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GOSPODARKA SF6 W INSTALACJACH 
ELEKTROENERGETYCZNYCH – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE 

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z gospodarką 
SF6 w instalacjach elektrotechnicznych. Krótko omówiono możliwy wpływ gazu na 
środowisko w kontekście efektu cieplarnianego. W dalszej części zaprezentowano 
wybrane aspekty gospodarki SF6, szczególnie w zakresie kontroli stanu gazu, jego 
czystości, produktów rozkładu, ewentualnych ubytków i szczelności instalacji. Całość 
artykułu została uzupełniona krótkim przeglądem podstawowych aktów prawnych, 
zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, dotyczących i związanych z gospodarką 
SF6. 
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SF6 ECONOMY FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS – SELECTED 
LEGAL ASPECTS 

Summary. The article presents some aspects related to the management of SF6 in 
electrical engineering installations. Briefly discussed possible in the flow of gas to the 
environment in the context of the greenhouse effect. In the next part presents selected 
aspects of SF6 economy, especially in the field of condition monitoring of gas purity, 
decay products, possible defects and leaks. The whole article was supplemented with  
a brief overview of basic legal acts, both international and domestic, relating to and 
connected with the SF6 economy. 
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1. WPROWADZENIE 

Stosowanie sześciofluorku siarki w urządzeniach elektroenergetycznych stało się obecnie 

dość powszechne [1, 2]. Z uwagi na swoje właściwości, gaz ten jest stosowany w coraz 

większej liczbie urządzeń. Niestety, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ten materiał, rosną 
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również obawy o środowisko naturalne. Powstają bowiem pytania: czy gaz nie jest szkodliwy 

dla środowiska, co dzieje się z produktami jego rozpadu oraz w jaki sposób go utylizować? 

Znaczna część produkowanego obecnie SF6 znajduje zastosowanie w wielu urządzeniach 

elekroenergetycznych. Jest to prawie 80% całkowitej produkcji tego gazu. Pozostałe ponad 

20% znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i techniki, takich jak: przemysł 

metalurgiczny (głównie przetwórstwo magnezu i aluminium), instalacje akustyczne itp. 

Obawa o środowisko naturalne przy znacznej produkcji SF6 może być zatem uzasadniona. 

2. WYBRANE ASPEKTY WPŁYWU SF6 NA ŚRODOWISKO 

Analizując wpływ SF6 na środowisko [3, 4, 13], należy wziąć pod uwagę następujące 

czynniki: 

 poziom produkcji tego gazu w ostatnich latach, wg danych przedstawionych przez 

producentów SF6, wynosi tylko 6 - 7 tys. Mg rocznie (podczas gdy np. produkcja 

freonów to ok. 643 tys. Mg rocznie),1 

 jedynie część (ok. 80%) tej ilości jest przeznaczona dla przemysłu 

elektrotechnicznego, 

 SF6 stosowany w elektroenergetyce jest przechowywany w zamkniętych naczyniach 

(rozdzielnice, wyłączniki) oraz w butlach. 

Przyczynami emisji spowodowanej przez urządzenia elektroenergetyczne z SF6 są 

jedynie błędy obsługi lub wycieki gazu wskutek nieszczelności urządzeń. Przyczyny te są 

jednak coraz bardziej minimalizowane, ponieważ urządzenia elektroenergetyczne cechuje 

doskonała szczelność, a ich wykonanie jest na bardzo wysokim poziomie. Również 

odpowiednio szkolony personel przyczynia się do zminimalizowania wypływów gazu do 

atmosfery. Europejskie normy definiują ilość dopuszczalnych strat sześciofluorku siarki na 

poziomie nieprzekraczającym 1% rocznie. Należy przez to rozumieć utratę gazu wskutek 

nieszczelności urządzeń oraz błędów produkcyjnych i błędów obsługi, która nie została 

odpowiednio wyszkolona. Skrajnym przypadkiem pominięcia procedur zachowania 

szczelności jest celowa emisja gazu SF6 do atmosfery, bez jego utylizacji. Aktualne statystyki 

wykazują, iż straty w produkowanych obecnie urządzeniach są znacznie mniejsze, niż 

dopuszczają normy. 

Z wielu badań wynika, że sześciofluorek siarki nie ma bezpośredniego wpływu na efekt 

cieplarniany. Gaz ten nie przyczynia się również do degradacji powłoki ozonowej Ziemi. 

Spowodowane jest to tym, że nie wykazuje on fotolitycznej aktywności, gdyż nie zawiera 

atomów chloru. Niestety, sześciofluorek siarki jest dobrym absorbentem promienowania 

podczerwonego w obszarze atmosfery, w którym ono występuje (podobnie jak CO2). 
                                                 
1 Nie jest to jednak poziom emisji do atmosfery. 
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Promieniowanie to może być przyczyną tzw. sztucznego wtórnego napromieniowania 

podczerwonego, które powraca w dolne partie atmosfery i powoduje efekt cieplarniany.  

Biorąc pod uwagę wpływ najważniejszych gazów cieplarnianych (w wyniku działalności 

człowieka), które powodują wzrost efektu cieplarnianego oraz wpływ sześciofluorku siarki na 

ocieplenie, stwierdzono, że w całościowym ujęciu ocieplania się klimatu wskutek działalności 

człowieka tylko 0,07% jest powodowane przez SF6. Szacuje się, iż w 2100 roku ilość 

uwolnionego gazu do atmosfery wyniesie 1/3 światowej produkcji SF6. Zatem, jego wpływ na 

efekt cieplarniany będzie rzędu 0,2% wpływu wszystkich gazów wytwarzanych przez 

człowieka. 

W ujęciu globalnym można stwierdzić obecnie, iż wpływ SF6 na atmosferę jest 

pomijalny. Przy prognozowanej produkcji SF6, przyszły wpływ tego gazu jest również 

znikomy. Dalszy rozwój techniki spowoduje poprawę jakości urządzeń pracujących z SF6,  

a co za tym idzie, przypadkowe ubytki gazu wypuszczonego do atmosfery będą jeszcze 

mniejsze. Sytuacja wygląda analogicznie, jeśli chodzi o wpływ sześciofluorku siarki na 

warstwę ozonową: efekt jej degradacji przez SF6 można uznać za pomijalny. 

Rozważając wpływ SF6 na środowisko naturalne, należy rozpatrzyć dwie kwestie:  

 w jaki sposób SF6 wpływa na środowisko naturalne w pierwotnej formie (czyli jako 

gaz nierozłożony)? 

 jaki jest wpływ produktów rozpadu na środowisko naturalne? 

Sześciofluorek siarki, z uwagi na swoją wysoką stabilność chemiczną, wprowadzony do 

atmosfery pozostaje w niej bardzo długo i nie reaguje z innymi substancjami, a co za tym 

idzie, nie powstają produkty jego rozpadu. Natomiast wskutek zapalenia się łuku 

elektrycznego oraz wyładowań niezupełnych powstają groźne produkty rozpadu SF6. Związki 

te są jednak wysoce reaktywne i bardzo szybko przekształcają się w produkty niegroźne dla 

środowiska naturalnego. Należy również pamiętać o tym, iż przeważająca ilość produktów 

rozpadu SF6 powstaje w szczelnych urządzeniach elektroenergetycznych, przystosowanych 

do pracy z tym gazem. Stosowanie adsorbentów powoduje uwięzienie w nich groźnych 

produktów rozpadu. Tylko niewielka ilość tych związków, które mogą przedostać się do 

atmosfery, pochodzi więc z nieszczelności aparatów elektroenergetycznych. Z roku na rok 

urządzenia te są jednak coraz mniej awaryjne, co zmniejsza zagrożenie spowodowane emisją 

produktów rozpadu SF6.  

Organizacje proekologiczne są przeciwne stosowaniu SF6. Zakładają one, iż każde 

pracujące urządzenie z sześciofluorkiem siarki ulegnie kiedyś awarii, a cała jego zawartość 

będzie uwolniona do atmosfery. Jest to zakładanie najgorszego scenariusza, porównywalnego 

z zakładaniem awarii w każdej pracującej obecnie elektrowni jądrowej. Należy podkreślić, że 

przestrzegając wszystkich wytycznych oraz procedur odnośnie do SF6, ryzyko wystąpienia 

takich zdarzeń jest praktycznie zerowe. Poza tym współczesne urządzenia wyposażone są  

w osprzęt dodatkowy, chroniący przed niekontrolowanym wypływem gazu do atmosfery.  
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Proekologicznym zabezpieczeniem jest wprowadzenie konieczności recyklingu SF6, czyli 

przywrócenia pierwotnych właściwości tego gazu i ponownego jego użycia. Pod koniec 

ubiegłego wieku ONZ wprowadziła specjalną strategię ochrony środowiska pod nazwą 

„Czystsza Produkcja”, która została zdefiniowana i opisana w rozdziale 30. Globalnego 

Programu Działań Konferencji ONZ nt. „Środowisko i Rozwój” (w Rio de Janeiro, czerwiec 

1992 roku), zwanego popularnie Agendą 21. Ogólnie strategia ta polega na niedopuszczeniu 

do powstania szkodliwych odpadów podczas produkcji, eksploatacji, jak również demontażu  

i utylizacji urządzeń. Podstawowym krokiem, aby powyższe założenia spełnić, jest proces 

recyklingu. 

W myśl ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, 

poz. 628) przez pojęcie recyklingu "rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym 

przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym  

w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym 

przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii". Zasadą 

działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, 

z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są 

surowce naturalne, służące do ich wytworzenia i do ich późniejszego przetworzenia. 

Proces recyklingu, w którym odzyskuje się sześciofluorek siarki, przebiega w trzech 

fazach: 

 SF6 jest wypompowywany z instalacji poprzez filtr do zbiornika magazynującego, 

 gaz ze zbiornika magazynującego sprawdzany jest specjalnym detektorem jakości SF6,  

 jeśli SF6 spełnia wymogi jakości, może zostać ponownie użyty; jeśli nie, zostaje on 

zneutralizowany. 

Recykling sześciofluorku siarki odbywa się przy użyciu specjalnych urządzeń, zwanych 

regeneratorami SF6. Mogą to być zarówno urządzenia przenośne (rysunek 1), jak  

i zainstalowane na stałe (rysunek 2). Sprzęt ten, w tym również do obróbki gazu silnie 

zanieczyszczonego, jest stale udoskonalany. Postęp technologiczny sprawia, iż jest on coraz 

mniejszy i łatwiejszy w obsłudze. Jakość otrzymanego w wyniku recyklingu SF6 może być 

sprawdzona przez dostępne na rynku urządzenia, mierzące zawartość wilgoci, produktów 

rozpadu oraz objętość gazu niebędącego SF6 (domieszek).  

Praktyczne zastosowanie recyklingu sześciofluorku siarki jest uzależnione od: 

 przystosowania do procedury recyklingu konstrukcji urządzeń elektroenergetycznych, 

 opracowania i przestrzegania odpowiednich procedur obsługi i recyklingu gazu, 

 świadomości pochodzenia zanieczyszczeń w sześciofluorku siarki, a także ich ilości, 

 znajomości norm odnośnie do czystości gazu, który ma być ponownie użyty, 

 opracowania procedur oraz technologii pozwalającej na bezpieczne zniszczenie gazu 

(rozumie się przez to wyeliminowanie go z użytku, poprzez zmianę związku 

chemicznego SF6 w inny, niegroźny dla środowiska). 
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Rys. 1. Urządzenie do recyklingu SF6 typu RF-120 C [16] 
Fig. 1. SF6 recycling device type RF-120 C [16] 

 

 

Rys. 2. Urządzenie do recyklingu SF6 typu RF-300 [16] 
Fig. 2. SF6 recycling device type RF-300 [16] 

3. WYBRANE ASPEKTY GOSPODARKI SF6 W INSTALACJACH 
 ELEKTROENERGETYCZNYCH  

3.1. Stan gazu SF6 w napełnionych urządzeniach 

Urządzenia elektroenergetyczne napełnione gazem SF6 powinny spełniać wymogi 

czystości gazu, jednak stan gazu w warunkach dostawy różni się nieco od tego, którym 

zostało urządzenie napełnione [13, 14, 15]. Przez warunki dostawy rozumie się gaz 

wyprodukowany przez producenta, zapieczętowany w butlach i przygotowany do sprzedaży. 

Gaz, którym urządzenie zostało napełnione, zawiera zanieczyszczenia, które znalazły się  

w nim w fazach przygotowania urządzenia do eksploatacji. Przyczynami powstania 
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zanieczyszczeń w gazie mogą być: nieodpowiedni dobór materiałów konstrukcyjnych 

urządzenia, błędy fabryczne, błędy montażowe w miejscu pracy urządzenia, błędy szczelności 

obudów urządzenia, rozpad gazu w wyniku zapalonego łuku podczas czynności monta-

żowych, funkcjonowanie wewnętrznych mechanizmów urządzenia elektroenergetycznego. 

Należy nadmienić, że stan sześciofluorku siarki w urządzeniu zależy ściśle od jego funkcji 

użytkowej. Inny jest na przykład w przedziałach zamkniętych rozdzielnicy osłoniętej, a inny 

w wyłączniku wysokonapięciowym lub innym aparacie łączeniowym. Te wszystkie 

zagadnienia określa tzw. „schemat życia” urządzeń pracujących z SF6 [4], który analizuje 

procesy, z jakimi ma do czynienia gotowe urządzenie, oraz określa również mogące powstać 

zanieczyszczenia w danym etapie eksploatacji i wynikające stąd zagrożenia. Fazy życia 

zostały wyszczególnione w tabeli 1. Taka analiza jest rozpatrywana dla urządzenia od chwili 

produkcji aż po jego likwidację. 

W zależności od konstrukcji urządzenia pracującego w atmosferze SF6 może mieć ono 

określone właściwości użytkowe. Bardzo ważny jest dobór odpowiednich materiałów 

konstrukcyjnych urządzenia, istotna jest również ich chemiczna aktywność z gazem oraz 

produktami jego rozpadu. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane uszczelnienie chroni 

przed wypływem gazu oraz jego ubytkami, jak również poprawia jakość procesu napełniania 

urządzenia gazem. Dzięki temu do SF6 dostaje się mniejsza ilość zanieczyszczeń, co znacznie 

poprawia jego właściwości. Bardzo ważnym elementem projektowania urządzenia jest 

optymalizacja komory gaszeniowej. Kryterium determinującym jej końcową budowę jest czas 

palenia się łuku. Dąży się do jego skrócenia. Efektem jest mniejsza ilość energii dostarczonej 

do łuku. 

Wszystkie wymienione wyżej zagadnienia producent musi rozważyć na etapie 

projektowania oraz konstrukcji urządzenia. Producent odpowiada za odpowiednią technologię 

dostawy oraz napełniania urządzeń gazem. Montaż urządzenia w miejscu docelowym musi 

przebiegać w jak najlepszych warunkach. Należy zminimalizować kontakt z wilgocią oraz 

zapewnić czystość elementów przeznaczonych do zainstalowania. Wyklucza się sytuacje 

montażu urządzeń zabrudzonych bądź mokrych. 

Ostatnim etapem montażu urządzenia pracującego z gazem SF6 jest instalacja adsorbentu. 

Jest to materiał umieszczony w SF6, mający na celu pochłanianie produktów rozpadu gazu, 

takich jak SF4, SOF2 oraz innych powstających podczas eksploatacji sześciofluorku siarki. 

Dzięki jego stosowaniu znacznie przedłużony zostaje czas użytkowania gazu, a ponadto 

minimalizuje się również obecność zanieczyszczeń. Działa on w dużym uproszczeniu jak filtr, 

którego zadaniem jest oczyszczenie sześciofluorku siarki z innych związków chemicznych. 

Jakość wykonania adsorbentu ma znaczący wpływ na stan gazu. Podczas procesu napełniania 

we wnętrzu urządzenia musi panować próżnia. Tylko wtedy można z dużym prawdo-

podobieństwem ocenić, że gaz nie zostanie zanieczyszczony substancjami, które mogły 

pozostać we wnętrzu urządzenia. 



Gospodarka SF6 w instalacjach...  47 

 

 Tabela 1 

Fazy życia wyrobu a stan zanieczyszczeń SF6 (wg [4]) 

Faza konstrukcji 

- dobór materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych 
- optymalizacja układu gaszeniowego 
- dobór adsorbentu 
- opracowanie uszczelnienia 

Faza produkcji 

- obróbka elementów konstukcyjnych 
- suchy i czysty montaż 
- aktywacja adsorbentu 
- uszczelnienie wnętrza i zapewnienie próżni 
- pierwsze napełnienie gazem 

Eksploatacja 

- instalacja i uruchomienie 
- eksploatacja wg instrukcji 
- dopełnianie gazem zgodnie z zasadami 
- przeglądy i remonty dokonywane ściśle wg instrukcji 
- okresowa kontrola stanu gazu 
- zachownie zasad BHP 

3.2. Czystość SF6 

Bardzo ważnym zagadnieniem jest czystość SF6 [4, 13]. Określone są rygorystyczne 

graniczne wartości zanieczyszczeń tego gazu, zestawione w tabeli 2. Przekroczenie ich 

powoduje wyraźne zmiany we właściwościach SF6. Należy zatem zadbać o jakość procesu 

technologicznego, jak również o jakość samego produktu, którym jest SF6. 

 Tabela 2 

Największe dopuszczalne ilości zanieczyszczeń świeżego SF6 [4] 

Rodzaj lub grupa zanieczyszczeń Największa zawartość w stosunku do masy 

CF4 0,05% (500 ppmw) 

CF4O2 + N2, powietrze 0,05% (500 ppmw) 

H2O 15 ppmw 

kwasy wyrażone w HF 0,3 ppmw 

fluorki rozpuszczalne, wyrażone w HF 1,0 ppmw 

zawartość oleju 10 ppmw 

 

Gaz zawilgocony, stosowany w urządzeniach elektroenergetycznych, może powodować 

korozję niektórych elementów narażonych na jego działanie. Biorąc pod uwagę wysokie 

ciśnienie pracy tego gazu, woda może się skondensować. Zawartość innych zanieczyszczeń  
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w negatywny sposób wpływa na urządzenie, wchodząc w kontakt z produktami rozpadu gazu 

SF6, np. po zapaleniu się łuku elektrycznego.  

Wyprodukowany gaz jest przechowywany w butlach o specjalnej konstrukcji, właściwie 

opisanych i oznaczonych. 

3.3. Łuk elektryczny 

Sześciofluorek siarki jest gazem chemicznie obojętnym, chyba że zostanie podgrzany do 

wysokiej temperatury. Taki stan rzeczy następuje w wyniku normalnej pracy wyłącznika. 

Powstający łuk elektryczny w gazowej atmosferze SF6 w ułamku sekund podgrzewa gaz. Ma 

to miejsce podczas przerywania prądów roboczych i zakłóceniowych. Jest to normalny proces 

wyłączania obwodów wysokonapięciowych. Zapalony łuk elektryczny musi zostać zgaszony. 

Następuje to najczęściej w atmosferze sprężonego gazu, z uwagi na właściwości 

elektroizolacyjne po podniesieniu ciśnienia gazu. Następuje rozpad SF6 w wytworzonej 

wysokiej temperaturze [13, 14].  

Po zapaleniu się łuku elektrycznego lub powstaniu wyładowań iskrowych mogą 

wytworzyć się następujące, trwałe produkty rozpadu gazu: 

 siarka (S), 

 cząsteczki fluoru (F2), 

 difluorek siarki (SF2), 

 difluorek dwusiarki (S2F2),  

 czterofluorek siarki (SF4), 

 dziesięciofluorek dwusiarki (S2F10). 

Chemiczna aktywność niektórych produktów rozpadu gazu jest nie do uniknięcia. 

Wynika to z procesu gaszeniowego. Błędem jest próbowanie modyfikacji gazu w ten sposób, 

by produkty jego rozpadu albo nie powstawały, albo były mniej aktywne chemicznie. Należy 

zaakceptować istnienie porozpadowych produktów SF6 po zapaleniu się łuku elektrycznego.  

Produkty rozpadu sześciofluorku siarki nie mogą trwale pozostawać w jego atmosferze, 

gdyż diametralnie zmienią właściwości gazu. Wymaga się, aby zostały one usunięte z komory 

SF6 i stosuje się w tym celu adsorbenty  specjalne materiały, wykonane z Al2O3 bądź 

mieszaniny NaOH+CaO w proporcji 1:1, w postaci sita molekularnego. Wchłaniają  

i zatrzymują one niepożądane związki.  

Największym zagrożeniem dla personelu jest niekontrolowane wydostanie się do 

atmosfery produktów rozpadu sześciofluorku siarki, po wystąpieniu zwarcia łukowego. Nie 

można dopuścić do takiej sytuacji, dlatego też należy ściśle przestrzegać zasad postępowania 

określonych przez producenta, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, gdyż 

może to narazić obsługę oraz personel na poważne niebezpieczeństwo zatrucia. 
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3.4. Ubytki oraz kontrola gazu SF6 

Jednym z głównych zagadnień dotyczących obsługi urządzeń z SF6 jest uzupełnianie 

ubytków. Musi ono być dokonane w szczelnych warunkach, aby poziom zanieczyszczeń nie 

zmienił właściwości gazu. Procedurę uzupełniania ubytków gazu opracowuje producent. 

Natomiast do obowiązków użytkownika należy ścisłe jej przestrzeganie, w razie uzupełnienia 

ubytku. Wyłączniki wysokonapięciowe z SF6 stanowią odrębny problem pod względem stanu 

gazu.  

Ważnym problemem są pojawiające się w gazie produkty reakcji rozpadu SF6 [3, 13]. 

Pomimo utrzymywania odpowiedniej czystości gazu oraz zminimalizowania liczby 

zanieczyszczeń, toksyczne związki będą powstawać w wyniku wyładowań elektrycznych oraz 

łączeń. Ważne jest, by nie przekraczać wartości znamionowych prądów roboczych 

urządzenia. Podstawową metodą sprawdzenia stanu gazu jest badanie chromatograficzne 

pobranej próbki.  

Częstotliwość kontroli stanu gazu określa producent i następuje ona zazwyczaj podczas 

przeglądów okresowych od 1 roku do 5 lat. Zalecane jest, by skontrolować stan gazu po 

upływie 24 godzin od zainstalowania urządzenia na miejscu eksploatacji. Kolejna kontrola 

powinna odbyć się przed upływem okresu gwarancji producenta. Próby chromatograficzne 

wykonane podczas kontroli gazu powinny mieścić się w granicach podanych w tabeli 3 (wg 

Projektu TF 23.10.01 CIGRE).  

Po wykonaniu kontroli stanu gazu, w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej 

którejś pozycji, zakazane jest dalsze eksploatowanie gazu. Musi on zostać wymieniony  

i poddany recyklingowi. 

 Tabela 3 

Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń występujących podczas eksploatacji gazu [4] 

Zanieczyszczenie Dopuszczalne stężenie 

powietrze 3% objętości 

woda 800 ppmv przy 0,5 MPa 

fluorki i tlenofluorki gazowe 50 ppmv lub 12 ppmv SOF2 + SO2 

olej, węgiel, cząstki metaliczne śladowo 

 

Demontaż urządzenia, jako ostatnia faza w procesie jego eksploatacji, jest naj-

ważniejszym etapem dotyczącym bezpieczeństwia personelu oraz środowiska. W urządzeniu, 

które musi zostać poddane procesowi utylizacji, w pierwszej kolejności należy spowodować 

usunięcie SF6. Polega to na obniżeniu ciśnienia do nieco wyższego niż normalne ciśnienie 

atmosferyczne, a następnie odpompowaniu SF6 do specjalnych butli do tego przeznaczonych. 
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3.5. Zasady bezpieczeństwa przy pracy z SF6 

Ogólne pojęcie bezpieczeństwa pracy przy obsłudze urządzeń pracujących z SF6 zawiera 

w sobie wiele zagadnień z zakresu BHP, jak również procedur obsługi SF6 [13, 14]. Biorąc 

pod uwagę gospodarkę SF6, odpowiednie działania można podzielić na kategorie zapewnienia 

bezpieczeństwa: 

 podczas montażu urządzeń, 

 podczas pracy i obsługi urządzeń, 

 podczas remontów urządzeń, 

 podczas demontażu urządzeń, 

 w przypadku awarii. 

We wszystkich powyższych działaniach podstawą jest stosowanie opracowanej 

szczegółowo przez producenta instrukcji bezpieczeństwa oraz BHP przy pracy z tym właśnie 

konkretnym urządzeniem. Niemniej jednak należy pamiętać o ogólnych zasadach 

dotyczących pracy z SF6 i stosowaniu podstawowych środków ochrony osobistej przy pracy  

z urządzeniami SF6, jakimi są: 

 kombinezon ochronny jednorazowy, 

 buty ochronne, 

 rękawice ochronne, umożliwiające precyzyjną pracę, 

 okulary ochronne, 

 środki ochrony dróg oddechowych (w zależności od potrzeb maski pełne z wymien-

nymi filtrami lub półmaski). 

Dodatkowym wyposażeniem, które musi znajdować się w pomieszczeniu z urządzeniami 

SF6, są środki pierwszej pomocy oraz wykrywacz SF6. 

Bardzo ważnym aspektem pracy z urządzeniami SF6 jest wentylacja. Całe pomieszczenie, 

w którym znajdują się urządzenia pracujące z SF6, musi być stale wentylowane, z uwagi na 

mogące powstać wycieki gazu, nieszczelności obudów itp. Wszelkie zagłębienia, kanały oraz 

niższe poziomy pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia SF6, stanowią odrębną 

kwestię wentylacji. Miejsca takie podlegają przeglądom obsługi, a co za tym idzie, jest pewne 

prawdopodobieństwo, iż podczas obecności obsługi w takim zagłębieniu lub kanale może 

zaistnieć wyciek gazu. Z uwagi na to, iż SF6 jest prawie sześciokrotnie cięższy od powietrza, 

bardzo szybko znajdzie się on w najniższych partiach pomieszczenia.  

Gospodarka SF6 musi uwzględniać również procedury bezpieczeństwa w przypadku 

awarii urządzenia. Należy brać pod uwagę ekstremalne przypadki, w których dochodzi do 

uwolnienia całej ilości gazu z urządzenia, który dodatkowo jest zanieczyszczony silnie 

toksycznymi produktami rozpadu SF6. Takie zdarzenia wprawdzie są mało prawdopodobne, 

lecz nie można ich lekceważyć. Dlatego też musi być stworzona uniwersalna instrukcja 
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bezpieczeństwa na takie właśnie ewentualności. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia 

gazu poza hermetyczne obudowy, należy bezzwłocznie podjąć następujące kroki: 

 wycofać obsługę z zagrożonego rejonu, 

 wyłączyć urządzenia spod napięcia, 

 w miarę możliwości technicznych ugasić ewentualne ogniska pożaru, 

 odczekać aż atmosfera stanie się przejrzysta, aby można było ocenić skutki awarii, 

 bezwzględnie włączyć wentylację, odczekać aż wykrywacze SF6 wskażą minimalny 

poziom, 

 dokonać oględzin miejsca awarii. 

Oględziny miejsca awarii bezwzględnie należy wykonać przy użyciu wszystkich środków 

ochrony osobistej. 

4. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE GOSPODARKĘ SF6 

Gospodarka sześciofluorkiem siarki, z uwagi na jego chemiczne właściwości, musi być 

regulowana przez prawo. Aby było to możliwe, powstały odpowiednie akty prawne, mające 

na celu uregulowanie gospodarki SF6. W aktach tych znalazły się dokumenty uchwalone 

przez radę Unii Europejskiej, jak również dokumenty uchwalone i obowiązujące w Polsce.  

Biorąc pod uwagę wszelakie regulacje prawne, dotyczące gospodarki SF6, jak również 

eksploatacji urządzeń pracujących z tym gazem, należy wspomnieć o najważniejszym 

dokumencie dotyczącym elektroenergetyki. Jest nim ustawa Prawo Energetyczne z dnia  

10 kwietnia 1997 r. [8]. W dokumencie tym nie ma informacji dotyczących sześciofluorku 

siarki czy też jakichkolwiek urządzeń. Ustawa ta natomiast musi zostać uwzględniona przy 

aktach regulujących gospodarkę SF6, gdyż zgodnie z nią tworzone są akty prawne regulujące 

poszczególne gałęzie elektroenergetyki. 

W ustawie uwzględniono przede wszystkim politykę energetyczną Polski, jak również 

przyznawanie koncesji oraz zakres działalności prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Bardzo 

istotny jest rozdział szósty ustawy, Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja. Głównie  

w myśl tego rozdziału tworzone są inne akty prawne, takie jak normy odnośnie do urządzeń 

oraz zagadnień BHP przy eksploatacji urządzeń. Rozdział ten traktuje o ogólnych zasadach 

BHP, nakazuje, aby każde urządzenie miało swoją indywidualną charakterystykę energe-

tyczną (przykładowo tablica znamionowa silnika). Jest również wskazanie, by personel 

pracujący na konkretnym stanowisku (przykładowo monter, dyspozytor) posiadał 

odpowiednie kwalifikacje, a co za tym idzie, ustawa eliminuje możliwość zatrudnienia osób 

bez wiedzy potwierdzonej zdobytym świadectwem kwalifikacji. 

Kolejna ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska” nie wiąże się  

z technologią wytwarzania urządzeń, jak również nie wspomina o żadnym urządzeniu 
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elektroenergetycznym. Należy o niej jednak wspomnieć z uwagi na konieczność ochrony 

środowiska. Jak zostało to opisane w rozdziale 7 ustawy, wymagane jest, aby emisja gazów 

cieplarnianych była minimalna. Traktuje ona m.in. o dopuszczalnych wartościach emisji 

gazów cieplarnianych i innych substancji, konsekwencjach prawnych za przekroczenie norm, 

określa ogólną politykę związaną z emisją szkodliwych substancji do atmosfery. I to właśnie 

pod wyżej wspomnianym hasłem innych substancji kryje się m. in. sześciofluorek siarki oraz 

substancje pochodzące z jego rozpadu. 

Inną grupą dokumentów są rozporządzenia parlamentu europejskiego. Celem pierwszego 

z nich, nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 roku [6] w sprawie niektórych fluorowanych gazów 

cieplarnianych, jest redukcja emisji wybranych gazów fluorowanych, uznanych za gazy 

cieplarniane w Protokole z Kioto. Rozporządzenie to wnosi również, iż państwa członkowskie 

Unii Europejskiej powinny ustanowić jasne i klarowne sankcje odnośnie do naruszenia 

postanowień powyższego rozporządzenia. W myśl tego rozporządzenia każdy użytkownik 

oraz producent gazu SF6 musi zadbać o poprawne użytkowanie urządzeń z tym gazem, jak 

również nie może dopuścić do niekontrolowanego wycieku gazu. Odpowiednia oraz 

odpowiedzialna gospodarka gazem SF6 jest jednym z dwóch tematów poruszanych  

w omawianym rozporządzeniu. 

Drugim, równie ważnym, tematem jest recykling zużytego gazu. Należy bezwzględnie 

poddawać recyklingowi gaz ze zdemontowanych urządzeń. Jednak trzeba pamiętać  

o odpowiednich procedurach odnośnie do szczelności całego procesu. Z tym wiąże się odzysk 

SF6. Kolejne rozporządzenie komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. 

ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

Europy, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji 

personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic 

wysokiego napięcia, określa, w jaki sposób są przyznawane certyfikaty, pozwalające na 

odzysk SF6 [5, 6]. Personel, którego zadaniem jest odzysk gazu, ponosi odpowiedzialność za 

ewentualne wycieki gazu oraz jego niekontrolowaną emisję do atmosfery. Certyfikacja,  

o której mowa, ma na celu sprawdzenie kompetencji personelu, jego szkolenie oraz 

stwierdzenie kwalifikacji. Całość kończy się przyznaniem certyfikatu. Stwierdzenie 

kwalifikacji odbywa się na podstawie wielu egzaminów, w których sprawdzana jest m. in. 

podstawowa wiedza z zakresu globalnego ocieplenia oraz Protokołu z Kioto, właściwości 

SF6, zasady gospodarki SF6, budowy urządzeń elektroenergetycznych przeznaczonych do 

pracy z SF6, procedury recyklingu SF6. 

Z tą tematyką wiąże się również Rozporządzenie Ministra Gospodarki w Sprawie BHP 

przy Urządzeniach Elektroenergetycznych z dnia 17 września 1999 r., które określa 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy eksploatacji 

urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. W rozporządzeniu tym zdefiniowano 

podstawowe terminy, takie jak urządzenie energetyczne, sieć energetyczna, świadectwo 
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kwalifikacji. Opisano również, jak powinny wyglądać prace wykonywane przy urządzeniach 

elektroenergetycznych, jak również organizacja takiej pracy. Rozporządzenie to definiuje, jak 

powinna wyglądać praca przy każdym urządzeniu elektroenergetycznym, w tym również 

urządzeniu pracującym z sześciofluorkiem siarki. Jest to podstawowy dokument, w myśl 

którego opracowywane są zasady BHP pracy przy konkretnych urządzeniach i instalacjach. 

Uzupełnieniem tych dwóch unijnych rozporządzeń są polskie normy, które wyznaczają 

pewne standardy użytkowania urządzeń z SF6. 

W pierwszej z norm, PN-E-04433:1981P „Materiały elektroizolacyjne - Oznaczanie 

zawartości powietrza i wody w sześciofluorku siarki metodą chromatografii gazowej” [9], 

opisano aparaturę, odczynniki oraz metodę oznaczania zawartości powietrza w granicach 

0,05% - 1% oraz wody w granicach 0,0015% - 0,02% w sześciofluorku siarki. Oznaczenie 

odbywa się za pomocą chromatografu gazowego. Norma ta została wprowadzona w1981 roku  

celu jednoznacznego badania stanu czystości SF6. Jest to najstarszy dokument normalizacyjny 

odnośnie do SF6, i który został zastąpiony w roku 2006 dokumentem o oznaczeniu  

PN-EN 60376:2006E „Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF6) 

przeznaczonego do urządzeń elektrycznych”. 

Kolejna norma, PN-87/E-29010 „Materiały elektroizolacyjne gazowe. Sześciofluorek 

siarki (SF6) w stanie dostawy”, dotyczy wymagań jakościowych parametrów 

wyprodukowanego gazu SF6 [11]. W normie określono konkretne metody badania czystości 

sześciofluorku siarki, takie jak chromatografia. Parametry wyprodukowanego gazu muszą 

zgadzać się z podanymi w powyższej normie, jak np. zawartość wilgoci nie może przekroczyć 

15 ppm bądź zawartość CF4 ma być mniejsza niż 500 ppm.  

Norma ta, która powinna być traktowana przez producentów jako minimum jakościowe 

dotyczące produkcji gazu SF6, została zastąpiona w roku 2006 przez dokument w postaci 

normy PN-EN 60376:2006E „Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF6) 

przeznaczonego do urządzeń elektrycznych”. 

Dokument ten wniósł kilka drobnych zmian do polskiej normy PN-87/E-29010, lecz jego 

tematyka pozostała ta sama. Normę rozbudowano o opis metody chromatografii, natomiast 

niecały rok później zmieniono ją kolejny raz i zastąpiono ją dokumentem w postaci normy 

PN-EN 60376:2007E „Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF6) 

przeznaczonego do urządzeń elektrycznych”. Tematyka ogólnie nie uległa zmianie,  

a wprowadzone poprawki były niewielkie i aktualnie obowiązują. 

Kolejnym bardzo ważnym dokumentem z punktu widzenia prowadzonej już eksploatacji 

sześciofluorku siarki jest norma PN-87/E-29011 „Materiały elektroizolacyjne gazowe. 

Sześciofluorek siarki (SF6) pobierany z urządzeń elektrycznych” [10]. Określa ona bowiem 

procedury sprawdzenia jakości gazu podczas eksploatacji urządzenia napełnionego gazem 

oraz zawiera wiele wskazówek odnośnie do metod sprawdzania jakości gazu. Jedną z tych 

metod to wyżej wspomniana chromatografia.  
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Producent urządzeń elektroenergetycznych, które mają pracować z sześciofluorkiem 

siarki, powinien zaprojektować urządzenie w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzanie 

kontroli stanu gazu. Oczywiście musi to zostać wykonane tak, by zastosować jedną z metod 

opisanych w powyższej normie. Z uwagi na to, iż kontrola stanu gazu jest wymagana ze 

względu na rozpad gazu, norma PN-87/E-29011 jest jedynym dokumentem, który określa 

tylko i wyłącznie sposób sprawdzenia stanu gazu. 

Dokument ten, pochodzący z roku 1987, został zastąpiony przez normę o oznaczeniu  

PN-E-06115:2000 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Użytkowanie  

i postępowanie z sześciofluorkiem siarki (SF6) w wysokonapięciowej aparaturze rozdzielczej” 

[12], która podaje szczegółowe zasady postępowania z czystym chemicznie sześciofluorkiem 

siarki. W dokumencie tym zestawiono zasady bezpiecznej obsługi gazu SF6, w zależności od 

tego, czy jest on np. wtłaczany do urządzeń, transportowany w butlach do tego 

przeznaczonych lub też z urządzeń wypompowywany. Norma ta jest najważniejszym polskim 

dokumentem, który stanowi o bezpieczeństwie pracy z sześciofluorkiem siarki. Podkreślono 

w niej bardzo istotny aspekt szkoleń BHP personelu, który ma prowadzić obsługę urządzeń  

z gazem SF6.  

Stosowany często w powyższej normie zwrot zaleca się należy rozumieć bardziej jako 

nakaz konkretnego postępowania niż sugestię. Wynika to z charakteru samego dokumentu, 

którego tematem jest bezpieczeństwo ludzi przy pracy z SF6.  

Kolejny wprowadzony dokument, norma PN-EN 60480:2005E „Wytyczne do kontroli  

i postępowania z sześciofluorkiem siarki (SF6) pobranym z urządzeń elektrycznych oraz 

wymagania techniczne dla SF6 przeznaczonego do ponownego użycia”, rozszerza 

prezentowaną tematykę o recykling gazu. Wprowadza wytyczne postępowania ze zużytym 

gazem oraz podaje wymagania jakościowe regenerowanego gazu. Opisano również metody 

sprawdzenia stanu gazu zarówno stosowane na miejscu zainstalowania urządzenia, jak 

również metody czysto laboratoryjne. Dodatkowo, norma podaje wymagania dotyczące 

przechowywania oraz transportu gazu, i stanowi w chwili obecnej obowiązujący dokument. 

Do grupy dokumentów związanych z gospodarką SF6 należy również zaliczyć inne 

międzynarodowe opracowania i regulacje, w tym Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy z dnia 17 maja 2006 r., która określa wytyczne dotyczące 

ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa przy pracy z urządzeniami oraz maszynami [7]. Nie 

dotyczy ona bezpośrednio tematyki SF6, ale została tutaj wspomniana z uwagi na to, iż każda 

dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia wprowadzonego na rynek musi być 

opracowana zgodnie z zasadami opisanymi w powyższej dyrektywie. 

Innym ważnym międzynarodowym opracowaniem jest przewodnik CIGRE B3.02 SF6 

“Guide for the preparation of customized Practical SF6 Handling Instructions” (Przewodnik 

do opracowywania zindywidualizowanej praktycznej instrukcji obsługi SF6) [13, 14, 15]. 

Dokument ten wprowadzono w celu szkolenia personelu obsługującego urządzenia z SF6. Na 
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jego podstawie opracowuje się odpowiednie instrukcje stanowiskowe BHP, przygotowuje się 

programy szkoleń, w których nacisk kładzie się nie tylko na przedstawienie zasad 

postępowania z SF6, ale również poznanie właściwości fizycznych i chemicznych gazu oraz 

oddziaływania na ludzi i środowisko. 

Do przedstawionych powyżej głównych aktów prawnych należy jeszcze doliczyć 

wszystkie inne dokumenty, w tym branżowe, regulujące zasady korzystania z urządzeń 

wykorzystujących lub mających kontakt z sześciofluorkiem siarki. 

5. PODSUMOWANIE 

Technologia stosowania sześciofluorku siarki jest już na tyle rozwinięta, iż najbliższy 

czas nie przyniesie rewolucyjnych rozwiązań ani skoku technologicznego. Zdobyte 

doświadczenie oraz wiedza pozwala obecnie chronić ludzi przed toksycznymi produktami 

rozpadu SF6, jak również spełnia wysokie wymagania dotyczące SF6 jako medium 

izolacyjnego, które regulują opisane akty prawne. Dokumenty te mają zróżnicowany 

charakter. Najważniejszym aktem prawnym jest ustawa Prawo Energetyczne, która jednak  

w sposób bardzo ogólny naświetla sprawy związane z elektroenergetyką. Powstające na tej 

bazie polskie normy uwzględniają odpowiednie dyrektywy unijne i normy międzynarodowe. 

Niestety, brakuje obecnie jednego, szczegółowego dokumentu, który ujmowałby wszystkie 

istotne zagadnienia odnośnie do gospodarki SF6, urządzeń pracujących z tym gazem oraz 

tematyki pokrewnej, aczkolwiek bardzo przydatnej z punktu widzenia stosowania gazu SF6.  
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