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V12107PLOO/N

Opts

[0001) Niniejszy wynalazek dotyczy stycznika prqdu stalego z uprzywilejowanym kierunkiem prqdu, wedlug

cz~sci

nieznamiennej niezaleznego zastrzezenia 1. Taki stycznik prqdu stalego posiada podw6jne przerwanie z dwoma
miejscami stykowymi, z kt6rych kazde zawiera styk staly i styk ruchomy. Ruchome styki Sq rozmieszczone na
mostku stykowym. Ponadto zgodny z rodzajem stycznik prqdu stalego posiada urzqdzenie do gaszenia luku
elektrycznego oraz

dmuchaw~,

przy czym dmuchawa jest przystosowana do luku elektrycznego przelqczania, kt6ry

powstaje w pierwszym miejscu stykowym przy otwieraniu miejsc stykowych, przy przelqczaniu w uprzywilejowanym
kierunku prqdu do lIrzqdzenia do gaszenia luku elektrycznego. Ponadto, w zgodnym z rodzajem styczniku prqdu
stalego jest umieszczona w sqsiedztwie ruchomego styku pierwszego miejsca stykowego blacha komutacyjna, przy
czym mostek stykowy i blacha komutacyjna Sq elektrycznie izolowane od siebie i w kt6rym blacha komutacyjna jest
polqczona potencjalnie ze stalym stykiem drugiego miejsca stykowego, tak ze luk elektryczny powstajqcy w
pierwszym miejscu stykowym przy przelqczaniu w uprzywilejowanym kierunku prqdu, w wyniku dzialania
dmuchawy przeskakuje z mostka stykowego do blachy komutacyjnej, i tym samym bocznikuje elektryczny luk
przelqczania, powstajqcy na drugim miejscu stykowym.
[0002) Zgodny z rodzajem stycznik prqdu stalego przykladowo jest znany z opisu DE 102010031 90789. Stycznik
jest bardzo prosto zbudowany i przykladowo jest stosowany w zastosowaniach kolejowych, aby przelqczae prqd
staty do okolo 3kV

napi~cia

znamionowego. Podobnie, przy zgodnym z rodzajem styczniku drugi Ilik elektryczny

przelqczania w drugim miejscu stykowym, przy przeskakiwaniu pierwszego luku eiektrycznego przelqczania, jest
bocznikowany przez mostek stykowy na blasze komutacyjnej, drugi elektryczny luk przelqczania jest

dzi~ki

temu

uzywany po prostu do gaszenia. Pozostaje tyiko pierwszy elektryczny luk przelqczania, kt6ry ponownie jest
wdmuchiwany przez

dmllchaw~

do urzqdzenia do gaszenia luku elektrycznego i tam jest uzywany do gaszenia.

[0003) Z opisu EP 2463876 Ai jest znane urzqdzenie przelqczajqce z dwoma miejscami stykowymi, przy czym
kazdemu miejscu stykowemu jest kazdorazowo przyporzqdkowana komora gaszenia i pomocnicza komora
gaszenia.
[0004) W technice kolejowej stycznikom prqdu stalego
W tej dziedzinie zdarza

si~,

cz~sciowo

Sq postawione szczeg61nie wysokie wymagania.

ze odwracalne obciqzenia przelqczania lub

obciqzenia przelqczania prqdu

przemiennego muszq bye wlqczone, przy czym odwracalne obciqzenia przetqczania lub obciqzenia przelqczania
prqdu przemiennego Sq co prawda z reglily znacznie nizsze od nominalnego obciqzania przelqczania podczas
pracy z prqdem stalym przy lIprzywilejowanym kierunku prqdu. Szczeg61nie niskie takie obciqzenia mogq bye
przelqczane za pomocq zgodnego z rodzajem stycznika prqdu stalego. Wymagania, kt6re postawione stycznikom
stosowanym w dziedzinie techniki kolejowej stajq
styczniki prqdu stalego

0 zWi~kszonej

si~

jednakze coraz

wi~ksze.

Istnieje zatem zapotrzebowanie na

zdolnosci do przelqczania obciqzen prqdu przemiennego i biegunowosci

przeciwnej do uprzywilejowanego kierunku prqdu.
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[0005] Zadaniem niniejszego wynalazku jest zatem opracowanie stycznika prqdu stalego typu zgodnego z

rodzajem

0

ulepszonej zdolnosci przelqczania dla obciqzen prqdu przemiennego i biegunowosci przeciwnej do

uprzywilejowanego kierunku.
[0006] Zadanie to zostalo rozwiqzane przez cechy niezaleznego zastrzezenia 1. Stosowanie do tego, istnieje wtedy
rozwiqzanie wedlug wynalazku zadania, gdy stycznik prqdu stalego posiada pomocnicze urzqdzenie do gaszenia
luku elektrycznego, kt6re jest umieszczone pomi,!dzy dwoma szynami stykowymi, kt6re Iqczq oba styki stale ze
stykami lqczqcymi stycznika prqdu stalego, przy czym dmuchawa jest tak zwymiarowana i wykonana, ze
powstajqcy w pierwszym miejscu stykowym luk elektryczny przelqczania podczas przelqczania przeciwnego do
uprzywilejowanego kierunku prqdu, w wyniku dzialania dmuchawy przeskakuje z mostka stykowego na styk staly
drugiego miejsca stykowego i pomi,!dzy obydwoma stykami stalymi jest wdmuchiwany do pomocniczego
urzqdzenia do gaszenia luku.
[0007] Wynaiazek zapewnia bardzo proste rozwiqzanie, aby ulepszye zdolnose przelqczania zgodnego z rodzajem

stycznika prqdu stalego dia obciqzen prqdu przemiennego i biegunowosci przeciwnej do uprzywilejowanego
kierunku. Stycznik prqdu stalego wedlug wynalazku jest ponadto nadzwyczaj prosto zaprojektowany i moze bye
wytwarzany latwo i korzystnie w kosztach. DZi,!ki rozwiqzaniu wedlug wynalazku, pomocnicze urzqdzenie do
gaszenia luku elektrycznego moze bye w szczeg61nie oszcz,!dzajqcy miejsce spos6b umieszczone w styczniku
prqdu stalego i og6lem osiqga si,! zwartq konstrukcj,! stycznika prqdu stalego wedlug wynalazku.
[0008] GI6wne urzqdzenie do gaszenia luku elektrycznego stycznika prqdu stalego wedlug wynalazku, nast,!pnie

oznaczone jako urzqdzenie do gaszenia Juku elektrycznego, jest stosowane jedynie przy przelqczaniu w
uprzywilejowanym kierunku. Jest one korzystnie usytuowane w sqsiedztwie pierwszego miejsca stykowego. tuk
elektryczny przelqczania, powstajqcy w pierwszym miejscu stykowym musi wtedy przebiegae nieznacznq drogq do
urzqdzenia do gaszenia luku elektrycznego i dlatego szybko jest przekazywany do gaszenia. Opr6cz tego,
korzystnie mostek stykowy i blacha komutacyjna Sq oddzielone od siebie szczelinq powietrznq. Ponadto korzystnie
blacha komutacyjna jest wykonana jako blacha kierujqca luk elektryczny i co najmniej cz,!sciowo otacza obszar
kraw,!dziowy urzqdzenia do gaszenia luku elektrycznego przelqczania. tuk elektryczny przelqczania powstajqcy w
pierwszym miejscu stykowym jest w tym wykonaniu prowadzony na blasze kierujqcej luk elektryczny wzdluz
urzqdzenia do gaszenia luku elektrycznego. Przez to luk elektryczny przelqczania jest rozciqgni,!ty i wdmuchiwany
do urzqdzenia do gaszenia luku elektrycznego.
[0009] Korzystne postacie wykonania niniejszego wynalazku Sq przedmiotem zastrzezen zaleznych.
[0010] Korzystnie, obie szyny stykowe przejmujq zadanie kierowania luku elektrycznego przelqczania do

pomocniczego urzqdzenia do gaszenia luku elektrycznego i dlatego kazdorazowo Sq wykonane jako blacha
kierujqca luk elektryczny. Ponadto, korzystnie szyna stykowa polqczona ze stykiem stalym pierwszego miejsca
stykowego, w tym samym czasie tworzy przy tym jednoczesnie drugq blach,! kierujqcq luk elektryczny dla
urzqdzenia do gaszenia luku, a pierwsza blacha kierujqca luk elektryczny dla pomocniczego urzqdzenia do
gaszenia luku elektrycznego. Szyna stykowa polqczona ze stykiem stalym drugiego miejsca stykowego korzystnie
tworzy drugq blach,! kierujqcq luk elektryczny dla pomocniczego urzqdzenia do gaszenia luku elektrycznego.
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[0011] W kolejnej korzystnej postaci wykonania niniejszego wynalazku pomocnicze urzqdzenie do gaszenia luku

elektrycznego jest mniejsze od urzqdzenia do gaszenia Juku elektrycznego. Poniewaz stycznik prqdu stalego z
reguly tylko w przypadkach wyjqtkowych musi posiadae zdolnose przelqczania dla obciqzeri prqdu przemiennego i
biegunowosci przeciwnej do uprzywilejowanego kierunku, a przelqczane obciqzenia z reguly Sq przy tym mniejsze
od nominalnego obciqzenia przelqczania stycznika prqdu stalego, osiqga si,? dzi,?ki temu szczeg61nie zwartq
konstrukcj,? Ponadto, korzystnie pomocnicze urzqdzenie do gaszenia luku elektrycznego posiada mniej element6w
do gaszenia niz urzqdzenie do gaszenia luku elektrycznego.
[0012] W kolejnej korzystnej postael wykonania niniejszego wynalazku, urzqdzenie do gaszenia luku elektrycznego

iflub pomocnicze urzqdzenie do gaszenia luku elektrycznego posiada szereg element6w gaszqcych z ceramiki.
Ceramiczne elementy gaSZqce okazaly si,? skuteczne do gaszenia luk6w elektrycznych przelqczania. Ponadto,
korzystnie co najmniej niekt6re elementy gaszqce do gaszenia luku elektrycznego Sq zestawione we wkladk,?
wymienialnq od zewnqtrz, aby ulatwie dost,?pnose do pierwszego miejsca stykowego dla cel6w kontroli i
konserwacji. Przy tym jest to szczeg61nie korzystne, gdy wkladka jest mechanicznie blokowana, wzgl,?dnie
odblokowana.
[0013] W kolejnej korzystnej postaci wykonania niniejszego wynalazku pomi,?dzy elementami gaszqcymi utworzone

Sq kanaly przeplywowe, przy czym kanaly przeplywowe, kazdorazowo posiadajq odcinek rozpraszajqcy, przy czym
elementy rozpraszajqce sqsiednich kanal6w przeplywowych Sq uksztaltowane z r6znym nachyleniem, tak ze jest
osiqgane rozchodzenie gaz6w wychodzqcych z element6w gaszqcych. Ta postae wykonania ma zalet,?, ze plazma
wytwarzana przez luk elektryczny przelqczania moze bye szybko usuwana. Tym samym luk elektryczny
przelqczania jest szczeg61nie szybko gaszony.
[0014] W kolejnej korzystnej postaci wykonania niniejszego wynalazku, mostek stykowy zw,?za si,? na koricu

zwr6conym do blachy komutacyjnej. Korzystnie, mostek stykowy na tym koricu jest uksztaltowany zbiegajqc si,? w
spos6b ostry. Przez to jest osiqgni,?te, ze luk elektryczny przelqczania w uprzywilejowanym kierunku prqdu
przeskakuje szybko i niezawodnie do blachy komutacyjnej.
[0015] W kolejnej korzystnej postael wykonania niniejszego wynalazku, dmuchawa posiada magnes trwaly, kt6ry

jest umieszczony w sqsiedztwie jednego korica mostka stykowego, przy czym pomi,?dzy magnesem trwalym a
koricem mostka stykowego jest umieszczony ceramiczny element ochronny. Przez to magnes trwaly jest chroniony
przed uszkodzeniem przez elektryczny luk przelqczania. Korzystnie element ochronny jest uksztaltowany w postael
ptytki. Ponadto, korzystnie magnes trwaly jest umieszczony na tym koricu mostka stykowego, kt6ry jest zwr6cony
do blachy komutacyjnej.
[0016] W innej postaci wykonania niniejszego wynalazku blacha komutacyjna na stronie zewn,?trznej, odwr6conej

od urzqdzenia do gaszenia luku elektrycznego, jest co najmniej cz,?sciowo przykryta przez element oslonowy. Przez
10, w obszarze strony zewn,?trznej blachy komutacyjnej mogq bye umieszczone dalsze elementy elektryczne,
wzgl,?dnie elektroniczne stycznika prqdu stalego, bez tego, ze dojdzie do powstania zakl6ceri, wzgl,?dnie uszkodzeri
przez luk elektryczny przelqczania. Elektryczne lub elektroniczne podzespoly przykladowo mogq bye cz,?sciq
sterowania stycznika prqdu stalego lub mogq to bye wlqczniki pomocnicze.
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[0017] W kolejnej korzystnej postaci wykonania niniejszego wynalazku, miejsca stykowe i blacha komutacyjna Sq
lzolowane przez

loli~

izolacyjnq co najmniej miejscowo wobec

Przez to mozna osiqgnqc, przy

uwzgl~dnieniu

nap~du

illub sterowania stycznika prqdu stalego.

wymaganych odcink6w dla powietrza i luzu zwarta

uniknqc spalenia izolacji w obszarze drugiego miejsca stykowego

pomi~dzy

konstrukcj~

. Aby

lolia izolacyjnq a drugim miejscem

stykowym korzystnie jest umieszczona wykladzina ochronna. Korzystnie jest ona w postaci plytki i wykonana ze
stall.
[0018] Korzystny przyklad wykonania niniejszego wynalazku jest ponizej blizej wyjasniony za pomocq rysunk6w.
Pokazuje:

lig.1

ukosny widok stycznika prqdu stalego wedlug wynalazku,

lig.2

stycznik prqdu stalego wedlug wynalazku z lig.1 z cz~sciowo otwartq obudowq, a

lig.3

szczeg610wy wid ok jednego z element6w gaszqcych stycznika prqdu stalego wedlug
niniejszego wynalazku z ligur 1 i 2.

[0019] Do ponizszych wykonail odnosi
liczbowe. Jesli na rysunku znajduje
w6wczas dokonuje

si~

si~

si~,

ze jednakowe elementy Sq oznaczone przez jednakowe oznaczniki

oznacznik, kt6ry nie jest blizej omawiany w przynaleznym opisie ligur,

odniesienia do wczesniejszych lub p6zniejszych opis6w rysunku.

[0020] Ukosny widok stycznika prqdu stalego 1 wedlug wynalazku jest pokazany na lig.1.
stycznika prqdu stalego 1 posiada podw6jna
stykowe sklada

si~

przerw~

Wewn~trzna

budowa

z dwoma miejscami stykowymi 2 i 3. Pierwsze miejsce

ze styku stalego 4 i styku ruchomego 5, drugie miejsce stykowe 3 zawiera styk staly 6 i

przynalezny styk ruchomy 7. Oba ruchome styki 5 i 7 Sq umieszczone na mostku stykowym 8. Mostek stykowy 8
uruchamiany jest przez elektromagnetyczny

nap~d

25, kt6ry jest sterowany za pomocq sterowania 23. 8terowanie

23 jest przy tym umieszczone na zewnqtrz obudowy 31 stycznika prqdu stalego 1 wedlug wynalazku i dlatego jest
r6wniez rozpoznawane na lig.1. Kazdy z obu styk6w stalych 4 i 6 jest polqczony przez szyn~ stykowq 14, wzgl~dnie
15 z odpowiednim zaciskiem 27 stycznika prqdu stalego. Przy otwieraniu miejsc stykowych powstaje luk elektryczny
przelqczania, kt6ry musi byc mozliwie szybko ugaszony, aby uniknqc uszkodzenia styk6w,

wzgl~dnie

innych

cz~sci

skladowych stycznika prqdu stalego. W tym celu, stycznik prqdu stalego 1 jest wyposazony w urzqdzenie 9 do
gaszenia luku elektrycznego oraz

dmuchaw~

10, kt6re w zasadzie sklada

si~

z magnesu stalego. Pole

magnetyczne magnesu trwalego 10 jest przy tym tak usytuowane, ze luk elektryczny przelqczania, powstajqcy w
pierwszym miejscu stykowym przy uprzywilejowanym kierllnku prqdll, jest przemieszczany do llrzqdzenia 9 do
gaszenia luku elektrycznego. Aby zapewnic, ze pole magnetyczne jest rozbudowane w kluczowych miejscach, po
Obll stronach obudowy Sq umieszczone odpowiednie, znane ze stanll techniki plyty biegllnowe 30. Jedna z dw6ch
plyt biegllnowych jest pokazana na lig.1.
[0021] Stycznik prqdll stalego 1 wedlug wynalazku dysponuje tak zwanq blachq komutacyjnq 11, kt6ra rozpoczyna
si~

w poblizu pierwszego miejsca stykowego 2, i przylega w rodzajll zacisku do lewego obszarll

kraw~dziowego

llrzqdzenia 9 do gaszenia luku elektrycznego. Blacha komutacyjna 11 jest polqczona potencjalnie przez przew6d
lqczqcy 12 ze stykiem stalym 6 drugiego miejsca stykowego. Przy llprzywilejowanym kierllnkll prqdll, lllk
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elektryczny przelqczenla powstajqcy w pierwszym miejscu stykowym przeskakuje w wyniku dzialania pola
magnetycznego z mostka stykowego 8 na blachll komutacyjnq 11 i pokonuje przez to /uk elektryczny prze/qczania,
powstajqcy w drugim miejscu stykowym. Blacha komutacyjna 11 i polqczona z pierwszym stalym stykiem 4 szyna
stykowa 14 dzialajq wtedy jako blacha kierujqca luk elektryczny. Dzillki niej powstajqcy w pierwszym miejscu
stykowym 2 luk elektryczny prze/qczania jest rozciq9nillty, gdy jest wdmuchiwany przez magnes staly 10 do
urzqdzenia 9 do gaszenia luku elektrycznego. Przez to jest osiqgane szybkie i bezpieczne gaszenie luku
elektrycznego.
[0022] Aby sprzyjac przeskakiwaniu luku elektrycznego przelqczania z mostka stykowego 8 do blachy komutacyjnej

11, koniec 20 mostka stykowego 8, umieszczony w miejscu stykowym 2, jest uksztanowany zbiegajqc sill w spos6b
ostry. Aby uniemozliwic, ze luk elektryczny prze/qczania przeniknie z mostka stykowego 8 do umieszczonego w
sqsiedztwie magnesu sta/ego 10, pomilldzy koncem 20 mostka stykowego 8, a magnesem trwalym 10 jest
umieszczony ceramiczny element ochronny, uksztaltowany w postaci plytki.
[0023] Jezeli jest przy/ozone do stalych styk6w stycznika prqdu stalego wedlug wynalazku spolaryzowane napi~cie,
przeciwne do uprzywilejowanego kierunku, to powstajqcy w pierwszym miejscu stykowym 2 luk elektryczny
prze/qczania moze byc zgaszony przez urzqdzenie 9 do gaszenia luku elektrycznego. Pole magnetyczne magnesu
trwalego 10, zapewnia w tym przypadku, ze powstajqcy w pierwszym miejscu stykowym 2 luk elektrycznego
przelqczania jest przez urzqdzenie 9 do gaszenia /uku elektrycznego wdmuchiwany daleko do dolu. Aby takze w
tym przypadku zapewnic niezawodne gaszenie luku elektrycznego przelqczania, stycznik prqdu stalego wed/ug
wynalazku jest wyposazony w pomocnicze urzqdzenie 13 do gaszenia /uku elektrycznego. Ono znajduje
pomi~dzy

si~

dwiema szynami stykowymi 14 i 15 obu styk6w stalych 4 i 6. tuk elektryczny przelqczania powstajqcy w

pierwszym miejscu stykowym 2 w wyniku dzia/ania pola magnetycznego wzdluz mostka stykowego 8 jest
nap~dzany od

ruchomego styku 5 pierwszego miejsca stykowego w kierunku ruchomego styku 7 drugiego miejsca

stykowego i przy tym przeskakuje do sqsiedniego styku stalego 6 drugiego miejsca stykowego,

wzgl~dnie

lqczy si~

z lukiem elektrycznego przelqczania, powstajqcym w drugim miejscu stykowym 3. W kazdym razie, luk eiektryczny
przelqczania, powstajqcy na drugim miejscu stykowym 3 jest przekazywany do gaszenia, gdy tylko w pierwszym
miejscu stykowym luk elektrycznego prze/qczania przeskoczy z mostka stykowego 8 na styk sta/y 6 drugiego
miejsca stykowego 3. ad tej chwili obie szyny stykowe 14 i 15 dzialajq jako blachy kierujqce luk elektryczny. tuk
elektryczny przelqczania jest

nap~dzany

przez dzialanie dmuchowe magnesu stalego 10 wzdluz tych obu blach

kierujqcych luk elektryczny do pomocniczego urzqdzenia 13 do gaszenia luku elektrycznego i tam umieszczany do
zgaszenia. Stycznik prqdu stalego wed/ug wynalazku jest zatem r6wniez odpowiedni, aby pewnie i niezawodnie
wy/qczyc prqcy przeciwne do uprzywilejowanemu kierunkowi,

wzgl~dnie

w pewnym stopniu obciqzenia prqdu

przemiennego. Aby osiqgnqc zwartq budoWIl, miejsca stykowe i blacha komutacyjna Sq izolowane przez

foli~

izolacyjnq 24 od nap~du i sterowania. Aby uniknqc erozji folii izolacyjnej w obszarze drugiego miejsca stykowego
3, spowodowanej przez powstanie luku elektrycznego prze/qczania w miejscu stykowym 3, folia izolacyjna 24 jest
pokryta w tym obszarze przez

wykladzin~

ochronnq, w postaci malej plyty stalowej 26. Aby ochronic przed

zakl6ceniami sterowanie 23 pomi~dzy sterowaniem 23 a blachq komutacyjnq 11, wzgl~dnie urzqdzeniem 9 do
gaszenia /uku elektrycznego jest umieszczony element oslaniajqcy 22.
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[0024] Urzqdzenie 9 do gaszenia luku elektrycznego jak takze pomocnicze urzqdzenia 13 do gaszenia luku

elektrycznego skJada si", z szeregu ceramicznych elementow gaszqcych 16. Jeden z elementow gaszqcych jest
pokazany szczeg%wo na lig.3. Jak jest widoczne z lig.3, kazdorazowo pomi",dzy dwoma sqsiednimi elementami
gaszqcymi jest utworzony kanal przeplywowy 17, poprzez ktory plazma, wytwarzana przez luk elektryczny
przelqczanla, jest wyprowadzania na zewnqtrz. W kierunku kOlica wylotowego 19, kanal przeplywowy posiada
odcinek rozpraszajqcy 18, przy czym odcinki rozpraszajqce sqsiednich kana/ow przep/ywowych Sq uksztanowane
z r6Znym nachyleniem, tak ze jest oslqgnl",te rozlozenie gazow wychodzqcych z elementow gaszqcych. Przez to
plazma wytwarzana przez luk elektryczny przelqczania jest usuwana szybclej, tak ze luk elektryczny przelqczanla
moze byc szybko ugaszony.
[0025] Dla celow konserwacji i inspekcji, niektore elementy gaszqce urzqdzenia 9 do gaszenia luku elektrycznego

mozna wyjqC bez koniecznosci rozbierania obudowy 31 stycznlka prqdu sta/ego wedlug wynalazku. Wyjmowane
elementy gaszqce za pomocq klamer 28, przedstawionych na Ilgurach 1 12, Sq zestawiane w zdejmowalnq wkladk",.
Ona moze byc blokowana, wzgl",dnie odblokowana za pomocq rygla 29, przestawionego na Ilg.1. Wk/adka zawiera
przy tym te elementy gaSZqce, przez ktore jest zasloni",te pierwsze miejsce stykowe 2. Przez wyj",cie wkladki styki
mogq byc odpowiednlo kontrolowane.

Zastrzezenia patentowe

1.Stycznlk prqdu stalego (1) z uprzywilejowanym kierunkiem prqdu, z podwojnym przerwaniem z dwoma miejscami
stykowymi (2, 3), ktore kazdorazowo zawierajq styk staly (4, 6) i styk ruchomy (5, 7), przy czym styki ruchome (5,
7) Sq umieszczone na mostku stykowym (8), i z urzqdzeniem (9) do gaszenia luku elektrycznego oraz dmuchaw",
(10,30), przy czym dmuchawa (10, 30) jest tak uksztanowana, aby luk elektryczny przelqczania, ktory powstaje w
plerwszym miejscu stykowym (2) przy otwieraniu miejsc stykowych (2, 3), wydmuchac do urzqdzenia (9) do
gaszenia luku elektrycznego, przy prze/qczanlu w uprzywilejowanym kierunku prqdu, przy czym w sqsiedztwie
ruchomego styku (5) pierwszego miejsca stykowego (2) jest umleszczona blacha komutacyjna (11), przy czym
mostek stykowy (8) i blacha komutacyjna (11) Sq elektrycznie izolowane od siebie i przy czym blacha komutacyjna
(11) jest polqczona potencjalnie ze stykiem stalym (6) drugiego miejsca stykowego (3), tak ze luk elektryczny
przelqczania, powstajqcy w pierwszym miejscu stykowym (2) podczas prze/qczanla w uprzywiiejowanym kierunku
prqdu, przeskakuje z mostka stykowego (8) do blachy komutacyjnej (11), na skutek dzlalania dmuchawy (10) i
przez to pokonuje Juk elektryczny przelqczania powstajqcy w drugim miejscu stykowym (3), znamienny tym, ze
stycznik prqdu sta/ego (1) posiada dodatkowe pomocnlcze urzqdzenie (13) do gaszenia Juku elektrycznego, ktore
jest umieszczone pomi",dzy dwoma szynaml stykowymi (14, 15), ktore /qCZq oba stykl stale (4, 6) ze stykami
Iqczqcymi (27) stycznika prqdu stalego (1), przy czym dmuchawa (10,30) jest tak zwymiarowana i wykonana, ze
powstajqcy w pierwszym miejscu stykowym (2) luk elektryczny prze/qczania, podczas przelqczania przeciwnego
do uprzywilejowanego kierunku prqdu w wyniku dzialanla dmuchawy (10, 30), przeskakuje z mostka stykowego (8)
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do styku stalego (6) drugiego miejsca stykowego (3) i przechodzqc

pomi~dzy

dwoma stykami stalymi (4, 6) jest

wdmuchiwany do pomocniczego urzqdzenia (13) do gaszenia luku elektrycznego.

2.Stycznik prqdu stalego (1) wedlug zastrzezenia 1, znamienny tym, ze pomocnicze urzqdzenie (13) do gaszenia
luku elektrycznego jest tak zwymiarowane , ze jest mniejsze od urzqdzenia 99) do gaszenia luku elektrycznego.

3.Stycznik prqdu stalego (1) wedlug jednego z zastrzezen 1 do 2, znamienny tym, ze urzqdzenie (9) do gaszenia
luku elektrycznego illub pomocnicze urzqdzenie (13) do gaszenia /uku elektrycznego posiada szereg elementow
gaszqcych (16) z ceramiki.
4.Stycznik prqdu stalego (1) wed/ug zastrzezenia 3, znamienny tym, ze

pomi~dzy

elementami gaszqcymi (16) Sq

utworzone kanaly przeplywowe (17), przy czym kanaly przeplywowe (17) Sq zaopatrzone kazdorazowo w odcinek
rozpraszajqcy (18), przy czym elementy rozpraszajqce (18) sqsiadujqcych kana/ow przeplywowych (17) Sq
uksztaltowane z roznym nachyleniem, tak ze jest

osiqgni~te

roz/ozenie gazow wydzielanych z elementow

gaszqcych.

5.Stycznik prqdu stalego (1) wedlug jednego z zastrzezen od 1 do 4, znamienny tym, ze mostek stykowy (8) jest
zw~zony

na koncu (20) zwroconym do blachy komutacyjnej (11).

6.Stycznik prqdu stalego (1) wedlug jednego z zastrzezen od 1 do 5, znamienny tym, ze dmuchawa (10, 30)
posiada magnes trwa/y (10), ktory jest umieszczony w poblizu konca (20) mostka stykowego (8), przy czym
pomi~dzy

magnesem trwalym (10) a koncem (20) mostka stykowego (8) jest umieszczony ceramiczny element

ochronny (21).

7.Stycznik prqdu statego (1) wedlug jednego z zastrzezen od 1 do 6, znamienny tym, ze blacha komutacyjna (11)
jest pokryta co najmniej

cz~sciowo

przez element oslaniajqcy (22) po stronie

zewn~trznej

odwroconej od

urzqdzenia (9) do gaszenia luku elektrycznego.
8.Stycznik prqdu statego (1) wedlug jednego z zastrzezen od 1 do 7, znamienny tym, ze miejsca stykowe (2, 3) i
blacha komutacyjna (11) co najmniej w pewnych obszarach Sq izolowane od
stycznika prqdu sta/ego (1) przez

foli~

nap~du

(25) iflub sterowania (23)

izolujqcq (24).

9.Stycznik prqdu stalego (1) wedlug zastrzezenia 8, znamienny tym, ze
miejscem stykowym (3) jest umieszczona wykladzina ochronna (26).

7
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