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Wpływ oscylacyjnie tłumionych udarów napięciowych
na zjawiska starzeniowe w ceramice warystorowej
Warystory z tlenku cynku (ZnO) są ceramiczymi materiałami
polikrystalicznymi, charakteryzującymi się silnie nieliniową charakterystyką napięciowo-prądową. Przy niskich napięciach zachowują
się jak mało stratne izolatory – w prądzie przewodzenia dominuje
składowa pojemnościowa, a składowa rezystancyjna stanowi nie
więcej niż 10% całkowitego prądu. Przy wysokich napięciach warystor staje się przewodnikiem – rezystancja warystora gwałtownie
maleje, co skutkuje silnym wzrostem prądu przewodzenia. Te
właściwości warystora wykorzystuje się w urządzeniach ochrony
przeciwprzepięciowej zarówno urządzeń elektronicznych, jak i
elektroenergetycznych urządzeń wysokonapięciowych.
W eksploatacji warystory ZnO mogą być narażone na różnego
typu oddziaływania, które mogą powodować zmiany ich właściwości
elektrycznych. Zaliczyć do nich można:
• oddziaływanie długotrwałe napięcia roboczego,
• podwyższone temperatury wywołane np. radiacją słoneczną,
• zmienne rozkłady napięcia wywołane zjawiskami zabrudzeniowymi na
powierzchni osłony izolacyjnej ograniczników wysokonapięciowych
oraz powiązane z nimi oddziaływanie wyładowań niezupełnych,
• przepięcia.
Degradacja właściwości elektrycznych warystorów tlenkowych
objawia się makroskopowo przede wszystkim zwiększeniem składowej rezystancyjnej prądu przewodzenia. W przypadku znaczącej
degradacji warystorów ZnO, stosowanych w wysokonapięciowych
ogranicznikach przepięć, może dochodzić nawet do eksplozji ograniczników. Powstałe przy tym uszkodzenia – rozpad i wypalenie
wewnętrznych elementów konstrukcyjnych stosów warystorów
i zewnętrznych osłon izolacyjnych – wskazują na to, że powstały one
najczęściej w wyniku przepływu prądów udarowych [1]. Z punktu
widzenia stabilności pracy warystorów bardzo istotne jest więc oddziaływanie przepięć, szczególnie w postaci impulsów wielokrotnych.
W takim przypadku krytycznym parametrem dla stabilności warystora
jest nie tylko amplituda i liczba, ale i czas między doprowadzeniem
kolejnych impulsów [2].
Procesy technologiczne wytwarzania ceramiki warystorowej dają
w efekcie strukturę składającą się z przewodzących ziaren ZnO otoczonych przez cienką warstwę międzyziarnową Bi2O3 (z dodatkiem
tlenków innych metali) o właściwościach półprzewodzących (rys.1).
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Rys. 1. Schemat mikrostruktury warystora ZnO
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W mechanizmie nieliniowego przewodnictwa elektrycznego decydującą rolę odgrywają bariery potencjału, które występują na granicach ziaren ZnO. Układ podwójnej bariery potencjału (Schottky’ego)
formuje się dzięki istnieniu spułapkowanych nośników ładunków na
cienkich granicach międzyfazowych (rys. 2) kompensowanych przez
obszar zubożonego ładunku przestrzennego w przylegającej strefie
ziarna.

Rys. 2. Model pasmowy złącza międzyziarnowego
ze schematycznym rozmieszczeniem ładunków

Zmiany parametrów tych barier można wiązać tylko z zaburzeniami równowagi między poziomami donorowymi w ZnO i akceptorowymi stanami powierzchniowymi lub pułapkowymi na powierzchni
międzyfazowej [3].
W przypadku przepływu prądu udarowego przez kontakty międzyziarnowe jedną z prawdopodobnych przyczyn niestabilności energetycznej struktury międzyziarnowej, powodującej zmiany elektrycznych
parametrów ceramiki, jest ich nadmierne nagrzewanie. W tym przypadku obniżenie bariery potencjału i zwiększenie prądu przewodzenia
identyfikuje się z dwoma głównymi mechanizmami [3]:
• elektromigracją cynku międzywęzłowego do warstwy zubożonej
w wyniku chemicznej interakcji z defektami granicy międzyziarnowej formującej barierę potencjału,
• desorpcją jonów tlenu chemisorbowanych na granicach ziarna.
Te elektronowe przemiany mogą być zewnętrznie modulowane
przez przyłożenie napięcia przemiennego. Wynika to z tego, że tak
jak w innych złączach półprzewodnikowych, pułapki objętościowe
w obrębie obszaru zubożonego ziaren ZnO reagują na zewnętrzne
pobudzenie elektryczne. Można sądzić, że wyjaśnienie degradacji
warystorów ZnO jest związane ze zjawiskami migracji defektów
objętościowych [5].
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Wśród technik pomiarowych stosowanych do badania międzyfazowych
zjawisk elektrycznych w półprzewodzących złączach, takich jak ceramika
warystorowa,  powszechne zastosowanie znalazła metoda spektroskopii
impedancyjnej. Szczególną zaletą tej metody jest jej duża czułość na zmiany
zachodzące w mikrostrukturze badanego materiału, uzewnętrzniające się
w częstotliwościowych spektrach impedancyjnych.

Metodyka badań
Badania wykonano na warystorach komercyjnie stosowanych
w wysokonapięciowych ogranicznikach przepięć.
Starzenie odbywało się w układzie generatora oscylacyjnie
tłumionych napięć udarowych (rys. 3). Wartość szczytową napięcia
udarowego dobierano tak, aby była ona 2,5 razy większa od napięcia
charakterystycznego warystora, które definiowane jest jako spadek
napięcia na warystorze podczas przepływu prądu o natężeniu 1 mA,
w temperaturze 25°C (U1mA). Warystory poddawane były oddziaływaniu serii impulsów. W kolejnych etapach starzenia zwiększano liczbę
impulsów aż do uzyskania całkowitej degradacji warystora. Odstępy
czasowe pomiędzy poszczególnymi impulsami ustalono na 5 s.
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W przypadku przyłożenia do warystora dwóch udarów zmiany degradacyjne są nieznaczne. Obniżenie napięcia U1mA nie przekracza 10%
wartości wyjściowej, a więc mieści się w przyjętym pasmie tolerancji
dla tej wielkości znamionowej. Tego wymogu już nie spełnia warystor
poddany oddziaływaniu serii liczącej powyżej 10 udarów. Bardzo silną
degradację warystora osiągnięto po przyłożeniu serii 200 impulsów.
Na rysunku 5 przedstawiono widma częstotliwościowe składowej
urojonej pojemności zespolonej (C”(ω) = G (ω) / ω, gdzie G jest konduktancją), obrazujące stałoprądowe i wolnorelaksacyjne zjawiska absorpcji
wywołane degradacją starzonych warystorów. Dla próbki wyjściowej (nie
starzonej) obserwujemy obecność stałoprądowej składowej przewodnościowej, która już po przyłożeniu pojedynczych impulsów napięciowych do
warystora wzrasta do pewnego poziomu, który po częściowym powrocie
do wartości początkowych osiągany jest ponownie po przyłożeniu kolejnych serii o zwiększanej stopniowo liczbie impulsów.

Rys. 5. Widma częstotliwościowe składowej
urojonej pojemności zespolonej C”
Rys. 3. Oscylogram napięcia udarowego stosowanego
w procesie starzenia warystorów

Stopień degradacji określano na podstawie wielkości zmian napięcia U1mA. Głównym parametrem do oceny zjawisk starzeniowych zachodzących pod wpływem narażeń udarowych była dynamika zmian
składowej urojonej pojemności zespolonej C”. W układzie pomiarowym do analizy spektralnej zastosowano analizator częstotliwościowy
Solartron 1170 Frequency Responce Analyser firmy Schlumberger,
o zakresie częstotliwości pomiarowej od 10-4 do 104 Hz.

Wyniki badań
Na rysunku 4 przedstawiono procentowe zmiany (zmniejszanie)
wartości napięcia U1mA warystorów w wyniku oddziaływania serii
udarów napięciowych o różnej liczbie impulsów.  

Rys. 4. Zmiany napięcia U1mA
w wyniku oddziaływania impulsów napięciowych
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Równocześnie obserwujemy, że ze wzrostem liczby impulsów powyżej liczby, dla której zmiany napięcia U1mA przekraczają 10% wartości
wyjściowej, występuje wzrost składowej urojonej pojemności zespolonej
w zakresie wyższych częstotliwości. Ten wzrost można identyfikować
z obecnością i zmianami degradacyjnymi piku relaksacyjnego, którego maksimum występuje powyżej górnego zakresu częstotliwości
pomiarowej (> 104 Hz). Wzrost mierzonej składowej można wiązać
z rozszerzaniem się piku relaksacyjnego albo przesuwaniem się jego
maksimum w stronę niższych częstotliwości. Te zjawiska przypisuje
się migracji defektów objętościowych (zmianie koncentracji głębokich
pułapek i ich wzajemnym oddziaływaniom) [5, 6], które mają swój udział
w obniżeniu bariery potencjału i zwiększaniu prądu przewodzenia.

Wnioski
Wykonane badania wpływu oscylacyjnie tłumionych napięć
udarowych na zjawiska starzeniowe w ceramice warystorowej  ZnO
wskazują, że przyczyną degradacji warystorów jest transport jonów
w ich strukturze. Świadczą o tym widma częstotliwościowe składowej
urojonej pojemności zespolonej badanych próbek. Obserwowaną
w pierwszym etapie degradację i częściowy powrót do charakterystyki wyjściowej warystora można wiązać z procesami desorpcji
i absorpcji jonów tlenu na aktywnych dla przewodnictwa granicach
ziaren ZnO-ZnO [4, 7]. Za udziałem jonów tlenu przemawia ich najsłabsze związanie ze strukturą warystora. Jony tlenu w warunkach
degradacji i odzysku właściwości warystora są transportowane wzdłuż
granic ziaren ZnO i przez fazę międzyziarnową. W przypadku silnej
degradacji, która miała miejsce po przyłożeniu serii 200 impulsów
udarowych, obserwowany gwałtowny wzrost niskoczęstotliwościowej
składowej urojonej pojemności zespolonej można wiązać ze wzrostem
temperatury próbki i wymianą tlenu z atmosferą.
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Ocena odporności izolatorów z porcelany krystobalitowej
rodzaju 112 na procesy degradacji starzeniowej
W związku z niewystarczającym potencjałem wytwórczym
polskich fabryk w latach 60. i 70. ub. wieku, niezbędny był import
izolatorów. Od końca lat 60. sprowadzano w dużej ilości izolatory
długopniowe typów: VKLF 75/16 i VKLS 75/21 z lat 1966-69; LF
75/16 i LS 75/21 wytwarzane od 1970 roku oraz LF 75/16/105
i LS 75/21/105 produkowane od 1980 roku. W latach 70. ilość
awarii importowanych izolatorów zaczęła gwałtownie rosnąć. Jak
przypuszczano [1,2], wynikało to głównie z niefortunnej koncepcji
materiałowej, realizowanej przez wytwórcę. Izolatory wymienionych
typów produkowano wykorzystując porcelanę krystobalitową rodzaju
112, która jest odmianą porcelany krzemionkowej [3]. Krystobalit,
który dodawano do zestawu masy, uzyskiwano z drobno zmielonego kwarcu metodą kalcynacji. W porównaniu z typową porcelaną
kwarcową rodzaju C 110, w tworzywie tym udział wolnej krzemionki
jest najczęściej wyższy, przy czym występuje ona w przeważającej
części w postaci drobnych ziarn krystobalitu, o wielkości zazwyczaj
kilkunastu mikrometrów. Przy podobnej zawartości sumarycznej jest
ich o wiele więcej niż ziarn kwarcu w tworzywie rodzaju 110. Są
również gęsto i jednorodnie rozmieszczone w czerepie. W efekcie
uzyskuje się około 50-procentowy wzrost doraźnej wytrzymałości
mechanicznej w porównaniu z porcelaną kwarcową. W związku
z dużą różnicą współczynnika rozszerzalności termicznej krystobalitu
i szkła (1,82 wobec około 0,65%), kryształy tej fazy mogą stanowić
źródło lokalnych naprężeń wewnętrznych i w konsekwencji – mikropęknięć. Jak jednak dowiodły wieloletnie badania, obłe ziarna
kwarcu, a tym bardziej krystobalitu o wielkości poniżej 25 – 30 µm,
skutecznie wzmacniają tworzywo i nie wykazują tendencji do pękania
lub wyseparowania z matrycy [4].
Podkreślić niemniej należy, że technologia produkcji tworzywa
rodzaju 112 jest trudna, zwłaszcza w zakresie rozdrabniania surowca kwarcowego oraz wypalania. Jak zawsze przy wytwarzaniu
odpowiedzialnych elementów elektrotechnicznych, konieczne jest
zachowanie ścisłego reżimu, wysokiej higieny technologicznej oraz
użycie dobrze działających urządzeń na każdym etapie złożonego
procesu wytwarzania.
W związku z dużym nasileniem awarii w latach 80., izolatory
krystobalitowe stały się obiektem badań, mających na celu ustalenie
przyczyn licznych samoistnych zerwań. Jakkolwiek wyniki przeprowadzonych badań nie wskazywały na to jednoznacznie uznano, że
jedną z przyczyn awarii jest przyspieszona degradacja starzeniowa
tworzywa krystobalitowego, wynikająca z silnych naprężeń na
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granicach ziarn krystobalitu (lub kwarcu) i osnowy szklistej porcelany.
Badania strukturalne wykazały jednak, że poza obszarami defektów
technologicznych, porcelana posiadała jednorodną drobnoziarnistą
strukturę, z dobrym zespoleniem ziarn i wydzieleń faz krystalicznych
z osnową szklistą [5]. Zniszczenie izolatora zawsze było następstwem poważnych wad produkcyjnych, źle świadczących o higienie
technologicznej w fabryce oraz kontroli jakości produkcji.
W związku z awarią izolatora LS 75/21 z 1970 r., ze słupa odporowego linii 220 kV zdjęto w 2005 roku zerwany element oraz 5
analogicznych elementów z lat 1970 – 1971, które pracowały w tym
samym potrójnym łańcuchu izolacyjnym. Izolatory te posłużyły do
badań ultradźwiękowych, mechanicznych i strukturalnych. Otrzymane
wyniki odniesiono do podobnych badań przeprowadzonych wcześniej
na starszych izolatorach typu VKLF. Zerwany izolator oznaczony został
numerem 6, natomiast pozostałe cyframi od 1 do 5. Celem przeprowadzonych badań była ocena jednorodności krystobalitowego tworzywa
izolatorów oraz jego odporności na procesy degradacji starzeniowej.
Zamierzano ponadto sprawdzić czy tworzywo krystobalitowe było
modyfikowane w toku wieloletniej produkcji.

Mechaniczne badania izolatorów LS 75/21
Na zdjętych z linii izolatorach ozn. 1 – 5, w Instytucie Energetyki
w Warszawie wykonane zostały pomiary wytrzymałości mechanicznej. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Ta b e l a 1
Zestawienie wyników badań mechanicznych izolatorów LS 75/21
z lat 1970 – 1971. Wytrzymałość znamionowa równa 100 kN
Ozn. izolat.

Siła niszcząca,
kN

Wada na powierzchni przełamu

1

133

nieduży defekt tekstury w środku pnia

2

125

wtrącenie na brzegu pnia, niewielki
obszar „lustra”

3

113

wtrącenia na brzegu pnia, rozległy
obszar „lustra”

4

184

drobny defekt tekstury w środku pnia

5

157

duże wtrącenie w pniu, rozległy
obszar „lustra”
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