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Badania trakcyjnych izolatorów kompozytowych 3 KV DC

Informację opracował Wiesław MAJEWSKI1

Streszczenie 

Informacja dotyczy badań nowego typu izolatorów trakcyjnych 3 kV DC wprowadzanych do eksploatacji. Są to izolatory, 
w których jako izolację zastosowano kompozyty zamiast porcelany elektrotechnicznej. Zmiana materiału izolacyjnego 
spowodowała zmianę metodyki badań laboratoryjnych. Nowe izolatory wykazują pozytywne właściwości i kwalifi kują się 
do eksploatacji w sieci jezdnej kolejowej.

Słowa kluczowe: izolatory kompozytowe, izolatory do sieci trakcyjnej 3 kV DC

1 Mgr inż.; Instytut Kolejnictwa, Zakład Elektroenergetyki; e-mail: wmajewski@ikolej.pl.

1. Wstęp

Kolejowa sieć jezdna 3 kV DC składa się z kilku podze-
społów konstrukcyjnych, do których można zaliczyć: prze-
wody miedziane, wysięgniki, uchwyty i zaciski ze stali lub 
miedzi (służące po przestrzennego rozmieszczenia przewo-
dów), urządzenia naprężające i izolatory trakcyjne. W infor-
macji opisano badania izolatorów, w których jako materiał 
izolacyjny zastosowano kompozyty z tworzyw sztucznych. 
W budowie izolatorów trakcyjnych są to nowe materiały, za-
stępujące stosowaną od początków elektryfi kacji porcelanę 
elektrotechniczną. Należy dodać, że w sieciach energetycz-
nych prądu przemiennego stosowane są również izolatory 
kompozytowe o podobnej konstrukcji.

Izolatory utrzymują w stałej pozycji górną sieć jezdną i są 
mocowane bezpośrednio do konstrukcji wsporczych. Są ob-
ciążone siłami mechanicznymi ściskającymi lub rozciągającymi 
oraz izolują sieć pod napięciem od uszynionych słupów. 

2. Przedmiot badań

Przedmiotem badań były izolatory kompozytowe wy-
produkowane przez krajowych wytwórców, przewidziane 
do zastąpienia izolatorów z porcelany elektrotechnicznej 
w górnej sieci jezdnej. W celu zachowania pełnej wymien-
ności izolatorów ceramicznych na kompozytowe podczas 
eksploatacji sieci trakcyjnej, niektóre wymagania postawione 
izolatorom kompozytowym przyjęto według normy [1], do-
tyczącej izolatorów ceramicznych. Zakres przyjętych wyma-
gań dotyczył złącznych wymiarów okuć, odporności koro-
zyjnej okuć, właściwości wytrzymałości mechanicznej i elek-

trycznej kompletnych izolatorów. Nowe wymagania dotyczyły 
właściwości materiałowych osłony z gumy silikonowej [2].

Izolatory kompozytowe są przewidziane do stosowania 
we wszystkich typach kolejowych sieci trakcyjnych w syste-
mie 3 kV DC. Izolatory te mają lepszą wytrzymałość na uderze-
nia od ceramicznych. Będą eksploatowane w umiarkowanym 
klimacie w temperaturze otoczenia od –25°C do +40°C, wia-
trach o prędkości do 30,8 m/s, przy opadach atmosferycznych, 
sadzi, zapyleniu i zanieczyszczeniach przemysłowych.

Obiektami badań były dostarczone przez zleceniodaw-
ców izolatory kompozytowe, oznaczone jak odpowiednie 
izolatory ceramiczne, ale z dodatkową literą K.
• izolator podwieszeniowy LT 40U-K,
• izolator odciągu wysięgnika LT 40K-K, 
• izolator trakcyjny wysięgnika rurowego LT 40R-K (rys. 1),
•  izolator trakcyjny wysięgnika teownikowego LT 40W-K, 

(rys. 2). 

       
Rys. 1. Izolator kompozytowy

LT40R-K
Rys. 2. Izolator kompozytowy

LT40W-K
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Rdzeń izolatorów wykonano z laminatu szklano-epoksy-
dowego, okucia jako stalowe odkuwki cynkowane zanurze-
niowo, zaciśnięto na końcach rdzeni izolatorów. Rdzeń osło-
nięto za pomocą osłony z hydrofobowej gumy silikonowa-
nej, zachodzącej na okucia. Powierzchnie kloszy zostały 
pochylone, aby mogła z nich spływać woda. 

3. Zakres badań

Zakres badań opracowano według wybranych wymagań 
normy [1] i rozszerzono o wymagania normy [2], głównie 
w zakresie badań powłoki z gumy silikonowej. Obejmował 
on sprawdzenie:
• wymiarów i cechowania,
• wytrzymałości mechanicznej na zginanie,
• wytrzymałości mechanicznej na rozciąganie
•  wytrzymałości elektrycznej napięciem przemiennym 

w deszczu,
•  pięćdziesięcioprocentowego napięcia przeskoku oraz 

znamionowego napięcia wytrzymywanego udarowego 
piorunowego,

oraz następujące badania:
• dymotwórczości i toksyczności,
• palności – badanie powłoki rozżarzonym drutem,
•  kategorii palności silikonu – badanie płomieniem pro-

bierczym 500 W.

4. Wyniki badań

1.  Sprawdzenie wymiarów gabarytowych i cechowania 
przeprowadzano dla partii próbnej izolatorów na zgod-
ność z wymiarami podanymi w normie [1] i na rysunkach 
konstrukcyjnych. Nie stwierdzono odstępstw wymiaro-
wych od wymaganych.

2.  Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej na zginanie 
przeprowadzano według normy [1]. Wyniki były zawsze 
pozytywne. Każdy badany izolator wytrzymał zadaną 
siłę zginającą,

3.  Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej na rozciąganie 
przeprowadzano według [1]. Wyniki były zawsze pozy-
tywne. Każdy badany izolator wytrzymał zadaną siłę roz-
ciągającą.

4.  Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej napięciem prze-
miennym w deszczu przeprowadzano według wymagań 
norm [1 i 3].

5.  Sprawdzenie pięćdziesięcioprocentowego napięcia prze-
skoku udarowego piorunowego na sucho dla biegunowości 
dodatniej i ujemnej wykonano zgodnie z [3]. Podczas po-
miarów nie wystąpiło przebicie żadnej części izolatora.

6.  Sprawdzenie znamionowego napięcia wytrzymywanego 
udarowego piorunowego dla obu biegunowości na su-
cho wykonano zgodnie z [3]. Próby wykonano piętna-
stoma udarami 1,2/50μs o amplitudzie 125 kV dla każdej 
biegunowości. Podczas prób żaden udar nie spowodo-
wał zewnętrznego przeskoku między okuciami. Nie wy-
stąpiło przebicie żadnej części izolatora.

7.  Sprawdzenie palności przy stosowaniu rozżarzonego 
drutu. Wyniki badania są zgodne w całym zakresie tem-
peratur z wymaganiami normy [4].

8.  Badanie palności, badanie płomieniem probierczym 500 W. 
Wyniki oceniano zgodnie z kryteriami podanymi w nor-
mie [5].

Oprócz badań laboratoryjnych, izolatory kompozytowe 
wbudowano do czynnej sieci jezdnej i poddano eksploatacji 
obserwowanej przez wybrane Zakłady PKP PLK S.A. Opinie 
tych Zakładów z próbnej eksploatacji izolatorów były pozy-
tywne. Izolatory nie ulegały uszkodzeniom, po zakończeniu 
prób ich stan techniczny był dobry, kwalifi kowały się do dal-
szej eksploatacji.

5. Wnioski

Na podstawie wyników badań nowych trakcyjnych izola-
torów kompozytowych typu LT40R-K, LT40K-K, LT40W-K, 
LT40U-K na napięcie znamionowe 3 kV prądu stałego, stwier-
dzono, że spełniają one wymagania mechaniczno-elek-
tryczne podane w dokumentacji rysunkowej Producenta 
i normach: [1, 2, 3, 4, 5]. Izolatory kwalifi kują się do eksploa-
tacji w sieciach trakcyjnych 3 kV DC (również w tunelach).
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