napêdów in-
dukcyjno-dynamicznych, 4 - tyrystory napêdów indukcyjno-
dynamicznych, 5 - cz³on zestykowy, 6 - za³¹cznik przeciw-
pr¹du, 7 - zespó³ diod rewersyjnych, 8 - filtry diod
rewersyjnych, 9 - za³¹cznik obwodu g³ównego, 10 - inter-
fejs wejœcie-wyjœcie, 11 - mikroprocesorowy sterownik
wy³¹cznika, 12 - filtr wejœciowy zasilacza, 13 - zasilacz,
14 - zespó³ kondensatorów komutacyjnych

Rys. 7. Schemat ideowo-blokowy wy³¹cznika DCL. ZP - za³¹cznik przeciwpr¹du; NIP,
NIZ - napêdy indukcyjno-dynamiczne; ZNP, ZNZ - zespo³y zasilania napê-
dów: PNP, PNZ - przetwornice, DNP, DNZ - diody, TNP, TNZ - tyrystory, CNP,
CNZ - kondensatory; MNP, MNZ, MZZ - modu³y steruj¹ce; ZIZ - zamek
za³¹cznika z napêdem elektromagnesowym NZZ; pozosta³e oznaczenia jak
na rysunku 5

Wy³¹cznik sk³ada siê z trzech zespo³ów powi¹zanych
funkcjonalnie i po³¹czonych elektrycznie, lecz niezale¿nych
mechanicznie: zespo³u ³¹czeniowego 2, zespo³u kondensa-
tora komutacyjnego 9 i zespo³u ogranicznika przepiêæ ze-
wnêtrznych 21. Wszystkie trzy zespo³y s¹ fabrycznie przy-
gotowywane do monta¿u w skrzyni ezt. Zespó³ ³¹czeniowy,
zawieraj¹cy wszystkie podzespo³y wy³¹cznika wed³ug rysun-
ku 5, z wyj¹tkiem ZCK i OP, jest zmontowany w zwartej obu-
dowie, wyposa¿onej w rolkowe prowadnice umo¿liwiaj¹ce
jego wysuwanie po szynach prowadz¹cych szkieletu mon-
ta¿owego, instalowanego uprzednio w skrzyni podwagono-
wej ezt. Wymiary obudowy i szkieletu s¹ dostosowane do
przestrzeni monta¿owej w tych skrzyniach. Po zainstalowa-
niu szkieletu w skrzyni, monta¿ wy³¹cznika sprowadza siê do
umiejscowienia zespo³ów 21 i 9 oraz wsuniêcia i zabloko-
wania na prowadnicach zespo³u 2, a nastêpnie dokonania
kilku odpowiednich po³¹czeñ elektrycznych ich zacisków. Jest
to bardzo korzystne z oczywistych wzglêdów eksploata-
cyjnych.

Wy³¹cznik wspó³pracuje tak¿e z dodatkowym zespo³em
zwiernika kondensatorów 10 zapewniaj¹cym szybkie roz³ado-
wanie kondensatorów, ze sta³¹ czasow¹ poni¿ej 1 s. Bez
uziemnika samoistne roz³adowanie tych kondensatorów trwa
wielokrotnie d³u¿ej. Napêd zwiernika jest sprzê¿ony z pokry-
w¹ skrzyni ezt, co gwarantuje pe³ne bezpieczeñstwo w przy-
padku jakichkolwiek prac w tej skrzyni.

Wy³¹cznik DCL [5, 9] przeznaczony do lokomotyw elek-
trycznych równie¿ dzia³a na zasadzie wy³¹czania przeciwpr¹-
dem. Schemat wy³¹cznika DCL pokazano na rysunku 7.

Ze wzglêdu na moce lokomotyw znacznie wiêksze od
mocy ezt, wy³¹czniki DCL maj¹ znamionowe pr¹dy ci¹g³e
znacznie wiêksze od DCU (tab. 1). Du¿e przekroje torów
pr¹dowych komór pró¿niowych i ich przy³¹czy sprawiaj¹,
¿e masy organów ruchomych s¹ znaczne. W celu uzyska-
nia ultraszybkiego dzia³ania wy³¹cznika, niezbêdne jest wiêc
rozdzielenie mas organów ruchomych komór pró¿niowych
KG i KP, tj. zastosowanie oddzielnych napêdów indukcyjno-
-dynamicznych do ka¿dej z tych komór. Równie¿ komora KZ
ma napêd indukcyjno-dynamiczny. Cz³on zestykowy CZ i za-
³¹cznik Z s¹ ³¹cznikami zamkowymi o podobnej konstrukcji,
ale o odwrotnej dynamice i funkcjach. Cz³on zestykowy CZ
jest otwierany napêdem i blokowany zamkiem w po³o¿eniu
otwarcia, a za³¹cznik Z jest zamykany napêdem i blokowa-
ny zamkiem w po³o¿eniu zamkniêcia. Za³¹cznik przeciwpr¹-
du ZP jest ³¹cznikiem bezzamkowym o trwa³ym po³o¿eniu
otwarcia. Wszystkie trzy napêdy uruchamiane s¹ za pomoc¹
bliŸniaczych zespo³ów zasilaj¹cych. Podczas pracy napêdów
komora KZ, maj¹ca przechy³ styków, jest zamykana na czas
nieokreœlony (do otwarcia zamka ZIZ po samoczynnym lub
zamierzonym wy³¹czeniu), komora KG jest otwierana bez-
przechy³owo na œciœle okreœlony czas (do otwarcia zam-
ka ZIG pod wp³ywem sterownika MSW), komora KP jest
impulsowo zamykana ze œciœle okreœlonym opóŸnieniem
wzglêdem otwarcia siê komory KG. Tak wiêc w wy³¹czniku
zosta³o wyeliminowane mechaniczne sprzê¿enie komór KG
i KP, którego funkcja zosta³a przejêta przez sterownik MSW
wymuszaj¹cy potrzebn¹ sekwencjê dzia³ania napêdów cz³o-



8585858585

7-8/ 2000

nu zestykowego CZ, za³¹cznika przeciwpr¹du ZP oraz za³¹cz-
nika Z. Opis procesu wy³¹czania jest analogiczny do poda-
nego dla wy³¹cznika DCU i pokazanego na rysunku 1a. Wy-
³¹cznik DCL i jego podzespo³y pokazano na rysunku 8.

Wy³¹cznik ma wymiary dostosowane do przestrzeni
monta¿owej w lokomotywie. Jego obudowa jest trójsegmen-
towa. Poszczególne segmenty s¹ oddzielone p³ytami odci-
naj¹cymi i ekranuj¹cymi, stanowi¹cymi zarazem konstrukcjê
noœn¹. Górn¹ czêœæ wy³¹cznika stanowi modu³ ³¹czeniowy
i przeciwprzepiêciowy, w sk³ad którego wchodz¹ podzespo-
³y 1÷6. Modu³ zasilania i sterowania, umieszczony w œrod-
kowej czêœci wy³¹cznika, tworz¹ podzespo³y 7÷13. Modu³
kondensatorów komutacyjnych 14 umieszczony jest w dol-
nej czêœci wy³¹cznika. Ograniczniki przepiêæ zewnêtrznych
zosta³y umieszczone na szczytowej œcianie obudowy wy³¹cz-
nika. Po³¹czenia elektryczne poszczególnych podzespo³ów
wy³¹cznika (rys. 7) s¹ w miarê potrzeb ekranowane, tory
s³abopr¹dowe s¹ separowane od silnopr¹dowych. Tory ste-
ruj¹ce prowadzone s¹ wydzielonymi magistralami œwiat³o-
wodowymi. Takie rozwi¹zanie zapewnia skuteczne wyelimi-
nowanie oddzia³ywania obwodów silnopr¹dowych na
pozosta³e podzespo³y wy³¹cznika.

Wy³¹cznik DCH [6, 8], przeznaczony do elektrycznych
pojazdów trakcji miejskiej, dzia³a na zasadzie komutacji wy-
muszonej przez hybrydowy system pró¿niowo-tranzystorowy.
Schemat wy³¹cznika DCH pokazano na rysunku 9.

Podobnie jak w przypadku wy³¹cznika DCU, wy³¹cznik
DCH ma dwukomorowy cz³on zestykowy ze wspólnym dla
obu komór napêdem indukcyjno-dynamicznym. Wy³¹cznik ma
tak¿e cz³on pó³przewodnikowy w postaci tranzystora IGBT.
Wspó³praca tych cz³onów odbywa siê w uk³adzie tzw. hy-
brydy szeregowo-równoleg³ej, w której jedna z komór pró¿-
niowych jest zbocznikowana przyrz¹dem pó³przewodnikowym
mocy tworz¹cym uk³ad przejmowania i wy³¹czania pr¹du,
a druga umo¿liwia po wy³¹czeniu galwaniczne odciêcie od-
biornika od Ÿród³a zasilania. W stanie pocz¹tkowym komory
KG i KP s¹ otwarte. Jeœli do wy³¹cznika do³¹czone jest na-
piêcie pomocnicze UP, to kondensator CNG ³aduje siê do na-
piêcia roboczego, przygotowuj¹c wy³¹cznik do pracy. Po
podaniu sygna³u za³¹czaj¹cego I nastêpuje otwarcie zamka
ZIG, zamkniêcie obydwu komór i za³¹czenie obwodu g³ów-
nego. W przypadku zwarcia pr¹d i wzrasta, po zadzia³aniu
przekaŸnika nadpr¹dowego PI napêd NIG równoczeœnie
otwiera komory KG i KP, po czym z zadanym opóŸnieniem
jest impulsowo za³¹czany tranzystor IGBT (na czas rzêdu
100 µs). Zamek ZIG blokuje komory w po³o¿eniu otwarcia.
Wy³¹cznik jest przygotowany do kolejnego za³¹czenia obwo-
du po ponownym na³adowaniu kondensatora CNG. Proces
wy³¹czania i roz³adowywania energii magnetycznej przebie-
ga w sposób opisany na wstêpie i pokazany na rysunku 1b.
Wy³¹cznik DCH i jego podzespo³y przedstawiono na rysun-
ku 10.

Wy³¹cznik ma budowê modu³ow¹ i sk³ada siê z piêciu
przedzia³ów konstrukcyjnych oddzielonych p³ytami monta¿o-
wymi, powi¹zanych funkcjonalnie i po³¹czonych elektrycznie,
umieszczonych we wspólnej uszczelnionej obudowie z jed-
nostronnie wyprowadzonymi przy³¹czami g³ównymi oraz wie-

Rys. 10. G³ówne podzedpo³y wy³¹cznika DCH: 1 - przy³¹cze sterowania zewnêtrz-
nego, 2 - filtr diod rewersyjnych, 3 - diody rewersyjne, 4 - filtr tranzystora
IGBT, 5 - cz³on zestykowy, 6 - pró¿niowa komora wy³¹czaj¹ca, 7 - pró¿nio-
wa komora odcinaj¹ca, 8 - kondensatory napêdu, 9 - magistrala œwiat³o-
wodowa, 10 - przetwornica, 11 - ogranicznik przepiêæ zewnêtrznych,
12 - sterownik tranzystora IGBT, 13 - tranzystor IGBT, 14 - tyrystor napêdu,
15 - zamek cz³onu zestykowego, 16 - napêd indukcyjno-dynamiczny,
17 - zasilacz, 18 - sterownik tyrystora napêdu, 19 - mikroprocesorowy ste-
rownik wy³¹cznika, 20 - interfejs wejœcie-wyjœcie

Rys. 9. Schemat ideowo - blokowy wy³¹cznika DCH. ZTR - zespó³ tranzystora IGBT,
MTR - modu³ steruj¹cy. Pozosta³e oznaczenia jak na rysunku 5

lowtykowym z³¹czem wi¹zki steruj¹cej. S¹ to przedzia³y (od
lewej) zespo³u:
l ograniczania przepiêæ,
l tranzystora IGBT,
l zespo³u ³¹czeniowego,
l kondensatorów napêdu
l sterowania, blokad i zabezpieczeñ.

Takie rozwi¹zanie konstrukcyjne wynika z przeznaczenia
wy³¹cznika i u³atwia jego monta¿ pod pojazdem trakcyjnym
lub na jego dachu.

Szerszy opis zasad dzia³ania i budowy wy³¹czników wy-
kracza poza zakres niniejszej publikacji i jest podany we
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wczeœniejszych publikacjach autorów [1÷6] i opisach pa-
tentowych [7÷9].

Parametry znamionowe nowej generacji wy³¹czników ul-
traszybkich zestawiono w tablicy 1.

Korzyœci ekonomiczne wynikaj¹ce ze stosowania
wy³¹czników ultraszybkich
Oprócz wymienionych walorów technicznych wy³¹czników
ultraszybkich, nale¿y podkreœliæ inne korzyœci wynikaj¹ce z ich
stosowania. Dziêki bardzo du¿ej trwa³oœci ³¹czeniowej w wa-
runkach zwarciowych, jeden wy³¹cznik ultraszybki stanowi
równowa¿nik eksploatacyjny co najmniej kilku klasycznych
wy³¹czników magnetowydmuchowych, eliminuj¹c koniecz-
noœæ ich zakupu w ca³ym okresie jego eksploatacji. Oszczêd-
noœci z tego tytu³u ma nabywca. Nale¿y do tego dodaæ
niemo¿liwe do okreœlenia oszczêdnoœci wynikaj¹ce z bezob-
s³ugowej pracy wy³¹czników ultraszybkich, mniejszej rozle-
g³oœci uszkodzeñ urz¹dzeñ elektrycznych przy zwarciach, sku-
tecznoœci ochrony przeciwprzepiêciowej i ograniczenia
zak³óceñ ruchu pojazdów, a w szczególnoœci z ograniczenia
liczby awarii silników napêdowych. Zdecydowane ogranicze-
nie liczby i skutków awarii oznacza zarazem wzrost nieza-
wodnoœci taboru trakcyjnego, poprawê p³ynnoœci ruchu
i zwiêkszenie bezpieczeñstwa pasa¿erów. Prócz tego zinte-
growany system ograniczania przepiêæ zastosowany w wy-
³¹cznikach ultraszybkich eliminuje koniecznoœæ stosowania in-
nych odgromników w pojazdach trakcyjnych, a wiêc i prace
modernizacyjne w tym zakresie staj¹ siê zbêdne. Oszczêd-Oszczêd-Oszczêd-Oszczêd-Oszczêd-
noœci te bêd¹ siê knoœci te bêd¹ siê knoœci te bêd¹ siê knoœci te bêd¹ siê knoœci te bêd¹ siê kumulowa³y g³ównie u u¿ytkumulowa³y g³ównie u u¿ytkumulowa³y g³ównie u u¿ytkumulowa³y g³ównie u u¿ytkumulowa³y g³ównie u u¿ytkownikówownikówownikówownikówowników,
stanowi¹c istotny czynnik obni¿aj¹cy koszty eksploatacyjne
systemów trakcji elektrycznej.

PPPPPodstawowy wskodstawowy wskodstawowy wskodstawowy wskodstawowy wskaŸnik, jakim s¹ ³¹czne kaŸnik, jakim s¹ ³¹czne kaŸnik, jakim s¹ ³¹czne kaŸnik, jakim s¹ ³¹czne kaŸnik, jakim s¹ ³¹czne koszty eksoszty eksoszty eksoszty eksoszty eks-----
ploatacyjne wy³¹czników ultraszybkich w przeliczeniu naploatacyjne wy³¹czników ultraszybkich w przeliczeniu naploatacyjne wy³¹czników ultraszybkich w przeliczeniu naploatacyjne wy³¹czników ultraszybkich w przeliczeniu naploatacyjne wy³¹czników ultraszybkich w przeliczeniu na
kkkkkoszt jednokrotnego wy³¹czenia zwarcia, bêdzie wielooszt jednokrotnego wy³¹czenia zwarcia, bêdzie wielooszt jednokrotnego wy³¹czenia zwarcia, bêdzie wielooszt jednokrotnego wy³¹czenia zwarcia, bêdzie wielooszt jednokrotnego wy³¹czenia zwarcia, bêdzie wielo-----
krotnie ni¿szy ni¿ w przypadkkrotnie ni¿szy ni¿ w przypadkkrotnie ni¿szy ni¿ w przypadkkrotnie ni¿szy ni¿ w przypadkkrotnie ni¿szy ni¿ w przypadku wy³¹czników klasycznychu wy³¹czników klasycznychu wy³¹czników klasycznychu wy³¹czników klasycznychu wy³¹czników klasycznych.

Tendencje rozwojowe
Nowa generacja ultraszybkich wy³¹czników pr¹du sta³ego
bêdzie pokrywaæ potrzeby taboru trakcji elektrycznej i ewen-
tualnych zastosowañ pokrewnych. Nader istotne s¹ równie¿
potrzeby energetyki trakcyjnej i ró¿norodnych zastosowañ
przemys³owych. Jest to niezwykle wa¿ny, wartoœciowy
i ch³onny rynek zbytu dla ultraszybkich wy³¹czników wielko-
pr¹dowych. Dlatego w najbli¿szej przysz³oœci planowane jest
opracowanie kolejnych rodzin wy³¹czników ultraszybkich:
l DCN-T – dla podstacji trakcji miejskiej, górniczej:

U= = 250; 800 V; Ith = 1,25; 2; 3,15 kA,
l DCN – dla podstacji trakcji kolejowej:

U= = 3 kV; Ith = 2,5; 3,15 kA,
l DCI-S – dla specjalnych zastosowañ przemys³owych:

U= = 1,5÷7,2 kV; Ith = 1,25÷2,5 kA.

Uwagi koñcowe
Nowa generacja ultraszybkich wy³¹czników pr¹du sta³ego,
przy wsparciu finansowym KBN, zosta³a opracowana nauko-
wo przez Instytut Aparatów Elektrycznych Politechniki £ódz-
kiej, we wspó³pracy z ABB Zwar S.A. oraz ZAE WOLTAN
Sp. z o.o. ABB Zwar S.A. jest producentem finalnym wy-
³¹czników DCU i DCL dla trakcji kolejowej, natomiast ZAE
WOLTAN Sp. z o.o. jest producentem finalnym wy³¹czników
DCH dla trakcji miejskiej. Obie fabryki kooperuj¹ w zakresie
produkcji i dostaw specjalistycznych podzespo³ów i elemen-

Tablica 1
G³ówne parametry znamionowe wy³¹cznikówG³ówne parametry znamionowe wy³¹cznikówG³ówne parametry znamionowe wy³¹cznikówG³ówne parametry znamionowe wy³¹cznikówG³ówne parametry znamionowe wy³¹czników

PPPPParametrarametrarametrarametrarametr DCUDCUDCUDCUDCU DCLDCLDCLDCLDCL DCHDCHDCHDCHDCH

Napiêcie izolacji Ui 4 kV 4 kV 800 V

Napiêcie ³¹czeniowe U
=

3 kV 3 kV 250 V; 800 V

Napiêcie pomocnicze U
a

110 V 110 V 24 V; 40 V

Pr¹d ci¹g³y Ith 250 A; 400 A 1 kA; 1,6; 2 kA 250 A; 400 A

Pr¹d wy³¹czalny Isp 60 kA 60 kA 60 kA

Stromoœæ s
i
 wzrostu pr¹du I

sp
≤ 2 A/µs ≤ 2 A/µs ≤ 3 A/µs

Czas otwierania to ≤ 400 µs ≤ 500 µs ≤ 400 µs

Czas wy³¹czania tb ≤ 2 ms ≤ 2 ms ≤ 1 ms

Pr¹d ograniczony I
c

5 kA 7 kA 3,6 kA

Wspó³czynnik ograniczania pr¹du C I
c
/I

sp
 ≤ 0,08 I

c
/I

sp
 ≤ 0,12 I

c
/I

sp
 ≤ 0,06

Ca³ka Joule’a I2t ≤ 2·104 A2s ≤ 105 A2s ≤ 104 A2s

Poziom ograniczania przepiêæ um ≤ 9 kV ≤ 9 kV ≤ 2,5 kV

Trwa³oœæ mechaniczna n
m

> 2·104 c. > 2·104 c > 2·104 c

Zwarciowa trwa³oœæ ³¹czeniowa nz > 104 c. Z-W > 5·103 c. Z-W > 2·104 c. Z-W

Zakres temperatur [°C] –30÷+40 –30÷+40 –30÷+40

Wysokoœæ n.p.m. [m] do 1500 do 1500 do 1500

Wymiary [mm]* 530×925×1011 1945×540×705 450×950×350

Masa wy³¹cznika [kg]* 200 350 75

* Wielkoœci mog¹ siê zmieniaæ w zale¿noœci od wykonania, przeznaczenia i wyposa¿enia wy³¹cznika.

tów wy³¹czników. Wy³¹czniki dla ezt,
we wczeœniejszej wersji DCV, s¹
w eksploatacji od 1996 r. Opisana naj-
nowoczeœniejsza, wysuwna wersja
DCU jest oferowana na rynku krajo-
wym i na eksport od grudnia 1999 r.
Wed³ug zamierzeñ producentów, seria
informacyjna wy³¹czników DCH bêdzie
poddana eksploatacji doœwiadczalnej
i po uzyskaniu stosownych certyfika-
tów bêdzie oferowana na rynku krajo-
wym w II po³owie 2000 r. Jest obec-
nie produkowana seria informacyjna
wy³¹czników DCL. Po przejœciu sto-
sownych badañ i uzyskaniu wymaga-
nych certyfikatów, wy³¹czniki DCL
bêd¹ oferowane na rynku krajowym
w IV kwartale 2000 r. Równoczeœnie
wszystkie wy³¹czniki bêd¹ oferowane
na rynkach œwiatowych w sieci mar-
ketingowej ABB.

Ultraszybkie wy³¹czniki typu DCU,
DCH i DCL, to najszybciej dzia³aj¹ce
i najskuteczniej ograniczaj¹ce pr¹dy
zwarciowe trakcyjne wy³¹czniki tabo-
rowe na œwiecie. Œwiatowe i krajowe
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krêgi specjalistów bardzo wysoko oceniaj¹ tê najnowocze-
œniejsz¹ obecnie technikê ultraszybkiego wy³¹czania silnych
pr¹dów sta³ych, czego wyrazem s¹ liczne wyró¿nienia uzy-
skane przez wy³¹czniki. Ka¿da z trzech tworz¹cych now¹
generacjê rodzin wy³¹czników DCV/DCU, DCH i DCL uzyska-
³a Z³ote Medale, w tym jeden z wyró¿nieniem, kolejno na
45., 47. i 48. Œwiatowych Wystawach Wynalazczoœci,
Badañ Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS EUREKA”
w latach 1996, 1998 i 1999, a tak¿e ³¹cznie 14 innych g³ów-
nych nagród i wyró¿nieñ miêdzynarodowych i krajowych.
Szczególne znaczenie maj¹ trzy g³ówne nagrody uzyskane
w 1999 r. i 2000 r. od u¿ytkowników wy³¹czników za naj-
lepszy produkt dla potrzeb PKP (DCU, DCL) i za wybitne osi¹-
gniêcia w dziedzinie trakcji elektrycznej (DCU, DCH i DCL).
12 czerwca 2000 r12 czerwca 2000 r12 czerwca 2000 r12 czerwca 2000 r12 czerwca 2000 r. nowa generacja wy³¹czników zosta³a. nowa generacja wy³¹czników zosta³a. nowa generacja wy³¹czników zosta³a. nowa generacja wy³¹czników zosta³a. nowa generacja wy³¹czników zosta³a
laureatem Nagrody Gospodarczej Plaureatem Nagrody Gospodarczej Plaureatem Nagrody Gospodarczej Plaureatem Nagrody Gospodarczej Plaureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w krezydenta RP w krezydenta RP w krezydenta RP w krezydenta RP w ka-a-a-a-a-
tegorii „tegorii „tegorii „tegorii „tegorii „Wynalazek w dziedzinie produktu lub technoloWynalazek w dziedzinie produktu lub technoloWynalazek w dziedzinie produktu lub technoloWynalazek w dziedzinie produktu lub technoloWynalazek w dziedzinie produktu lub technolo-----
gii”gii”gii”gii”gii” (rys. 11).

Technika ultraszybkiego wy³¹czania pr¹dów sta³ych ma
ogromne znaczenie perspektywiczne dla rozwoju trakcji elek-
trycznej. Likwiduje jedn¹ z wa¿nych barier ograniczaj¹cych
rozwój uk³adów pó³przewodnikowych w napêdach trak-
cyjnych, umo¿liwiaj¹c niezwykle skuteczn¹ ochronê taboru
trakcyjnego i wprowadzanych coraz szerzej do praktyki
pó³przewodnikowych urz¹dzeñ do rozruchu i hamowania im-
pulsowego oraz rekuperacji energii. Bêdzie ona przez lata
przynosiæ znacz¹ce korzyœci ekonomiczne u¿ytkownikom
i otwieraæ nowe mo¿liwoœci eksportowe, stawiaj¹c produ-
centów wy³¹czników ultraszybkich w czo³ówce œwiatowej.

Autorzy niniejszego artyku³u serdecznie dziêkuj¹ wspó³twór-
com wy³¹czników z ABB ZWAR w Warszawie oraz ZAE
WOLTAN w £odzi za wspó³pracê, dziêki której nowa gene-
racja ultraszybkich wy³¹czników pr¹du sta³ego w niedalekiej
przysz³oœci pojawi siê w komplecie na rynkach krajowych
i zagranicznych.

q
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New generation of ultra-high-New generation of ultra-high-New generation of ultra-high-New generation of ultra-high-New generation of ultra-high-speed current-limiting speed current-limiting speed current-limiting speed current-limiting speed current-limiting circircircircir-----
cuit - breakcuit - breakcuit - breakcuit - breakcuit - breakers for electric traction vehicles of directers for electric traction vehicles of directers for electric traction vehicles of directers for electric traction vehicles of directers for electric traction vehicles of direct
currentcurrentcurrentcurrentcurrent
The winner of the Economic Prize of the President of the Repu-
blic of Poland in the category „The Best Invention of Product or
Technological Development” in 2000.
New generation of d. c. circuit - breakers, consisting of three c. b.
families of DCU, DCL and DCH type, is designed for rail and urban
traction vehicles (traction units, locomotives, trams, trolley buses
etc.). Ultra-high-speed circuit - breakers are a world novelty. There
are no structural equivalents at the world markets yet. Their prin-
ciples of operation are completely different from the classic cir-
cuit - breakers principle of operation, till employed in traction ve-
hicles. Technical parameters of ultra-high-speed circuit - breakers
are unobtainable for classic circuit - breakers. Ultra-high-speed

Rys. 11. Statuetka Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kate-
gorii „Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii”,
12 czerwca 2000 r.
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circuit - breakers are at the present moment, the most efficient
circuit - breakers for rail and urban traction vehicles in the world.
They are also completely neutral for environment. They fully meet
both electromechanical and environmental world standards. Ultra-
high-speed circuit - breakers considerably limit the number and
effects of damages. It means the increase of reliability of traction
vehicles, improvement in traffic smoothness and better safety for
passengers. These circuit breakers are offered at the world mar-
kets via ABB marketing net. New generation of d. c. circuit - bre-
akers was rewarded with 17 awards of world or national class.

Autorzy
Prof. nadzw. dr hab. n. t. in¿. MAREK BARTOSIK

jest dyrektorem Instytutu Aparatów Elektrycznych Politechniki £ódz-
kiej i kierownikiem Zespo³u Naukowego £¹czników Pró¿niowych
i Energoelektronicznych. Jest cz³onkiem Sekcji Wielkich Mocy Ko-
mitetu Elektrotechniki PAN, cz³onkiem Sekcji T10A „Elektrotechni-
ka” Komitetu Badañ Naukowych, cz³onkiem Zespo³u Doradców Na-
ukowych firmy ALSTOM - KONSTAL S.A.

Dr n. t. in¿. RYSZARD LASOTA
jest adiunktem w Instytucie Aparatów Elektrycznych Politechniki
£ódzkiej oraz cz³onkiem Zespo³u Naukowego £¹czników Pró¿nio-
wych i Energoelektronicznych.

Dr n. t. in¿. FRANCISZEK WÓJCIK
jest adiunktem w Instytucie Aparatów Elektrycznych Politechniki
£ódzkiej i zastêpc¹ dyrektora Instytutu oraz cz³onkiem Zespo³u Na-
ukowego £¹czników Pró¿niowych i Energoelektronicznych.

Zainteresowania naukowe tego zespo³u specjalistów koncentruj¹
siê na teorii i technice ³¹czenia silnych pr¹dów sta³ych i przemien-
nych w powietrzu i w pró¿ni, w szczególnoœci na ultraszybkich
metodach ograniczania pr¹dów zwarciowych i przepiêæ ³¹czenio-
wych oraz na zasadach dzia³ania i budowy ultraszybkich wy³¹cz-
ników pró¿niowych i hybrydowych pr¹du sta³ego.

Informacje o twórcach i producentach wy³¹czników
Instytut Aparatów Elektrycznych Politechniki £ódzkiej
(za³. 1949)
G³ówne kierunki badañ: elektroenergetyczne i trakcyjne apa-
raty ³¹czeniowe, zastosowania komputerów w in¿ynierii urz¹-
dzeñ elektrycznych, elektrotechnologia ochrony œrodowiska.
Tematyka badañ podstawowych: teoria zjawisk ³¹czeniowych
i zestykowych, wy³¹czanie w pró¿ni pr¹dów sta³ych, teoria
i diagnostyka plazmy ³ukowej, interakcja plazmy ³ukowej i pól
magnetycznych, komputerowa symulacja oddzia³ywañ elek-
tromagnetycznych w urz¹dzeniach elektrycznych, kompute-
rowe wspomaganie projektowania aparatów, warystory

z tlenków metali, plazmowa piroliza wysokotoksycznych od-
padów.
Tematyka badañ stosowanych: nowe metody ograniczania
pr¹dów zwarciowych i przepiêæ ³¹czeniowych, ultraszybkie
wy³¹czniki pr¹du sta³ego; zestykowe, pó³przewodnikowe
i hybrydowe oraz urz¹dzenia ³¹czeniowe, ultraszybkie napê-
dy wy³¹czników; materia³y stykowe; elektryczne technologie
i urz¹dzenia dla ochrony œrodowiska, badania aparatów i roz-
dzielnic niskonapiêciowych.

ABB Zwar S.A. w Warszawie (za³. 1918) – finalny
producent wy³¹czników DCU i DCL
ABB Zwar jest wiod¹cym producentem aparatury rozdziel-
czej wysokich i œrednich napiêæ w Polsce. Firma posiada
certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
Profil produkcji:
– aparatura wysokich napiêæ: wy³¹czniki, od³¹czniki, uziem-

niki, napêdy do od³¹czników i uziemników, przek³adniki
WN, ograniczniki przepiêæ;

– aparatura œrednich napiêæ: rozdzielnice i stacje transfor-
matorowe, wy³¹czniki wnêtrzowe i napowietrzne, roz³¹cz-
niki wnêtrzowe i napowietrzne, przek³adniki napowietrzne
i wnêtrzowe pr¹dowe i napiêciowe, od³¹czniki wnêtrzo-
we i napowietrzne, ograniczniki przepiêæ, reklozery, stycz-
niki, bezpieczniki;

– przek³adniki pr¹dowe i ograniczniki przepiêæ NN;
– kolejowa aparatura trakcyjna.
Obecnie firma rozszerza swoj¹ dzia³alnoœæ o kompleksowe
us³ugi serwisowe i modernizacyjne istniej¹cych rozdzielni,
organizowanie prac remontowych i utylizacjê odpadów.

Zak³ad Aparatury Elektrycznej WOLTAN Sp. z o.o.
w £odzi (za³. 1908) – wspó³producent wy³¹czników
DCU i DCL, finalny producent wy³¹czników DCH
Profil produkcji: aparaty i urz¹dzenia elektryczne dla trakcji
kolejowej i miejskiej: styczniki, przekaŸniki, rozruszniki, na-
stawniki, oporniki; ultraszybkie wy³¹czniki hybrydowe (pró¿-
niowo-tranzystorowe) pr¹du sta³ego typu DCH dla tramwa-
jów i trolejbusów; g³ówne podzespo³y (pró¿niowy cz³on
zestykowy i za³¹cznik) ultraszybkich wy³¹czników pr¹du sta-
³ego typu DCU dla elektrycznych zespo³ów trakcyjnych i typu
DCL dla lokomotyw; zestawy tablicowe niskiego i wysokie-
go napiêcia pr¹du sta³ego; pó³przewodnikowe przetwornice
oraz uk³ady rozruchu impulsowego i hamowania odzyskowe-
go dla tramwajów i trolejbusów.
ZAE WOLTAN posiada certyfikat ISO 9001.


