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АНОТАЦІЯ

Байда

Є.І.

Мультифізичні

моделі

високовольтних

вакуумних

вимикачів з бістабільними поляризованими актуаторами в динамічних режимах. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктор технічних наук за
спеціальністю 05.09.01 "Електричні машини і апарати" (141 – електрична
інженерія). – Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», м. Харків, 2018 р.
У дисертаційній роботі розглянуто проблеми створення мультифізичних
моделей, що використовуються при дослідженні і проектуванні вакуумних
вимикачів високої напруги.
Об'єкт

дослідження

–

нестаціонарні

електромагнітні

процеси

в

неоднорідному, нелінійному, рухомому середовищі, що проводить електричний
струм і включає в себе висококоерцитивні постійні магніти; процеси, що пов'язані
з теорією пружності, механікою твердого тіла, явищами в нестаціонарних
теплових полях і теорією механіки суцільних середовищ.
Предмет дослідження – вакуумні вимикачі з бістабільними поляризованими
актуаторами

та

закономірності

їхньої

роботі

в

динамічних

режимах;

закономірності та механізм статичної і динамічної деформації контактної системи
вимикача під впливом актуатора; здатність вимикача до вмикання та його
термічна стійкість під дією аварійних надструмів; рідинні демпфери; електричні
схеми керування актуатором.
Методи дослідження – дослідження електромагнітних, механічних, теплових
процесів і процесів течії рідини базуються на аналітичних і чисельних
математичних моделях, які враховують найбільш суттєві лінійні та нелінійні
взаємозв'язки між явищами. Чисельне розв'язання диференційних рівнянь в
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приватних похідних проводиться в спеціальних прикладних пакетах програм,
достовірність результатів яких багаторазово перевірена і не викликає сумнівів, а
також у програмах, написаних здобувачем, результати яких були перевірені
експериментально.
В роботі отримані такі наукові результати.
Вперше розроблена мультифізична модель динаміки поляризованого
бістабільного актуатора з постійними магнітами, що базується на розрахунках
нестаціонарного

електромагнітного

поля

в

нелінійному

неоднорідному

середовищі, що проводить електричний струм та містить постійні магніти. Модель
також враховує рух частин актуатора у взаємодії з нелінійними рівняннями
електричного кола і руху. Розраховані параметри форсованого підключення
актуаторів та надано рекомендації щодо конструкції та вибору параметрів
актуаторів.
Розроблено

мультифізичні

моделі

дослідження

впливу

параметрів

актуаторів на статичні і динамічні механічні напруження в сильфоні вакуумної
камери, отримані рекомендації з вибору оптимальної конструкції сильфона і його
довговічності, розрахована його втомна витривалість. Розроблено мультифізичну
модель впливу параметрів актуаторів на динамічні механічні напруження в
контактній системі та механізмі вимикача, що базується на теорії пружності,
завдяки чому була розрахована геометрія приводного вала, вибрано його матеріал
та підшипники.
Вперше розроблено мультифізичні моделі, що дозволяють визначити вплив
динамічних характеристик актуатора на здатність вимикача до вмикання
аварійного надструму: визначена динаміка зіткнення і час вібрації контактів;
вирішена теплова задача Стефана з урахуванням теплоти фазових переходів і
визначена можлива сила зварювання контактів; надано рекомендації щодо
зниження швидкості зіткнення контактів за рахунок застосування рідинного
демпфера, які засновані на рівняннях Нав'є – Стокса і динаміки руху актуатора;
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розроблена модель нагріву і деформації контактної поверхні і на її основі надані
рекомендації щодо розрахунків необхідної сили контактного натискання і
геометрії контактів за умов термічної стійкості.
Досліджено та проаналізовано оригінальні моделі схем підключення
котушок актуатора до різних джерел електричної енергії, надано рекомендації
щодо їх практичної реалізації.
Результати дослідження були перевірені на макетах та дослідних зразках які
підтвердили отримані рекомендації та висновки і використовувались при розробці
вакуумних вимикачів.
Впровадження основних наукових і практичних результатів дисертаційної
роботи знайшло відображення: в договірній роботі з ТОВ "АВМ Ампер" м.
Кременчук (договір № 33 / 98-12 між НТУ "ХПІ" та ТОВ "АВМ Ампер") "Вплив
параметрів бістабільного поляризованого актуатора вакуумного вимикача на його
здатність до вмикання", науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи
виконаної на

замовлення

ТОВ

НВП "Укренергокомплекс-2",

м.

Харків

"Бістабільні актуатори в установках контролю і розподілу потоків рідини" та
навчальному процесі. Акти впровадження додаються.
Ключові слова: вакуумний вимикач, актуатор, мультифізична модель,
вібрація контактів, здатність до вмикання, термічна стійкість, схеми підключення
котушок.
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ABSTRACT

Baida Ye. I. Multiphysical models of high voltage vacuum circuit breakers with
bistable polarized actuators in dynamic modes. – Qualifying scientific work on the rights
of manuscripts.
Dissertation for the degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.09.01
"Electric Machines and Apparatus" (141 – Electrical Engineering). – National Technical
University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov, 2018
In the dissertation work the problems of creation of multiphysical models used in
the research and designing of medium voltage vacuum switching devices are considered.
The object of the study is transient electromagnetic processes in a heterogeneous,
nonlinear, moving medium conducting electric current and including high-coercive
permanent magnets; processes related to the theory of elasticity, solid state mechanics,
phenomena in non-stationary thermal fields, and the theory of continuum mechanics.
Subject of research – vacuum switches with bistable polarized actuators and
regularities of their operation in dynamic modes; regularities and mechanism of static
and dynamic deformation of the contact system of the switch under the influence of the
actuator; the ability of the switch to switch on and its thermal stability under the
influence of emergency superstructures; liquid dampers; electric actuator control
circuits.
Research methods – the investigations of electromagnetic, mechanical, thermal
processes and fluid flow processes are based on analytical and numerical mathematical
models that take into account the most significant linear and nonlinear interconnections
between phenomena. Numerical solutions of partial differential equations are carried out
using special application software packages, the reliability of which is repeatedly
confirmed and does not cause doubts, as well as codes written by the applicant.
The following scientific results have been obtained in the work.
For the first time a model of dynamics of a polarized bistable actuator with

2
permanent magnets has been developed based on calculations of transient
electromagnetic field in a nonlinear non-uniform medium conducting electric current
and containing permanent magnets taking into account the motion of parts of the
actuator in conjunction with nonlinear equations of electric circuit and motion. The
parameters of forced switching on of actuators are calculated and recommendations on
the design and parameters of actuators are given.
The multiphysical models of studying the influence of actuator parameters on
static and dynamic mechanical stresses in a vacuum chamber bellows have been
developed, recommendations have been obtained for choosing the optimal structure of a
bellows and its durability, its fatigue endurance is calculated. A model of the influence
of actuator parameters on dynamic mechanical stresses in the contact system and the
switching mechanism based on the theory of elasticity was developed, due to which the
geometry of the drive shaft was calculated and its material was chosen.
For the first time, multiphysical models have been developed to determine the
effect of the actuator's dynamic characteristics on the ability of the circuit breaker to
activate the emergency overloads: shock dynamics and contact vibration time are
defined; the Stefan thermal problem solved, the heat of phase transitions is taken into
account, and the possible strength of contact welding is determined; recommendations
for reducing the contact collision rate due to the use of a liquid damper based on the
Navies-Stokes equation and dynamics of the actuator are given; the model of heating
and deformation of the contact surface was developed and on its basis recommendations
were given regarding calculations of the required force of contact pressure and the
geometry of the contacts in the conditions of thermal stability.
The original models of circuits connecting actuator coils to different sources of
electric energy have been investigated and analyzed, and recommendations on their
practical implementation have been given.
The results of the study were checked on layouts, prototypes and used in the
development of vacuum circuit breakers, tests of which models were confirmed by the

3
obtained recommendations and conclusions.
Implementation of the main scientific and practical results of the dissertation work
was reflected: in agreement with "ABM Ampere", Kremenchug (agreement No. 33/9812 between NTU "KhPI" and "ABM Ampere" LLC) "Influence of the parameters of a
bistable polarized vacuum actuator of the circuit breaker on its ability to switch on",
research and development work performed by order of Ukrenergokompleksy-2 LLC,
Kharkov "Bistable actuators in control plants and distribution of liquid flows", the acts
of implementation are added.
Key words: vacuum circuit breaker, actuator, multihysical model, contact vibration,
switching ability, thermal stability, coil connection circuits.
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ВСТУП

З моменту появи перших генераторів електричної енергії вироблення її в
усьому світі неухильно зростає. Цей процес призводить до появи нових груп
електричних апаратів – пристроїв, призначених для розподілу та управління
потоками електричної енергії, а також виконання функцій захисту людей, тварин,
обладнання та навколишнього середовища від небезпечної дії електричної енергії.
До однієї з таких груп відносяться вимикачі середніх напруг, вимоги до яких
сформульовані в міжнародних стандартах IEC60694 і IEC62271-100. Серед
вимикачів середніх напруг (за міжнародною класифікацією (IEC 61000-3-6) мережі
з напругою до (32 – 52) кВ або високих напруг, тобто вище 1000 В за прийнятою в
Україні класифікацією ДСТУ3020-95 (ГОСТ 12434-93 )) особливе місце займають
вакуумні вимикачі, випуск яких швидко зростає і становить на сьогоднішній день
близько 80% ринку вимикачів середніх напруг і цей сегмент ринку неухильно
зростає [6].
Огляд конструкцій вакуумних вимикачів середніх напруг показує, що
вимикачі випускаються як з пружинно-моторними, так і з електромагнітними
актуаторами (походить від англійського терміна actuator – пристрій або елемент
будь-якого пристрою, який може діяти). Причому, вимикачі з електромагнітними
актуаторами

більш

прості

за

конструкцією

і

більш

надійні.

Серед

електромагнітних актуаторів особливе місце займають бістабільні поляризовані
електромагнітні актуатори на базі висококоерцитивних постійних магнітів, які
вперше були розроблені концерном АВВ.
Переваги таких актуаторів:
– простота конструкції, кількість деталей приводу на порядок менше ніж в
пружинно-моторному і в 2 – 3 рази менше, ніж в електромагнітному;
– відсутність споживання енергії в стабільних положеннях, час споживання
енергії в перехідних процесах становить десяті частки секунди;
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– висока надійність конструкції за рахунок її простоти і відсутності
механічних засувок, що сприймають значні механічні зусилля, утримання приводу
в стабільних положеннях відбувається за рахунок постійних магнітів.
Таким чином, бістабільні актуатори на базі висококоерцитивних постійних
магнітів є найбільш перспективними для застосування в конструкціях приводів
вакуумних вимикачів середніх напруг.
Однак, як показує практика, даних про роботу таких актуаторів надзвичайно
мало, а дослідження їх роботи в перехідних режимах (вмикання і вимкнення), а так
само вплив їх на динамічні параметри всього вимикача практично відсутні, що
пов'язано зі складністю проблеми і небажанням провідних фірм публікувати
матеріали з даної тематики.
Тому, в зв'язку з перспективністю конструкції поляризованих актуаторів на
базі висококоерцитивних постійних магнітів і відсутністю досліджень з вивчення
особливостей роботи таких пристроїв в перехідних режимах (які і визначають
надійність і працездатність конструкції вимикача в цілому), виникає нагальна
потреба наукового і практичного дослідження цієї проблеми з метою створення
нових перспективних конструкцій вакуумних вимикачів середніх напруг.
Актуальність теми.
Перспективність конструкції бістабільних поляризованих актуаторів на базі
висококоерцитивних постійних магнітів є вирішальним фактором при створенні
нових і модернізації вже наявних конструкцій вакуумних вимикачів середніх
напруг.
Можна припустити, що подальша розробка бістабільних поляризованих
актуаторів буде йти не тільки таким шляхом (як елемент приводу вакуумних
вимикачів), але і знайде більш широке застосування в вигляді приводу інших
апаратів (наприклад, контакторів). Однак в зв'язку з цим виникає цілий комплекс
невирішених як теоретичних, так і практичних питань.
Так, в процесі роботи актуатора відбуваються процеси зміни магнітних
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потоків, викликані зміною струмів в котушках і перерозподіл магнітних потоків
постійних магнітів в нелінійному середовищі, що проводить електричний струм.
Причому, перерозподіл потоків безпосередньо впливає на струми котушок, які і
визначають ці зміни потоків. Більш того, у міру наростання потоку починається
рух

якоря

актуатора,

викликаючи

відповідно

до

рівнянь

Максвелла

електрорушійну силу, яка визначається співвідношенням рушійної і протидіючих
сил з урахуванням змінної маси приводу в процесі руху. У свою чергу, швидкість
руху якоря актуатора впливає на процеси в електричному та магнітному колах. Всі
процеси, що відбуваються в перехідних режимах роботи актуатора настільки
складні і взаємопов'язані, що передбачити апріорі результати неможливо.
Крім того, динамічні характеристики актуатора, такі як час вмикання і час
вимкнення, швидкість руху і електромагнітні сили безпосередньо впливають на
роботу контактної системи. Так, великі швидкості руху негативно позначаються на
роботі вакуумного сильфона і контактах, викликаючи в них значні механічні
напруження, які не повинні перевищувати допустимі для обраного матеріалу і
геометрії сильфона і контактів.
Від швидкості руху контактів залежить також надійність роботи контактів як
провідників електричного струму. При недостатній швидкості руху може
спостерігатися "зависання" рухомого контакту і значний ерозійний знос при
вмиканні і вимкненні електричного струму. Велика швидкість замикання
призводить до значних ударних навантажень, що, в свою чергу, призводить до
вібрації контактів, викликаючи їх додатковий знос.
Крім цього, потрібен розгляд теплових процесів на поверхні контактів, які
пов'язані з механічними і електричними процесами і впливають на процеси в
електричному колі. Причина цього полягає в тому, що при замиканні контактів
відбувається їх вібрація з можливим подальшим зварюванням, силу якого
необхідно знати і яка не повинна перевищувати силу контактного натискання.
Параметри актуатора визначають також термічну стійкість контактної
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системи до впливу струмів короткого замикання (визначається контактним
натисканням, створюваним актуатором).
Отже, перспективність бістабільних поляризованих актуаторів на базі
висококоерцитивних

постійних

магнітів,

складність,

взаємопов'язаність

і

взаємозалежність (залежність властивостей від температури, величини магнітного
поля і т. п.) явищ, робить актуальною наукову задачу по дослідженню процесів,
що відбуваються, тенденцій і закономірностей на базі відповідних мультифізичних
моделей, які враховують всі складні нелінійні взаємозв'язки процесів і параметрів.
У науковій літературі відсутні дані по розрахунках таких систем з
урахуванням нелінійного неоднорідного рухомого середовища в нестаціонарних
режимах (рух якоря актуатора), а так само з урахуванням взаємозв'язку між
електромагнітними, механічними і тепловими процесами, що відбуваються в
вакуумному вимикачі середніх напруг. У даній роботі таке дослідження проведено
вперше.
Отже, створення і дослідження складних мультіфізичних моделей процесів,
спрямованих на вирішення виникаючих проблем, розробку науково-технічних
заходів і рекомендацій щодо створення нових і модернізації наявних вакуумних
вимикачів є актуальним і становить науковий і практичний інтерес.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна

робота

виконана

в

рамках

науково-дослідних

робіт

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут",
тематика яких безпосередньо пов'язана з темою про співпрацю по створенню
науково-технічної

продукції

"Вплив

параметрів

бістабільних

актуаторів

вакуумного вимикача на його здатність до вмикання" № 33/98 - 2012 . Договір з
ТОВ "АВМ АМПЕР" м. Кременчук (здобувач - виконавець). Роботою, виконаною
на замовлення ТОВ НВП "Укренергокомплекс-2", "Бістабільні актуатори в
установках контролю і розподілу потоків рідини", м. Харків і актом впровадження
результатів роботи в навчальний процес. Акти впровадження наведені в
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додатку В.
Мета і задачі дослідження.
Мета роботи – подальший розвиток теорії електричних апаратів в напрямку
уточнення

характеру

протікання

динамічних

процесів

(електромагнітних,

теплових, механічних) в вакуумних вимикачах середніх напруг, розробка
мультифізичних моделей цих процесів, розробка та обґрунтування технічних
рішень, спрямованих на удосконалення конструкції вакуумних вимикачів і
підвищення надійності їх роботи за рахунок обґрунтованих технічних рішень та
рекомендацій.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі.
1. На підставі аналізу літератури і огляду конструкцій вакуумних вимикачів
визначити найбільш перспективні, виявити і проаналізувати існуючі проблеми,
сформулювати мету і та задачі дослідження.
2. Розробити модель мультифізичних процесів, що відбуваються в
поляризованому бістабільному актуаторі з висококоерцитивними постійними
магнітами на базі рівнянь електромагнітного поля і урахуванням нелінійних
процесів в електричному і механічному колах вакуумного вимикача.
В рамках цього завдання необхідно:
– отримати аналітичну залежність напруженості магнітного поля в функції
магнітної індукції для досліджуваних феромагнітних матеріалів;
– дослідити методи розв’язання рівнянь отриманої моделі і вибрати
найбільш оптимальні за часом і точністю результату;
– оцінити ступінь відповідності отриманих результатів експериментальним
даним;
– провести дослідження отриманої мультифізичної моделі і розробити
рекомендації, спрямовані на створення конструкцій поляризованих бістабільних
актуаторів, які б відповідали світовим стандартам.
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3. Розробити математичну модель мультифізичних процесів в контактній
системі і сильфоні вакуумних камер вимикача під впливом динамічних
характеристик актуатора з метою поліпшення їх роботи, а саме:
– оптимізувати геометричні та фізичні параметри вакуумного сильфона з
метою мінімізації механічного напруження в статичному і динамічному режимах
його роботи;
– визначити фактори, що впливають на втомну витривалість матеріалу
сильфона з урахуванням динамічних процесів в актуаторі і дати рекомендації
щодо вдосконалення його конструкції;
– встановити залежність між динамічними процесами в актуаторах і
механічними напругами в контактах, визначивши динамічні параметри, при яких
механічні напруження будуть не вище допустимих, розробити рекомендації щодо
особливостей роботи контактної системи;
– проаналізувати вплив статичних і динамічних сил актуатора на механічні
напруження і коливальний характер процесів в приводному валу і важелях
механізму при вмиканні, розробити рекомендації щодо вибору матеріалу вала та
підшипників, проаналізувати вплив коливальних процесів на вторинну вібрацію
контактів і зробити відповідні висновки.
4. Розробити і дослідити модель мультифізичних процесів здатності до
вмикання і термічної стійкості вакуумного вимикача (при протіканні через його
контакти аварійних надструмів) з урахуванням динамічних процесів в бістабільних
актуаторах з метою покращення цих параметрів, для чого необхідно:
– визначити параметри вібрації контактів при вмиканні і тепловий вплив
дуги на поверхню контактів з урахуванням прихованої теплоти фазових переходів;
– визначити максимальну силу зварювання в функції струму, що вмикається
і фази вмикання;
– дослідити процес виникнення вторинної вібрації контактів;
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– на базі моделі динамічних процесів в актуаторі і рівнянь Нав'є - Стокса
дослідити можливість зменшення швидкості замикання контактів за допомогою
рідинного демпфера;
– розробити рекомендації щодо підвищення здатності до вмикання
вимикача;
– вирішити теплову задачу спільно з задачею теорії пружності для
визначення розмірів контактної поверхні;
–

отримати

залежність

температури

поверхні

контактів

в

функції

геометричних і механічних параметрів контактної системи;
– отримати експериментальні дані тривалості відкидання контактів і
швидкості замикання контактів, порівнявши їх з розрахунковими даними для
підтвердження адекватності розроблених моделей;
– розробити та обґрунтувати рекомендації щодо підвищення термічної
стійкості вакуумного вимикача.
5. Розробити і дослідити комп'ютерні моделі електричних схем підключення
актуатора до кіл керування, для чого необхідно:
– проаналізувати роботу наявних схем керування для аналізу і вивчення
особливостей їх роботи;
– дослідити схеми форсованого підключення актуатора до електричного
кола постійного струму, конденсатора і визначити параметри таких схем;
– дослідити можливість зміни швидкості руху актуатора за допомогою
завдання часової залежності напруги керування актуатором;
– розробити рекомендації щодо застосування досліджених схем, враховуючи
при цьому нелінійний характер електричного кола і взаємну індуктивність
котушок актуатора.
Об'єкт

дослідження

–

нестаціонарні

електромагнітні

процеси

в

неоднорідному нелінійному рухомому середовищі, що проводить електричний
струм та включає в себе висококоерцитивні постійні магніти; мультифізичні
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процеси, що пов'язані з теорією пружності, механікою твердого тіла, явищами в
нестаціонарних теплових полях і механікою суцільних середовищ.
Предмет дослідження – вакуумні вимикачі з бістабільними поляризованими
актуаторами

та

закономірності

їхньої

роботі

в

динамічних

режимах;

закономірності та механізм статичної і динамічної деформації контактної системи
вимикача під впливом актуатора; здатність вимикача до вмикання та його термічна
стійкість під дією аварійних надструмів; рідинні демпфери; електричні схеми
керування актуатором.
Методи дослідження.
Методи дослідження електромагнітних, механічних, теплових процесів і
процесів течії рідини базуються на аналітичних і чисельних математичних
моделях, які враховують найбільш суттєві лінійні і нелінійні взаємозв'язки між
явищами. Чисельні розв’язання диференційних рівнянь в приватних похідних
проводяться в спеціальних прикладних пакетах програм, достовірність результатів
яких багаторазово перевірена і не викликає сумнівів, а також у програмах,
написання здобувачем, які підтверджені експериментально.
Наукова новизна отриманих результатів.
1. Вперше розроблена мультифізична модель бістабільних поляризованих
актуаторів

з

урахуванням

нестаціонарного

електромагнітного

поля

в

неоднорідному нелінійному провідному середовищі з висококоерцитивними
постійними магнітами, нелінійних процесів, що відбуваються в електричному колі
залежно від виду джерела енергії і нелінійного характеру руху механізму
вакуумного вимикача, що дозволило: уточнити характер протікання динамічних
процесів (електричних, механічних, електромагнітних) і їхній взаємозв'язок в
актуаторах; отримати рекомендації з оптимізації конструкції актуаторів і їх
параметрів з урахуванням обмежень, що накладаються; визначити специфічні
зв'язки між конструкцією, динамічними характеристиками актуаторів і видом
джерела енергії.
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2. Вперше науково обґрунтовано характер протікання динамічних
процесів у бістабільних актуаторах при форсованому вмиканні, що дало
можливість уточнити протікання цих процесів.
3. Отримали подальший розвиток методи розрахунку впливу динамічних
характеристик актуаторів на механічні напруги в контактній системі, що
дозволило: оптимізувати геометрію і матеріал сильфону вакуумних камер;
визначити втомну витривалість матеріалу сильфона залежно від динамічних
процесів у вимикачі; отримати значення еквівалентної жорсткості контактної
системи; визначити механічні напруги і розміри контактної площадки у функції
параметрів актуатора (сила контактного натискання та швидкість замикання
контактів).
4. Удосконалено метод розрахунку здатності вимикача до вмикання, що
відрізняється від відомих мультифізичним підходом, який базується на нелінійних
рівняннях теорії пружності та теплопередачі з урахуванням прихованої теплоти і
рухомих границь фазових переходів.
5. Вперше визначена динаміка рухомих границь фазових переходів під час
вібрації контактів з урахуванням тривалості горіння електричної дуги, кількості
відскоків і електричної фази початку процесу вмикання, що дало можливість
більш точно розрахувати силу зварювання контактів.
6. Удосконалено метод розрахунку термічної стійкості вимикача, що на
відміну від наявних, базується на нелінійних рівняннях теорії теплопередачі і
теорії пружності і який дозволяє визначати температуру контактної поверхні та
параметри контактної системи, які виключають зварювання контактів при
протіканні по них заданого аварійного надструму протягом заданого часу.
7. Отримали подальший розвиток методи математичного моделювання
роботи електричних схем форсованого підключення актуаторів до різних джерел
енергії, що дає можливість уточнити характер протікання перехідних процесів у
складних нелінійних електричних колах із взаємною індуктивністю, визначити
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параметри схем, а також установити ступінь впливу цих параметрів на перехідні
процеси.
Практична значимість отриманих результатів.
1. Вперше розроблено мультифізичну модель бістабільних поляризованих
актуаторів. Рекомендації, отримані в процесі дослідження отриманої моделі
дозволили

створити

діючі

зразки

актуаторів,

які

не

поступаються

за

характеристиками закордонним аналогам.
2. Розроблена мультифізична модель контактної системи, що дозволяє за
уточненою методикою проаналізувати й оцінити здатність до вмикання
вакуумного вимикача. Рекомендації, отримані за пропонованою методикою,
дозволили намітити шляхи підвищення і підвищити здатність вимикача до
вмикання, а також виявити причини і шляхи усунення такого явища як вторинне
відкидання контактів.
3. Розроблена удосконалена мультифізична модель, що дозволяє аналізувати
й оцінювати термічну стійкість вимикача. Отримані рекомендації дозволили
проаналізувати термічну стійкість вимикача та намітити шляхи її підвищення.
4. Досліджено і проаналізовано математичні моделі схем керування
атуатором, як наявних, так нових схем форсованого підключення актуаторів до
силових ланцюгів, що дало можливість проаналізувати складний характер
перехідних процесів у нелінійних електричних колах із взаємною індуктивністю і
визначити параметри елементів схем, що забезпечують надійну роботу вимикача.
Впровадження основних наукових і практичних результатів дисертаційної
роботи знайшло відображення:
в договірній роботі з ТОВ "АВМ Ампер" (договір № 33 / 98-12 між НТУ
"ХПІ" та ТОВ "АВМ Ампер") "Вплив параметрів бістабільного поляризованого
актуатора вакуумного вимикача на його здатність до вмикання", (м. Кременчук)
акт впровадження додається;
науково-дослідної та дослідно-конструкторській роботі виконаної на

17
замовлення ТОВ НВП "Укренергокомплекс-2", "Бістабільні актуатори в
установках контролю і розподілу потоків рідини", (м. Харків) акт впровадження
додається.
Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі НТУ "ХПІ" в
дисциплінах спеціальностей "Електричні машини і апарати", дипломному
проектуванні та науково-дослідних роботах, що проводяться на кафедрі
електричних апаратів, акт впровадження додається.
Особистий внесок здобувача.
Наукові положення і результати, які представлені в дисертаційній роботі,
отримані

здобувачем

особисто.

Здобувачем

проведено

огляд

літератури,

розроблені всі мультифізичні моделі і проведено розрахунки по цих моделях,
сформульовані висновки і рекомендації. Спільно з співавторами обговорювалися
основні варіанти конструкції і схемні рішення. Спільно з співавторами
проводилися експериментальні дослідження на дослідних макетах і серійних
зразках актуаторів вакуумних вимикачів.
Наукові статті по темі дисертації написані здобувачем самостійно і в
співавторстві.
Апробація результатів роботи.
Основні результати дисертаційної роботи доповідалися на міжнародних
симпозіумах в 2008 – 2018 р. р. "Проблеми удосконалення електричних машин и
апаратів. Теорія і практика SIEMA", м. Харків, як на пленарних засіданнях, так і на
засіданнях секцій. Неодноразово доповідалися на розширених засіданнях кафедри
"Електричні апарати". Конференціях "Інформаційні технології: наука, техніка,
технологія, освіта, здоров'я", м. Харків в 2008 – 2018 р. р. На семінарах в інституті
електродинаміки НАН України, м Київ.
Публікації.
За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 31 роботу. З них у
наукових фахових виданнях України 26 та 5 робіт опубліковано в іноземних
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виданнях.

З

загальної

кількості

робіт:

5

входять

до

міжнародних

науковометричних баз даних Scopus та Web of Science; 7 входять до міжнародної
науковометричної бази даних Index Copernicus.
Структура дисертації.
Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, висновків і додатків.
Повний обсяг дисертації 376 сторінок, основний текст 308 сторінок, з них 239
рисунків по тексту; 27 таблиць по тексту; список використаних джерел інформації
з 309 найменувань на 32 сторінках; 4 додатка на 34 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ.
ВИБІР НАПРЯМКУ І ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ

Безаварійна робота систем електропостачання об'єктів в значній мірі
визначається надійністю роботи вимикачів, які повинні виконувати свої функції як
у включеному, так і в відключеному стані. Особливо актуальне це питання для
мереж середньої напруги, в яких знос електроустаткування на сьогоднішній день
досягає близько 60% [1–6]. Причинами відмови електрообладнання в таких
ланцюгах є, в більшості випадків, вимикачі (рис. 1.1) [6].

Вимикачі

Рисунок 1.1 – Структура розподілу відмов на підстанціях

Як випливає з рис. 1.1, на вимикачі припадає 24 % відмов. Тому питання
забезпечення надійної роботи вимикачів середньої напруги є надзвичайно
актуальними.
В даний час в світі все більш уваги приділяється питанням розробки
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вакуумних вимикачів, як найбільш надійних.
Світова структура випуску вимикачів середньої напруги показана на рис. 1.2
[2, 3].

Вакуумні

Масляні

Повітряні

Рисунок 1.2 – Процентне співвідношення виробництва
вимикачів середньої напруги

Як випливає з рис. 1.2, вакуумні вимикачі займають лідируюче положення
на ринку. Це пов'язано, перш за все, з унікальними діелектричними
властивостями вакууму.
Так на рис. 1.3 показана залежність пробивної напруги від відстані між
електродами для різних середовищ [1 – 6].
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Елегаз

Олія
Елегаз
Повітря
Міжконтактний
проміжок
мм

Рисунок 1.3 – Діелектрична міцність різних середовищ

На рис. 1.4 показана діелектрична міцність повітря і вакууму в функції
відстаней між електродами [6].

Пробивна напруга в
залежності відстані між
контактами

Повітря
Елегаз
Вакуумна
ізоляція

Рисунок 1.4 – Залежність пробивної напруги від відстані між електродами

Виробництво вакуумних вимикачів налагоджено в країнах далекого
зарубіжжя, а також в Україні та Росії. Найбільш великими виробниками
вакуумних вимикачів є: "Самарський електрощит" СЕЩ (Самара), ФГУП "НПП"
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Контакт "(Саратов), ВЕІ (Москва), ВАТ" Електрокомплекс "& ВАТ" Енергетика
та екологія "(Мінусінськ), ВАТ" Нижньотуринський електроапаратний завод
"(Нижня Тура)," Електроапарат "(Уфа), РЗВА" Високовольтний Союз "(Рівне),"
АВМ Ампер "(Кременчук), НВП" Елвест "(Верхня Тура). Із зарубіжних
виробників найбільш відомими є компанії АВВ, Siemens, Areva (Alstom), Schneider
Electric і інші.
Частка вакуумних вимикачів середніх напружень, що випускаються в світі,
безперервно зростає і становить для США і Японії (70 – 100) % [7] всього ринку
вимикачів середніх напруг. Конкурентом вакуумних вимикачів в даному сегменті
ринку являються елегазові вимикачі, однак, вони набагато дорожче і менш надійні
в певних комутаційних режимах.
Широкому поширенню вакуумних вимикачів сприяють їх конструктивні і
експлуатаційні переваги, до яких слід віднести [8 – 11]: відключення струму при
першому переході його через нуль; - висока швидкість відновлення електричної
міцності міжконтактного проміжку після згасання електричної дуги (десятки
мікросекунд); - високий комутаційний і механічний ресурс, який визначається
малим зносом контактів, надійною роботою вакуумних дугогасильних камер і
приводу; – пожежно- і вибухонебезпечність; – широкий діапазон робочих
температур; - малі габарити і маса, що є значною перевагою при монтажі; –
можливість

практично

довільного

розташування

в

просторі

вакуумних

дугогасильних камер за рахунок значного поліпшення комутаційних параметрів; висока надійність; - низький рівень шуму, відсутність викидів продуктів гасіння
дуги

в

навколишній

простір;

–

практично

не

потребують

технічного

обслуговування, що дозволяє поліпшити показники енергопостачання;

–

практично відсутня необхідність в проведенні ремонту (експлуатація протягом
десятків років); – низькі експлуатаційні витрати; – живлення оперативних кіл від
постійної, випрямленої або змінної напруги; – мале споживання потужності в колі
оперативного живлення.
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1.1. Аналіз конструкцій вакуумних вимикачів середньої напруги

Як було показано вище, в світі існує досить багато фірм, що займаються
виробництвом вакуумних вимикачів середніх напруг, які відрізняються один від
одного конструктивними і технологічними параметрами. Однак, загальна
структура всіх вимикачів однакова. Будь-який вимикач складається з наступних
конструктивних блоків:
а) вакуумних дугогасильних камер;
б) приводного механізму;
в) схеми керування;
г) додаткових пристроїв.
Розглянемо деякі найбільш характерні конструкції вакуумних вимикачів
середньої напруги і їх параметри. Конструкції вакуумних вимикачів (надалі
вимикачів) умовно можна умовно класифікувати за типом приводного механізму:
електромагнітний або пружинно-моторний [7, 12 – 19].
Використання електродвигуна або тягового електромагніту як приводного
елемента контактів вимикача має на увазі утримання контактів в замкнутому стані
з заданим контактним натисканням. Це може бути здійснено декількома шляхами:
– після вмикання вимикача на котушці електромагніта залишається напруга;
– у ввімкненому стані електромагніт утримується підключенням на напругу
спеціальної утримуючої котушки;
– застосуванням спеціальних електронних або механічних схем;
– використання механічного пристрою для утримання контактів у
ввімкненому стані;
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– використання магнітної защіпки.
Перші три шляхи широко використовуються в вакуумних контакторах, що
вимагають частих комутації електричного кола. У вимикачах, які здійснюють
нечасті оперативні дії, частіше використовується два останніх рішення.

1.1.1. Вимикачі з пружинно-моторним і електромагнітним приводом, що
використовують механічні защіпки.
Схематично конструкція вимикача з пружинно-моторним приводом і
кулачковим механізмом наведена на рис. 1.5 [219].

Рисунок 1.5 – Схема вимикача з пружинно-моторним приводом

Конструкція вимикача, наведена на рис. 1.5 досить проста і не потребує
коментарів.
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На рис. 1.6 показана конструкція приводу вимикача АББ [219].
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Рисунок 1.6 – Пружино-моторний привід вимикачів АББ:
а) – операція вмикання;
б) – взведення пружини вмикання
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Приводний важіль 2 ексцентриком включає важіль 3 у включений стан. Одночасно
відбувається взведення відмикаючої пружини А. В кінцевому положенні важіль
вмикання 3 фіксується защіпкою 1, що відключає вимикач. Взвод пружини
вмикання відбувається за такою схемою. Кінцевий вимикач 8 подає живлення на
коло керування двигуном 7, який запускається і зводить пружину вмикання 6, а
положення приводного вала 5 і приводного важеля 2 фіксується защіпкою 4. Після
зведення пружини 6 вимикач 8 розмикає коло живлення електродвигуна.
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Вид приводу вимикача зі схемою керування при відкритій задній кришці
показаний на рис. 1.7.

Рисунок 1.7 – Конструктивне виконання пружино - моторного приводу

Вид приводу вимикача GE Secovac і його конструкція наведені на рис. 1.8
[269].
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Рисунок 1.8 – Механізм вимикача:
а) – компоновка механізму приводу;
б) – механізм приводу

На рис. 1.9 показаний вимикач виробництва "Шнейдер Електрик" з пружино
- моторним приводом, що приводяться в рух двигуном [270].

Рисунок 1.9 – Вимикач "Шнейдер Електрик"
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На рис. 1.10 показаний вимикач вакуумний ВВСТ-10 (ВВСТ-ЗАН), що
приводяться в рух двигуном.
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Рисунок 1.10 – Конструкція вимикача ВВСТ-10 з
приводом, що приводяться в рух двигуном:
а) – вакуумні камери;
б) – механізм

Характерною особливістю приводів такого типу є наявність механічної
защіпки, що утримує контакти у ввімкненому стані. Енергія для здійснення
комутаційних операцій, як в нормальних, так і в аварійних режимах створюється
за рахунок натягу спеціальних спіральних пружин за допомогою електродвигуна,
або ж вручну (в разі зникнення оперативного живлення). Однак необхідно
відзначити, що така конструкція приводу складна і містить значну кількість
рухомих деталей, що передають значні зусилля контактних пружин, що знижує
надійність і збільшує ймовірність відмови. Тому, для забезпечення необхідної
довговічності (близько 30 тисяч і більше циклів вмикання-відмикання) механізм
потребує періодичного обслуговування, що вимагає досить високої кваліфікації
обслуговуючого персоналу і виведення вимикача з експлуатації на тривалий час.
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Перераховані вище недоліки, висока вартість і експлуатаційні витрати привели
до того, що в даний час випуск таких вимикачів обмежений.
Набагато більш простий за конструкцією і надійніший в експлуатації є
електромагнітний привід.
На рис. 1.11 показаний один з вимикачів серії ВБЕ з таким приводом на
напругу (6 - 10) кВ [272] "НВП Контакт".

Рисунок 1.11 – Вимикач серії ВБЕ

Вмикання вимикача відбувається при подачі напруги на електромагніт
вмикання, який через блок засувок повертає вал приводу вимикача. Одночасно з
цим відбувається взвод пружин вимкнення і постановка вала на механічну
защіпку. Відключення вимикача відбувається при подачі напруги на електромагніт
вимкнення. При цьому блок защіпки вивільняє вал і під дією пружин відключення
контакти розмикаються.
Аналогічний принцип роботи мають і вимикачі ВБЕМ і ВНБ, показані на
рис. 1.12 [273].
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Рисунок 1.12 – Вимикачі з механічної защіпкою:
а) – вимикач ВБЕМ; б) – вимикач ВНБ

Схематичне зображення роботи вимикача фірми "Сіменс" показано на рис.
1.13 [274].
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Рисунок 1.13 – Конструкція приводу концерну "Сіменс":
а) – ввімкнене положення; б) – операція відмикання;
в) – операція вмикання; г) – взведення пружин вмикання
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У ввімкненому положенні (рис. 1.13 (а)) вимикач В включений, а пружини 5
і відключаючи пружини А зведені. У включеному стані вимикач утримується
защіпкою 1, що сприймає зусилля відмикаючих пружини. Вмикання проводиться
по команді шляхом скидання защіпки 1. Вимкнення (рис. 1.13 (б)) відбувається під
дією відмикаючої пружини А, яка переміщує рухомий елемент вимикача В у
відключене положення. Важіль 2 зміщується вправо і в кінці свого ходу
впирається в диск з кулачком 3. Рух системи амортизується демпфером 4. Для
включення (рис. 1.13 в) електромагніт звільняє защіпку 6. Зірочка 7 фіксується,
тому енергія відмикаючих пружин передається через гілку кільцевого ланцюга 8
на зірочку 11, закріплену на диску з кулачком 3. Диск з кулачком переміщує
робочий важіль 2 вліво, де він фіксується в кінцевому положенні защіпкою 1. На
кінцевому етапі обертання диск сповільнюється за допомогою демпфера 9, а
фіксуюча защіпка на зірочці 11 повертається в початковий стан, впираючись у
вмикаючу защіпку 6. Зведення пружин включення (рис.1.13 д) здійснюється за
рахунок повороту зірочки 7. Зірочка 11, укріплена на диску з кулачком 3, має
власну защіпку, яка зачіпається за защіпку 6. Гілки ланцюга 8 піднімають
перекладину з пружиною 10. Пружини 5 при цьому стискаються, готуючи
вмикання вимикача.
На рис. 1.14 приведена конструкція вимикача з аналогічним приводом [274].

Рисунок 1.14 – Схема механізму
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Механізм приводу вимикача F 8A1 показаний на рис. 1.15.
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а
Рисунок 1.15 – Привід F 8A1:
а) – вид ззаду; б) – вид спереду

Схема приводу вимикача ВБПЕ-10 [275] складається з наступних вузлів:
двох електромагнітів; механізму вільного розчеплення; двох механічних засувок,
пружин відмикання (ріс.1.16).
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Рисунок 1.16 – Механізм вимикача:
1 – електромагніт вмикання; 2 – електромагніт відмикання;
3 – сережка з'єднана віссю; 4 – важіль вихідного валу приводу;
5 – сектор; 6 – відмикаюча "собачка";
7 – утримуюча "собачка"; 8 – кнопка відключення

Робота приводу полягає в наступному. При подачі напруги на електромагніт,
його якір тисне на вал, що з'єднує сережки 3. Собачка 6 утримує сектор 5 в
нерухомому стані. Вихідний вал повертається за годинниковою стрілкою. Вісь
сережок 3 стає на утримуючу собачку 7. Одночасно відбувається зведення пружин
вимкнення. При відключенні вимикача кнопкою 8 або магнітом 2, відмикаюча
собачка 6 звільняє сектор 5 і дві сережки 3. Під дією пружин вимикач
відключається. Після зняття напруги з електромагніту 2 (робота в імпульсному
режимі), механізм готовий до подальшого включення.
Як випливає з розглянутих схем, елементи приводів таких вимикачів досить
складні по конструкції. Про складність приводу конструкції в цілому, можна
судити по загальній кінематичній схемі, наведеній на рис. 1.17 [276].
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Рисунок 1.17 – Кінематична схема вимикача ВБП-10-20

1.1.2. Вимикачі з поляризованими бістабільними актуаторами.
Як випливає з попереднього опису конструкцій, механізм вимикачів
представляє собою складну і, як наслідок, малонадійну конструкцію. Ці недоліки,
а також технологічні складнощі виробництва таких приводів зумовили появу
принципово нових конструкцій механізмів приводу, які дозволяють підвищити
надійність роботи вимикачів. Так на рис. 1.18 показаний один полюс вимикача
фірми "Таврида Електрик" BB / TEL [19].
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Рисунок 1.18 – Конструкція полюса вимикача фірми
"Таврида Електрик" серії TEL

Робота приводу починається з подачі постійної напруги на котушку
електромагніта. Під дією електромагнітної сили якір починає рухатися,
забезпечуючи замикання контактів і стискаючи пружину відмикання. У
ввімкненому стані після зняття напруги з котушки електромагніта якір
залишається в кінцевому положенні завдяки залишкової індукції кільцевого
магніту, тобто стає на "магнітну защіпку".
При

подачі

імпульсної напруги

зворотної

полярності на

котушку

електромагніта за рахунок часткового розмагнічування постійного магніту якір під
дією пружин відмикання розводить контакти. Простота конструкції приводу
забезпечує таким вимикачів:
– високий механічний ресурс;
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– відсутність необхідності в проведенні поточного обслуговування;
– відсутність енергоспоживання системою керування у ввімкненому стані;
– можливість відключення при втраті оперативного живлення за рахунок
малопотужного автономного джерела живлення.
Однак, незважаючи на всі переваги даної конструкції, головним недоліком її
конструкції є процес часткового розмагнічування постійного магніту при
вимкненні. Для часткового розмагнічування необхідно мати магніт з невеликою
коерцитивної силою, що означає невелике значення залишкової магнітної індукції
і, як наслідок, невелику силу контактного натискання. Це, в свою чергу, вимагає
установки електромагнітів в кожен з полюсів вимикача. Крім того, недостатнє
контактне натискання, яке визначається параметрами постійного магніту, може
призводити до зварювання контактів при протіканні по ним наскрізних струмів
короткого замикання.
Дещо по іншому шляху пішли виробники вакуумних вимикачів за кордоном.
Це було обумовлено появою нових висококоерцитивних постійних магнітів на
основі рідкісноземельних металів. Зокрема, композиційний постійний магніт NdFe-B має коерцитивної силу понад 850 кА / м і залишкову індукцію порядку 1,15
Тл. Такі параметри постійного магніту дозволили концерну АББ створити
конструкцію вимикача з одним приводним актуатором для всіх трьох полюсів, що
забезпечує необхідне контактне натискання в кожній з вакуумних дугогасильних
камер. Конструкція вимикача VM1 (AББ) показана на рис. 1.19 [219, 249, 262].
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Рисунок 1.19 – Схема вимикача VM1 (AББ)

Сама конструкція електромагнітного актуатора вимикача VM1 приведена на
рис. 1.20.
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Рисунок 1.20 – Конструкція актуатора:

а) – конструктивне виконання; б) – зовнішній вигляд
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Сам загальний вигляд вимикача VM1 (АББ) з боку високовольтного
приєднання показаний на рис. 1.21 [219, 249, 262].

Рисунок 1.21 – Вид вимикача VM1(АББ)

Аналогічні вимикачі випускаються ЗАТ "Високовольтний союз" (Рівне) за
ліцензією концерну АББ і є міжнародною холдинговою компанією. Вид
приводного електромагніту і схема керування вимикачем показана на рис. 1.22
[219, 249, 262].

Рисунок 1.22 – Вимикач Рівненського заводу електроапаратури (РВЗА)
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Отже, на підставі проведеного огляду конструкцій вакуумних вимикачів
середньої

напруги

можна

зробити

висновок

про

те,

що

конструкції

електромагнітних приводів з магнітною защіпкою (відповідно до міжнародної
класифікації – поляризовані бістабільні актуатори) є найбільш перспективними,
так як вони забезпечують:
– високий комутаційний і механічний ресурс;
– малі габарити і масу приводу;
– високу надійність;
– відсутність необхідності в технічному обслуговуванні, що дозволяє
поліпшити показники енергопостачання;
– відсутність в необхідності проведенні ремонту;
– відсутність споживання потужності в колі оперативного живлення в
бістабільних положеннях.
Всі ці показники необхідно враховувати при удосконаленні наявних та
розробки нових конструкцій приводів.

1.2. Вимоги, що пред'являються до конструкції електромагнітного приводу з
поляризованими бістабільними актуаторами

У загальному випадку вимоги, що пред'являються до конструкції приводу
можна сформулювати в наступному вигляді:
1. Простота і надійність конструкції. Ця вимога забезпечується за рахунок
вибору найбільш перспективної конструкції - бістабільний поляризований
актуатор на базі висококоерцитивних постійних магнітів.
2. Надійна робота контактів як в режимі тривалого протікання номінального
струму, так і в аварійному режимі при протіканні наскрізного струму короткого
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замикання. Виконання цих вимог полягає у виборі відповідного контактного
натискання [20], що забезпечує температуру нагріву контактів не вище допустимої
в тривалому режимі роботи і відсутність електродинамічного відкидання контактів
при

протіканні

електродинамічна

наскрізного
сила

струму

відкидання

короткого
контактів

замикання.
може

бути

Наближено
оцінена

за

формулою [21, 22]:

Q0 

0
S
 i (t ) 2  ln k ,
4 
Se

(1.1)

где Q0 – електродинамічна сила;
i(t) – миттєве значення струму;
Sk – переріз контактів;
Se – еквівалентна площа контактної поверхні, яку можна оцінити за формулою

Se 

Fk
, яка залежить від величини контактного натискання (Fk), твердості
HB  

контактної поверхні (HB) і коефіцієнта (  ),що враховує форму контактної
поверхні.

При визначенні максимальної сили відкидання контактів необхідно
виходити з значень коефіцієнта потужності і пікового значення аварійного струму,
який в разі трифазного кола обов'язково буде присутній в одній з фаз. На рис. 1.23
показаний перехідний процес в трифазному електричному колі. Значення струму
приведене в відносних одиницях при коефіцієнті потужності рівному 0,2 і значенні
струму, що дорівнює одиниці. Як випливає з рис. 1.23, пікове значення струму
більш ніж в два рази перевищує діюче значення струму у сталому режимі.
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Рисунок 1.23 – Перехідний струм в трифазному колі

3. Термічна стійкість контактів і відсутність їх зварювання при протіканні
наскрізних струмів короткого замикання. Ця вимога також забезпечується
вибором

відповідного

контактного

натискання,

що

базується

на

експериментальних даних, наведених на рис. 1.24 [23].
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Рисунок 1.24 – Залежність співвідношень зусилля розриву контактів F0 / Fк
при їх зварюванні від натискання на контактах Fк і наскрізного струму КЗ
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4. Певна швидкодія приводу. Ця вимога визначається наступними
параметрами:
– міцністю і довговічністю роботи сильфона вакуумних камер;
– швидкістю розходження контактів, що забезпечує достатню діелектричну
міцність вакуумного проміжку при розмиканні контактів;
– швидкістю замикання, що забезпечує мінімальний час між початком
пробою проміжку між контактами і замиканням контактів, відсутність відскоків
контактів (див. табл.1.1).
У табл. 1.1 наведені значення динамічних характеристик вакуумних
вимикачів з електромагнітним приводом [24].
На підставі табл. 1.1 можна зробити висновок про те, що час вмикання і
відмикання вимикачів знаходиться в досить широких межах. Однак найменші часи
вмикання і відмикання спостерігаються у вимикачів, що використовують
поляризовані бістабільні актуатори з постійними магнітами (Таврида Електрик,
РЗВА, АББ). Менші значення часів відмикання дозволяють істотно зменшити
ступінь термічного впливу електричної дуги і аварійного струму, як на сам
вимикач, так і на об'єкт, який їм захищається. Термічна дія визначається
інтегралом Джоуля G:

tot

G   i 2 dt ,
0

де tot – час від початку аварійного струму до моменту відключення кола;
i – миттєвий струм.

(1.2)
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Таблиця 1.1 – Динамічні характеристики вакуумних вимикачів
Час, мс не більше
Виробник

Назва

Відмикання

Вмикан

повне

ня

15

25

70

ВР1

28..42

57

90

ВБЗЕ-35

60

80

300

37

40

57

ВБ-10-20-630-1600

40

-

70

ВБЭТ-5Ш25/630

60

-

135

"Эковакуум"

ВБТЭ-10

-

20

100

АББ

VM-4

-

33

50

VC-15

-

100

200

100

200

60

70..200

BB/TEL 10-12,5-

Таврида Електрик

1000-У2

РЗВА

ВВК1-10-20-630

З-д "Генератор"

Саратов

Відмикання

1000

MEIDEN
TOSHIBA

VB-18
VGA

-

При цьому значну частину часу відмикання становить час спрацьовування
самого електромагніту.
Час

спрацювання

вимикача

(швидкість

руху

якоря

приводного

електромагніту і контактів) має суттєвий вплив і на деталі одного з
найвідповідальніших вузлів вимикача – вакуумну камеру, а точніше – на сильфон
вакуумних камер (рис. 1.25).
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Рисунок 1.25 – Зовнішній вигляд сильфона вакуумної камери

Сильфон є тонкою гофровану оболонку, яка виконана з нержавіючої сталі і
відокремлює контактну поверхню від навколишнього середовища.
Сильфон схильний до:
– впливу сил викликаних дією атмосферного тиску на його поверхню;
– дії статичних сил, викликаних стисненням матеріалу під дією контактів;
– дії динамічних сил, викликаних рухом контактів;
– дії сил, викликаних температурним розширенням матеріалу.
Найбільші механічні напруження в матеріалі сильфона викликають статичні
і, особливо, динамічні процеси [25]. Як показано в [25], динамічні напруження
істотно збільшують механічне навантаження на матеріал сильфона і повинні
обов'язково враховуватися в розрахунках.
Механічні параметри актуатора так само в значній мірі визначають характер
теплових процесів на поверхні контактів, визначаючи час і амплітуду їх
відкидання при вмиканні, що, в свою чергу, визначає надійність роботи вимикача
в цілому.
Отже, при розробці нових та удосконаленні існуючих конструкцій
вакуумних вимикачів однією з головних складових процесу проектування є
взаємопов'язані динамічні електромагнітні, механічні та теплові розрахунки
актуатора, приводного механізму і окремих елементів

конструкції, які
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кардинальним чином впливають на надійність роботи вимикачів.
Такі розрахунки можуть бути проведені тільки на базі відповідних
математичних мультифізичних моделей.

1.3. Аналітичний огляд методів розрахунку динаміки вакуумних вимикачів

Динамічний розрахунок електромагнітного механізму є мультифізичною
задачею з розрахунку магнітних, електричних і механічних взаємопов'язаних
процесів.
Магнітний розрахунок полягає у визначенні магнітного поля в нелінійному,
неоднорідному провідному середовищі в нестаціонарному режимі і має базуватися
на рівняннях Максвелла. Необхідно також враховувати процеси пов'язані з рухом
якоря електромагніту, що впливають на характер магнітного поля, наявність
висококоерцитивних постійних магнітів в системі, а також вплив наведених
струмів в елементах конструкції. Розрахунок електричного кола базується на
диференціальних рівняннях з урахуванням магнітного потоку, що пронизує
котушку електромагніту і змінюється по мірі руху якоря і зміни струму в
електричному колі. Розрахунок руху якоря електромагніту базується на динаміки
тіла зі змінною масою (рівняння Мещерського), в якому рушійною силою є
електромагнітна сила, яка визначається значеннями магнітного поля [26 – 28].
Найбільш складним розрахунковим завданням є розрахунок магнітної
системи, рух якої має суттєвий вплив на всі інші вузли електромагнітного приводу
вакуумних вимикачів середньої напруги.
1.3.1. Огляд методів розрахунку динаміки бістабільних поляризованих
актуаторів.
Огляд методів розрахунку динаміки магнітних кіл показує, що, так чи
інакше, всі методи можна розділити на дві основні групи: аналітичні
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(графоаналітичні) і чисельні.
Аналітичні методи (графоаналітичні) [29 – 49] припускають розрахунок
динаміки

електромагнітних

механізмів

на

підставі

аналітичного,

або

графоаналітичного методу розв’язання диференційних рівнянь магнітного поля,
електричного кола та руху якоря. Аналіз отриманих рівнянь дозволяє зробити
наступні висновки: рівняння є системою нелінійних диференційних рівнянь
високого порядку і аналітичне розв’язання такої системи можливо тільки при
прийнятті цілого ряду припущень. Так, в [50] рівняння руху розв’язуються на
основі випрямленої залежності потокозчеплення в функції струму без урахування
насичення стали магнітопроводу. В [34, 35] для розв’язання рівнянь прийняті
допущення про чисто індуктивний характер опору котушки, відсутністю потоків
розсіювання, сталь ненасичена, вихрові струми не беруться до уваги. В [29 – 32]
запропонований метод розв'язання рівнянь динаміки на підставі апріорі відомої
залежності функції магнітного потоку від часу. В [33] прийнято метод розв'язання
рівнянь динаміки повторює недоліки попереднього методу. Аналогічна [29 – 32]
методика розв’язання задачі руху наведена в [51], де апріорі задано розподіл
магнітної індукції у вигляді ряду в функції часу спрацьовування. Графоаналітичні
методи ґрунтуються на аналітичному розв’язанні рівнянь динаміки електромагніту
з використанням експериментальних даних (залежність струму котушки від часу в
поєднанні з рівняннями руху) [52, 53].
Дані методи розрахунку можуть забезпечити необхідну точність тільки в
деяких, дуже специфічних випадках. А надзвичайно серйозні спрощення задачі
призводять до дуже обмеженого використання таких методів. На підставі
сказаного можна зробити висновок про те, що аналітичні і графоаналітичні методи
дозволяють

провести

розрахунок

електромагнітного

механізму

тільки

в

найпростіших випадках які не мають практичного інтересу, що підтверджує
відсутність публікацій з даної тематики в останні роки.
Набагато більш точними є чисельні методи, засновані як на методі
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електроаналогіі [54], так і на чисельному розв'язанні рівнянь

теорії

електромагнітного поля [55].
Метод електроаналогіі досить повно представлений в роботах [26, 39, 40, 41,
54, 56 – 67]. Суть методу полягає в тому, що магнітна система заміщується
аналогом електричного кола з зосередженими параметрами. Причому, в межах
кожної з ділянок параметри схеми залишаються незмінними (не змінюються по
довжині), а змінюються при переході від дільниці до дільниці. Так в роботах [26,
39, 40, 41] досліджуються динамічні процеси на підставі попередньо розрахованої
характеристики потоку від струму і повітряного проміжку, а в роботах [54, 56]
розрахунок динаміки проводиться на основі спільного розв’язання рівнянь
магнітного, електричного і механічного кіл.
Отже, метод електроаналогіі досить просто дозволяє розрахувати перехідні
процеси в електромагнітах, проте він має істотні недоліки:
– не враховується зміна магнітного потоку по довжині ділянки;
– розрахунок впливу вихрових струмів проводиться по наближених
формулах, які не враховують нерівномірність розподілу магнітного потоку по
перетину магнітопроводу;
– електромагнітні сили розраховуються по наближеним формулам [62 - 64],
(метод Ротерса [65]).
Отже, даний метод є наближеним і часто не підходить для електромагнітних
механізмів певного типу (магнітні системи з відносно великими повітряними
проміжками та насичені магнітні системи).
Більш точними є методи розрахунку електромагнітних полів за допомогою
методів граничних елементів, кінцевих різниць і кінцевих елементів [66 – 101]. Всі
ці методи відносяться до розряду чисельних методів і широко застосовуються в
даний час.
Найбільш

простим

методом

розрахунку

динамічних

характеристик

електромагніта є метод, описаний в [26, 39 – 41, 72, 80], суть якого полягає в тому,
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що розрахунок динаміки здійснюється на підставі отриманих з статичного
розрахунку залежностей потоку і сили в функції величини повітряного проміжку і
магніторушійної сили (МРС).
Методи кінцевих різниць [66, 102, 103] засновані на заміні диференційних
рівнянь електромагнітного поля (рівняння Максвелла), електричного кола та руху
так званою сітчастою функцією. Розв’язання рівнянь здійснюється в вузлах
отриманої сітки.
Метод кінцевих елементів [68 – 70, 76 – 79] базується на мінімізації
функціонала, що визначає енергію системи, записаного для просторово-часовій
області.
Використання методу кінцевих елементів дозволяє найбільш точно
розрахувати процеси, що відбуваються в електромагнітному механізмі. Так в
роботах [71 – 73] розраховані характеристики електромагнітного поля в
нелінійному середовищі. В [82 – 84] моделюється динаміка електромагнітного
контактора і розраховано вплив феромагнітного осердя на його роботу. В [86 –
101]

розглядаються

динамічні

і

статичні

розрахунки

електромагнітів

з

урахуванням вихрових струмів і втрат у магнітопроводі. В [104] зроблено спробу
розрахунку магнітної системи з постійними магнітами на основі методики,
описаної в [26, 39 – 41, 72, 80].
Як видно з проведеного огляду, метод кінцевих елементів є найбільш
прийнятним і точним при розрахунку динаміки електромагнітних механізмів як з
точки зору фізики процесів, так і з точки зору збіжності і точності отриманого
результату [67, 69, 70, 102, 103].
Розглянуті вище положення підтверджуються публікаціями в періодичних
виданнях за останні десять - дванадцять років. Такі публікації найбільш адекватно
відображають

основні

напрями

вдосконалення

методів

розрахунку

і

конструювання електромагнітних приводів вакуумних вимикачів середньої
напруги.

Причому,

метод

розрахунку

електромагнітної системи

приводу
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визначається як рівнем складності такої системи, так і очікуваній точності
отриманих результатів.
У разі якщо необхідно провести проектний або перевірочний розрахунок і
наближено визначити динамічні характеристики електромагнітного механізму з
простою конфігурацією магнітного поля в повітряному проміжку, можна з успіхом
використовувати метод електроаналогіі [105 – 109], в якому використовуються
розрахункові схеми заміщення феромагнітного та повітряного середовища. Даний
метод дозволяє провести розрахунок електромагнітного механізму з "нуля",
визначивши

з

достатньою

для

попереднього

розрахунку

точністю

його

характеристики, які потім можна уточнити в процесі проектування на підставі
розрахунку по більш складним програмам.
Одним з комбінованих методів розрахунку є метод, запропонований в [110],
суть якого полягає в аналітичному розв’язанні рівняння для векторного магнітного
потенціалу в повітряному проміжку з подальшим чисельним розрахунком поля за
методом електроаналогіі. У разі складних магнітних систем для проектування і
розрахунку статичних і динамічних характеристик використовуються методи,
засновані на експериментальних дослідженнях дослідних зразків з подальшою
обробкою отриманих результатів і коригуванням конструкції [111 – 117].
Ще одним з можливих методів розрахунку може бути розрахунок методом
Фур'є (розрахунок асинхронного двигуна в квазістатичному режимі) з постійною
магнітною проникністю, який запропонований в [118].
Всі розглянуті вище методи розрахунку є в тій чи іншій мірі наближеними.
Для більш точного розрахунку необхідно виходити з розв’язання рівнянь
Максвелла для феромагнітного середовища, що проводить електричний струм. Так
в роботах [119, 120] розглядаються питання, які пов'язані з розв’язання рівнянь
Максвелла для магнітного поля феромагнітних пристроях в стаціонарному і
перехідному режимах. Вказується на складності аналітичного розв’язання
нелінійних рівнянь. В [120] наводиться загальна структура комп'ютерної моделі,
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що реалізує алгоритм розрахунку електромагнітних механізмів. З [119, 120]
випливає, що розв’язання задачі розрахунку магнітного поля може бути здійснено
чисельними методами з використанням аналітичної залежності магнітної
проникності від напруженості магнітного поля [119, 121, 122].
Як випливає з [123], точний розрахунок магнітного поля аналітичними
методами можливий тільки в разі лінійного середовища і найпростіших
конфігурацій магнітного поля.
Аналіз літератури [124 – 181] показує, що основним методом розрахунку
електромагнітних полів є метод кінцевих елементів. Причому, зважаючи на
складність математичного та програмного апарату методу [68, 182], розрахунки
проводяться в спеціалізованих програмних комплексах. Так в роботах [124 – 137,
139 – 144, 147, 148, 152, 154] для розрахунків використовується програма Femm,
ознайомитися з якою можна на сайті http://femm.foster-miller.com [75]. В [123, 124,
149, 152, 164, 171] в якості розрахункового середовища використовується
програма ANSYS. Розрахунки за програмою Maxwell описані в [147, 152, 156]. В
[156] використовувалася програма Еlcut, а в [168] для розрахунку електромагніта
використовується

програма

MatLab,

розрахунок

за

програмою

FemLab

використовувався в [149].
Одним з найбільш складних аспектів розрахунку електромагнітних систем є
розрахунки динаміки. Аналіз періодичної наукової літератури показує, що
основним методом розрахунку динамічних характеристик є описаний раніше
метод, який базується на статичних розрахунках [104 – 106, 129, 130, 135, 138, 140,
148, 149, 152, 181]. Даний метод має істотний недолік – не враховує
нерівномірність розподілу поля у феромагнетику в перехідних режимах роботи.
Неправомірність використання такого підходу для динамічних розрахунків
обґрунтована в [116, 157].
Складність динамічних розрахунків приводів обумовлена складністю
фізичних процесів перерозподілу магнітного поля в системах з постійними
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магнітами при підключенні котушок пристрою на напругу мережі. У зв'язку з
цим, незважаючи на наявні публікації з розрахунку систем з постійними магнітами
[104, 107, 111, 112, 115, 117, 126 – 128, 130 – 135, 138, 158, 162 – 175, 178, 180,
183], розрахунками динаміки таких систем приділено недостатньо уваги. Це
пов'язано як зі складністю фізичного процесу, як було сказано вище, так і зі
складністю реалізації методів з розрахунку таких систем. Найбільшою мірою це
твердження відноситься до розрахунку динамічних процесів, що відбуваються в
актуторах вакуумних вимикачів середньої напруги з постійними магнітами. По
даній тематиці за останні (10 – 15) років є порівняно невелика кількість публікацій
[162, 163, 170], в яких частково розглядаються питання динаміки поляризованих
бістабільних актуаторів на базі висококоерцитивних постійних магнітів.
1.3.2. Огляд методів розрахунку на міцність сильфонів вакуумних
дугогасильних камер і елементів конструкції вакуумного вимикача середніх
напруг.
Як було показано раніше (рис. 1.19, 1.25) однією з основних деталей
вакуумної дугогасильні камери вимикачів середньої напруги є вакуумний
сильфон, що відокремлює область гасіння дуги від навколишнього середовища.
Вакуумна дугогасильна камера в зборі схематично показана на рис. 1.26 [219].

Рухомий
контакт
Сильфон
Вакуумна
порожнина
Корпус
камери

Нерухомий
контакт

Рисунок 1.26 – Схематичне зображення
вакуумної дугогасильної камери
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Сильфони є відповідальними деталями приладів. Термін служби і надійність
сильфона визначає роботу пристрою в цілому [184]. Однією з основних
характеристик сильфонів є залежність ходу сильфона від навантаження, яка до
недавнього часу вважалася лінійною. Насправді така характеристика нелінійна в
тій чи іншій мірі [184] і ця не лінійність повинна враховуватися в розрахунках.
Крім того, як випливає з конструкції вакуумного вимикача (рис. 1.18, 1.19), в
процесі розмикання електричного кола на сильфон діють динамічні навантаження,
пов'язані з характером руху рухомого контакту [25, 184], які можуть істотно
збільшувати механічні напруження в матеріалі. Необхідно також враховувати той
факт, що в процесі роботи контактна система і сам сильфон нагріті до температури
(98 – 105) 0 С [185].
Як показано в [184], для надійної і довговічною роботи сильфона необхідно,
щоб при максимальному значенні ходу механічні напруження в матеріалі не
виходили за межі пружних деформацій, а так само не повинно бути механічного
контакту між окремими секціями сильфона. Тому мета розрахунку сильфонів
полягає у визначенні робочих напруг в матеріалі. Розрахунок повинен бути
проведений в статичному і динамічних режимах з урахуванням температури
нагріву дугогасильні камери.
Методи розрахунку оболонок сильфонів описані в загальній теорії
пружності, проте, зважаючи на складність проблеми, досить обґрунтовані рішення
щодо розрахунку сильфонів почали отримувати тільки в 40-х роках 20 століття.
Одним з вдалих методів виявився енергетичний підхід [186]. Але складність
аналітичних рішень і розрахунків за отриманими формулами призвело до
необхідності використання численних номограм [184, 187], що дозволяють
спростити процес проектування і розрахунку. Такі співвідношення зручні для
попередніх розрахунків, що дозволяють визначити початкові значення геометрії,
жорсткості і механічних напруг в сильфоні. Однак такі співвідношення є
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наближеними і недостатньо точними. Крім того, розрахунок по наближеним
формулам з використанням номограм має на увазі ручні розрахунки і
малопридатний для використання в поєднанні з сучасною обчислювальною
технікою, поява якої дозволило не тільки підвищити точність розрахунків, а й
значно прискорити обчислювальний процес. Найбільш широко при розрахунках
конструкцій на міцність, жорсткість і т. п., застосовується метод кінцевих
елементів [188 – 196, 198 – 200].
Так в [195] чисельними методами досліджується вплив форми сильфона на
його довговічність при різних умовах навантаження. Аналогічні дослідження за
допомогою програми ANSYS проводилися в [196]. Причому, межа витривалості в
Паскалях обчислювалась за формулою [197]:

R 

2   1   1
.
(1  R )   1  (1  R )   1

де  1  0,4   B – межа витривалості при симетричному циклі;

 1  T – межа витривалості при статичному навантаженні;

R 

min
– коефіцієнт асиметрії циклу.
max

В якості матеріалу сильфона використовувалася сталь 36НХТЮ.
В [198, 199] пропонується методика розрахунку сильфона, в якій кожна
мембрана розглядається як нелінійна оболонка обертання. Всі розрахунки
проводяться чисельними методами.
В [200] напружено-деформований стан розраховується в додатку SolidWorks.
Матеріал,

з

якого

виготовляються

сильфони,

повинен

мати

певні

властивості. Для відповідальних вузлів, що працюють в умовах вакууму, високих
температур використовуються стали 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т або їх зарубіжні
аналоги ALSI321 (США), DIN EN 1.454 (Європа), SUS 321 (Японія) [201].
Розрахунок елементів конструкції вакуумних вимикачів (контактної системи
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зокрема) базується на рівняннях теорії пружності і методі кінцевих елементів
[188 – 196, 198 – 200]. Необхідність такого розрахунку обумовлена впливом
параметрів бістабільного поляризованого актуатора на параметри контактної
системи. Так швидкість руху якоря актуатора визначає динамічні зусилля в
контактній системі, які повинні бути не вище допустимих; від швидкості
замикання контактів залежить здатність до вмикання вимикача [247, 250 – 255,
256, 257], яка визначається таким параметром як час відкидання контактів; від
контактного натискання залежить термічна стійкість вимикача до наскрізним
струмів короткого замикання.

1.4. Висновки. Мета і задачі дослідження

Проведений аналіз літератури конструкцій електромагнітних приводів
вакуумних вимикачів середньої напруги, методам їх розрахунку дає можливість
зробити наступні висновки.
1. Найбільш простими по конструкції і, отже, більш надійними є приводи,
що використовують бістабільні поляризовані актуатори, виготовлені на базі
висококоерцитивних постійних магнітів. Така конструкція актуатора дозволяє
істотно зменшити його габарити і енергоспоживання, створює значні сили в
кінцевих положеннях якоря, що істотно підвищує електродинамічну стійкість і
стійкість до зварювання електричних контактів вакуумних вимикачів середньої
напруги. Застосування таких конструкцій є найбільш перспективним.
2.

При

розробці

нових

та

удосконаленні

існуючих

конструкцій

електромагнітних приводів вакуумних вимикачів однією з головних складових
процесу проектування є методи розрахунку динаміки, як актуатора, так і окремих
елементів конструкції, що істотно впливають на надійність роботи вимикача.
Розрахунок електромагнітного приводу повинен базуватися на розв'язанні рівнянь
Максвелла в нелінійному, неоднорідному рухомому середовищі, що проводить
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електричний

струм,

з

урахуванням

магнітного

потоку,

створюваного

постійними магнітами і урахуванням процесів, що відбуваються в електричному і
механічному колах.
3. Динаміка електромагнітного приводу істотно впливає на динамічні
навантаження контактного вузла, викликаючи додаткові зусилля в його елементах,
від значення яких в значній мірі залежить робота всього вимикача.
4. У літературі недостатньо уваги приділено розрахунками бістабільних
поляризованих актуаторів з постійними магнітами і практично відсутні дані щодо
розрахунку динаміки таких систем на підставі розв'язання рівнянь Максвелла з
урахуванням вихрових струмів, рухом провідного нелінійного середовища.
5. Незважаючи на досить велику кількість літератури за розрахунками
сильфонів, питання динаміки їх роботи розглядаються у відносно невеликій
кількості статей. Специфіка їх застосування в вакуумних вимикачах вимагає
проведення розрахунків з урахуванням руху електромагнітного приводу. У
розглянутій літературі не приділено увагу питанням коливань сильфона в
напруженому стані і їх загасанні після замикання контактів вимикача з
урахуванням дії атмосферного тиску.
6. Необхідно враховувати вплив динамічних параметрів поляризованого
бістабільного актуатора на процеси, що відбуваються в контактній системі
вакуумного вимикача, оскільки швидкість руху контактів і сила контактного
натискання є одними з найважливіших параметрів, які визначають характеристики
вимикача, такі як:
– здатність до вмикання, що залежить від відкидання контактів (амплітуда і
кількість відскоків, час відкидання , час горіння короткої дуги);
– термічна стійкість при протіканні наскрізного апріорі заданого значення
струму короткого замикання протягом певного проміжку часу.
Необхідно так само проаналізувати (на базі відповідних математичних
моделей) динаміку спрацювання бістабільного поляризованого актуатора спільно
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зі схемами його підключення до різних джерел електричної енергії (схеми
керування).
7. Як показує огляд літератури, найбільш точним методом розрахунку як
механічних, так і електромагнітних систем є метод кінцевих елементів.
8. Всі динамічні розрахунки (електромагнітні та теплові поля, механічні
процеси і процеси в електричних колах) повинні бути розроблені на базі
відповідних математичних моделей, що враховують всі основні взаємозв'язки і
взаємовпливи елементів конструкції вакуумного вимикача.
На підставі огляду літератури, можна стверджувати: основною проблемою,
яка виникає при проектуванні вимикачів, є відсутність математичних моделей
динаміки

поляризованого

електромагнітного

поля

з

бістабільного

актуатора

на

урахуванням

механічних

підставі

параметрів

теорії

приводу,

параметрів електричного кола (розряд конденсатора, підключення до джерела
постійної напруги), а також моделей, що враховують вплив параметрів
досліджуваного актуатора на механічні та теплові процеси в елементах
конструкції вимикача.
За результатами проведеного аналізу літератури сформульована мета
роботи: – подальший розвиток теорії електричних апаратів в напрямку уточнення
характеру

протікання

динамічних

процесів

(електромагнітних,

теплових,

механічних) в вакуумних вимикачах середніх напруг; розробка мультифізичних
моделей процесів; розробка та обґрунтування технічних рішень, спрямованих на
удосконалення конструкції вакуумних вимикачів і підвищення надійності їх
роботи.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі.
1. На підставі аналізу літератури і конструкцій визначити найбільш
перспективні

конструкції

актуаторов

вакуумних

вимикачів,

виявити

і

проаналізувати існуючі проблеми, сформулювати мету та задачі дослідження.
2.

Розробити

математичну

модель

мультіфізичних

процесів,

що
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відбуваються

в

поляризованому

бістабільному

актуаторі

з

висококоерцитивними постійними магнітами на базі рівнянь електромагнітного
поля і урахуванням нелінійних процесів в електричному і механічному колах
вакуумного вимикача.
В рамках цього завдання необхідно:
– отримати просту і точну аналітичну залежність напруженості магнітного
поля в функції магнітної індукції для досліджуваних феромагнітних матеріалів;
– дослідити методи розв'язання рівнянь отриманої моделі і вибрати найбільш
оптимальні за часом і точності одержуваного результату;
– оцінити ступінь відповідності отриманих результатів експериментальним
даними;
– провести дослідження отриманої динамічної моделі і розробити
рекомендації, спрямовані на створення надійних конструкцій поляризованих
бістабільних актуаторів.
3. Розробити математичну модель мультіфізичних процесів, що дозволяє
досліджувати

вплив

динамічних

характеристик

актуатора

на

механічні

напруження в контактній системі вимикача, а саме:
– визначити геометричні та фізичні параметри вакуумного сильфона з метою
мінімізації механічної напруження в статичному і динамічному режимах роботи;
– визначити фактори, що впливають на втомну витривалість матеріалу
вакуумного сильфона з урахуванням динамічних процесів в актуаторі і дати
рекомендації по його конструкції;
– встановити залежність між динамічними процесами в актуаторі і
механічними напругами в контактах, визначивши динамічні параметри, при яких
механічні напруження будуть не вище допустимих, розробити рекомендації щодо
підвищення надійності роботи контактної системи.
4. Розробити та дослідити модель мультіфізичних процесів вмикання
вакуумного вимикача з урахуванням протікання через його контакти аварійних
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надструмів та динамічних процесів в бістабільних актуаторах з метою
підвищення здатності до вмикання, для чого необхідно:
– визначити параметри деренчання контактів при вмиканні і тепловий вплив
дуги на поверхню контактів з урахуванням прихованої теплоти фазових переходів;
– визначити максимальну силу зварювання в функції струму, що вмикається
і фази вмикання;
– дослідити процес виникнення вторинних відскоків контактів;
– на базі моделі динамічних процесів в актуаторі і рівнянь Нав'є - Стокса
дослідити можливість зменшення швидкості замикання контактів за допомогою
рідинного демпфера;
– розробити рекомендації щодо підвищення здатності до вмикання
вимикача.
5. Розробити та дослідити модель мультіфізичних процесів протікання
аварійного надструму через замкнуті контакти вимикача з метою підвищення його
термічної стійкості, для чого:
– вирішити теплову задачу спільно з задачею теорії пружності для
визначення розмірів контактної поверхні;
–

отримати

залежність

температури

поверхні контактів в

функції

геометричних і механічних параметрів контактної системи;
– розробити та обґрунтувати рекомендації щодо підвищення термічної
стійкості вакуумного вимикача.
6. Розробити комп'ютерні моделі і дослідити електричні схеми підключення
актуатора до кіл керування, для цього необхідно:
– проаналізувати роботу і особливості роботи наявних схем;
– дослідити схеми форсованого підключення актуатора до електричного
кола постійного струму, накопичувального конденсатора і визначити параметри
таких схем;
– дослідити можливість зменшення швидкості руху актуатора за допомогою
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завдання часової залежності напруги керування актуатором;
– розробити рекомендації щодо застосування досліджених схем, враховуючи
при цьому нелінійний характер електричного кола і взаємну індуктивність
котушок актуатора.
Всі ці задачі і були вирішені в даній роботі.
Актуальність проведення таких досліджень визначається:
– надзвичайно швидкими темпами росту виробництва вакуумних вимикачів
середньої напруги, які витісняють менш надійні масляні і повітряні вимикачі;
– більш високою надійністю роботи вакуумних вимикачів.
Необхідно відзначити, що (незважаючи на більш просту конструкцію
вимикачів з поляризованим бістабільними актуаторами) суттєвим в світі
залишається випуск вимикачів з пружинно-моторним приводом. Ця обставина
безпосередньо пов'язано з недостатньою вивченістю фізичних процесів і
відсутністю відповідних математичних моделей, що в значній мірі гальмує
розробку і модернізацію вимикачів на базі більш перспективних конструкцій
актуаторів.
Отже, вивчення, уточнення процесів і розробка відповідних математичних
моделей актуальна як при розробці нових конструкцій вакуумних вимикачів
середніх напруг, так і при удосконалення наявних конструкцій.
Таким чином, в розділі.
1. Проаналізовано конструкції вимикачів середньої напруги і визначені
найбільш перспективні - вимикачі на базі поляризованих бістабільних актуаторів.
2. Розглянуто технічні вимоги до вимикачів і на їх базі визначені проблеми,
що виникають в процесі їх проектування та удосконалення.
3. В результаті аналізу методів розв'язання виникаючих задач показано, що
найбільш перспективним є метод кінцевих елементів.
4. Показано, що вирішення задач проектування і вдосконалення конструкції
вимикачів можливо тільки на базі взаємопов'язаних мультіфізичних моделей
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заснованих на теорії нестаціонарних електромагнітних і теплових полів, теорії
пружності, які враховують динаміку як самого актуатора, так і механічні
характеристики приводного механізму, а також специфіку електричних схем
підключення актуатора до джерел енергії.
5. Сформульовано мету і задачі дослідження.
6. Розкрито актуальність роботи, яка полягає в недостатній вивченості
фізичних процесів і відсутністю математичних моделей динамічних розрахунків
як поляризованих бістабільних актуаторів, так і взаємопов'язаних з ним процесів в
елементах конструкції вимикача.
Результати досліджень з даної тематики опубліковані в роботах [278 – 307].

61
РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЬ ПОЛЯРИЗОВАНОГО БІСТАБІЛЬНОГО АКТУАТОРА
НА БАЗІ ВИСОКОКОЕРЦИТИВНИХ ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ,
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ МОДЕЛІ І
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На підставі розділу 1 було окреслено коло задач, вирішення яких дозволяє
досягти одну з поставлених цілей – створення мультіфізичної моделі бістабільного
поляризованого актуатора вакуумного вимикача середніх напруг.
Для досягнення поставленої мети у другому розділі були вирішені наступні
задачі:
1) Розроблено математичну модель динаміки поляризованих бістабільних
актуаторів на підставі рівнянь електромагнітного поля в нелінійному, рухомому
середовищі що проводить електричний струм при наявності постійних магнітів з
урахуванням нелінійних рівнянь руху (динаміка тіла зі змінною масою) і
електричного

кола.

Розв'язання

задачі

руху

проводиться

на

сітці,

що

деформується.
2) Проведено попередній і проектний розрахунки статичних параметрів
актуаторів, визначені геометричні розміри і обмотувальні дані на підставі
габаритних обмежень і обмежень по потужності.
3) Проведено статичні розрахунки тягових характеристик.
4) Визначено вхідні параметри динамічних розрахунків (кінематична схема,
приведені змінні маси, протидіюча характеристика).
5) Отримана формула, яка апроксимує криву намагнічування матеріалу
актуатора гладкою функцією (стандартні апроксимації, такі як лінійна, сплайн
призводять до нестійкості в розв'язанні системи рівнянь електромагнітного поля).
6) Для актуаторів із зовнішнім і внутрішнім якорем досліджені процеси
вмикання-відмикання при підключенні їх до джерел постійної напруги або до
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накопичувального конденсатору. Розглянуто питання про оптимальний (з точки
зору часу спрацьовування) вибір додаткового опору в колі котушок (вибір
оптимальних додаткових магніторушійних сил - МРС) при одночасному
підключенні двох котушок до джерела енергії.
7) Розв'язано задачу вибору напруги і величини ємності конденсатора,
виходячи з вимог до часу спрацьовування актуатора.
8) Розглянуто задачу впливу несиметричної конструкції актуатора з
внутрішнім якорем на його часові параметри.
9)

Проведено

експериментальну

перевірку

результатів

динамічних

розрахунків.

2.1.

Вибір

конструкції

поляризованих

бістабільних

актуаторів

і

мультифізична модель динаміки

2.1.1. Вибір конструкції поляризованих бістабільних актуаторів.
Проведення динамічних розрахунків може бути здійснено тільки на основі
наявних базових моделей електромагнітних приводів. Як показано в [202]
конструктивні виконання приводних електромагнітів досить різноманітні. На
підставі розділу 1 було вибрано два типи конструкцій поляризованих бістабільних
актуаторів, показаних на рис. 2.0.
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Рисунок 2.0 – Розглянуті види базових варіантів бістабільних
поляризованих актуаторов:
а) – з двома зовнішніми якорями;
б) – з одним внутрішнім якорем

Приведені конструкції найбільшою мірою відповідають вимогам, що
пред'являються до актуаторів вакуумних вимикачів:
– обмеження по габаритах при заданій електромагнітній силі;
– час спрацьовування і відпускання якоря;
– обмеження по споживаної потужності і т. п.;
У першій конструкції за рахунок двох робочих зазорів забезпечується значне
тягове зусилля і швидкодія (недолік – значна МРС і споживана потужність), друга
конструкція більш надійна (робочий зазор ізольований від зовнішнього простору),
але один повітряний зазор приводить до зменшення тягової сили.
Кожна з конструкцій має свої переваги і недоліки. Дослідження статичних і
динамічних характеристик цих конструкцій і є завданням даного розділу.
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2.1.2.

Математична

модель

динаміки

поляризованих

бістабільних

актуаторів.
Розрахунки електромагнітних механізмів являють собою складну задачу.
Складність

задачі

електромагнітного

випливає
поля

в

з

необхідності

нелінійному,

розрахунку

неоднорідному

нестаціонарного
середовищах,

що

проводить електричний струм при наявності постійних магнітів з урахуванням
руху рухомих частин. У зв'язку з цим можна відзначити, що найбільш точні
розрахунки з урахуванням всіх основних факторів, що впливають на процеси
динаміки електромагнітних механізмів, можуть бути здійснені тільки в результаті
розв'язання рівнянь Максвелла [44, 45, 120] на базі відповідної математичної
моделі.
При переході до нестаціонарних, що залежать від часу, полів необхідно
розглядати електричні і магнітні поля у взаємозв'язку. Такий взаємозв'язок і
встановлюється рівняннями Максвелла, які базуються на експериментальних
дослідженнях

(в

основному

роботи

Фарадея).

Рівняння

Максвелла

є

диференційними рівняннями для вихорів і витоків поля, в тому випадку, коли ці
вектори є функціями не тільки координат, але і часу.
Повна система рівнянь Максвелла з урахуванням характеристик середовища
записується в такий спосіб [206]:



  D

B
 H   
, E   ,
t
t


  B  0,
  D  ,




B  0   r  H , D  0   r  E ,


    E,


де H – вектор напруженості магнітного поля;

 – вектор щільності струмів провідності;

D – вектор щільності струмів зміщення;

E – вектор напруженості електричного поля;

(2.1)
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B – вектор магнітної індукції;
 – об'ємна щільність вільних зарядів;

 – електропровідність середовища;
 0 ,  0 – магнітна і діелектрична проникність вакууму;
 r ,  r – відносна магнітна і діелектрична проникність середовища.

Рівняння (2.1) записані для загального випадку, однак в разі провідного
середовища або (і) невеликих швидкостях зміни поля, система (2.1) може бути
спрощена. В цьому випадку нехтують струмами зміщення в порівнянні зі
струмами провідності (при частотах, що застосовуються в радіолокації, струми
провідності в металах приблизно в мільйон разів більше струмів зміщення) [204,
206]. Відсутність в середовищі вільних зарядів також дозволяє спростити систему.
Розрахункові рівняння поля в цьому випадку будуть виглядати [206]:


 


B
  H  ,   E   ,   B  0,
t

 

B   0   r  H ,     E.

(2.2)

Рівняння (2.2) записані для загального випадку. У разі непровідного
середовища в системі (2.2) буде відсутнє значення щільності струмів провідності і
т. п.. Іншим важливим аспектом теорії електромагнітного поля є рух самого
середовища, в якому розраховується електромагнітне поле.


У тому випадку, якщо середовище рухається з деякою швидкістю v , то в
(2.2) приватні похідні повинні бути замінені повними похідними [277]:

 
  H   ,


dB 
  E  
,
dt
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(2.3)

де значення зі штрихом відносяться до рухомому середовища.

Тоді рівняння (2.3) можуть бути переписані у вигляді:

 
  H   ,



B  
  E  
 ( v  )  B .
t

(2.5)

З огляду на формули векторного аналізу, можна показати [205]:

 

 



  

v  a   ( v  )  a  v    a  ( v  )  a  v  a   v    a .

(2.6)

Перепишемо (2.6) з урахуванням прийнятих позначень:




 

( v  )  B  v  B  v    B .

(2.7)

Так як швидкість є функцією тільки часу (константою по відношенню до

диференціалу за координатами) і з урахуванням того, що divB   0 :

 



 

 
( v  )  B  v    B     ( v  B)  (v  )  B    ( v  B) .

Підставивши (2.8) в (2.5) отримаємо [277]:

(2.8)


  H   E ,

  
B 
  ( E   v  B )  
.
t
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(2.9)

Зіставлення цих рівнянь з рівняннями Максвелла для нерухомого
середовища показує, що:

 
B  B ,
    .
E  E   v  B .

(2.10)

В цьому випадку, рівняння Максвелла для середовища, що рухається,
можуть бути записані через величини векторів в нерухомій системі координат:


  
  H    ( E  v  B ),


B
 E   .
t

(2.11)

Рівняння, що описують матеріальні властивості середовища залишаються
незмінними.


Точно так же, як вектор поляризації P характеризує поляризацію матеріалу


в зовнішньому електричному полі E , так і вектор M описує, як намагнічений

матеріал в зовнішньому магнітному полі H . Останнє визначення можна
використовувати для розрахунку постійних магнітів. Намагніченість може
інтерпретуватися як об'ємна щільність дипольних моментів. В цьому випадку
намагніченість описує постійні магніти, у яких намагніченість відмінна від нуля
при відсутності зовнішнього магнітного поля.
Отже, при наявності постійних магнітів, значення магнітної індукції можна
записати [207]:

 

 
 B  Br
,
B   0   r  H  Br  H 
0  r
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(2.12)

де Br – залишкова щільність магнітного потоку (залишкова індукція) при
відсутності зовнішнього магнітного поля.

Для випадку розрахунку поля при наявності постійного магніту, рівняння
(2.11) можна представити як:

 
  
B  Br

   ( E  v  B ),
0   r


B
 E   .
t

(2.13)

Як правило, магніт досліджується як діелектричне, нерухоме середовище. У
цьому випадку рівняння (2.13) можна істотно спростити:



  H  0  H  Vm ,

(2.14)

де Vm – скалярний магнітний потенціал, введений за аналогією з електричним
потенціалом.


 
В цьому випадку, використовуючи співвідношення B   0  ( H  M ) [207]

спільно з   B  0 :

   ( 0    Vm  0  M )  0 ,


де M – вектор намагніченості.

(2.15)
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Розрахунок поля по рівняннях (2.2 - 2.3) представляє значні складності з
 
огляду на залежність векторів B і H від координат.
Для спрощення проведення розрахунків в теорії поля в зв'язку з вихровим

характером вектора H , вводиться поняття векторного магнітного потенціалу:



B    A,

(2.16)


де A – векторний магнітний потенціал.

Тоді, виходячи з другого рівняння Максвелла:





 A
 A
A
  E       ( E  )  0  E 
  ,
t
t
t

(2.17)

де  – скалярний електричний потенціал.

Підставивши (2.17) в перше рівняння Максвелла (2.2):




A
  (( 0   r ) 1    A)  ( 
 ) ,
t

(2.18)

У більш звичній для сприйняття формі рівняння (2.18) можна переписати:


 
A

   (( 0   r ) 1    A)   e ,
t

(2.19)


де  e – щільність сторонніх джерел струму.

Рівняння (2.19) є базовим і може бути змінено відповідно до конкретних
умов (непровідний матеріал, відсутність сторонніх джерел струму і т.д.).
У разі рухомого середовища базове рівняння буде визначатися виразом:
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A

  (( 0   r ) 1    A)    ( 
     v    A)
t
(2.20)

або


 
A


   (( 0   r ) 1    A)    v    A  e .
t

В області постійних магнітів розрахункові рівняння зручніше представити
через значення векторного, а не скалярного потенціалу для спільності форми
рівнянь. При цьому будемо вважати, що параметри постійного магніту визначені
через його залишкову індукцію (2.12):


 
 1
A

   
   A  Br
t
 0   r







    v    A   .
e



(2.21)


де Br – вектор залишкової індукції.

Як правило, в постійних магнітах відсутні сторонні струми.
Тоді


 
 1
A

   
   A  Br
t
 0   r





    v    A  0 .

(2.22)



Отже, рівняння (2.20 – 2.22) описують електромагнітне поле в нелінійному
неоднорідному середовищі, що проводить електричний струм з урахуванням його
можливого руху і наявності постійних магнітів.
У рівняннях поля (2.20 – 2.22) присутня щільність струму сторонніх джерел,
яка визначається рівнянням електричного кола для котушки електромагніта:
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U  e  ( Re  Rk )  i (t )  Le 

di (t )
,
dt

(2.23)

де U – напруга джерела;
Re – активний опір зовнішнього ланцюга;
Rk – активний опір котушки;
i (t) – струм котушки;
Le – індуктивність зовнішнього кола;
e – електрорушійна сила, що наводиться в котушці.

Необхідно

відзначити,

що

напруга

мережі

може

бути

постійною,

випрямленою, або напругою попередньо зарядженого конденсатора. Тому

U 0 (t )

,
U 
1
U


i
(
t
)

dt
 c0 C 

t

(2.24)

де U0 (t) – постійна, або випрямлена напруга;
Uс0 – початкова напруга заряду конденсатора;
С – ємність конденсатора.

Що стосується значення протидії електрорушійної сили (ЕРС), то відповідно
до закону Фарадея:

e  w 

d 
,
dt

(2.25)

де w – число витків котушки;
 – потік, приведений по потокозчепленню [26], тобто потік, пов'язаний з
усіма витками котушки.
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Визначимо цей потік в такий спосіб:

 

1
w
1
w
1
    dw  dw   dS k       dS k      dS k ,
w
Sk
w
Sk
Sk

(2.26)

де  – магнітний потік, охоплений котушкою;
Sk – площа поперечного перерізу котушки.

Згідно з теоремою Стокса, зв'язок між потоком векторного поля через
орієнтовану поверхню з циркуляцією цього поля по краю поверхні, можна
представити у вигляді:



 
 
   B  dS   (  A) n dS   A  dl ,

(2.27)


де dS – площа, яку пронизує магнітний потік;

dl – напрямок обходу контуру циркуляції вектора.

Отже, (2.25) з урахуванням (2.26) і (2.27), можна записати:


w  ( A) l
e 
 dVk ,
S k V k t

(2.28)


де ( A) l – проекція векторного магнітного потенціалу на напрям обходу контуру
інтегрування; Vk – об'єм котушки.
Остаточно розрахункове рівняння для електричного кола запишеться у
вигляді:


di (t ) w  ( A) l
U  ( Re  Rk )  i (t )  Le 
 
 dVk ,
dt
S k Vk t
де U визначається по (2.24).

(2.29)
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У розрахунках електромагнітних систем досить часто значення поля не є
метою розрахунку. Як правило, необхідно визначити значення електромагнітних
сил, що діють на одну з частин системи. Для цього необхідно скористатися
найбільш універсальною формулою – формулою Максвелла [207]:

 1
  
  
  
Q    H  ( B  n )  B  ( H  n )  ( H  B )  n  dS ,
2 S





(2.30)


де Q – значення електромагнітної сили;

n – вектор зовнішньої нормалі до поверхні інтегрування.
Як випливає з (2.30), електромагнітна сила залежить від параметрів
електромагнітного поля, які змінюються в процесі руху рухомих частин привода.
Тому наступним етапом розрахунку динаміки електромагнітного приводу
вакуумних вимикачів є визначення рівняння руху рухомих частин.
Конструкція приводу вакуумного вимикача є механізмом з багатьма
важелями, при розрахунках якого необхідно враховувати інерційність всіх
рухомих частин [208]. Основним рівнянням є рівняння руху якоря актуатора, яке
може бути записано:

 d m( z (t ))  v (t ) 
 Q( z (t ))  P ( z (t ))

dt

 d ( z (t ))
 v (t )
,

 dt
 z (0)  z 0 , v(0)  v 0


де z (t ) – переміщення якоря;
частин, приведена до якоря;

v (t ) – швидкість якоря;

(2.31)

m( z (t )) – маса рухомих

Q ( z (t )) – електромагнітна сила;

протидіюча сила, приведена до якоря.

P( z (t )) –
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Рівняння (2.31) являє собою рівняння одновимірного руху зі змінною масою
[208] (рівняння Мещерського). Для більшої зручності в розрахунках воно може
бути переписано у вигляді:

d (v(t ))
 dm( z (t ))
2

v
(
t
)

m
(
z
(
t
))

 Q ( z (t ))  P( z (t ))
 dz (t )
dt

 d ( z (t ))
.
 v (t )

dt

 z (0)  z 0 , v(0)  v 0



(2.32)

В (2.31, 2.32) є параметр приведеної маси системи, яка визначається
спеціальним чином. Метод приведення мас дозволяє замінити систему з
декількома ступенями свободи системою з одним ступенем свободи з приведеною
до заданої точки системи масою [208, 209]. Приведеною називають таку масу, для
якої отримана система з одним ступенем свободи динамічно еквівалентна
початковій

системі.

Умова

еквівалентності

потрібно

вибрати

у

вигляді

еквівалентності кінетичних енергій [208, 209]. Для системи з зосередженими
масами така умова буде виглядати:

m  v 2   mi  vi2 ,
i

де m – приведена маса;
v – швидкість точки приведення;
mi – елементарні маси;
vi – швидкість елементарної маси.
Тоді:

(2.33)

75

v i2
m   mi  2 .
v
i

(2.34)

Однак отриманою формулою скористатися важко, так як невідомі швидкості
руху елементарних мас. В цьому випадку можна замінити відношення швидкостей
відношенням переміщень, викликаних дією одиничної сили [209]:

m   mi 
i

 i2
,
2

(2.35)

де  – переміщення точки приведення маси;
i – переміщення елементарних мас.

Цілком очевидно, що значення приведеної маси не є постійною величиною,
так як зміна положення системи, зупинка або початок руху окремих частин
системи, викликає зміну приведеної маси. Найбільшу зміну приведеної маси в
системах розглянутого типу викликає зупинка рухомих контактів при їх замиканні
з нерухомими контактами.
Отже, система рівнянь, що описує динаміку руху електромагнітної системи,
ґрунтується на рівняннях (2.19 – 2.22, 2.29, 2.31) з урахуванням (2.30, 2.35) для
перемінної з розподіленими (векторний магнітний потенціал) і зосередженими
параметрами (струм кола і рух приведеної маси).
Наведена

система

рівнянь

є

мультифізичною

моделлю

динаміки

бістабільного поляризованого актуатора, що складається з взаємозв'язаних и
взаємозалежних рівнянь нестаціонарного електромагнітного поля в нелінійному
середовищі з постійними магнітами, що проводить електричний струм і рухається
та нелінійних рівнянь електричного кола и нелінійних рівнянь руху якоря
актуатора.
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2.2. Динаміка бістабільних поляризованих актуаторів

Динамічні розрахунки є одним з важливих розділів при проектуванні та
вдосконаленні конструкцій поляризованих бістабільних актуаторів на базі
висококоерцитивних постійних магнітів вакуумних вимикачів середніх напруг.
Однак, повинні бути виконані попередні розрахунки статичних параметрів, мета
яких - визначення геометрії та обмотувальних параметрів актуаторів. При
дослідженні актуаторів за основу були прийняті конструкції бістабільних
актуаторів рис. (1.19, 1.20), які зазнали значної модернізації.
Конструкцію

таких

поляризованих

бістабільних

актуаторів показано

на рис. 2.1.

Якір

Котушка

Котушка
вмикання
Постійні
магніти

Постійний
магніт

Магнітопровід

Котушка
відмикання

Корпус

Котушка

Якір

Осердя
Немагнітна
вісь

б
а

Рисунок 2.1 – Базовий варіант бістабільного актуатора з двома якорями:
а) – зовнішній вигляд;
б) – габаритні розміри
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Як випливає з рис. 2.1, перша конструкція являє собою актуатор з двома
зовнішніми якорями.
Така конструкція була обрана з наступних міркувань:
– вона не повинна повторювати наявні конструкції і бути досить простою;
– конструкція повинна бути така, щоб один актуатор забезпечував контактне
натискання відповідно до номінального струму і не було зварювання контактів
(або механізму міг роз'єднати контакти, що зварилися) [23] у всіх трьох полюсах
при протіканні через них аварійних надструмів;
– конструкція повинна забезпечувати насичення матеріалу магнітопроводу у
включеному положенні з метою створення максимально можливого зусилля і в
той же час забезпечувати мінімальні габарити пристрою;
– актуатор повинен забезпечувати роботу пристрою незалежно від характеру
джерела живлення кола керування (постійна напруга 220 В або випрямлена
напруга 220 В, конденсатор);
– джерело живлення котушки актуатора повинне забезпечувати роботу
приводу відповідно до вимог [203], навіть при відсутності напруги в колі
керування;
– габаритні розміри актуатора повинні бути такими, щоб його можна було
розмістити в наявному корпусі вимикача з урахуванням схеми керування.
Незалежність роботи актуатора від типу джерела живлення може бути
забезпечена застосуванням конденсатора, зарядженого від перетворювача напруги.
Застосування такої схеми живлення актуатора дозволяє також вирішити задачу по
обмеженню потужності, що забирається з кола керування, що є актуальним.
Перевагою наведеної конструкції є несиметричність якорів актуатора, що
дозволяє прискорити операції вмикання (менша початкова протидіюча сила в
відключеному стані). Наявність двох повітряних зазорів дозволять збільшити
електромагнітну силу, як в процесі зрушення якоря, так і в кінцевому положенні
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якоря, а також зменшити еквівалентну індуктивність системи, що зменшує час
спрацьовування.
Вхідними даними для дослідження динамічних характеристик наведеного
електромагніту є задані технічні вимоги (ТУ 16-520.242-82):
– необхідне зусилля, що розвивається актуатором в момент торкання
контактів і в кінці ходу контактів; - жорсткості пружин контактного натискання; хід якоря.
Вхідними даними є також напруга мережі і ємність накопичувального
конденсатора, який повинен забезпечувати роботу актуатора в нормальному і
аварійному режимах роботи.
Геометричні и обмотувальні дані котушок актуатора визначені на базі
проектного розрахунку з використання даних, наведення в [104] и відомих
методик проектування [39 42]. Проектний розрахунок, проведений в програмі
Femm [75], дозволяє досить просто розрахувати необхідні параметри системи и
габарити актуатора в статичних режимах. На рис. 2.2 наведені результати
розрахунку актуатора (рис. 2.1) в положеннях "відключено" і "ввімкнено" в
циліндричній системі координат в статичному режимі роботи.

б

а

Рисунок 2.2 – Картина щільності поля актуатора в кінцевих положеннях:
а) – положення "відключено";
б) – положення " ввімкнено "
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2.2.1. Вхідні дані для розрахунку динаміки.
Для визначення вхідних даних розрахунку динаміки, необхідно визначити
механічні параметри, приведені до рухомого якоря актуатора. Для цього
розглянемо спрощену кінематичну схему вимикача (рис. 2.3). На схемі умовно
показані основні елементи конструкції, а також довжина приводних важелів в
відносних одиницях. Вибір початкового контактного натискання визначався
чинним значенням наскрізного струму короткого замикання і силою, необхідної
для розриву контактів в разі їх зварювання. На підставі [23] це значення було
прийнято рівним 2000 Н. В цьому випадку, виходячи з параметрів вакуумної
дугогасильній камери (хід контактів – 11,3 мм, провал контактів – 2,6 мм,
контактний проміжок – 8,7 мм) був прийнятий набір з тарілчастих пружин з
еквівалентної жорсткістю 200000 Н/м.

Нерухомі
контакти
Рухомі
контакти
Тарілчасті
пружини

Важіль
L2=1
Тяга

Важіль
L1=1.5

Актуатор
Вал

Рисунок 2.3 – Кінематична схема вимикача

Отже, в якості вхідних даних можна прийняти:
– сумарне початкове контактне натискання 20003 = 6000 Н;
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– сумарна жорсткість тарілчастих пружин 2001033=600103 Н/м;
– сумарне початкове контактне натискання, приведене до актуатора 6000:1,5
= 4000 Н;
– сумарна жорсткість тарілчастих пружин, приведена до актуатора
600103:1,5=400103 Н /м;
– сумарний хід якоря актуатора 17 мм;
– провал контактів, приведений до актуатора 4 мм.
На рис. 2.4 наведена протидіюча характеристика актуатора, яка в разі
відмикання є рушійною.

P, Н
5000

3000

Рисунок 2.4 – Залежність сили, що
протидіє, приведеної до
актуатора, від ходу якоря

1000
х ,мм
0 2

4

6

8

10 12 14 16

Рівняння протидіючої характеристики на підставі (рис. 2.4) може бути
записано:

если x  13 мм
0,
.
P
P

c

(
x

13
)
,
если
13
мм

x

17
мм
 0

(2.3)

де Р0 – приведена до якоря початкова протидіюча сила;
с – приведена жорсткість контактних пружин.

Для

визначення

маси,

приведеної

до

якоря

актуатора,

скористатися (2.35), (рис. 2.3) і даними по конфігурації важелів і тяг.

необхідно
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Розраховані вихідні значення:
– маса рухомих контактів 0,83 = 2,4 кг;
– маса трьох тяг контактів 0,55 кг;
– маса двох якорів 1,75 + 0,79 = 2,54 кг.
З огляду на співвідношення ходів (2.35) і довжин важелів, можна показати:
(2.37)

m  m1  m2  2,6  1,2  3,8 кг,

де m – приведена до якоря маса системи, що рухається;
m1 – незмінна маса;
m2 – змінна частина маси (приведена до якоря маса рухомих частин).

На підставі (2.36):
(2.38)

m  m2 , x  13 мм
m( x )   1
.
m
,
13
мм

x

17
мм
 1
де х – хід.

При чисельних розрахунках зміна маси в (2.37, 2.38) приводить до
нестійкого процесу розв'язання задачі з огляду на розриви функції та її похідної,
тому вираз (2.38) було апроксимувати функцією (рис. 2.5).
m/, кг/м

m, кг

x, м

x, м

а

б
Рисунок 2.5 – Апроксимуюча функція:

а) – функція зміни маси; б) – функція зміни похідної

82
Функція (рис. 2.5) має неперервні перші і другі похідні.
Як випливає з рис. 2.5, час удару "розтягується" на 0,4 мс, що цілком можна
порівняти з часом удару, виходячи з розрахунків імпульсу сили початкового
контактного натискання і коефіцієнта динамічності.
Подальші міркування будуть стосуватися апроксимації основної кривої
намагнічування матеріалу. Для обліку нелінійних властивостей матеріалу
необхідно мати аналітичну залежність основної кривої намагнічування, яку можна
отримати двома способами. Перший спосіб – апроксимація табличних даних
частковою апроксимацією, другий спосіб – глобальна апроксимація (отримання
аналітичного виразу, що описує поведінку основної кривої намагнічування на
всьому інтервалі зміни розрахункових параметрів). Такий підхід обумовлений тим,
що в окремих областях магнітопроводу магнітна індукція може досягати значних
величин для яких немає експериментальних даних. В цьому випадку аналітична
залежність основної кривої намагнічування може бути екстрапольована тим чи
іншим способом за межі заданих значень таблиць, наведених в довідниках. В [26,
122] запропонована аналітична залежність основної кривої намагнічування. Однак
функція, отримана в [26] досить складна, що ускладнює її використання при
складних обчислювальних процесах (можлива нестійкість рішення). Крім того, ця
функція погано описує початкову ділянку кривої намагнічування. В [122]
приведена апроксимація основної кривої намагнічування в залежності від значень
напруженості поля, що мало підходить для розрахунків (потрібно залежність
зворотна основної кривої намагнічування). Отже, для проведення розрахунків
потрібно досить проста і досить точна аналітична апроксимація основної кривої
намагнічування матеріалу.
Як було зазначено вище, апроксимація може бути локальною або
глобальною [102, 103].
Найбільш простою локальною апроксимацією є лінійна апроксимація,
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найбільш

поширеною

–

сплайн

апроксимація.

Апроксимація

може

здійснюватися також поліномами другої та четвертої ступенів. При цьому в разі
виходу значень параметрів за задані табличні межі, дані можуть бути
екстрапольовані різними способами, однак при апроксимації поліномами ці
значення можуть бути далекі від реальних значень. У цьому випадку прості
аналітичні залежності з глобальної апроксимації параметрів є кращими з
наступних причин:
– магнітопровід знаходиться в початкову намагніченому стані за рахунок
постійних магнітів;
– падіння магнітної потенціалу в стали грає роль при індукціях більше 0,7 Тл
[26];
– лінійна або кубічна апроксимація при розрахунку динаміки в разі
ітераційного процесу часто призводять до істотної нестійкості в розв'язанні задачі
[102].
Однією з таких глобальних апроксимуючих функцій, може бути функція,
отримана на підставі таблиць за допомогою методу найменших квадратів для
матеріалу Ст10:

H

0.25  107  B
2

2

(3.2  10 4  (1  e ( 20B )  e ( 1.62B ) )  1.0)  

,

(2.39)

де Н – напруженість поля;
В – магнітна індукція.

На рис. 2.6 наведені порівняльні значення отриманої, табличної і аналітичної
[26] залежностей.
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Н, А/м
100000

Залежність (2.39)
80000

Залежність по [26]
Апроксимація таблиці

60000

40000

20000

B, Тл
0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

1.2

Рисунок 2.6 – Апроксимація основної кривої намагнічування

Для розрахунків за (2.39) або за формулою, наведеною в [26], значення
магнітної індукції визначається як нормоване значення:

B

2
i

B
i

,

(2.40)

де Вi – складові магнітної індукції за координатами для анізотропного матеріалу.

З рис. 2.6 випливає, що крива (2.39) добре апроксимує основну криву
намагнічування. Але з (2.19) випливає, що основну роль в розрахунках грає не
стільки основна крива намагнічування, скільки значення магнітної проникності,
що визначає швидкість і глибину проникнення електромагнітної хвилі в матеріал в
перехідних і квазістатичних режимах. Перерахунок магнітної проникності за
формулами, наведеними в [26] показує, що вони не відповідають реальним
значенням (магнітна проникність або занадто велика, або форма кривої не
відповідає реальній). У зв’язку з цим, використовуючи метод найменших
квадратів [103], була отримана наступна залежність відносної магнітної
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проникності від модуля магнітної індукції:

2

2

 r  (1  0.8  e ( 10B ) )  ( 6100  e ( 1.13B ) )  1 .

(2.41)

Наведена залежність добре апроксимує динамічну криву відносної магнітної
проникності матеріалу з урахуванням того, що табличні дані такої кривої мають
істотний розкид і не постійні для різних партій матеріалу. Порівняльні дані
показані на рис. 2.7.

(2.41)

Таблиця
ln(r
)

(2.39)
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

B, Тл
1.6

1.8

[26]

Рисунок 2.7 – Порівняльні дані значень магнітної проникності в
полулогарифмічній системі координат

Але найкращий результат був отриманий при глобальної апроксимації
табличних даних основною кривою намагнічування матеріалу Ст10 функцією
(2.42):

2

 r  (1  0.8  e ( 20.0B ) )  (6133  (1  tanh( 0.63  B 2 ))  1 .

(2.42)

На рис. 2.8 наведені порівняльні дані основної кривої намагнічування і
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диференціальної магнітної проникності.

Табличні
данні
Апроксимація

Апроксимація

Табличні данні

б

а

Рисунок 2.8 – Глобальна апроксимація кривих намагнічування
і магнітної проникності:
а) – криві намагнічування;
б) – магнітні проникності

Формула (2.42) була прийнята за основну розрахункову формулу.
На підставі попередніх розрахунків і з урахуванням особливостей
конструкції вимикачів, електричні параметри джерел живлення були обрані
наступними:
– напруга заряду конденсатора, одержуваного з перетворювача 340 В;
– ємність конденсатора 10000 мкФ.
Такий вибір обумовлений технічними вимогами (ТУ 16-520.242-82) на
вимикач (операції відмикання – вмикання – відмикання) і витратами енергії на такі
операції. Так для операції вмикання необхідно затратити енергію на зменшення
початкової сили, що створюється постійним магнітом до нульового значення і
подолання сил контактних пружин з урахуванням втрат енергії в котушці
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електромагніта. Попередні розрахунки показують, що такі втрати приблизно
рівні 150 Дж (середній струм котушки прийнятий близько 30 А, опір 8 Ом, час
спрацьовування - 30 мс). На відмикання потрібна менша енергія близько 80 Дж.
Отже, орієнтовне значення енергії повинно бути близько 320 Дж без урахування
можливого зниження напруги мережі живлення. На цій підставі і були підібрані
параметри конденсатора.
2.2.2. Математична постановка задачі розрахунку динаміки.
Розв'язання
поляризованого

поставленої
бістабільного

мультифізичної задачі розрахунку

динаміки

актуатора

кінцевих

здійснювалося

методом

елементів [68, 69] на сітці, що деформується. Коротко суть цього методу можна
викласти наступним чином. Нехай недеформована область знаходиться в деякому
еластичному

просторі

покритому

координатної

сіткою.

У

разі

руху

недеформованої області та її кордонів по заданому закону відбувається
деформація еластичного простору (зміна координат граничних вузлів). В якості
пояснення можна уявити двомірну координатну систему x, y в якій початкові
координати вузла сітки позначені X, Y. Для опису параметрів вузла в
недеформованій системі координат можна використовувати функції:

x  x ( X , Y , t ), y  y ( X ,Y , t ) ,

(2.43)

де t – виступає в якості параметра.

Дані співвідношення являють собою зв'язок двох структур – звичайної
нерухомої системи координат x, y і відносної X, Y в якій сітка фіксується. Її можна
розглядати як криволінійну систему координат, що рухається з сіткою (рис. 2.9).
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а

б
Рисунок 2.9 – Координати сітки:
а) – недеформована сітка;
б) – деформована сітка

Такий підхід дозволяє задаючи закон руху деякої області та її кордонів,
проводити розрахунки руху без перестроювання координатної сітки до певної
межі її деформації. Слід зазначити, що надмірна деформація сітки позначається на
точності виконання завдання, тому, розрахункова програма на кожному часовому
кроці використовувала критерій оцінки якості, перериваючи рахунок при
досягненні деякого критичного параметра форми. Для продовження розрахунку
сітка перебудовувалася, а новий розрахунок починався з попередньої кінцевої
точки. Детально методи розв'язання задачі на деформованій сітці, як і
безпосередньо сам метод вирішення задач залежних від часу (BDF – метод Адамса
- Мултана), описані в [210 – 214].

2.3. Дослідження динаміки актуатора з двома зовнішніми якорями

Розрахунки динаміки проводилися в циліндричній системі координат для
розрахункової моделі, показаної на рис. 2.10, де вказані граничні умови і рівняння
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для кожної з розрахункових областей:
для D1 – навколишнє середовище



A

   (( 0 ) 1    A)  0 ;
t

для D2 – рухомі феромагнітні області, що проводять електричний струм




A


   (( 0   r ) 1    A)    v    A  0 ;
t

для D3, D6 – нерухомі феромагнітні провідні області



A

   (( 0   r ) 1    A)  0 ;
t

D4 – нерухомі непровідні області із заданою сторонньої щільністю струму
(котушки)


 
A
1

 (  ( 0    A)   e ;
t

D5 – область постійного магніту


 
A

   ( 0   r ) 1    A  Br  0 .
t
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У розрахунках такого роду, провідність навколишнього середовища і
котушок повинна бути нульова (приймається, що струм рівномірно розподілений
по площині котушки), але для усунення сінгулярності в розрахунковій матриці,
вона була прийнята рівною одиниці (для порівняння – провідність стали дорівнює
2,5106 См / м).

Нескінченно
віддалена
межа

Вісь
симметрії

D1
D2
D1
D3

D4

D5
D6

D4

D2

Рисунок 2.10 – Розрахункова схема в циліндричній системі координат

У феромагнітних областях D2, D3, D6 відносна магнітна проникність
визначалася по (2.42);
– щільність струму в області D4 визначалася на підставі (2.29) з урахуванням
(2.24 – 2.28) за формулою:
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 i (t )
  e    e 
w,
Sk
де Sk – площа поперечного перерізу котушки;
w – число витків;
i(t) – струм котушки.

Рух областей D2 визначався на підставі рішення системи (2.31) з
урахуванням формул (2.30, 2.32 - 2.38) і (рис. 2.5).
На підставі розробленої моделі, були проведені динамічні розрахунки
бістабільного поляризованого актуатора в середовищі Comsol Multiphysics [215],
результати яких представлені нижче.
2.3.1. Динаміка актуатора при розряді накопичувального конденсатора на
котушку вмикання.
Процес вмикання починається з подачі напруги конденсатора на котушку
вмикання актуатора, причому, початковий розподіл
електромагнітна

сила

визначалися

виходячи

із

магнітної індукції і

статичного

розрахунку

електромагнітного поля при знеструмлених котушках. На рис. 2.11 показана
розрахункова картина поля в початковий момент часу.

Рисунок 2.11 – Початковий розподіл
магнітного поля в актуаторі
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Значення

електромагнітної

сили,

обчисленої

за

(2.30)

дорівнює

-2149 Н.
При розрахунках динаміки вважалося, що після досягнення якорем
кінцевого положення кінцевий вимикач видає сигнал на схему, що відключає
конденсатор від котушки вмикання, не допускаючи його зайвого розряду.
На рис. 2.12 показані графіки сил, що діють на рухомі частини актуатора.
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Рисунок 2.12 – Динаміка зміни сил:
1 – електромагнітна сила;
2 – рушійна сила з урахуванням протидіючої характеристики

Інтерес представляє зміна струму в котушці вмикання, яка показана на
рис. 2.13.
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Рисунок 2.13 – Зміна струму в котушці вмикання:
1 – струм котушки при відмиканні датчиком положення;
2 – струм за відсутності датчика

Наступною важливою характеристикою системи є динаміка зміни напруги
на ємності, показана на рис. 2.14.
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Рисунок 2.14 – Динаміка розряду ємності:
1 – при відмиканні датчиком положення;
2 – при відсутності датчика положення

На рис. 2.15 наведені значення швидкості і ходу якоря (рис. 2.16) від часу.
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Рисунок 2.15 – Часова залежність швидкості
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Рисунок 2.16 – Часова залежність хода якоря

Для завершення розрахунків по динаміці вмикання актуатора необхідні дані
про

значення

електромагнітної сили

в

його

кінцевому

положенні при

знеструмлених котушках. Результати таких розрахунків наведено на рис. 2.17.

Рисунок 2.17 – Картина поля в
кінцевому положенні якорів актуатора
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Значення електромагнітної сили дорівнює 8324 Н, що забезпечує надійне
утримання контактів в замкнутому положенні (рис. 2.4).
Як випливає з рис. (2.12, 2.15, 2.16), час спрацьовування актуатора дорівнює
34 мс, а час початку руху (нульове значення сили на рис. 2.12) при цьому дорівнює
18,5 мс. Сумарне значення вихрових струмів в магнітопроводі показано на рис.
2.18. З рис. 2.18 випливає, що максимальне значення сумарного струму, що
розмагнічує, дорівнює значенню 30% по відношенню до сумарної МРС котушки.
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Рисунок 2.18 – Вихрові струми в корпусі магнітопроводі:
1 – при відмиканні джерела живлення датчиком положення;
2 – при відсутності датчика положення

Аналогічним чином був розрахований процес відключення актуатора при
розряді конденсатора на котушку відмикання. Розрахункові вихідні параметри
залишилися незмінними за винятком того, що на початковій ділянці рушійними
силами є сили контактних пружин, а в процесі відмикання при відриві рухомих
контактів, наведена маса системи збільшується на величину маси рухомих
контактів (функція зміни маси і її похідної є дзеркальним відображенням рис. 2.5).
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Розрахунок проводився при початкових умовах, відповідних рис. 2.17.
На рис. 2.19 показаний графік зміни сумарної сили, що діє на рухому
частину актуатора.
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Рисунок 2.19 – Сумарна сила, що діє на якір:
1 – при відмиканні джерела живлення датчиком положення;
2 – при відсутності датчика положення

На рис. 2.20 показані струми котушки відмикання.
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Рисунок 2.20 – Зміна струму котушки відмикання:
1 – при відмиканні джерела живлення датчиком положення;
2 – при відсутності датчика положення
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Графік зміни напруги на ємності дозволяє оцінити залишкову напругу і,
отже, оцінити можливість повторного використання ємності для комутаційної
операції, яка передбачена в технічних вимогах на проектування вакуумного
вимикача.
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Рисунок 2.21 – Зміни напруги на ємності в процесі відключення:
1 – при відмиканні джерела живлення датчиком положення;
2 – при відсутності датчика положення

На рис. 2.22 і рис. 2.23 показані значення швидкості рухомої частини
актуатора і часова залежність руху приведеної маси якоря в процесі відключення.
Як випливає з отриманих даних, процес відключення актуатора відбувається
значно швидше за рахунок прискорення, що надається йому контактними
пружинами. На графіку швидкості явно видно момент розмикання контактів і
зупинки якоря за характерними стрибками швидкості руху.
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Рисунок 2.22 – Швидкість руху приведеної до якоря маси рухомих
частин актуатора
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Рисунок 2.23 –Графік руху приведеної маси

З графіків випливає, що час відключення становить величину порядку 21 мс,
з яких 12,4 мс йде на час рушання рухомих частин.
На рис. 2.24 показано сумарне значення вихрового струму в матеріалі
магнітопроводу.
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Рисунок 2.24 – Криві зміни сумарного вихрового струму в матеріалі
магнітопроводу:
1 – при відмиканні джерела живлення датчиком положення;
2 – при відсутності датчика положення

Кінцеве положення магніту і кінцеве значення електромагнітної сили таке ж,
як і на рис. 2.11.
Як випливає з наведених характеристик, фізичні процеси динаміки
бістабільного

поляризованого

актуатора

досить

складні.

Це

положення

підтверджується картиною розподілу магнітного поля і вихрових струмів,
показаних на рис. 2.25.
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в) час – 33 мс;

Рисунок 2.25 – Картини розподілу поля в магнітопроводі
в процесі вмикання
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На підставі наведених характеристик можна зробити висновок:
– в процесі комутації зміна рушійних і протидіючих сил носить складний
характер;
– зміна приведеної маси під час руху контактів впливає на значення і
характер зміни швидкості руху системи;
– зміна швидкості, в свою чергу, впливає на розподіл вихрових струмів в
магнітопроводі, електромагнітні сили і на параметри руху;
– в процесі спрацьовування актуатора основну роль грає час рушання
системи (від початку подачі сигналу на котушку до початку руху рухомої
системи), дані по якому наведені в табл. 2.1;
– своєчасне відмикання накопичувального конденсатора від котушки
електромагніта (особливо в процесі відключення) дозволяє істотно заощадити
енергію.

Таблиця 2.1 – Часові параметри роботи актуатора
Операція

Вмикання

Відмикання

Час початку руху, мс

20

13

12

3,8

1

4,5

Час руху до торкання (розмикання)
контактів, мс
Вибір провалу, час ходу, мс

При проектуванні електромагнітних приводів велике значення мають, так
звані критичні параметри, тобто найбільш важкі режими роботи. Для розглянутого
актуатора таким значенням є напруга на накопичувальному конденсаторі, яка за
цілою низкою причин може бути менше номінальної (340 В).
Для дослідження процесів вмикання і вимкнення системи були проведені
розрахунки з метою визначення мінімально допустимого значення напруги, при
якому вимикач вже не спрацьовує.
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На рис. 2.26 наведені значення сумарної рушійної сили в залежності від
напруги на конденсаторі.
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Рисунок 2.26 – Електромагнітна сила при вмиканні в залежності від
напруги на ємності:
1 – напруга на ємності 340 В;
2 – напруга на ємності 300 В;
3 – напруга на ємності 260 В

Як випливає з 2.26, напруга 260 В є неприпустимою. Мінімальна напруга на
ємності в нормальному режимі роботи (ТУ 16-520.242-82) - 0,85 від номінальної
напруги і дорівнює з урахуванням роботи схеми - 300 В. Тобто ввімкнення
системи гарантовано при коливанні напруги заряду ємності в межах допустимого.
Аналогічні розрахунки були виконані для операції відключення. Результати
показані на рис. 2.27.
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Рисунок 2.27 – Електромагнітна сила в залежності від напруги на ємності:
1 – напруга на ємності 340 В;
2 – напруга на ємності 300 В;
3 – напруга на ємності 260 В

Як випливає з рис. 2.27, процес відключення проходить при більш
сприятливих умовах, так як рушійними силами є сили контактного натискання.
Джерелу енергії необхідно тільки компенсувати силу електромагнітного тяжіння, а
далі розгін і рух всієї системи здійснюється під дією сил контактних пружин.
Таким чином, досліджуваний актуатор при розряді накопичувального
конденсатора на котушки вмикання і відмикання забезпечує необхідні динамічні
параметри, як при номінальній напрузі заряду, так і при зниженні напруги на
конденсаторі в межах допуску (ТУ 16-520.242-82), що задається в технічних
вимогах на проектування.
2.3.2. Динаміка актуатора при одночасному підключенні його котушок до
джерела постійної напруги і конденсатора.
Спроектований і розрахований вище бістабільний актуатор, незважаючи на
його працездатність і досить хороші динамічні показники, має недоліки. Одним з
таких недоліків є постійне використання конденсатора в процесі комутації
електричного кола. Електрична зносостійкість вакуумних вимикачів при комутації

104
номінальних струмів становить 30000 операцій [216]. Така кількість циклів
негативно

позначається

на

роботі

електролітичних

конденсаторів.

Тому

відмикання вимикача накопичувальним конденсатором бажано здійснювати тільки
в аварійних режимах (зникнення напруги керуючого кола). У нормальному режимі
роботи комутація повинна здійснюватися від штатної напруги кола керування.
Номінальна напруга кола керування дорівнює 220 В постійного струму [216].
У зв'язку з цим був розрахований процес вмикання вимикача при напрузі 220
В постійного струму, результати якого показані нижче.
На рис. 2.28 показана часова залежність рушійної електромагнітної сили.
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Рисунок 2.28 – Значення рушійної електромагнітної сили

Як випливає з рис. 2.28, постійна напруга в 220 В забезпечує процес
вмикання системи при істотному збільшенні часу вмикання. При цьому час
рушання актуатора дорівнює 39,1 мс (нульове значення рушійної сили).
На рис. 2.29 показана динаміка наростання струму у котушці вмикання.
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Рисунок 2.29 – Динаміка наростання струму у котушці вмикання

Значення струму зрушення в даному випадку дорівнює, згідно розрахованим
даними – 25,8 А.
Для оцінки отриманих результатів необхідно визначити, чи можливо
ввімкнення системи при коливаннях напруги в діапазоні 0,85 - 1,1 від номінальної
[216]. На підставі обмотувальних даних і динамічних розрахунків можна
визначити мінімальну напругу, при якому електромагнітна сила компенсує
протидіючу силу:

U min  rk  I tr  7,8  25,8  201,2 В,

(2.44)

де rk – активний опір котушки; Itr – значення струму зрушення.

Порівнявши мінімальну напругу зрушення (201 В) з мінімально можливою
напругою мережі рівною 187 В (0,85 від номінальної), можна зробити висновок,
що підключення актуатора на постійну напругу кола керування не забезпечує
виконання технічних вимог.
Для того щоб забезпечити виконання технічних вимог було розглянуто
варіант підключення до мінімальної постійної напруги обох котушок. Необхідно
відзначити, що за таким принципом (одночасного підключення двох котушок до
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джерела напруги) побудовані форсовані електромагніти [26, 41]. Стосовно до
бістабільного актуатора з постійними магнітами, така ідея була висловлена в [217,
218]. Основний сенс такого підключення полягає в подачі напруги на котушку
відмикання з такою полярністю, яка створювала б магнітний потік, спрямований
зустрічно потоку постійного магніту (рис. 2.30). Необхідно відзначити, що
підключення двох котушок до джерела живлення може привести до зворотного
ефекту – збільшення електромагнітної сили, що утримує якір в початковому
положенні. Очевидно, що це буде залежати не тільки від полярності підключення,
але і від величини потоку розмагнічування. Тому, розрахунки проводилися при
підключенні котушки відмикання через додатковий опір, величина якого
змінювалась. Це дозволяє визначити необхідне динамічне значення потоку
розмагнічування і вибрати потрібне значення додаткового опору, яке забезпечує
не тільки стабільне спрацьовування актуатора, але і мінімальний час його
спрацьовування.
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Рисунок 2.30 – Напрямки потоків при вмиканні двох котушок актуатора
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Результати розрахунку процесу зрушення актуатора при підключенні
двох котушок на мінімальну напругу (187 В) в залежності від додаткового опору в
колі котушки відмикання, наведені на рис. 2.31.
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Рисунок 2.31 – Динаміка зрушення якоря актуатора при підключенні двох котушок
на мінімальну напругу в залежності від величини додаткового
опору в колі котушки відмикання

Аналіз рис. 2.31 показує, що при Rd = 0 Ом (котушка відмикання включена
на напругу мережі) відбувається "просідання" електромагнітної рушійної сили, що
призводить в подальшому до зміни напрямку її дії. Уповільнене наростання
електромагнітної рушійної сили спостерігається також при значенні Rd = 10 Ом.
Так само можна побачити, що збільшення додаткового опору збільшує час
рушання актуатора.
Графік залежності часу зрушення якоря від величини додаткового опору
наведено на рис. 2.32.
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Рисунок 2.32 – Зміна часу початку руху актуатора в залежності
від величини додаткового опору

З рис. 2.32 випливає, що в зазначеному діапазоні зміни додаткового опору
час рушання змінюється приблизно в два рази.
На рис. 2.33 показано зміна сумарного струму двох котушок від величини
додаткового опору. На підставі рис. 2.31 - 2.33 можна визначити значення струму
зрушення актуатора в залежності від величини додаткового опору. Графік цієї
залежності показаний на рис. 2.34.
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Рисунок 2.34 – Струм рушання актуатора в залежності від величини додаткового
опору в колі котушки вимкнення

На підставі наведених досліджень можна зробити висновок:
– зменшення додаткового опору зменшує час і струм рушання актуатора, що
є позитивним фактором;
– значення опору менше 20 Ом збільшує ймовірність неспрацьовування
актуатора за рахунок зменшення тягової електромагнітної сили і швидкості її
зростання (великий розмагнічує потік).
На підставі результатів роботи [218] і розрахункових даних, можна
помітити, що значення необхідної для спрацьовування тягової сили залежить від
прикладеної напруги. Згідно з отриманими даними (рис. 2.31) і [218]:
– додатковий опір має бути не менше 10 Ом при напрузі 187 В;
– при напрузі 220 В, опір має бути не менше 16,6 Ом, а при напрузі 242 В –
не менше 18,3 Ом.
Тому, остаточно прийняте значення додаткового опору дорівнює 20 Ом. На
рис. 2.35 показано значення рушійної сили і струмів в котушках при
максимальному значенні напруги рівному 242 В.
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Рисунок 2.35 – Електромагнітна сила (а) і струми котушок (б) при напрузі 242 В:
1 – струм котушки вмикання;
2 – струм котушки вимикання

Отже, при обраному значенні додаткового опору рівному 20 Ом відбувається
чітке спрацьовування актуатора при коливаннях напруги постійного струму в
межах допуску і навіть більш широкому діапазоні (ТУ 16-520.242-82).
Для остаточного вирішення питання про параметри спрацьовування
бістабільного актуатора вакуумного вимикача при обраному додатковому опорі,
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були проведені розрахунки динаміки вмикання і вимкнення при мінімальній
напрузі постійного струму і динаміка вимкнення при мінімальному напрузі на
конденсаторі, який використовується для відключення вимикача в аварійному
режимі. Результати таких розрахунків наведені нижче на рисунках.

10000
8000
6000
4000
2000
0
-2000
-4000

F, Н
1

2

t, с
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

а
6000
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
-8000
-10000

F, Н
2

1

0

0,005

t, с
0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

б
Рисунок 2.36 – Залежність рушійною і електромагнітної сили актуатора в
залежності від часу при вмиканні (а) і відмиканні (б):
1 – електромагнітна сила;
2 – сумарна рушійна сила
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Значний інтерес представляють значення струмів котушок вмикання і
вимикання, які характеризують динаміку актуатора.
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Рисунок 2.37 – Залежність струмів при Rd = 20 Ом в функції часу при вмиканні (а)
і вимкненні (б):
1 – струм котушки вмикання;
2 – струм котушки відмикання
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Як випливає з рис. 2.37, в процесі вимикання магніту струм однієї з котушок
змінює знак, що пов'язано зі значною протидією електрорушійної сили (ЕРС) і
значним магнітним зв'язком між котушками.
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Рисунок 2.38 – Часова залежність ходу якоря актуатора при
вмиканні (а) і відмиканні (б)
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З ріс.2.38 видно відмінність в характері кривої ходу, а також суттєвою
відмінність в часах спрацьовування, що пов'язано з додатковою енергією пружин
контактного натискання, що працюють при відмиканні.
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Рисунок 2.39 – Значення швидкості якоря актуатора при вмиканні (а)
і відмиканні (б)

Аналіз наведених графіків вмикання і відмикання актуатора при мінімальній
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напрузі мережі постійного струму показує наступне.
1. У моменти часу замикання і розмикання головних контактів вимикача
спостерігається значний динамічний стрибок рушійної сили зі зміною напрямку її
дії. При цьому значення швидкості будуть визначатися як зміною приведеної маси
системи, так і законом зміни рушійної сили.
2. Значення швидкості руху зменшуються, але не змінює знак, що говорить
про значний запасі кінетичної енергії, що дозволяє системі проходити критичні
відрізки шляху.
3. З графіків ходу якорів актуатора можна зробити висновок, що час
відмикання – 15,7 мс, а час увімкнення – 31,6 мс.
4. За рахунок великої швидкості зміни потоку котушок в процесі
відключення, значення струмів в котушках менше, ніж при включенні, окрім того,
за рахунок значної протидіючої ЕРС, струм в котушці відключення тимчасово
змінює напрямок.
Графіки
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рахунок

накопичувального конденсатора, зарядженого до мінімальної напруги (300 В),
наведені нижче (див. рис. 2.41 – 2.42).
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Рисунок 2.40 – Сумарна і електромагнітна сила:
1 – сумарна сила;
2 – електромагнітна сила
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Рисунок 2.41 – Динаміка зміни струму в котушках:
1 – котушка вимкнення;
2 – котушка вмикання
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Рисунок 2.42 – Динаміка зміни напруги на конденсаторі

Як випливає з рисунків, в процесі вимкнення (за рахунок малого часу)
напруга на ємності змінюється незначно. З рисунків так само слідує, що
відключення конденсатора від котушок може бути здійснено відразу ж після
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початку руху якоря в процесі операції відмикання.
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Рисунок 2.43 – Зміна швидкості руху наведеної маси залежно від часу
в процесі відмикання
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Рисунок 2.44 – Залежність ходу якорів актуатора від часу

На рис. 2.45 показані картини поля в характерні моменти часу процесу
відмикання при розряді накопичувального конденсатора на дві котушки актуатора
в моменти часу:
– момент рушання якоря;
– початок руху контактів;

118
– зупинка системи;
– кінцевий час разрахунку.

а) час – 5 мс

б) час – 9 мс

в) час – 16 мс

г) час – 25 мс

Рисунок 2.45 – Картини модуля магнітного поля в характерні
моменти часу

На рис. 2.46 показано сумарне значення вихрових струмів в корпусі
актуатора в процесі розряду накопичувального конденсатора на дві котушки.
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Рисунок 2.46 – Часова зміна вихрових струмів в корпусі актуатора

Як видно з 2.45 розподіл магнітної індукції по перетину магніту носить
складний характер, на який впливають як фізичні параметри магнітопроводу
(питомий електричний опір і магнітна проникність), так і часові параметри
(швидкість наростання потоку, швидкість руху якоря і т. п.), які взаємопов'язані.
Підтвердженням цьому служить рис. 2.47, де показано осьовий розподіл
магнітної індукції при відмикання актуатора в середньому перерізі корпусу.
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Рисунок 2.47 – Розподіл осьової (Bz) магнітної індукції в середньому
перетині корпусу магніту по радіусу R:
1 – час 6 мс; 2 – час 7 мс; 3 – час 8 мс; 4 – час 9 мс
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Як видно з 2.47, має місце різноспрямованість потоків в одному і тому ж
елементі конструкції в динамічних режимах роботи актуатора за рахунок
електромагнітного поверхневого ефекту.
Таким чином.
1. З метою підвищення надійності роботи актуатора була оцінена
можливість підключення його на постійну напругу кола управління.
2. Показано, що при коливанні напруги живлення в межах допуску, таке
підключення не забезпечує виконання технічних умов (не спрацювання актуатора
при напрузі 187 В).
3. Досліджено технічне рішення можливості підключення до напругі мережі
одночасно двох котушок актуатора.
4. Визначено параметри зрушення актуатора (значення електромагнітної
сили, струму і час рушання) в залежності від величини додаткового опору в колі
котушки відмикання.
5. На підставі отриманих залежностей обране оптимальне (з точки зору часу
і надійності спрацьовування) значення додаткового опору.
6. На підставі проведених розрахунків показана надійна робота актуатора
при підключенні його на постійну напругу в допустимих межах її зміни з
урахуванням додаткового опору, а також надійне відмикання вимикача в
аварійному режимі за рахунок розряду накопичувального конденсатора.
7. Показан складний характер динамічних процесів роботи актуатора, який
може бути розрахований тільки на підставі розв'язання рівнянь Максвелла в
нестаціонарних режимах для нелінійного, неоднорідного середовища з постійними
магнітами, урахуванням руху якоря, рівняннями електричного кола.
Таким чином, спроектований електромагнітний актуатор має високу
швидкодію, що є перевагою даної конструкції. До недоліку даної конструкції
можна віднести досить великий струм зрушення, а так само значний сумарний
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споживаний струм, показаний на рис. 2.48, який вимагає значної потужності
кола керування (не менше 4,3 кВт).
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Рисунок 2.48 – Сумарний струм актуатора

2.4. Бістабільний поляризований актуатор з внутрішнім якорем і визначення
його параметрів на підставі статичних розрахунків

Як було показано в попередніх розділах, досліджений базовий варіант
актуатора (рис. 2.1) відповідає основним вимогам, що пред'являються до таких
пристроїв (ТУ 16-520. 242-82):
– забезпечує необхідну силу контактного натискання;
– спрацьовує від джерела постійного струму при зміні напруги в допустимих
межах;
– забезпечує аварійне вимикання вимикача в разі зникнення напруги
джерела живлення;
– актуатор має малі часи зрушення, що обумовлює малі часи спрацьовування
вимикача.
Для остаточної оцінки працездатності спроектованого актуатора необхідно
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розглянути його роботу спільно з режимами роботи вакуумного вимикача і
заданими технічними умовами (ТУ 16-520.242-82) – вмиканні на струм короткого
замикання і режим протікання через замкнуті контакти заданого струму впродовж
3 с [219]. Діючі значення цих струмів змінюються в межах (63 – 100) кА і (16 –
31,5) кА відповідно. При таких значеннях струмів може спостерігатися явище
зварювання контактів, яке усувається вибором певного значення контактного
натискання. Таке контактне натискання задається виробником вакуумних камер і
забезпечується актуатором в замкнутому положенні контактів. Завданням
актуатора є також розмикання контактів навіть в тому випадку, якщо з якихось
причин їх зварювання все ж відбулося.
Одним з найбільш простих і надійних варіантів вирішення даної проблеми є
збільшення маси якоря актуатора. Орієнтовні розрахунки показують, що при
середній силі близько 5000 Н і масі порядку (4 – 4,5) кг, швидкість розмикання
контактів на відстані провалу буде (1 – 1,3) м / с. Такого запасу енергії досить для
розриву контактів, що зварилися, навіть при найнесприятливіших умовах. Крім
того, попередня модель актуатора з двома зовнішніми якорями створює в
повітряних зазорах досить потужне магнітне поле, що може викликати попадання
в зазор в процесі виробництва або експлуатації металевих предметів, які приведуть
до аварійної ситуації. Причому, дана ситуація небезпечна ще й тим, що сила,
створювана постійними магнітами досить велика тільки при малих повітряних
зазорах. Так при зазорі 0,2 мм сила дорівнює 8764 Н; при 0,4 мм – 7111 Н; при 0,6
мм – 5643 Н.
Тому, з урахуванням сказаного вище, був проведений ряд статистичних
розрахунків з урахуванням технічних вимог та можливих габаритних розмірів
актуатора. Результатом такого дослідження є конструкція електромагнітного
актуатора з внутрішнім якорем. У даній конструкції повністю закритий корпус і
масивний якір. Загальний вигляд актуатора і його розміри показані на рис. 2.49.
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Рисунок 2.49 – Конструкція модернізованого актуатора:
а) – зовнішній вигляд;
б) – габаритні розміри

Як видно з рис. 2.49, змінений актуатор має один робочий повітряний зазор,
а для збільшення тягової сили в статичному положенні, постійні магніти
розташовані на більшому, ніж у попереднього варіанті, радіусі. Габаритні розміри
актуатора при цьому зросли незначно. Висота корпусу збільшилася на 10 мм і
стала дорівнювати 150 мм.
На

підставі

попередніх

розрахунків

було

показано,

що

найбільш

перспективним з точки зору швидкодії і витрат енергії є схема підключення обох
котушок актуатора до джерела живлення через додатковий опір. Тому, така схема
досліджена і для нового варіанту актуатора.
При цьому основним завданням є вибір магніторушійної сили (МРС) обох
котушок в статичному і динамічному режимах роботи, обмотувальних даних
котушок і додаткового опору, які будуть забезпечувати швидке і надійне вмикання
актуатора. Розрахункова модель актуатора в циліндричній системі координат
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наведена на рис. 2.50.
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Рисунок 2.50 – Розрахункова модель
актуатора
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Для вибору параметрів актуатора були проведені варіантні розрахунки
визначення МРС котушки відмикання з таким розрахунком, щоб створюваний нею
магнітний

потік

був спрямований

зустрічно

потоку

постійного

рис. 2.51.
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Рисунок 2.51 – Напрямок потоків в актуаторі

магніту
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Розрахунки проводилися для ряду значень МРС котушок вмикання (F_v) і
відмикання (F_o). Результати розрахунку електромагнітної сили в залежності від
МРС котушок вмикання і відмикання наведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 – Розрахунок електромагнітної сили в Q в Н
F_o, А

0

500

1000

2000

3000

4000

10000

-4300

-2600

-632

1883

1317

-1917

12000

-3100

-1440

585

2623

1570

-1740

14000

-2047

-49.5

1793

3332

1843

-1381

16000

-765

1340

2928

3988

2140

-951

F_v, А

Графічна залежність електромагнітної сили від МРС котушок показана на
рис. 2.52.
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Рисунок 2.52 – Залежність електромагнітної сили від МРС котушок в початковому
положенні якоря
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З рис. 2.52 випливає, що при будь-якому розглянутому значенні МРС
котушки вмикання є значення МРС котушки відмикання, що забезпечує
максимальне значення електромагнітної сили.
Виходячи зі значень табл. 2.2 і рис. 2.52, використовуючи сплайн
апроксимацію були отримані значення МРС котушок, що забезпечують
максимальні значення електромагнітної сили. Дані наведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Оптимальні значення МРС котушки відмикання
F_v, A 10000 12000 14000 16000
F_o, A 2324

2135

1971

1835

Як випливає з табл. 2.3, значення оптимальних МРС котушки відмикання
знаходяться у відносно невеликому діапазоні і визначаються, в основному,
параметрами постійних магнітів.
За заданими габаритних розмірами актуатора і на підставі проведених
розрахунків табл. 2.2, 2.3, були розраховані значення: перетину обмотувального
дроту; число витків; додатковий опір кола котушки відмикання. Умова вибору –
максимальне значення електромагнітної сили в початковому положенні якоря в
статичному режимі.
Розрахункові формули:

F _v 

U min  Sm
S k
  ls  w
U w
; w  k z ; Rk 
; Rd  min
 Rk ,
  ls
Sm
Sm
F _o

де F_v – МРС котушки вмикання;

(2.45)

Umin – мінімальне значення напруги; Sm –

перетин мідного дроту;  – питомий електричний опір міді при заданій
температурі навколишнього середовища; ls – середня довжина витка; w – число
витків; Sk – площа вікна котушки; kz – коефіцієнт заповнення котушки дротом; Rk
– активний опір котушки; Rd – додатковий опір; F_o – МРС котушки відмикання,
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взята з табл. 2.3.

Розрахункові значення величин (формули 2.1), наведені в табл. 2.4.

Таблиця 2.4 – Параметри котушок актуатора
F_v, A

Sm, m2

w

Rk, Om

Rd, Om

10000

0,2710 -6

627

11,4

39,4

12000

0,3210 -6

533

8,24

38,4

14000

0,3710 -6

458

6,1

37,4

16000

0,4310 -6

398

4,6
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Як випливає з табл. 2.4, оптимальні значення додаткового опору в колі
котушки відмикання знаходяться в досить вузьких межах і визначаються
параметрами постійного магніту. На рис. 2.53 наведені картини розрахунку поля в
статиці для МРС котушки вмикання 12000 А з метою ілюстрації впливу МРС
котушки відмикання на розподіл магнітного потоку через робочі повітряні зазори.
На рис. 2.53 чітко видно картину перерозподілу магнітного поля в робочих
повітряних зазорах, що перерозподіляють так само значення електромагнітної
сили (при оптимальних МРС 2000 весь потік перерозподілився в верхній зазор, що
і було потрібно).
На наступному етапі були проведені статичні розрахунки актуатора за
даними табл. 2.3 в точках торкання контактів і кінцевому положенні якоря
магніту. Дані такого розрахунку наведено в табл. 2.5.
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Рисунок 2.53 - Картина магнітного поля статичного розрахунку атуатора:
а) - котушки знеструмлені;
б) - МРС вмикання - 12000 А, відмикання - 500 А;
в) - МРС вмикання - 12000 А, відмикання - 1000 А;
г) - МРС вмикання - 12000 А, відмикання - 2000 А

Таблиця 2.5 - Тягові зусилля (Н) в залежності від МРС вмикання при оптимальних
МРС котушки відмикання (табл. 2.3)
F_v, А

10000 12000 14000 16000

Точка дотику контактів

6808

7314

7764

8176

Вибір провалу

9196

9511

9811 10100

Як випливає з табл. 2.5 статичні зусилля значно перевищують протидіючі в
точці дотику контактів і кінцевому положенні контактів (4000 Н і 5600 Н
відповідно).
Однак судити про працездатність актуатора можна тільки на підставі
розрахунку динамічних характеристик.
Отже, в результаті статичного розрахунку були підібрані оптимальні МРС
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котушки відмикання при підключенні обох котушок бістабільного актуатора
на напругу в залежності від МРС вмикання, що дозволило визначити параметри
котушки і додаткового опору. Ці дані є вхідними для подальшого динамічного
розрахунку актуатора.

2.5. Динаміка бістабільного актуатора з внутрішнім якорем

У попередньому підрозділі були отримані геометричні розміри і тягові
характеристики бістабільного актуатора на підставі статистичних розрахунків в
результаті яких показана працездатність кількох розрахункових варіантів
спроектованого актуатора за умов статики. Для остаточного висновку про
працездатність

конструкції

необхідно

провести

розрахунки

динамічних

характеристик.
2.5.1. Динаміка вмикання актуатора з внутрішнім якорем на мінімальну
постійну напругу.
Одним з перших розрахунків такого роду був розрахунок з перевірки часу
зрушення якоря актуатора при значеннях параметрів котушок, отриманих на
підставі попередніх статистичних розрахунків (котушки відмикання і котушки
вмикання) за даними табл. 2.3 - 2.4. Дані такого розрахунку показані на рис. 2.54.
4000 Q , Н
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Рисунок 2.54 - Час рушання якоря актуатора в залежності від МРС котушок
вмикання і відмикання
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Як випливає з рис. 2.54, одночасне підключення двох котушок актуатора при
оптимальному виборі ампер витків зменшує час рушання приблизно в три рази.
Відбувається це за рахунок більшої швидкості наростання електромагнітної сили,
зумовленої більшою швидкістю перерозподілу потоку постійного магніту. На рис.
2.55 приведено значення сумарної динамічної сили (електромагнітна плюс
протидіюча) в залежності від МРС котушок, отриманих в результаті статичного
розрахунку.
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Рисунок 2.55 - Залежність динамічної сили (електромагнітна і
протидіюча) від часу і МРС котушок (табл. 2.3)

На підставі рис. 2.55 можна зробити висновок:
- значення сил в динаміці суттєво відрізняються від статичних;
- в момент торкання контактів (t-0) сили відрізняються на величину
пропорційну МРС системи (16000 А - 2388 Н; 14000 А - 2085 Н; 12000 А - 1780 Н);
- після торкання (t+0) при великих МРС системи отримуємо менші негативні
значення сумарної сили (16000 А - мінус 2040 Н; 14000 А - мінус 2499 Н; 12000 А
- мінус 2505 Н), однак, негативні значення сили все одно залишаються;
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- великі значення МРС дають велику швидкість наростання сумарної
сили від мінімального від'ємного значення до нульового (16000 А - 4 мс, 14000 А 6 мс, 12000 А - 9 мс), ця обставина дозволяє говорити про більш надійну роботу
актуатора з великими ( "проскакування" небезпечної ділянки за рахунок запасу
кінетичної енергії).
На рис. 2.56 показано зміну шляху приведеної маси актуатора в залежності
від розрахункового варіанта.
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Рисунок 2.56 - Залежність шляху приведеної маси якоря від часу

Аналіз динаміки дозволяє зробити наступні висновки.
При 12000 амперах МРС відбувається невеликий зворотний рух якоря за
рахунок тривалого негативного значення сумарної сили (9 мс), яке хоч і не
призводить до розмикання контактів, але трохи зменшує контактне натискання
(область, виділена на рис. 2.56), що небажано. Саме вмикання, теоретично, може
відбуватися і при менших МРС системи.
При 14000 амперах МРС зворотний рух відсутній за рахунок короткочасної
дії негативної сили і великий інерційності системи (маса одного якоря без
урахування інших рухомих деталей більше 4 кг). Тобто, це граничне мінімальне
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значення МРС для актуатора.
Отже, значення МРС актуатора при мінімальній напрузі кола керування, що
забезпечує гарантоване вмикання, повинно бути вибрано рівним 16000 А (з
запасом на коливання прикладеної напруги і в разі не підключення другої
котушки).
2.5.2. Динаміка вмикання актуатора при розряді на його котушки
накопичувального конденсатора і вибір остаточних розрахункових варіантів.
В процесі проектування приводного актуатора вакуумних вимикачів
середньої напруги був розглянутий варіант вмикання двох котушок актуатора на
накопичувальний конденсатор. Такий варіант підключення є кращим, якщо з якихнебудь міркувань необхідно зменшити потужність кола керування або здійснити
оперативну комутацію при відсутності напруги в колі керування.
Параметри конденсатора були обрані такими ж, як і для попереднього
варіанту магніту, а саме - Ucmin = 300 B, C = 10000 мкФ. Параметри котушок і
додаткових опорів вибиралися відповідно до табл. 2.4.
Результати розрахунків показані на рис. 2.57 - 2.58.
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Рисунок 2.57 - Залежність руху наведеної маси якоря від часу при різних
значеннях МРС котушки при її форсованому вмиканні
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Рисунок 2.58 - Залежність сумарної сили, що діє на якір актуатора в залежності від
МРС котушки при її форсованому включенні

З рис. 2.57 - 2.58 випливає, що вмикання актуатора при підключенні його до
конденсатора може бути здійснено при МРС рівному 12000 А.
На підставі проведених розрахунків можна зробити висновок, що надійне
вмикання актуатора при підключенні його на постійну напругу кола управління
можливо при параметрах котушки, наведених в табл. 2.6.

Таблиця 2.6 - Параметри котушки при підключенні її на постійну напруга кола
керування
F_v, A

Sm, m2

w

Rk, Om

Rd, Om

16000

0,4310-6

398

4,6

36

У разі розряду конденсатора, параметри котушок наведені в табл. 2.7.
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Таблиця 2.7 - Параметри котушки, яка підключається до конденсатора
F_v, A

Sm, m2

w

Rk, Om

Rd, Om

12000

0,3210-6

533

8,24

38,4

Аналіз даних показує, що менше значення часу спрацьовування при
меншому сталому значенні струму в котушках буде в другому варіанті параметрів
котушки (включення на ємність). Що стосується питань економії мідного дроту, то
для даного типу актуаторов це питання не є актуальним з огляду на незначну
вартості в процентному відношенні, а порівняльний аналіз варіантів показує, що
вага дроту для обох варіантів однакова. При спільному вмиканні актуатора на
постійну напругу з резервним конденсатором необхідно вибрати параметри
котушки, відповідно табл. 2.6.
Для зазначених вище варіантів конструкції актуатора були проведені
розрахунки динаміки вмикання з урахуванням змінної маси рухомих частин.
Результати розрахунків представлені нижче.
2.5.2.1. Перевірка динаміки вмикання котушок актуатора на постійну
напругу кола керування для обраного варіанту конструкції і обмотувальних даних
котушок.
Дані розрахунків наведено нижче рис. (2.59 - 2.60).
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Рисунок 2.59 - Залежність ходу якоря актуатора від часу
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Рисунок 2.60 - Швидкість руху приведеної до якоря маси рухомих елементів
конструкції

Наведені графіки вказують на чітке спрацьовування актуатора. На рис. 2.60
чітко видно зміна швидкості руху приведеної маси в момент торкання рухомих і
нерухомих контактів з подальшою зупинкою приведеної маси. Струми котушок
показані на рис. 2.61.
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Рисунок 2.61 - Часова залежність струмів котушки

На рис. 2.62 показана часова залежність сумарної (рушійна плюс
протидіюча) сили, що діє на приведену до якоря масу актуатора.
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Рисунок 2.62 - Динаміка зміни сумарної рушійної сили

Часова залежність вихрового струму в корпусі показана на рис. 2.63.
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Рісунок.2.63 - Динаміка зміни вихрового струму в корпусі актуатора

2.5.2.2.

Перевірка

динаміки

вмикання

котушок

актуатора

накопичувальний конденсатор для обраного варіанту обмотувальних даних.
Дані розрахунків наведено на рис. 2.64 - 2.68.
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Рисунок 2.64 - Динаміка зміни ходу якоря актуатора
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Рисунок 2.65 - Зміна струмів котушок вмикання і відмикання в
процесі спрацьовування актуатора

З наведених рисунків випливає, що час спрацьовування при підключенні
котушок до конденсатору зменшується в порівнянні з ввімкненням на постійну
напругу (більша напруга заряду, що пов'язано з енергією, необхідної для роботи
актуатора). Велика швидкість наростання струмів визначається цими ж факторами.
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Рисунок 2.66 - Динаміка зміни сумарної рушійної сили в функції часу
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Рисунок 2.67 - Динаміка зміни вихрових струмів в корпусі актуатора

Стрибок рушійної сили відбувається за рахунок дії сил контактних пружин.
З (ріс.2.67) випливає, що значення вихрових струмів досить великі. Їх значення
досягає 30% від значення величини МРС, прикладених до котушок.
Зміна напруги на конденсаторі в процесі вмикання показана на рис. 2.68.
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Рисунок 2.68 - Динаміка зміни напруги на конденсаторі

2.5.3. Розрахунок динаміки відмикання бістабільного актуатора з внутрішнім
якорем.
Для прийняття остаточного рішення про придатність до роботи конструкції
актуатора необхідні розрахунки динаміки процесу його відмикання. Такі
розрахунки були проведені (як і раніше) для двох варіантів параметрів котушки,
зазначених в табл. 2.6 - 2.7.
2.5.3.1. Динаміка відмикання актуатора в разі підключення його котушок до
джерела постійної напруги.
Дані котушок наведені в табл. 2.4, а дані розрахунку, отримані в результаті
розв'язання системи диференційних рівнянь, розглянутих раніше, на рисунках
нижче (рис. 2.69 - 2.72).
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Рисунок 2.69 - Сумарна сила, що діє на приведену масу якоря в функції часу

На рис. 2.70 і рис. 2.71 наведені значення шляху і швидкості приведеної маси
якоря.
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Рисунок 2.70 - Залежність шляху від часу

Як випливає з рис. 2.69, процес відмикання є більш швидким і більш
"легким" у порівнянні з процесом ввімкнення. Це пояснюється тим, що в якості
рушійних сил виступають досить великі сили контактного натискання, а
електромагнітна сила, що утримує якір актуатора в початковий момент часу
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перевищує протидіючу силу на 880 Н, а не на 6700 Н, як у випадку вмикання.
В даному випадку так само грає роль значне зменшення сили постійного магніту
при збільшенні повітряного зазору, що теж сприяє швидкому відключення.
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Рисунок 2.71 - Часова залежність швидкості

Як випливає з рис. 2.71 в момент вибору провалу швидкість зазнає зміни за
рахунок збільшення маси рухомих частин.
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Рисунок 2.72 - Зміна струмів котушок актуатора
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Як видно з рис. 2.72, струм котушки вмикання в деякі моменти часу
змінює напрямок. Це пов'язано зі значною наведеної електрорушійної силою, яка
залежить від швидкості якоря і невеликою (за рахунок підключення додаткового
опору) напругою на котушці. Відомо що

d  



 (v  )   
 vz 
.
dt
t
t
z
З даного співвідношення слід, що ЕРС істотно залежить від швидкості руху
якоря актуатора і може перевищувати напругу, прикладену до котушки.
2.5.3.2. Динаміка відмикання актуатора в разі розряду на його котушки
накопичувального конденсатора.
Результати розрахунків наведені на рисунках (рис. 2.73 - 2.77).

10000

F, Н

8000
6000
4000
2000
0

t, с

-2000
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

Рисунок 2.73 - Графік сумарної сили, що діє на якір актуатора в функції часу

Як випливає і рис. 2.69 і рис. 2.73 час рушання рухомих контактів
відрізняється незначно для варіантів конструкції, що розраховуються. На рис. 2.73
і рис. 2.74 наведені значення динамічних характеристики руху приведеної маси
якоря.
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Рисунок 2.74 - Залежність шляху від часу при живленні котушки від
конденсатора
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Рисунок 2.75 - Залежність швидкості руху якоря від часу

З наведених рисунків випливає, що процес відмикання є більш легким у
порівнянні з процесом вмикання і вимагає набагато меншою енергії.
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2.76 - Часова залежність струмів котушок актуатора

На рис. 2.77 показано зміна напруги на конденсаторі в процесі його розряду.
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Рисунок 2.77 - Зміна напруги на конденсаторі

Наприкінці, наведені картини магнітного поля и вихрових струмів в
розрахованому актуаторі.
На рис. 2.78, 2.79 показані картини розподілу значень модуля магнітного
поля і вихрових струмів в корпусі актуатора.
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Рисунок 2.78 - Розподілу модуля магнітної індукції в актуаторі
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Рисунок 2.79 - Розподіл щільності вихрових струмів в корпусі актуатора

З рис. 2.78, 2.79 випливає, що магнітне поле і вихрові струми вкрай
нерівномірно розподілені по площі поперечного перерізу корпусу актуатора.
На рис. 2.80 показано осьовий (Bz) розподіл магнітної індукції по радіусу
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актуатора в середньому перерізі корпусу в момент рушання (0,025 с).
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Рисунок 2.80 - Осьовий розподіл магнітної індукції в середньому
перетині бістабільного актуатора в момент рушання

Як випливає з рис. 2.80, магнітна індукція в одних і тих же феромагнітних
частинах конструкції має різне спрямування. На рис. 2.81 показана щільність
вихрових струмів в цьому ж перерізі.
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Рисунок 2.81 - Розподіл щільності вихрових струмів в корпусі актуатора
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2.5.4. Варіант несиметричної конструкції актуатора з внутрішнім якорем.
Досліджені конструкції актуатора забезпечують надійний процес вмикання і
відмикання вакуумного вимикача при малому часі спрацьовування, що обумовлює
малі значення інтеграла Джоуля при протіканні по електричному колу надструмів.
Невеликі значення часу спрацювання забезпечуються за рахунок підключення
обох котушок до джерела напруги. Така схема підключення складніше схеми
підключення однієї котушки. Тому була зроблена спроба зміни конструкції
актуатора з таким розрахунком, щоб забезпечити невеликі часи спрацьовування
при підключенні до джерела живлення однієї з котушок.
Як випливає з розрахунків, значні часи зрушення при підключенні однієї
котушки актуатора визначаються значною величною початкової протидіючою
електромагнітної сили, яка дорівнює 6700 Н. Отже, якщо конструктивними
заходами зменшити це значення, то можна істотно зменшити і час рушання
актуатора. На рис. 2.82 показаний варіант конструкції несиметричного актуатора у
відключеному положенні і картина магнітного поля (рис. 2.83).

Рисунок 2.82 - Варіант конструкції несиметричного магніту
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Можна припустити, що за рахунок насичення конструкції сила у
відключеному положенні буде зменшена. Це припущення і було перевірено в
подальших розрахунках.

Рисунок 2.83 - Картина поля несиметричного актуатора в
положенні "вимкнено"

Значення електромагнітної сили, що діє на якір актуатора дорівнює при
цьому мінус 1086 Н. Так як в відключеному положенні на якір актуатора діють
тільки сила тяжіння неврівноваженої маси, яка не перевищує 50 Н, то наявної сили
цілком достатньо для утримання якоря в положенні відключено. Мале значення
електромагнітної сили пояснюється значним насиченням матеріалу в нижній
частині актуатора. Товщина нижнього фланця диктується в даному випадку тільки
міркуваннями міцності.
Були проведені розрахунки часу рушання конструкції при вмиканні і
відмикання актуатора у випадку підключення однієї котушки до постійної
напруги. Результати розрахунків наведені на рис. 2.84, 2. 85.
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Рисунок 2.84 - Сумарна сила, що діє на рухому приведену масу якоря актуатора в
процесі вмикання

F, Н

2500
2000
1500
1000
500

t ,с

0
-500
-1000
-1500
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

Рисунок 2.85 - Сумарна сила, що діє на рухому приведену масу актуатора в
процесі вимикання

Як випливає з рис. 2.84, 2.85, модифікована несиметрична конструкція
актуатора дозволяє отримати малі часи рушання при підключенні однієї котушки
актуатора на напругу джерела живлення.
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2.6. Експериментальна перевірка розрахункових даних по динаміці
бістабільного актуатора з внутрішнім якорем.

Експериментальна перевірка результатів здійснювалася в ТОВ "АВМ
Ампер" на одному з дослідних зразків, виготовленого за розрахунковими даними.
Запис даних сумарного струму котушок в процесі операцій вмикання і вимикання
актуатора здійснювалася за допомогою спеціальної програми WinRek_BS:
програма обробки аварійної інформації "Рекон".
Випробуванням піддавався один з варіантів конструкції, показаний на рис.
2.86. Причому, операція вмикання-відмикання здійснювалася як від кола постійної
напруги (випрямлена змінна напруга однофазного електричного кола), так і при
розряді на котушки конденсатора, попередньо зарядженого до необхідної напруги
за допомогою ЛАТРа.
Розміри експериментального актуатора показані на рис. 2.86, а параметри
котушки були наступні: провід ПЕТ-155  0,63 мм. Кількість витків - 560. При
температурі навколишнього повітря 23 °С опір обмотки дорівнює 10 Ом.
Вмикання актуатора здійснювалося при подачі напруги на обидві котушки,
причому котушка відмикання підключалася через додатковий опір 20 Ом.
Актуатор був виконаний зі звичайної конструкційної сталі. Дія пружин
контактного натискання вакуумних камер імітувалася пристроєм, що складається з
циліндра зі спеціальною вакуумною гумою всередині. Параметри пристрою
підбиралися так, щоб вони були еквівалентні реальним силам, що протидіють.
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Рисунок 2.86 - Експериментальний зразок актуатора

2.6.1.Вмикання актуатора на випрямлену напругу.
Вид вікна виведення інформації програми "Рекон" при вмиканні актуатора
на випрямлену напругу показано на рис. 2.87. Визначення параметрів струму
здійснювалося в автоматичному режимі. Частина значень може бути отримана за
допомогою вибору відповідних команд в меню програми.

Рисунок 2.87 - Вид вікна програми "Рекон"
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Для перевірки адекватності розробленої мультіфізічної моделі проводилося
порівняння розрахункових і експериментальних даних при вмиканні актуатора на
напругу 200 В і 220 В. Результати порівняльного аналізу показані на рис. 2.88.
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Рисунок 2.88 - Результати порівняння розрахункових і експериментальних даних
струму в котушках:
а) - напруга 200 В;
б) - напруга 220 В
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2.6.2. Вмикання актуатора на накопичувальний конденсатор.
На

наступному

етапі

здійснювалася

експериментальна

перевірка

розрахункових даних при підключенні актуатора до конденсатору. Випробуванням
піддавався розглянутий раніше експериментальний зразок актуатора. При цьому
ємність розрядного конденсатора становила 10000 мкФ при напрузі 180 В і 220 В.
На ріс.2.89 представлений вид екрану програми "Рекон" при включенні актуатора
на напругу конденсатора 180 В і 220 В.

а

б
Рисунок 2.89 - Експериментальні графіки вмикання актуатора на конденсатор:
а) - напруга на ємності 180 В;
б) - напруга на ємності 220 В
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На рис. 2.90 наведені розрахункові та експериментальні дані.
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Рисунок 2.90 - Порівняльний аналіз вмикання актуатора на конденсатор:
а) - напруга - 180 В;
б) - напруга - 220 В
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2.6.3.

Відключення

актуатора
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котушки

накопичувального конденсатора.
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Рисунок 2.91 - Порівняльний аналіз розрахункових і експериментальних даних:
а) напруга конденсаторі - 180 В;
б) напруга конденсаторі - 220 В
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Як випливає з рис. 2.87 - 2.91 спостерігається цілком задовільний збіг
розрахункових і експериментальних даних зміни струму актуатора з урахуванням
того факту, що дослідний зразок був виготовлений зі звичайної конструкційної
сталі (причому марка стали визначалася дуже орієнтовно), магнітні і електричні
параметри якої схильні до значних відхилень від довідкових значень. Розбіжність
результатів не є постійною величиною, а змінюється в діапазоні (5 - 15)%. Остання
цифра відноситься до моменту часу після того, як якір актуатора прийшов в
кінцеве положення, а контакти вимикача замкнулися.

2.7. Висновки по другому розділу

1. Розроблено модель мультифізичних процесів, що зв'язує нестаціонарне
електромагнітне поле в нелінійному неоднорідному провідному середовищі, що
включає постійні магніти, з нелінійними рівняннями електричного кола і
рівняннями руху якоря актуатора, що дозволяє за допомогою математичних
співвідношень описати складний динамічний процес роботи актуатора.
2. Отримано аналітичні функції, які добре апроксимують характеристики
феромагнетика, що дозволило істотно поліпшити збіжність і стабільність
розв'язання отриманої системи диференційних рівнянь в приватних похідних.
3. Отримано чисельне розв'язання рівнянь розробленої мультифізичної
моделі, яка пов'язує процеси в електромагнітному полі з процесами в нелінійних
електричних і механічних колах.
4. Одержали подальший розвиток підходи стосовно комп'ютерного
моделювання електромагнітного поля в неоднорідному, нелінійному, рухомому
середовищі, що проводить електричний струм при наявності постійних магнітів в
нестаціонарних режимах, що дозволяє отримати кількісні та якісні характеристики
динамічних процесів, які відбуваються в складних нелінійних електромеханічних
системах.
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5. Досліджено та проаналізовано різні варіанти конструкції актуаторів
вакуумного вимикача при підключенні їх до різних джерел енергії та
рекомендовані

конструкції,

що

найбільшою

мірою

враховують

вимоги

міжнародних стандартів IEC60694 і IEC62271-100.
6. Досліджено та проаналізовано умови форсованого підключення актуаторів
до різних джерел енергії, показано перевагу форсованого підключення і на
підставі оптимізаційних розрахунків були визначені електричні параметри, які
забезпечують найбільшу швидкодію і надійність роботи.
7. Достовірність отриманий результатів підтверджена порівняльнім аналізом
розрахункових и експериментальних даних - величина помилки становить (5 ...
15)%, причому, остання цифра стосується моменту часу, коли якір актуатора
прийшов в кінцеве положення, а контакти вимикача замкнені.
8. На підставі проведених розрахунків розроблені рекомендації, які
полягають в уточненні геометричних параметрів актуаторів і їх обмотувальних
даних, спрямованих на підвищення надійності, швидкодії і стабільності роботи
вимикача.
9. На підставі отриманих рекомендацій були створені діючі дослідні зразки
актуаторів, що враховують вимоги міжнародних стандартів IEC60694 і IEC62271100, як в статичних, так і в динамічних режимах роботи, що підтверджується
відповідними актами впровадження.
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РОЗДІЛ 3
МУЛЬТІФІЗИЧНІ МОДЕЛІ МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
У СИЛЬФОНІ ВАКУУМНИХ КАМЕР І КОНТАКТНІЙ
СИСТЕМІ ВИМИКАЧА З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ АКТУАТОРА

Як було показано в розділі 1, вакуумний вимикач представляє собою
складну взаємопов'язану і взаємозалежну електромеханічну конструкцію, яка
зазнає в процесі руху значні динамічні навантаження. Динамічні навантаження на
елементи конструкції залежать як від параметрів самої контактної системи (сили
контактного натискання, плеча прикладання сили і т. п.), так і від динамічних
характеристик актуатора (швидкість вмикання-вимкнення, значення динамічної
електромагнітної сили і т. п.). Тому, при розробці нових або вдосконаленні
наявних конструкцій необхідні дослідження впливу актуаторів на інші елементи
конструкції. Отже, необхідний комплексний підхід до проектування і дослідження
елементів конструкції вимикача, що враховує їх взаємний вплив.
Відповідно до цього в даному розділі були сформульовані і вирішені
наступні задачі.
1)

На

підставі

статистичних

розрахунків

проведені

оптимізаційні

розрахунки, що дозволили визначити геометрію сильфона (внутрішній і зовнішній
радіуси, радіуси сполучення, товщина оболонки) виходячи з величини ходу
актуатора і мінімуму напруження в матеріалі з урахуванням впливу атмосферного
тиску.
2) Вирішено тривимірну задачу по визначенню напружень в матеріалі
сильфона з урахуванням можливого перекосу сильфона в процесі деформації.
3) Вирішено задачу визначення динамічних напружень в матеріалі сильфона
з

урахуванням

розсіювання

характеристик актуатора.

енергії

коливань

під

впливом

динамічних
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4) Вирішено задачу визначення втомної витривалості спроектованого
сильфона під впливом на нього актуатора і заданому по технічним вимогам числі
робочих циклів.
5) Розв'язано задачу щодо розрахунку динамічних напружень в контактах
вимикача під впливом актуатора (в залежності від швидкості зіткнення контактів і
контактного натискання).
6) Досліджено процес деформації приводного вала вимикача під дією
статичних і динамічних сил, що діють на вал з боку актуатора.

3.1. Мультифізична модель механічних процесів і розрахунок внутрішньої
механічного напруження в сильфоні вакуумних камер вимикача в статичних і
динамічних режимах. Визначення втомної витривалості.

Одним з найбільш відповідальних вузлів контактної системи вимикача є
сильфон

вакуумної

камери,

що

відокремлює

контактну

поверхню

від

навколишнього середовища. Схематичне зображення сильфона і контактної
системи приведено на рис. 3.1. Зображення розрізаної камери з сильфоном і
рухомим контактом показано на рис. 3.2.
Сильфони є відповідальними деталями приладів, термін служби і надійність
яких визначають роботу і надійність пристрою в цілому [184]. Причому, механічні
напруження в сильфоні, а, отже, термін служби, залежать практично від усіх його
геометричних характеристик (товщина стінки, внутрішнього і зовнішнього
радіусів округлення, матеріалу, температури і т. п.) і від зовнішніх параметрів
(величина ходу, величина перекосу, швидкість руху приводу).
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Рисунок 3.1 – Схематичне
зображення сильфона і
контактної системи

Рисунок 3.2 – Сильфон з рухомим
контактом

Як випливає з рис. 3.1 і рис. 3.2 сильфон являє собою тонкостінну гофровану
оболонку, виконану з термостійкої стали. Розрахункова модель сильфона показана
на рис. 3.3.

Рисунок 3.3 - Розріз сильфона
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При комутації контактів відбувається динамічна деформація сильфона,
викликаючи в матеріалі механічні напруження. Крім механічних напружень,
викликаних переміщенням рухомих контактів, додаткові напруги в металі створює
атмосферний тиск, що діє на поверхню сильфона. Додатковим параметром, що
впливає на роботу сильфона, є і досить висока (близько 100 0С) температура
нагріву контактів вимикача [185]. Отже, в процесі роботи матеріал сильфона
знаходиться в складному напруженому стані, який залежить від механічних і
температурних параметрів всієї системи.
У цьому розділі досліджуються статичні і динамічні розподілення
механічних напружень в матеріалі сильфона при заданому ході контактів і в
залежності від його геометрії на підставі запропонованої мультифізичної моделі.
Дана проблема актуальна, тому що при проектуванні і модернізації
конструкцій вакуумних камер необхідно визначити форму і внутрішні механічні
напруження в сильфоні, які впливають на надійність, як його роботи, так і всього
вимикача в цілому [220, 222].
Розрахункам сильфонів присвячено досить велику кількість робіт, з яких
основними є роботи [220 - 222], першою з яких була робота [221], заснована на
енергетичному підході з використанням при розрахунках статичних деформацій
по методу Рітца. У роботах [220, 222] наведені аналітичні залежності та
рекомендації щодо вибору характеристик сильфонів, а також наведено численні
розрахункові номограми. Аналогічні дані наведені в роботах [223 - 225], в яких є
великий довідковий матеріал по вибору параметрів сильфонів. Загальні методи
розрахунку напруженого стану сильфона, як в статичних, так і в динамічних
режимах наведені в [226]. Необхідність удосконалення аналітичних методів
розрахунку механічних характеристик сильфонів підтверджується роботою [227],
в якій визначався кореляційний зв'язок між механічними напруженнями і
довговічністю.

162
Недоліком всіх наведених вище робіт є приблизність використовуваних
розрахункових співвідношень в поєднанні зі складністю аналітичних формул, а
також трудомісткість і складність використання номограм.
Однак з появою в останні роки програмних комплексів (ANSYS, Comsol та
інших) є можливість проводити такі розрахунки з високою точністю за відносно
короткий час. Цей факт відображений в роботах [228 - 235], в яких для розрахунків
сильфонів широко застосовуються ЕОМ. Причому, основним методом розрахунків
є метод кінцевих елементів. Використання даних програм дозволяє звести до
мінімуму кількість прийнятих припущень, що позитивно позначається на точності
розрахунків, метою яких є визначення геометрії та матеріалу сильфона, що
дозволяє підвищити надійність і довговічність його роботи і всього вакуумного
вимикача в цілому.
Виходячи з умов роботи, основним матеріалом, який використовується для
виготовлення одношарових сильфонів (характеризуються невеликою жорсткістю і
стабільністю характеристик [236]) вакуумних вимикачів є високоміцні жаростійкі
сталі з низьким вмістом вуглецю - 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 36НХТЮ,
36НХТЮ5М, 40КХНМ і їм аналогічні AISI 321 (США), DIN EN 1.4521 (Європа),
SUS 321 (Японія). Ці матеріали характеризуються значними модулями пружності (1,91011 – 2,21011) Н / м2 і межами текучості - (0,8109 – 2,5109) Н / м2 [222, 224,
225] при температурі 20 0С.
Основною вимогою до роботи сильфона є відсутність в матеріалі
пластичних деформацій. Виходячи з умов роботи при розрахунку деформацій
сильфона, були прийняті наступні припущення:
- щільність матеріалу і його товщина - постійні величини;
- залежність між деформацією і силою - лінійна (матеріал підпорядковується
закону Гука).
У цьому випадку, на підставі теорії пружності [237, 238] рівняння рівноваги
твердого тіла запишуться у вигляді:
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(  G )    div (u )  G   2 u  0 ,

(3.1)


де u - вектор переміщень;
, G - константи Ляме.

Константи в (3.1) визначаються через відомі величини, такі як модуль Юнга
- Е і коефіцієнт Пуассона -  наступним чином:



E
E
.
; G
(1  )  (1  2  )
2  (1  )

(3.2)

Рівняння (3.1) з урахуванням (3.2) мають бути доповнені поверхневими
силами, які визначаються дією атмосферного тиску на внутрішню поверхню
сильфона:

2

  
T n  F ,

(3.3)


де 2 T - тензор напружень;

n - вектор нормалі до поверхні;

F - зовнішня сила, прикладена до одиниці поверхні.
Рівняння (3.1 - 3.3) повинні бути доповнені відповідними граничними
умовами: фіксація однієї з границь і значення ходу на інший границі.
Попередні розрахунки

проводилися

для

сильфона, виготовленого

з

високоміцної нержавіючої сталі з модулем пружності 2,01011 Па і межею
текучості рівній 1109 Па.
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3.1.1. Дослідження впливу геометрії сильфона на його внутрішні
механічні напруження при статичній деформації і визначення остаточного
варіанту конструкції.
Завданням цього розрахунку є визначення впливу геометрії сильфона на
величину внутрішніх механічних напружень з метою їх мінімізації при тих
обмеженнях, які накладаються на геометрію сильфона з урахуванням геометрії
навколишніх деталей і значень ходу контактів.
Для з'ясування залежності напружень в матеріалі від геометрії сильфона
розглянемо частину сильфона, як це робиться в [220, 222], рис. 3.4.
При виборі геометрії сильфона необхідно брати до уваги задані розміри
контактів вакуумного вимикача і оточуючих деталей. У зв'язку з цим, для
відшукання оптимуму, можна скористатися методом координатного спуску [239,
240], який полягає в знаходженні екстремуму послідовною зміною кожної з
змінних.

Рисунок 3.4 - Модель частини сильфона з базовими розмірами

У якості першої змінної була обрана товщина матеріалу сильфона, яка
змінювалася в діапазоні (0,1 - 0,3) мм з кроком 0,05 мм. Причому, в даному
варіанті розрахунків не враховувався атмосферний тиск. В якості граничних умов
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була обрана симетрія для верхньої границі і хід, рівний 2 мм для нижньої
границі (орієнтовне значення стиснення).
На рис. 3.5 показано деформований стан сильфона для крайніх значень
товщини (0,1 і 0,3) мм і максимальні значення механічних напружень в матеріалі.

max 4.89108

max 1.16109

б

а

Рисунок 3.5 - Деформований стан сильфона:
а) - товщина 0,1 мм;
б) - товщина 0,3 мм

Результат розрахунку максимальних механічних напружень в функції товщини
стінки сильфона наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 - Залежність максимальних напружень від товщини стінки сильфона
d, мм

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

108,Пa

4,89

6,63

8,3

10

11,64

Дані табл. 3.1 представлені на рис. 3.6.
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0,2

0,25

0,3

Рисунок 3.6 - Залежність максимального внутрішнього напруження в
функції товщини стінки сильфона

Як випливає з рис. 3.6, вибирати товщину стінки сильфона більше 0,2 мм
недоцільно, так як в цьому випадку, навіть в статиці, напруження наближаються
до межі текучості матеріалу. У зв'язку з цим за базову товщину була обрана
товщина 0,1 мм (менша товщина негативно впливає на міцність сильфона і
технологічність конструкції [241]).
Як випливає з розрахунків, максимальні напруження виникають на
внутрішній поверхні сильфона (рис. 3.5). У зв'язку з цим, дослідженню
піддавалася залежність механічних напружень від величини внутрішнього радіусу
сильфона (величина r1 рис. 3.4.). Варіювання величини внутрішнього радіусу було
в межах (0,8 - 1,4) мм.
На рис. 3.7 показано початковий і деформований стан конструкції при
значеннях внутрішнього радіуса 0,8 мм і 1,4 мм.
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а) r1=0,8 мм

б) r1=1,4 мм

Рисунок 3.7 - Вид деформованого стану в залежності від величини внутрішнього
радіусу сильфона:
а) - внутрішній радіус 0,8 мм;
б) - внутрішній радіус 1,4 мм

Дані зі значеннями максимального напруження в матеріалі для різних
радіусів наведені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2 - Максимальні механічні напруження в залежності від величини
внутрішнього радіусу сильфона
r1, мм

0,8

1

1,2

1,4

108, Пa 5,09 4,89 4,75 4,62

Результати табл. 3.2 показані на рис. 3.8.
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*MПa

5,2
5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6

r , мм

4,5
0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

Рисунок 3.8 - Залежність максимальних внутрішніх напружень від внутрішнього
радіуса r1 сильфона

Виходячи з міркувань технології виготовлення сильфонів і того факту, що
найменша жорсткість конструкції спостерігається за умови 0,7 

r1
 1,5 [220],
r2

вибирається значення r1 = 1,1 мм, r2 = 1,4 мм (рис. 3.4).
На заключному етапі, визначалося значення (рис. 3.4) радіусу сильфона R1
(рис. 3.4). Значення радіуса визначається діаметром контакту рівного 22 мм, отже,
внутрішній радіус сильфона повинен бути з урахуванням запасу не менше 11,8 мм.
Далі, необхідно визначити залежність механічних напружень від величини
зовнішнього радіуса R2 (рис. 3.4), значення R2 варіювалися для обраної товщини і
внутрішнього радіусу в діапазоні від 16 мм до максимально можливого (за
конструктивними особливостями контактів) 24 мм.
На рис. 3.9 показані деформовані стани для двох крайніх випадків. У табл.
3.3 наведені результати розрахунку значення максимального напруження в
залежності від зовнішнього радіуса.
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Таблиця 3.3 - Максимальні механічні напруження в конструкції
R2, мм

16

18

20

22

108 , Пa 16,24 8,12 4,89 3,3

Недеформований
стан

max 3,3108

а) R2=16 мм

б) R2=24 мм

Рисунок 3.9 - Деформації конструкції при граничних значеннях
зовнішнього радіуса

Результати даних табл. 3.3 показані на рис. 3.10.
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Рисунок 3.10 - Максимальні напруження у функції зовнішнього радіуса

Виходячи з конструктивних міркувань (відстань від екрану захисту
сильфона не менше 2 мм) вибираємо зовнішній радіус рівний 20 мм.
На наступному етапі необхідно вибрати число секцій сильфона, кількість
яких залежить від ходу контактів. Величина розчину контактів з урахуванням
провалу (2,6 мм) дорівнює 8,7 мм і визначається конструкцією вакуумної камери (з
урахуванням кінцевого контактного натискання, вимог діелектричної міцності і
зносу контактів). Ця величина і визначає кількість секцій сильфона. У табл. 3.4
приведена залежність максимальних механічних напружень в матеріалі сильфона
від числа секцій, розрахованих на підставі математичної моделі.

Таблиця 3.4 - Залежність максимальних напружень від числа секцій сильфона
n

6

7

8

9

10

, Пa 7,16108 6,06108 5,25108 4,63108 4,12108

Графік, побудований за даними табл. 3.4 показаний на рис. 3.11.
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7,00E+08
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7
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8,5

9

9,5

10

10,5

Рисунок 3.11 - Залежність максимальних механічних напружень
в сильфоні від числа секцій

Керуючись даними [220 - 223] (хід сильфона повинен складати не більше
20% від його довжини) і даними розрахунків, наведених вище (запас по
допустимим напруженням 2,5) можна остаточно прийняти число секцій рівним 10.
На рис. 3.12 показаний остаточний вигляд сильфона і його розміри. Дані
розміри забезпечують найменші напруження в матеріалі сильфона при заданих
обмеженнях, що накладаються на геометричні параметри при заданій зовнішній
характеристиці (хід сильфона). Всі розміри отримані на підставі статистичних
розрахунків.
Таким чином, в даному розділі досліджено залежності максимальних
механічних напружень від геометрії сильфона (товщини стінки, внутрішнього
радіуса округлення, зовнішнього радіуса і числа секцій сильфона) на підставі яких
проведено проектний розрахунок, що дозволяє визначити основні геометричні
параметри конструкції.
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r1=1,4

R1=11,9

r2=1,1

R2=20,0

Рисунок 3.12 - Остаточні розміри сильфона вакуумної камери

3.1.2.

Дослідження статичних

деформацій

і внутрішніх

механічних

напружень пропонованої конструкції сильфона.
У попередніх розрахунках при проектуванні сильфона не враховувався один
з істотних параметрів - дія атмосферного тиску на внутрішню поверхню сильфона.
Це пов'язано зі складністю і громіздкістю такого розрахунку. Однак для
остаточної перевірки отриманих співвідношень такий розрахунок повинен бути
проведений. Моделювалося дія атмосферного тиску на внутрішню поверхню
сильфона у вигляді рівномірно розподіленого навантаження поверхневих сил.
На рис. 3.13 показано розподіл атмосферного тиску на поверхню сильфона в
циліндричній системі координат.
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Рисунок 3.13 - Розподіл поверхневих сил в сильфоні

Результати

розрахунку

показані в

табл.

3.5,

де

враховано

вплив

атмосферного тиску (р0) на внутрішні механічні напруження в залежності від ходу
сильфона в процентах для матеріалу товщиною 0,1 мм.

Таблиця 3.5 - Залежність механічних напружень в матеріалі в функції ходу
x%

0

20

40

60

80

100

+p0, Пa 1,75108 2,32108 2,95108 3,75108 4,56108 5,38108
, Пa

0

8,28107 1,66108 2,48108 3,31108 4,12108

Дані табл. 3.5 показані на рис. 3.14. Як випливає з рис. 3.14 і [243],
атмосферний тиск збільшує напруження в сильфоні, але в міру збільшення ходу і
товщини стінки, цей вплив буде зменшуватися. Крім того, можна помітити, що
вплив атмосферного тиску робіть нелінійною залежність внутрішніх напружень в
сильфоні від величини ходу.
Наприкінці було проведено статичний розрахунок сильфона в тривимірному
варіанті (розглядалася половина конструкції) при осьовому переміщенні і
складному (осьове плюс поперечне) переміщенні при товщині стінки 0,1 мм.
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Причому поперечний зсув становив величину 30% від величини ходу.
Результати розрахунку наведені на рис. 3.15.
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Рисунок 3.14 - Вплив атмосферного тиску на механічні напруження в матеріалі
в залежності від величини ходу

а

б

Рисунок 3.15 - Тривимірне зображення деформованого стану сильфона:
а) - складна деформація;
б) - осьова деформація
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Розрахунки

показують:

складна

деформація

істотно

збільшує

напруження з 5,37*108 Па до 7,8*108 Па, що є негативним фактором.
Насамкінець, в табл. 3.6 показані значення максимальних механічних
напружень в спроектованому сильфоні при максимальній його деформації в
залежності від товщини стінки. При розрахунку враховувалася дія атмосферного
тиску.

Таблиця 3.6 - Залежність максимальних напружень від товщини стінки сильфона
d, мм

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

, Пa 5,37108 6,00108 7,12108 8,44108 1,00109

Дані табл. 3.6 показані на рис. 3.16.
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Рисунок 3.16 - Залежність максимальних механічних напружень в матеріалі
спроектованого сильфона від товщини стінки з урахуванням ходу і дії
атмосферного тиску

Дані рис. 3.16 підтверджують попередній висновок про недоцільність вибору
матеріалу стінки сильфона більше 0,2 мм завтовшки.
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3.1.3. Вплив динаміки актуатора на деформацію сильфона вакуумних
камер вимикача.
В процесі роботи матеріал сильфона піддається не тільки статичним, а й
динамічним деформаціям. Як випливає з розділу 2, в процесі розмикання контактів
вакуумного вимикача швидкість руху рухомого контакту, а, отже, і одного з кінців
сильфона змінюється по досить складному закону. Причому, динамічне
навантаження при цьому може бути значно більше статичного [220, 242, 243]. Для
визначення зусиль, що виникають в таких режимах роботи, був проведений
динамічний розрахунок спроектованого сильфона. При відсутності об'ємних
внутрішніх сил і відсутності втрат енергії диференційні рівняння, що описують
процес динамічної деформації будуть мати вигляд [237, 238]:


 2u


   2  (  G )    div (u )  G   2  u  0 ,
t

(3.4)

де  - густина матеріалу.

Рівняння (3.4) має бути доповнене умовами (3.2) і граничними умовами, що
визначають спосіб закріплення і руху границь сильфона. У тому випадку, якщо в
процесі деформації відсутня зміна об'єму тіла, то формула (3.4) може бути

спрощена (відсутній член div (u ) [237]).
Для більш точної оцінки процесів, що відбуваються в матеріалі в динамічних
режимах, необхідно враховувати процеси, пов'язані з розсіюванням енергії. При
циклічному деформуванні матеріалу або при збудженні в матеріалі вільних
коливань встановлено, що матеріал поглинає частину енергії, яка переходить в
теплову енергію і розсіюється [220, 238, 242, 244, 245]. Незалежно від природи
енергетичних втрат, характеристикою демпфуючих властивостей пружного
середовища вважається відношення розсіяною енергії за цикл до значення
потенційної енергії пружної системи:
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W
,
W

(3.5)

де W - величина розсіяною енергії;

W - потенційна енергія пружної системи.

Розглянемо одновимірну модель вільних коливань системи з затуханням:

m  y     y   k  y  0 ,

(3.6)

де m - маса;  - коефіцієнт демпфірування; k - жорсткість матеріалу.

При заданому одиничному початковому відхиленні, нульовій початковій
швидкості і малому загасанні розв'язання рівняння буде:

ye
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(3.7)

k
- власна кругова частота вільних коливань системи.
m

Відомо [244, 245], що максимальне значення енергії пропорційно квадрату
амплітуди. Тоді [245]:

W1  W2 A12  A22
,


W1
A12
де А1 і А2 - амплітуди коливань через період.
З урахуванням (3.7), рівняння (3.8) запишеться:

(3.8)
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(3.9)

де Т - період коливань.

Згідно [244]:

  2*,

(3.10)

де  - декремент загасання.

Тоді:

2* 1 e


 ( T )
m

.

Замінивши в (3.11)   k *  і врахувавши, що

(3.11)

k
 2 , вираз (3.11) можна
m

записати:

2

2    1  e  T ,

(3.12)

де  - коефіцієнт, який має розмірність часу і характеризує зменшення амплітуди
коливань за період.

Відомо що,

T

1
,
f

де f - частота вільних коливань першої моди.

(3.13)
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Отже, визначивши  і f можна визначити коефіцієнт , що враховує
загасання коливань в системі. У зв'язку з цим для визначення динамічних
напружень в матеріалі необхідно вирішити дві задачі:
- визначити власну частоту вільних коливань системи;
- визначити динамічні напруження в матеріалі з урахуванням розсіювання
енергії.


У разі незмінності об'єму при деформації ( divu  0 ), рівняння для
визначення власних вільних частот записується у вигляді [237]:





 (  2n  u  G   2u )  0 ,
n

(3.14)

де n - кругові частоти вільних коливань системи; n = 1, 2 ...

Якщо припустити, що основне значення має перша мода (найбільша
амплітуди коливань і механічних напружень), то

2  1 e

 ( 2 f1 ) 2 

1
f1

.

(3.15)

З (3.15) визначивши частоту першої моди можна визначити коефіцієнт
демпфірування . Систему (3.4) з урахуванням загасання по Релею можна
змоделювати аналогічно одновимірному загасанню. Розрахункові рівняння
динаміки системи при незмінності об'єму сильфона можна записати:
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де v - швидкість деформації.

(3.16)
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3.1.3.1. Власні частоти коливань сильфона і визначення коефіцієнта
демпфірування системи.
Обчислення, згідно (3.14), були проведені для сильфонів з товщиною стінки
(0,1 - 0,2) мм. У табл. 3.7 представлені значення першої моди частоти коливань
сильфона від товщини стінки в напруженому стані (максимальне значення ходу і
дія атмосферного тиску).

Таблиця 3.7 - Основні моди коливань сильфона залежно від товщини стінки
d, мм

0,1

0,15

0,2

f1, с-1

213,2

294,4

373,0

На рис. 3.17 показані відповідні форми коливань для основної та наступної
моди для різній товщини стінки сильфона.

а

б

в

Рисунок 3.17 - Перші дві моди власних частот коливань сильфона
в залежності від товщини стінки:
а) - 0,1 мм;
б) - 0,15 мм;
в) - 0,2 мм

181
Визначення

коефіцієнта

демпфірування

системи

для

динамічних

розрахунків проводилося по (3.15) шляхом розв'язання нелінійного рівняння. При
цьому декремент загасання приймався рівним 5% [244] c урахуванням складного
напруженого стану (стиснення і вигин) і температури нагріву [185] сильфона, а
також з урахуванням геометрії. Дані наведені в табл. 3.8.

Таблиця 3.8 - Значення коефіцієнта демпфірування системи від товщини стінки
сильфона
d, мм

0,1

0,15

0,2

,с

1,2510 -5

0,9110-5

0,75110 -5

3.1.3.2. Динамічні напруження в сильфоні.
Характер динаміки процесу відключення актуаторів, наведений в розділі 2
показує, що час від моменту початку руху контактів на розмикання мало залежить
від конструкції магніту і характеру джерела живлення, а визначається, в
основному, контактними пружинами, під дією яких розмикання і відбувається.
Розрахунки показують:
- час від початку зрушення контактів на розмикання до їх розташований
лежить в діапазоні (4,8 - 7,4) мс;
- початкова швидкість розмикання контактів (з урахуванням співвідношення
плечей важеля вмикання) (1 - 1,5) м / с;
- середня швидкість руху контактів на розмикання (1,18 - 1,8) м / с.
Моделювання динаміки руху сильфона здійснювалося з урахуванням
рівняння (3.16) і урахуванням табл. 3.8. У моделі враховувалася дія атмосферного
тиску. Моделювання руху контактів здійснювалося завданням закону руху
нижньої границі сильфона, пов'язаної з рухомим контактом (рис. 3.1.). Закон руху
було апроксимовано :
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b  t3
, при S  8,7 мм
a  t 
,
S
3
8,7 мм, при S  8,7 мм

(3.17)

де a, b - константи, які визначаються на підставі характеру руху границі сильфона
з урахуванням швидкостей руху якоря актуатора.

Розрахунки проводилися для сильфона при товщині стінки (0,1; 0,15; 0,2) мм
для найбільш важкого режиму роботи сильфона:
- час руху 4,8 мс;
- початкова швидкість розмикання контактів 1,5м / с;
- кінцева швидкість руху контактів 2,12 м / с.
Як було показано вище, максимальні напруження концентруються на
внутрішній поверхні сильфона (ряд, показаний дужкою на рис. 3.18).

Рисунок

3.18

-

Точки

концентрації

максимальних напружень

На рис. 3.19 показані значення механічних напружень і хід у відповідних
точках (рис. 3.18) для сильфонів різної товщини і однаковому характері руху
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системи. Як видно з графіків, рух різних ділянок сильфона неоднаковий і
носить складний характер.

S10-3, м

108, Па

t, c
t, c

а
S10-3, м

108, Па

t, c

t, c

б
Рисунок 3.19 - Напруження і хід сильфона при товщині стінки:
а) - 0,1 мм;
б) - 0,2 мм

На рис. 3.20 показані вертикальні швидкості руху точок сильфона з
товщиною стінки 0,1 мм. Як випливає з рис. 3.20, значення швидкості мають
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вигляд затухаючих коливань, що і визначає зміни внутрішніх напружень в
сильфоні.

V, м/c

t, c

Рисунок 3.20 - Розрахунок значень швидкостей точок сильфона (рис. 3.18)

На рис. 3.21 показані точки концентрації найбільших внутрішніх механічних
напружень.

Рисунок
Точки найбільших
напруг

3.21

-

Положення

точки

найбільших напружень

З наведених графіків і рис. 3.19 випливає, що динамічні напруження
перевищують статичні, але їх значення знаходяться в межах пружних деформацій.
Деформована форма і значення максимальних напружень в залежності від
товщини стінки наведені на рис. 3.22.
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а

б

в

Рисунок 3.22 - Максимальні динамічні напруження в сильфоні в Па:
а) - товщина стінки 0,1 мм;
б) - товщина стінки 0,15 мм;
в) - товщина стінки 0,2 мм

Отже, з урахуванням загасання системи, значення максимальних динамічних
напружень перевищують статичні значення приблизно на 20%.

3.1.4. Визначення втомної витривалості сильфона вакуумних камер.
Отримані

дані

можуть

бути

використані

для

визначення

втомної

витривалості сильфона, яка здійснювалася для циклічних напружень по Мізесу в
найбільш небезпечних перетинах [245, 246]:

 

2  1  1
,
(1  R )  1  (1  R )  1

(3.18)

де  1  0,4   B - межа витривалості при симетричному циклі;  1  T - межа
витривалості при статичному навантаженні; R 

min
- коефіцієнт асиметрії циклу.
max
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Результати проведених розрахунків наведені в табл. 3.9.

Таблиця

3.9

-

Значення

допустимих

механічних

напружень

в

циклічному режимі (Па)

Марка
сталі

В

Т

108 108

36НХТЮ

12

10

40КХНМ

26

23

40КХНМВТЮ

21

19

Товщина стінки

Товщина стінки

Товщина стінки

0,1 мм

0,15 мм

0,2 мм

мах108

[]108

мах

8,47
6,29

17,6
15,6

[]108

мах

[]

108

108

7,63
8.49

17,0

7,89
8,3

13,9

17,7
14,5

Як випливає з табл. 3.9, вибором відповідної марки стали і товщини стінки
сильфона можна виконати умову довговічної роботи сильфона в умовах циклічних
навантажень. Ця умова буде виконана:
- при товщині стінки сильфона 0,1 мм для всіх матеріалів (табл. 3.9);
- при товщині стінки сильфона (0,15 або 0,2) мм для сталей 40КХНМ і
40КХНМВТЮ.

3.2. Вплив динамічних характеристик актуатора на внутрішні механічні
напруження в контактній системі вимикача.

Іншим, не менш відповідальним вузлом вакуумного вимикача є його
контактна система. З робіт [226, 237, 238, 242, 245, 246] і проведених раніше
розрахунків відомо, що динамічні напруження в вузлах вимикача можуть значно
перевищувати статичні. Динамічні напруження характеризуються коефіцієнтом
динамічності [226, 242, 245, 246], який є відношення динамічного переміщення
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системи до статичного. Спрощена кінематична схема приводу вимикача
показана на рис. 3.23.

1
2
3

7

4
5
6

Рисунок 3.23 - Кінематична схема вимикача:
1 - нерухомий контакт;
2 - рухомий контакт;
3 - важелі і приводний вал;
4 - якір;
5 - котушки;
6 - постійні магніти;
7 - площина приведення сили

Отже, для визначення динамічних напружень в матеріалі контактів
необхідно:
- визначити величину статичної деформації контактної системи;
- визначити величину динамічної деформації контактної системи;
- визначити коефіцієнт динамічності і напруження, що виникають в
матеріалі.
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При розрахунках будемо вважати, що при ударі можна знехтувати
хвильовими процесами, що відбуваються в матеріалі контактів зважаючи на їх
надзвичайну малість (розміри контакт-деталей мають величину порядку 10 см, а
швидкість поширення хвилі деформації дорівнює швидкості звуку в матеріалі - 3,5
км / с) .
3.2.1. Динамічні переміщення контакт-деталей вакуумного вимикача.
Загальний вигляд контактів одного полюса вимикача показано на рис. 3.2, а
розрахункова схема контактів вимикача в циліндричній системі координат - на
рис. 3.24.

Поверхня 1

Вісь аксиальної
симетрії

А–А

А

Поверхня 2

б

а

Рисунок 3.24 - Розрахункова схема контактного вузла:
а) - загальна схема;
б) - контактна поверхня:
1 - фіксована поверхня;
2 - поверхня дії сили контактного натискання
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Як випливає з рис. 3.24, розрахункова схема досить складна. Причому,
реальна плоска контактна поверхня замінена на еквівалентну кільцеву контактну
поверхню. Така заміна правомірна, так як в реальних умовах контакти ніколи не
контактують по всій плоскій поверхні [247].
Для розрахунку значення максимальної деформації при ударі скористаємося
еквівалентною схемою заміщення контактної системи [245, 246] (рис. 3.25).

Рисунок 3.25 - Еквівалентна схема
заміщення контактної системи:

V

де F0 - сила контактного натискання;

F0

m - еквівалентна недеформована маса
контактів;

m

f - деформація контактної системи;

Fdef

V - швидкість руху контакту;
Fdef - еквівалентна сила деформації

f

контактної

системи,

приведена

до

площини 2 (рис. 3.24).

В цьому випадку максимальне значення динамічної деформації контактної
системи, приведене до площини дії сили контактного натискання, може бути
знайдено з рівняння:
f max

Wk  K u  F0  f max   Fdef ( f )  df ,

(3.19)

0

де Wk - кінетична енергія рухомого контакту; Ku - коефіцієнт удару, що
характеризує втрату енергії в процесі удару і рівний для міді 0,9 з урахуванням
можливих пластичних деформацій [248]; F0 - сила контактного натискання; fmax максимальне значення динамічної деформації; Fdef (f) - невідома сила деформації.
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Отже, якщо визначити залежність Fdef(f), то поставлена задача буде
вирішена.
Для визначення залежності Fdef(f) на підставі рівнянь (3.1 - 3.3) вирішувалася
контактна задача по визначення залежності сили деформації від ходу.
Рішення задачі полягало в наступному:
- поверхню дії сил контактного натискання навантажували дискретними
значеннями сили;
- для кожного дискретного значення сили визначалося вертикальне зміщення
площини контактного натискання.
Для отримання якомога більш адекватної залежності сили деформації від
ходу в розрахунках враховувалися динамічні значення модуля пружності
матеріалу. Пластична деформація в області контакту враховувалася введенням
білінійної залежності модуля пружності від відносної деформації [226, 242, 245,
246].
Результати розрахунку наведені в табл. 3.10.

Таблиця 3.10 - Залежність сили деформації, наведеної до площини дії сил
контактного натискання від переміщення площині прикладання сили контактного
натискання
f, м

1,510-5 2,9610-5 4,4210-5 5,8710 -5 7,3310-5 8,7910-5 1,0210-4

Fdef , Н 4000,1

8000,5

12001,2

16002,1 20003,3 24004,8 28006,5

Дані табл. 3.10, оброблені методом найменших квадратів, дають наступну
залежність сили деформації від ходу:

Fdef ( f )  2,882 108  f ,
де Fdef (f) - сила деформації; f - величина деформації.

(3.20)
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На рис. 3.26 наведені дискретні і апроксимовані значення сили
деформації від величини деформації.

Fdef , Н

f, м

Рисунок 3.26 - Залежність сили деформації від величини деформації:
суцільна лінії - апроксимація; точки - дискретний розрахунок

Дані рис. 3.26 вказують на пропорційність між переміщенням контакту і
силою деформації. Лінійність графіка підтверджується відомою формулою [64,


a 2 

265]. Зближення контактів можна записати: y  R  1  1  2 , де а - радіус

R 

площадки торкання; R - радіус контакту. Розклавши цей вираз в ряд можна

F
1 a2
побачити, що y   , але a 2  def , отже, y - пропорційно силі деформації.
2 R
 HB
Як показують результати розрахунку динаміки актуатора (розділ 2),
найбільші швидкості замикання контактів спостерігаються у першого і другого
варіантів конструкції актуатора при підключенні їх до конденсатору. У табл. 3.11
показані максимальні значення швидкості замикання контактів в момент часу t-0
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для досліджуваних варіантів конструкції з урахуванням співвідношення
плечей приводних важелів.

Таблиця 3.11 - Максимальні значення швидкостей замикання контактів
Джерело напруги

Варіант 1

Варіант 2

Конденсатор

V=2,3 м/с

V=2,2 м/с

V=1,6 м/с

V=1,7 м/с

Постійна
напруга

Як випливає з табл. 3.11, з точки зору зменшення деформації при ударі
варіант підключення на постійну напругу є кращим. На рис. 3.27 показано
значення коефіцієнта динамічності в залежності від значення кінетичної енергії і
швидкості руху рухомого контакту при його масі 0,8 кг і початковій силі
контактного натискання 2 кН, розрахованій по (3.19) для одного полюса вимикача.
З рис. 3.27 випливає, що значення коефіцієнта досить великі і слід очікувати
значних

механічних

напружень

в

вузлах

контактної

системи.

Значення

вертикального переміщення площині прикладання сили контактного натискання
дорівнює 1,2*10-4 м при максимальній швидкості замикання, що дорівнює 2,3 м / с
(розрахованої за 3.19). Це і є максимальна величина зміщення, яка буде викликати
максимальні механічні напруги в контактній системі в момент удару.
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Рисунок 3.27 - Значення коефіцієнта динамічності від величини кінетичної енергії
і швидкості:
а) - енергетична залежність;
б) - швидкісна

Для нормальної роботи контактного вузла необхідно, щоб виникаючі
динамічні деформації не перевищували межі текучості матеріалу (за винятком
області контактної поверхні). Тому, на наступному етапі здійснювалася перевірка
механічних напружень, що виникають в контакт-деталях при розрахованих
значеннях зміщення площини прикладання сили контактного натискання.

3.2.2. Динамічні напруження в контакт-деталях вакуумного вимикача.
Розрахункова модель показана на рис. 3.24. Початковими даними були
геометричні розміри контакт-деталей, матеріал і значення переміщення площині
прикладання сил контактного натискання. Як і раніше, для отримання якомога
більш адекватної залежності напружень, в розрахунках враховувалися динамічні
значення модуля пружності матеріалу. Пластична деформація в області контакту
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враховувалася введенням білінійній залежності модуля пружності від
відносної деформації [226, 242, 245, 246].
На рис. 3.28 показані значення питомого контактного тиску і розмірів
контактної площадки в залежності від швидкості рухомого контакту.
*108

k ,Пa

4

3
2

5

1

r, м
Рисунок 3.28 - Контактний тиск в залежності від швидкості руху
рухомого контакту:
1 - швидкість 0,3 м / с;
2 - швидкість 0,82 м / с;
3 - швидкість 1,3 м / с;
4 - швидкість 1,82 м / с;
5 - швидкість 2,3 м / с
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Як випливає з рис. 3.28, швидкість замикання 0,3 м / с вже викликає
пластичну деформацію контактної поверхні при першому замиканні контактів
(контактні зусилля більше 2*108 Па).
На рис. 3.29 показано зміну величини контактної площадки в процесі удару від
відносного значення деформації (максимальне абсолютне значення – 1,2*10-4 м).

S10-4 , м2



Рисунок 3.29 - Залежність площі контакту від
відносного значення деформації

При цьому максимальне значення деформуючої сили і коефіцієнта
динамічності в залежності від швидкості замикання контактів наведено в
табл. 3.12.

Таблиця 3.12 - Залежність максимальної динамічної сили деформації і коефіцієнта
динамічності в функції швидкості замикання контактів
Швидкість,м/с
Fdef , Н
Kd

0,3

0,82

1,3

1,82

2,3

6491,4 13093,7 19707,2 26309,5 32889,1
3,24

6,54

9,85

13,15

16,44
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На рис. 3.30 наведені графіки, побудовані за даними табл. 3.12. Як випливає
з графіків, сила деформації і коефіцієнт динамічності практично прямо
пропорційні значенню швидкості замикання контактів з урахуванням пластичної
деформації зони контакту.
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Рисунок 3.30 - Значення динамічної сили і коефіцієнта динамічності від швидкості
рухомого контакту:
а) - контактна сила;
б) - коефіцієнт динамічності

Динамічні значення сил в області контакту значно перевищують силу
контактного натискання в статичному стані (рис. 3.30). Розподіл тиску по Мізесу
на плоскій контактної поверхні показані на рис. 3.31.
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Рисунок 3.31 - Тиск на плоскій контактної поверхні в залежності від швидкості
замикання контактів:
1 - швидкість 0,3 м / с;
2 - швидкість 0,82 м / с;
3 - швидкість 1,3 м / с;
4 - швидкість 1,82 м / с;
5 - швидкість 2,3 м / с

Як випливає з рис. 3.31, контактні зусилля на плоскій контактної поверхні
незначно перевищують межа текучості контактного матеріалу. На підставі
отриманих даних можна зробити висновок про те, що виготовлені контакт-деталі
потребують припрацювання (процес механічної комутації при реальній швидкості
їх замикання і сил контактного натискання). Даний процес дозволяє згладити
нерівності контактної поверхні, зробивши площадку контакту більш плоскою,
виключивши при цьому виникнення наступних пластичних деформацій.
Відповідь на питання про розподіл зусиль в тілі контакт-деталі було
отримано на підставі розв'язання рівнянь (3.1 - 3.3) при зміщенні поверхні 2 (рис.
3.23) на величину 1,2*10-4 м. Результат розрахунку показаний на рис. 3.32.
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Рисунок 3.32 - Розподіл зусиль в контакт-деталях при максимальній
швидкості їх замикання

Як випливає з рис. 3.32, пластичні деформації спостерігаються тільки в
області контакту, що усувається припрацювання контактів. В іншій частині
зусилля не перевищують межу текучості матеріалу контактів. При цьому середній
коефіцієнт запасу дорівнює 2,5. Отже, навіть максимальна швидкість зіткнення не
викликає незворотних деформацій в контакт-деталях за винятком малої області
безпосереднього контактування при першому ударі (рис. 3.33).
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Рисунок 3.33 - Область максимальних деформацій при першому зіткненні

3.3. Дослідження механічних напружень в приводному валу вимикача
середніх напруг в функції статичних і динамічних характеристик розроблених
актуаторів.

Конструкція вимикачів передбачає передачу руху від актуатора рухомим
контактам через приводний вал (рис. 3.34). Актуатор через вісь 3 приводить в
обертання вал, вісі 4 якого пов'язані з рухомими контактами через тягові ізолятори
[307].

z
y

1
x

1

4

4′

2

2

4

3
Рис. 3.34 - Одна з пропонованих конструкцій приводного вала вимикача, де 1 - вісі
кріплення вала в підшипниках; 2 - площині докладання зусиль пружин, що
відключають (якщо вони передбачені); 3 - вісь кріплення тяги електромагнітного
актуатора; 4, 4 '- вісі кріплення тяг рухомих контактів в крайніх і середньому
полюсах; x, y, z - вісі системи координат
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У процесі експериментальних досліджень роботи приводу вимикача на
макетних зразках (рис. 3.36, рис. 3.38) було встановлено:
- на вал, який кріпиться в двох підшипниках без проміжних опор, діють
значні зусилля, внаслідок чого вал деформується, а провал контактів і зусилля їх
натискання зменшуються (щодо сил, розрахованих для абсолютно жорсткого
вала), провал контактів зменшується на (0.9 – 1) мм;
- деформації вала носять складний характер (вигин і крутіння), внаслідок
чого в підшипниках виникають не тільки радіальні, але і осьові сили;
- крутильні коливання валу, що виникають в динамічних режимах,
впливають на хід і силу контактного тиску.
У зв'язку з цим, було визначено коло питань, відповіді на які призводять до
розуміння напрямків проектування таких апаратів, а саме:
1) чи є критичним зменшення сил контактного натискання внаслідок
деформації вала?
2) чи можливі відскоки контактів при коливаннях валу?
3) наскільки критичні осьові зусилля в підшипниках?
4) як змінюється хід і контактний тиск по мірі зносу контактів?
Завданням дослідження було створення математичної моделі для розрахунку
зусиль і деформацій приводного вала в статичному і динамічному режимах з
метою визначення впливу вказаних вище параметрів на роботу вакуумного
вимикача даної конфігурації, що може послужити основою для вироблення
рекомендацій до проектування апаратів подібного типу.
Незважаючи на те, що в літературі розрахунок валів представлений досить
широко, проблема полягає в тому, що розрахунки вала такої конструкції при таких
умовах кріплення (рис. 3.34) відсутні. Як показано в [182], розрахунки складних
конструкцій можуть бути проведені тільки чисельними методами, тому всі
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розрахунки в даній роботі проводилися в пакеті COMSOL методом кінцевих
елементів.
Тривимірна модель вала (рис. 3.34) була створена в середовищі AutoCAD, а
потім експортована в середу COMSOL.
Початкові дані. Довжина сталевого вала - 574 мм; форма перетину шестигранна з діаметром вписаного кола 32 мм); співвідношення ходу осі
актуатора і осей тягових ізоляторів - 1,5; сумарна сила пружин, що відключають
(діючих на поверхні 2 рис. 3.34) - 1000 Н; сумарна сила початкового тиску
контактних пружин, (прикладена до осей 4 рис. 3.34) - 6000 Н (по 2000 Н на
полюс); хід осі 3 (рис. 3. 34) актуатора після торкання контактів - 4 мм;
теоретичний хід осей тягових ізоляторів після торкання контактів (провал
контактів при абсолютно жорсткому валу, вісі 4 на рис. 3.34) - 2,66 мм; жорсткість
контактної пружини - 200 кН / м; сумарна сила контактних пружин при абсолютно
жорсткому валу (прикладена до осей 4 рис. 3.34) в кінцевому положенні вала 7596 Н (по 2532 Н на полюс).
Допущення, прийняті при розрахунку: опори кріплення вала жорсткі; торці
вала впираються в підшипники, що не деформуються; жорсткість пружин
відмикання не враховується (на порядок менше жорсткості контактних пружин).
Граничні умови. Задано переміщення осі 3 в напрямку мінус y (рис. 3.34) в
межах (0 ... 4) мм; на площинах 2 (рис. 3.34) задані питомі значення сил пружин;
на осях 4 задані питомі значення сил контактних пружин з урахуванням їх тиску;
 


на поверхнях 1 і торцях валу задані умови   n  0 (де  - вектор переміщень, n нормаль до поверхні). Остання умова забезпечує обертання валу навколо його осі
x без тертя і відсутність осьового переміщення.
3.3.1. Вплив статичних зусиль актуатора на механічні напруги в приводному
валу і підшипниках вимикача.
Внаслідок деформації вала (рис. 3.35) змінюються значення ходу тяг
контактів, а також сили контактного натискання в порівнянні з результатами
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розрахунків при абсолютно жорсткому валу. Відповідні розрахункові
залежності показані на рис. 3.36.

Рис. 3.35 - Картина деформації вала при 20-кратному збільшенні

Як випливає з рис. 3.36 а, в кінцевому положенні значення ходу менше, ніж
при абсолютно жорсткому валу на 0,91 мм для середнього полюса і на 1,0 мм для
крайніх полюсів. Таке зменшення ходу викликає зменшення сил контактного
натискання. Зокрема, початкове натискання зменшується в порівнянні з
натисканням для недеформованого вала на 83 Н, кінцеве для крайнього полюса на 166 Н, для середнього - на 140 Н, що становить величину 6% ... 7% від
контактного натискання і мало впливає на роботу вимикача .
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Рис. 3.36 - Залежності ходу тяг контактів а) і контактного натискання б) у функції
ходу актуатора:
1 - початкове значення при абсолютно жорсткому валу (торкання контактів);
2 - кінцеве значення при абсолютно жорсткому валу;
3 - розрахункове значення в крайньому полюсі;
4 - розрахункове значення в середньому полюсі

Одним з важливих розрахункових параметрів є значення сил, що діють на
вал з боку корпусу вимикача або сили, що діють на підшипники (наводяться
кінцеві значення сил при максимальному ході). В результаті розрахунків отримані
значення сил за координатами (рис. 3.34): Rx = 3090 Н, Ry = 3445 Н, Rz = 4053 Н.
Сила Rx виникає в результаті упору торців вала в підшипники і вигину вала.
При цьому радіальна сила дорівнює:

Fr  Rz2  R y2  5319 H

(3.21)

Отримані значення дозволяють оцінити умови роботи підшипників і вибрати
їх розміри. Розрахунковим навантажень відповідає, наприклад, підшипник 6304-
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2RSH-SKF (Швеція) з розмірами 205215 мм і допустимим динамічним
зусиллям - 15,9 кН. Вважається, що допустиме осьове зусилля досягає 70% від
невикористаного

радіального

навантаження.

Отже,

допустиме

осьове

навантаження дорівнює (15900 минус 5319)*0,7=7406 Н. Таким чином розраховане
радіальне і осьове навантаження менше допустимих значень.
3.3.2. Вплив динамічних зусиль актуатора на механічні напруги в
приводному валу і підшипниках вимикача.
Статичний

розрахунок

не

дає

повної інформації про

напруження,

переміщення і сили, що діють на вал вимикача. Це пов'язано зі значними
швидкостями рухомих мас в процесі роботи. Тому необхідно врахувати динаміку
вимикача (актуатора).
Облік мас тягових ізоляторів.
Маси рухомих тягових ізоляторів, прикріплених до осей 4 (рис. 3.34),
враховувалися збільшенням щільності матеріалу осей за формулою:

m   V ,

(3.22)

де m - маса тягового ізолятора (0,725 кг);
 - щільність матеріалу;
V - відомий об'єм однієї осі 4 (рис. 3.3).

У

розглянутому

прикладі

значення

щільності

вийшло

рівним

2,56 105 кг / м3.
Визначення коефіцієнтів демпфування.
При

аналізі перехідних

процесів

необхідно

враховувати

параметри

демпфірування, які визначають втрати енергії в системі (загасання коливань
системи).
Демпфірування по Релею [308] передбачає спосіб обліку параметрів
затухання в залежності від маси тіл, що рухаються і жорсткості системи і має на
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меті визначення параметрів діагональної матриці демпфірування для складних
тіл як

Ci  ( M )  ( K )  i2 ,

(3.23)

де Ci - матриця жорсткості;
(М) - коефіцієнт загасання, залежить від маси M тіла;
(К) - коефіцієнт загасання, залежить від жорсткості системи K;

i = 2fi - кругова частота коливань моди;
fi - відповідні частоти.
Жорсткість i-й моди можна уявити

C i  2   i  i ,

(3.24)

де i - коефіцієнт в'язкого демпфування.

Якщо відомі коефіцієнти демпфірування для i-ї і j-ї моди, то коефіцієнти

(M ) і (K ) визначаються з виразу:

1
1 i

2 1
j

i

j

( M )  i

.
( K )  j

(3.25)

Для сталі відомий фактор втрат  = 0,2 [309]. Тоді прийнявши, що i = j і
враховуючи, що  = /2, отримаємо i   j  0,1, і відповідні значення (M ) і

(K ) . Розрахунки частот власних коливань були проведені в спеціальному режимі
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програми COMSOL. На рис. 3.37 показані форми вала для першої і другої моди
коливань (в збільшеному масштабі).

а

б

Рис. 3.37 - Форма першої а) і другий б) моди коливань вала

В результаті розрахунків були отримані наступні значення частот:
f1 = 242,8 Гц, f1 = 338,0 Гц.
Виходячи з виявлених частот за допомогою (3. 25) були знайдені
коефіцієнти загасання коливань вала:

  177,6 c 1 ,   5,5 10 5 с .
Рівняння руху тяги електромагніту і початкові умови.
Для розрахунку динаміки необхідно задати часову залежність руху тяги
актуатора в межах провалу контактів. Такі розрахунки були проведені раніше на
підставі спільного розв'язання рівнянь електромагнітного поля, електричного кола
і рівняння руху актуатора.
З урахуванням розташування системи координат, апроксимуюча часова
залежність ходу актуатора (яка була розрахована в розділі 2) буде мати наступний
вигляд:
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 4  103  sin( 500  t ) [ м], якщо t   / 1000
.
S y (t )  
3
 4  10 [ м], якщо  / 1000

(3.26)

За початок відліку прийнято час замикання контактів вимикача, після якого
актуатор "вибирає" провал контактів.
Початкова швидкість вісі тяги актуатора (поз. 3, рис. 3.34):

V0 

dS y (0)
 2 м/с
dt

(3.27)

Початкова швидкість точок вала:

 
v0i    ri .

(3.28)

У (3.28) позначено:

  V  

  e x  0 , ri  e y  y  ez  z ,
l

(3.29)

де l - відстань від осі обертання валу до вісі кріплення тяги актуатора 3 (рис. 3.34);

ri - відстань від точок, що належать валу до його осі х.

Результати розрахунку при вхідних значеннях сили і ходу контактів.
Графіки часових залежностей ходу осей тяг контактів (поз.4, рис.3.34)
наведені на рис. 3.38.
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2

3
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Рис. 3.38 - Часові залежності ходу тяг контактів:
1,2 – експериментально отримані статичні значення хода;
3 - розрахункове значення ходу в крайньому полюсі;
4 - розрахункове значення ходу в середньому полюсі

З рис. 3.38 очевидно, що рух тяг контактів має коливальний характер, однак
ці коливання не є критичними, так як їх розмах відносно невеликий (найбільше
значення становить приблизно 0,2 мм, що набагато менше провалу - близько 2,6
мм) і не призводять до розмикання контактів. Очевидно, що таким же коливанням
будуть піддані й сили контактного натискання (ріс.3.39).
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Fk Н

Fk Н

tс

а

tс

б

Рис. 3.39 - Часові залежності сил контактного натискання:
а) - розрахункове значення сили в крайньому полюсі;
б) - розрахункове значення сили в середньому полюсі

З рис. 3.39 випливає, що за рахунок інерційності системи вид сил має
коливальний характер з подальшим переходом до статичних значень.
На рис. 3.40 показана сумарна сила контактного натискання в залежності від
часу.
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2
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tc

Рис. 3.40 Сумарна сила контактного натискання
1 - розрахункова сила;
2 – при абсолютно жорсткому валу

В кінцевому положенні після закінчення перехідного процесу відмінність
між натисканням при абсолютно жорсткому валу і розрахунковими значеннями
дорівнює 7596  7032  564 Н, що становить величину близько 7% від теоретичної
сили і не є критичним.
Певний інтерес представляють динамічні значення реакцій підшипників. На
рис. 3.41 показані графіки коефіцієнтів динамічності реакцій підшипника по осях y
і z.
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Рис. 3.41 - Коефіцієнти динамічності реакцій підшипника:
а) - в напрямку вісі y;
б) - в напрямку вісі z

З рис. 3.41 випливає:
- коефіцієнти динамічності великі (вал і підшипники вимикача відчувають
значний удар);
-

максимальне

значення

радіального

навантаження

з

урахуванням

коефіцієнтів динамічності 10100 Н;
- осьова сила з урахуванням коефіцієнта динамічності 1,1 дорівнює 3400 Н,
що менше допустимої (15600-10100) * 0,7 = 3850 Н.
Результати розрахунку в разі дворазового зменшення провалу контактів при
їх зносі (максимальний знос контактів в процесі роботи).
В процесі роботи вимикача в результаті зносу контактів зменшується
значення провалу контактів, що позначається на роботі вимикача (зменшення сили
контактного натискання). Дані розрахунку при зменшенні провалу контактів в два
рази (максимальний знос контактів) наведені нижче.
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На рис. 3.42 наведені значення ходу тяги контактів і сили контактного
натискання в крайньому полюсі (найбільш критичне становище) при зменшеному
вдвічі провалі контактів.

Fk H

Sk м

tс

tс

б

а

Рис. 3.42 - Часові залежності при зменшеному вдвічі провалі в крайньому полюсі:
а) - хід тяги контактів;
б) - сила контактного натискання

Як випливає з рис. 3.42, хід і сила контактного натискання полюса
зменшуються, але хід не стає негативним, а сила не знижується нижче критичного
значення 2000 Н, що говорить про відсутність вторинної вібрації контактів.
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3.4. Висновки до третього розділу

1. Розроблено мультифізичну модель, що дозволяє досліджувати вплив
динамічних параметрів актуаторів на механічні напруження в вакуумному
сильфоні і контактах вимикача.
2. Проведено оптимізаційний розрахунок параметрів сильфона з метою
мінімізації механічного напруження при його статичній деформації під дією
актуатора з урахуванням атмосферного тиску.
3. Отримані значення динамічних механічних напружень в сильфоні з
урахуванням характеристик досліджуваних актуаторів, що дозволило зробити
висновки про їх відповідність технічним вимогам, що пред'являються до
конструкції вакуумних

сильфонів (максимальні напруження

менше

межі

пружності).
4. Розраховані параметри втомної витривалості вакуумного сильфона, що
дозволило уточнити його геометричні та фізичні параметри, а також розробити
рекомендації, спрямовані на підвищення надійності його роботи.
5. Розрахована залежність механічного напруження в контактах в функції
параметрів актуатора (швидкість руху і контактне натискання), що дозволило
визначити значення механічних напружень і місця їх локалізації.
6. Доведено, що в нових контактах пластична деформація в області
контактної поверхні виникає при швидкостях замикання більше 0,3 м / с, тому всі
нові контакти потребують процесу "приробляння".
7. Показано, що механічні напруження в контактній системі не перевищують
допустимих значень, що свідчить про надійну роботу вимикача.
8. У процесі роботи вал вимикача схильний до деформацій, за рахунок яких
відбувається зменшення провалу контактів і зменшення сил контактного
натискання на 6% ... 7% в порівнянні з розрахунковими значеннями за умови
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недеформованого вала. Таке зменшення натискання не є критичним і незначно
впливає на роботу вимикача.
9. Коливання осей тяг контактів і сил контактного натискання, з
урахуванням деформацій вала в динаміці, не призводять до відскоків контактів
при вмиканні.
10. Складна деформація вала призводить до появи осьових сил.
11. Динамічні сили в 1,1 ... 1.6 рази більше статичних, що необхідно
враховувати при виборі підшипників. Обрані підшипники, що задовольняють
розрахованим динамічним і статичним зусиллям, які виникають при роботі
вимикача.
12. По мірі спрацьовування контактів пропорційно зменшується хід тяг
контактів і сили контактного натискання. Проте, сила залишається менше
критичної (2000 Н), забезпечуючи нормальну роботу вимикача.
13. У разі максимального зносу контактів (зменшення провалу вдвічі),
динамічні коливання системи не призводять до вторинної вібрації контактів.
14. Для зменшення деформації вала необхідно щоб торцеві поверхні вала
упиралися в підшипники, а підшипники повинні жорстко кріпитися в корпусі, що
збільшує жорсткість всієї системи.
15. На підставі проведених розрахунків в якості матеріалу для вала можна
рекомендувати загартовану сталь 30 з в=11108 Н/м2 або іншу сталь з
аналогічними характеристиками.
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РОЗДІЛ 4
МУЛЬТИФІЗИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ ЗДАТНОСТІ ДО ВМИКАННЯ І
ТЕРМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ВИКУУМНИХ ВИМИКАЧІВ СЕРЕДНІХ НАПРУГ
З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТУАТОРА

Як було показано в розділі 3, динамічні характеристики актуатора істотно
впливають на елементи конструкції вакуумного вимикача (контакт-деталі,
вакуумний сильфон, приводний вал). Причому, визначальним параметром є
кінетична енергія, що запасається актуатором.
Однією з умов надійної роботи вимикача, яка так само залежить від
кінетичної енергії, є малий час вібрації контактів після вмикання їх на струм
короткого замикання, величина якої визначається згідно з технічними вимогами
[249] і становить величину не більше 2 мс. Залежно від типу вимикача значення
струму вмикання знаходиться в діапазоні (63 - 100) кА. Необхідно відзначити, що
це є діюче значення аварійного надструму в сталому режимі. Як правило, такі
струми можуть бути отримані при короткому замиканні на виході джерел енергії потужних генераторів або трансформаторів обмотки яких є практично реактивним
опором (коефіцієнт потужності при токах короткого замикання дорівнює 0,1 - 0,3).
В цьому випадку при вмиканні вимикача на аварійний струм в електричному колі
неминучий перехідний процес, в результаті якого максимальне значення струму в
перший період буде значно перевищувати діюче значення струму в сталому
режимі (ударний струм). Крім того, швидкість наростання струму буде залежати
від фази вмикання.
Основна проблема при вмиканні вимикача полягає в вібрації контактів (яка в
тій чи іншій мірі завжди присутня) при їх замиканні з подальшим горінням
короткої дуги і можливим подальшим зварюванням.
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Процес зварювання контактів при вмиканні складається з декількох
стадій. При замиканні контактів з деякою швидкістю відбувається процес їх
спільної деформації з одночасним збільшенням струму, що вмикається. Під дією
сил пружності рухомий контакт починає рух в зворотному напрямку, зменшуючи
контактну площадку при наростаючому струмі. Це призводить до появи
розплавленої фази матеріалу (поява рідкого містка), частина якого при
подальшому розходженні контактів вибухає (час не більше декількох десятих
мілісекунди), утворюючи коротку дугу, яка горить в парах розплавленого
матеріалу. Час розімкненого стану контактів, кількість відскоків і фаза вмикання
визначають радіус розплавленої зони, яка при подальшому замиканні контактів
або зникненні струму короткого замикання (КЗ) (відключення вище або нижче
розташованим вимикачем) призводить до їхнього можливого зварювання.
Надійність роботи вимикача полягає в тому, щоб при відключенні значення сили
приводного механізму вимикача було досить для розриву контактів, що зварилися
[250, 251].
Другою проблемою (пов'язаної з роботою актуатора) є умова термічної
стійкості контактної системи вимикача [249], яка полягає в умові розмикання
контактів після протікання через них заданого значення аварійного надструму (20
кА) протягом заданого часу (трьох секунд). Аналіз літератури з даної тематики
показує недостатнє теоретичне дослідження даного питання [247, 250 - 255].
Проблема полягає в тому, що для такого розрахунку необхідно знати як механічні
параметри (швидкість замикання, час удару, час розімкненого стану контактів, час
горіння дуги, кількість відскоків), так і теплові параметри (нагрів контактної
поверхні, розміри розплавленої області і т. п.). Причому, параметри вібрації
повинні бути визначені на підставі розрахунків теорії пружності, а теплові
параметри на підставі теплових розрахунків з урахуванням зміни фазового стану
речовини (задача Стефана) [256, 257].
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Особливість процесу полягає в тому, що параметри контактної системи і
швидкості замикання індивідуальні для кожної конструкції вимикача, що не дає
можливості отримання формули придатної на всі випадки. Тому, зважаючи на
складність питання, багато аспектів даної проблеми потребують подальшого
уточнення для даної конструкції вимикача.
Як випливає з [247, 248, 250 - 257], зварювання контактів при будь-якому
виборі розрахункової моделі залежить від ряду параметрів, найважливішими з
яких є:
- контактне натискання;
- швидкість замикання;
- струм;
- матеріал контактів.
У зв'язку з цим для дослідження впливу динамічних характеристик
актуатора на вібрацію і можливість зварювання контактів при вмиканні і при
протіканні аварійного надструму через замкнуті контакти були сформульовані і
вирішені наступні задачі:
- на основі розв'язання контактної задачі визначена сила деформації
контактної системи для подальшого визначення параметрів деренчання контактів;
- визначено час зіткнення і час розімкненого стану контактів (розраховано
деренчання контактів) для подальшого теплового розрахунку;
- на підставі розв'язання задачі Стефана з урахуванням руху границь фазових
переходів визначено радіус розплавленої області за час відскоків контактів, що
дозволяє розрахувати можливу силу зварювання;
- розраховано максимально можливе значення сили зварювання при
вмиканні в функції швидкості руху контактів, параметрів їхнього деренчання і
початкової фази вмикання, проведено порівняння сили зварювання з силою
контактного натискання;
- зроблені відповідні висновки про працездатність контактної системи;
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- досліджені умови появи вторинних відскоків контактів і показані
шляхи їх усунення;
- на базі рівнянь Нав'є Стокса досліджено задачу можливого зменшення
швидкості замикання контактів за рахунок гідравлічного демпфера, показана його
ефективність;
- на базі теорії пружності і рівнянь теплопровідності розв'язана і досліджена
задача нагріву контактної поверхні при протіканні через контакти наскрізного
аварійного надструму, показані шляхи зменшення температури контактної
поверхні;
- проведені експериментальні дослідження деренчання контактів на
макетних зразках, що дає можливість стверджувати про адекватність математичної
і фізичної моделей деренчання контактів при вмиканні.

4.1. Математична модель вібрації контактної системи вакуумного вимикача

Для визначення вібрації контактів необхідно скористатися результатами
розрахунків розділу 3, в якому на підставі розв'язання контактної задачі теорії
пружності було отримано значення динамічної сили деформації в залежності від
ходу контактів (3.20).
Для визначення параметрів вібрації контактної системи використовувалася
еквівалентна розрахункова схема заміщення контактної системи, яка показана на
рис. 4.1.
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F0+c*S(t)

V
c1
Fdef
m

c
S(t)

x(t)

Fd

Рисунок 4.1 - Еквівалентна схема заміщення контактної системи:
де F0 - початкова сила контактного натискання; m - маса рухомого контакту;
x (t) - деформація контактної системи;
V - швидкість замикання контакту;
Fdef - еквівалентна сила деформації контактної системи;
Fd – сила, що демпфірує коливання;
с - жорсткість пружини контактного натискання;
с1 - еквівалентна жорсткість контактної системи;
S(t) - хід рухомого контакту, отриманий на підставі розрахунку динаміки
актуатора при його нормальному спрацьовуванні

Частина даних, таких як F0, c, m - задана, а частина даних, таких як S(t), V,
Fdef, Fd - визначалася з розрахунку динаміки бістабільного актуатора і розв'язання
контактної задачі теорії пружності. Значення сили

деформації враховує

деформацію контактів вимикача. Результати розрахунку після обробки даних
методом найменших квадратів дозволили отримати для сили деформації наступне
співвідношення, яке може бути записано (3.20):

Fdef  2.88  108  x (t ) ,
де x (t) - рух рухомого контакту.

(4.1)
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Демпфуюча сила визначалася на підставі [220, 238, 242, 244, 245] і формул
(3.5 - 3.13) з рівняння:

Ku  1  e


(  T )
m

,

(4.2)

де Ku - коефіцієнт удару, що характеризує втрату енергії при ударі для мідних
контактів [248];
 - коефіцієнт демпфірування;
m - маса рухомого контакту;
T - період коливань контакту.

Період коливань був розрахований на підставі маси контакту по
співвідношенню:

T

2
.
c1
m

(4.3)

Рівняння руху рухомого контакту в момент першого дотику із нерухомим
контактом, може бути в цьому випадку записано в вигляді (вплив відскоку на рух
актуатора незначний):

d 2 x (t )
dx(t )
m
 
 c  x(t )  Fdef ( x (t ))  F0  c  S (t ) .
2
dt
dt

(4.4)

 Fdef ( x (t )), x  0
, x (t )  0
.
Fdef ( x )  
,  
0
,
x
(
t
)

0
0
,
x
(
t
)

0



(4.5)

де
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Умова (4.5) означає відсутність взаємодії контактів при відскоку. Всі
складові в (4.4 - 4.5) були описані вище. Для однозначності розв'язання система
(4.4 - 4.5) повинна бути доповнена початковими умовами:

x (0)  0,
,
dx(0)
V ,
dt

(4.6)

де V - швидкість замикання контактів.

Початкові дані для розрахунку:
m = 0,8 кг -маса рухомого контакту;
c1 = 2,88108 Н / м - еквівалентна жорсткість контактної системи;
c = 2,0105 Н / м - жорсткість контактної пружини;
 = 5562,9 кг / с - коефіцієнт демпфірування;
F0 = 2103 Н - початкове контактне натискання;
S(t) м - апроксимація залежності ходу актуатора на величині провалу
контактів, отримана на підставі розрахунків розділу два.

Результати розрахунків у вигляді графіків представлені на рис. 4.2 - 4.4, а в
додатку А наведена програма розрахунку.
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0.01

x10-2, м
V=1,0

Область контакту

0.005

-0.005

Область відскоку

-0.01

V=1,5
-0.015

V=2,0
-0.025

V=2,3
0.0

0.5
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t10-3,с
1.5

2.0

2.5

Рисунок 4.2 - Параметри відскоку рухомого контакту при різних початкових
швидкостях замикання в функції часу

V, м/с
2.0
1.5

V=1,0

V=2,0

1.0
0.5
0.0
-0.5

V=1,5

-1.0

V=2,3

t10-3,с
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Рисунок 4.3 - Динаміка зміни швидкості руху рухомого контакту при вібрації при
різних початкових швидкостях замикання в функції часу

Характер вібрації контактів досить складний, але час вібрації не перевищує 2
мс (рис.4.2), що відповідає технічним вимогам до вакуумних камер.
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F, Н

V=2,3
V=2,0
V=1,5

V=1,0

t, с

Рисунок 4.4 - Динаміка зміни сили деформації при різних
швидкостях замикання контактів

На підставі проведених розрахунків можна розрахувати сумарний час
відскоку контакту, яке грає істотну роль в надійності роботи контактів. У табл. 4.1
наведені значення сумарного часу відскоку контактів в залежності від швидкості
їх замикання для контактної системи, що розраховується (не більше 2 мс по
технічним вимогам).

Таблиця 4.1 - Сумарний час відскоку контактів в функції кінцевої швидкості
V, м/с

0

1

1,5

2

2,3

t , с

0

310-4

6,610-4

9,410-4

11,510 -4

Апроксимація даних методом найменших квадратів дозволила визначити
аналітичну залежність сумарного часу відскоку контактів в функції швидкості у
вигляді, що показано на рис. 4.5:
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t  6 106  2,02 104 V  1,4  104 V 2 ,

(4.7)

де t - сумарний час відскоку контактів;
V - швидкість замикання контактів.

t , с

Рисунок 4.5 - Залежність часу сумарного
відскоку

від

швидкості

замикання

контактів:
суцільна лінія - апроксимуюча крива;
точки - розрахункові дані
V, м/с

За значенням сумарного часу відскоку контактів можна судити про їх знос
при вмиканні. Однак для оцінки значень області зварювання контактів необхідно
мати інформацію про тривалість кожного з відскоків і їх чисельності. Такі дані
отримані на підставі розрахунків (4.4 - 4.6) і рис. (4.2 - 4.3).

Таблиця 4.2 - Час відскоку контактів в залежності від швидкості їх замикання
Початок
1

го

Кінець
1

го

відскоку відскоку
V, m/s

t1, s

t2, s

Початок
2

го

Кінець
2

го

Час
Тривалість1

го

2 го

відскоку

відскоку

відскоку

відскоку

t3, s

t4, s

t01, s

t02, s

2,3

1,8510 -4 9,5510 -4

1,11510-3

1,49510 -3

7,710-4

3,810-4

2,0

1,8510 -4 8,5510 -4

1,05510-3

1,32510 -3

6,710-4

2,710-4

1,5

1,8510 -4 6,7510 -4

8,85E-04

1,05510 -3

4,910-4

1,710-4

1,0

1,9510 -4 4,9510 -4

0,0

0,0

3,010-4

0,0
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Результат обробки даних табл. 4.2 методом найменших квадратів
показано на рис. 4.6. Апроксимуючі функції в діапазоні швидкості (1 - 2,3) м / с
для першого і другого відскоків мають вигляд:

t01  1,185  104  4,43  104  V  2,454  105 V 2
t02  3,24  104  3,5  104 V  2,114  105 V 2

,

(4.8)

де t0 - час відскоку в секундах;
V - швидкість замикання в м / с.

t, с

Рисунок 4.6 - Залежність часу першого
1

та

другого

відскоків

від

кінцевої

швидкості замикання контактів:
1 - час першого відскоку;

2

2 - час другого відскоку
V, м/с

4.2. Математична модель динаміки плавлення контактної поверхні при вібрації
контактів і визначення можливої сили зварювання контактів при вмиканні

Як було сказано вище, для розв'язання задачі по визначенню максимально
можливої сили зварювання контактів необхідно визначити радіус еквівалентної
розплавленої області, що виникає при горінні електричної дуги в процесі
деренчання контактів.
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При розрахунках такого роду приймають припущення [247, 250, 251,
254, 255, 258]:
- під час горіння короткої дуги теплова потужність, що вводиться в контакт,
визначається струмом і еквівалентним приелектродним падінням напруги;
- розглядається анодна дуга з однією еквівалентною опорною плямою;
- теплова потужність дуги входить в зону, що має температуру
випаровування контактного матеріалу;
- внутрішніми об'ємними джерелами тепла можна знехтувати, через їхню
малість у порівнянні з поверхневим джерелом (електрична дуга).
Розрахункова теплова модель в сферичній системі координат показана на
рис. 4.7.

q(t)

(t)

(t)
Рисунок 4.7 - Розрахункова теплова модель в сферичній системі координат:
де q(t) - вхідний тепловий потік, який визначається електричною дугою;
(t) - рухома межа фронту кипіння контактного матеріалу;
(t) - рухома межа фронту плавлення

Система диференційних рівнянь, що описують тепловий стан в сферичної
системі координат [256, 257]:
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(4.9)

де c - теплоємність;
 - питома щільність речовини для рідкої і твердої фази;
 - теплопровідність для рідкої і твердої фази речовини;
1 - температура області розплаву;
2 - температура твердої фази.

Теплофізичні параметри в (4.9) приймалися усередненими для кожної з
розглянутих областей. Було встановлено, що рекомендовані в якості розв'язання в
[256, 257] функції виду erf (x) дають рішення, що не відповідає фізичному змісту
задачі при зменшенні потужності поверхневого джерела тепла (зменшення струму,
замикання контактів і т. п.).
Тому для розв'язання задачі (4.9) були обрані функції:


r
erfc
 2  a1 
1  C1  C 2 
r

r
erfc
 2  a2 
2  C 3  C 4 
r
де ai 



t 
;
,



t 

i
- коефіцієнт температуропровідності речовини;
ci   i

erfc - спеціальні функції.

Можна переконатися, що функції (4.10) є рішенням (4.9):

(4.10)
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(4.12)

Таким чином, функції (4.10) дійсно є рішенням (4.9). Для визначення
невідомих постійних (С1 - С4) необхідно скористатися граничними умовами:

1 ((t ))  k , 1 ((t ))   p ,
2 ((t ))   p , 2 ()  0
де k - температура кипіння матеріалу;
p - температура плавлення;
0 - температура віддаленої області.

.

(4.13)
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Підстановка (4.10) в (4.13) дає можливість отримати значення констант через
невідомі рухливі границі фронтів випаровування і плавлення контактного
матеріалу, які можуть бути визначені на підставі рівнянь теплового балансу на
кордоні розділу середовищ:

1 ((t ))
d(t )
 U e (t )  i (t )




Q



0
l
i
l
2
 2    (t )
r
dt
,



(

(
t
))


(

(
t
))
d

(
t
)
   1
 h  2
 Qp   h 
0
 l
r
r
dt

(4.14)

де Ue(t) - еквівалентне анодне приелектродне падіння напруги в моменти часу
горіння електричної дуги;
i(t) - струм контактів;
Qi - прихована теплота випаровування матеріалу;
Qp - прихована теплота плавлення матеріалу.
Рівняння (4.14) являє собою систему диференційних рівнянь що до рухомих
фронтів випаровування і плавлення і повинні бути доповнені початковими
умовами, визначеними на підставі розрахунку діаметра рідкого мостика в момент
його розриву [258]. Загальний вигляд отриманих диференційних рівнянь:
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де ,  - усереднена за об'ємом питома щільність і теплопровідність рідкої (l) і
твердої (h) фаз речовини.

Початкові умови:

(0)  0 ; ( 0)   0 .

(4.16)
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Умови (4.16) мало впливають на наступні значення радіусів, що
визначаються потужним поверхневим джерелом тепла. Для розрахунку зони
плавлення необхідні теплофізичні параметри міді приймаються усередненими для
кожної із зон і можуть бути отримані з довідників [259].
Для визначення значення коефіцієнта теплопровідності рідкої фази
необхідно скористатися законом Відемана – Франца - Лоренца [258, 260], згідно з
яким:

(T p )  (T p )  L  T p ,

(4.16а)

де (T p ) - питомий електричний опір матеріалу при температурі плавлення з
урахуванням його стрибка при фазовому переході [261];

 (T p ) - коефіцієнт теплопровідності рідкої фази;

L - постійна Лоренца, 2,47  108

W 
;
0
K2

Tp - температура плавлення міді.

З (4.14 - 4.15) випливає, що для розрахунку області плавлення матеріалу
необхідно визначити часові залежності напруги і струму дуги. Для визначення
часу горіння дуги при вмиканні використовувалися результати розрахунку вібрації
контактів (табл. 4.2). Цілком очевидно, що дуга буде горіти в моменти відскоку
контактів, однак, виходячи з експериментальних даних і розрахункових значень
[247, 248, 250, 251, 258], час горіння дуги на контактах дорівнює (0,3 - 0,7) від часу
відскоку.
Вибравши найбільший коефіцієнт і прийнявши за нуль час початку першого
відскоку, можна отримати графіки часової залежності напруги дузі на контактах
табл. 4.3 і рис. 4.8. Що стосується величини еквівалентної напруги на короткій
анодної дузі, то це значення для міді дорівнює 12,4 В [255].
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Таблиця 4.3 - Часова залежність напруги дуги на контактах.
t0

t1

t2

t3

0 5,390010-4

6,990010-4

9,650010-4

0 4,690010-4

6,690010-4

8,580010-4

0 3,430010-4

5,530010-4

6,720010-4

0 2,100010-4 Немає відскоку Немає відскоку

Ud

Рисунок 4.8 - Часова залежність напруги
на дузі при вібрації контактів, де ti
відповідають значенням табл. 4.3
t
t0

t1

t2

t3

Форма струму, при вмиканні контактів на коротке замикання, визначалася з
розв'язання диференційного рівняння перехідного процесу в однофазному
електричному колі:

di(t )

 Re  i (t )  U m  sin(   t  )
 Le 
,
dt

i (0)  0
де Le - індуктивність розсіювання;
Re - активний опір;
 - фаза вмикання.

(4.17)
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Параметри (Le, Re) визначалися виходячи з значення струму короткого
замикання 100 кА [262] і значенні коефіцієнта потужності рівному 0,3 згідно
технічних вимог. У розрахунках враховувався той факт, що на величину відскоку
контактів впливають тільки механічні параметри матеріалу [254]. На рис. 4.9
наведені криві струму короткого замикання в залежності від фази вмикання, яка
істотно впливає як на максимальне значення струму короткого замикання, так і на
швидкість його зростання.

I, A

180000

=/6

160000
140000
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120000
100000

=/2

80000
60000

=0

40000
20000

t, с
0

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007

Рисунок 4.9 - Форма та амплітуда струму короткого замикання в залежності від
фази вмикання

З графіків (рис. 4.9) і табл. 4.3 видно, що найбільш несприятливими є фази
вмикання (60 - 90) електричних градусів, так як швидкість наростання струму
максимальна і відскік контактів відбуватиметься при більших значеннях струму,
ніж в інших випадках.
На підставі розв'язання рівняння (4.17), даних табл. 4.3 (рис. 4.8) були
вирішені рівняння (4.15) і розраховані сили зварювання, виходячи зі знайденого
значення радіуса плавлення і межі міцності на розрив міді [263]. Величини
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максимального значення радіуса плавлення при відскоку і можливої сили
зварювання в залежності від швидкості замикання контактів при значенні струму
100 кА наведені в табл. 4.4, табл. 4.5.

Таблиця 4.4 - Значення максимального радіуса плавлення в залежності від
швидкості замикання контактів і фази вмикання при значенні струму 100 кА.
, електричні градуси
V, м/с

0

30

60

90

2,3

0,7610-3 1,2310-3 1,4010-3 1,4310 -3

2

0,6610-3 1,0910-3 1,2610-3 1,2910 -3

1,5

0,5110-3 0,9010-3 1,0410-3 1,0710 -3

1

0,2710-3 0,5710-3 0,6710-3 0,7010 -3

Таблиця 4.5 - Значення максимальної сили зварювання в залежності від швидкості
замикання контактів і фази вмикання при струмі 100 кА.
, електричні градуси
V, м/с
2,3

0

30

60

90

445,99 1165,11 1520,77 1590,79

2

338,37

930,90

1223,43 1285,58

1,5

206,40

629,92

837,75

886,91

1

57,61

257,66

353,61

380,84

Дані табл. 4.4 і табл. 4.5 показані на рис. 4.10.
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Рисунок 4.10 - Залежність радіусу плавлення і сили зварювання від швидкості
замикання контактів і фази вмикання при струмі вмикання 100 кА
а) - радіус плавлення;
б) - сила зварювання

Як випливає з отриманих результатів, максимально можлива сила
зварювання контактів (1591 Н) менше величини початкового контактного
натискання, яка дорівнює 2000 Н. Це дає право зробити висновок про нормальну
роботу вимикача при вмиканні його на струм короткого замикання згідно з
технічними вимогами.
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Надалі,

розраховувалася

залежність

максимально

можливої сили

зварювання контактів в функції діючого значення струму вмикання за умов:
- швидкість наростання струму в колі максимальна (струм відразу ж
виходить на стале значення);
- швидкість замикання контактів максимальна і дорівнює 2,3 м / с, що
передбачає максимальний час вібрації контактів.
На рис. 4.11 показані значення зміни радіуса плавлення і сили зварювання в
залежності від величини діючого значення струму вмикання.
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Рисунок 4.11 - Радіус розплавленої зони і сили зварювання в залежності від струму
вмикання:
а) - радіус плавлення;
б) - сила зварювання
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Динаміка зміни області плавлення в процесі вібрації контактів при
максимальному значенні струму 100 кА, що вмикається, в залежності від фази
вмикання і максимальної швидкості замикання контактів при коефіцієнті
потужності рівному 0,3 показана на рис. 4.12.

=/2

r, мм

r, мм
V=2,3 m/s

=/3

V=2,0 m/s

=/6

V=1,5 m/s

=0
V=1,0 m/s

t, с

t, с

б

а

Рисунок 4.12 - Динаміка області плавлення в залежності:
а) - від фази вмикання при фіксованій швидкості замикання контактів (2.3 м / с);
б) - від швидкості замикання контактів при фіксованій фазі
(90 електричних градусів)

Динаміка областей випаровування і плавлення при фіксованій швидкості і
фазі вмикання показана на рис. 4.13.
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r, мм
(t)
(t)

Рисунок 4.13 - Динаміка областей
випаровування і плавлення при
фіксованій швидкості замикання і фазі
вмикання

t, с

Програма розрахунку областей і сили зварювання приведена в додатку Б.
Отримані дані дозволяють стверджувати, що під дією спроектованого
актуатора навіть при найнесприятливіших умовах замикання контактів сила їх
зварювання (1590 Н) не перевищує початкової сили контактного натискання (2000
Н). Отже, буде мати місце надійна робота вимикача для всього діапазону
швидкості руху якоря актуатора.
Набагато небезпечніша є так звана вторинна вібрація контактів, викликана
помилками при проектуванні актуатора і яка спостерігалася на деяких дослідних
зразках. Полягає це явище в "зависанні" актуатора, або в нечіткому його
спрацьовуванні, яке проявляє себе в коливальному характері струму котушки і
русі якоря. Такий режим роботи є неприпустимим і вимагає ретельного аналізу
фізичних явищ, що відбуваються, з метою усунення недоліків. Причому, аналіз
цього явища можливий тільки на базі мультифізичної моделі, що пов'язує
електромагнітні процеси в нелінійному рухомому середовищі, що проводить
електричний струм, з рівняннями електричного кола і механіки.
Як приклад вторинної вібрації контактів було розглянуто варіант вмикання
актуатора на конденсатор, заряджений до напруги 220 В. Ємність конденсатора
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дорівнювала 10000 мкФ. Дані розрахунку наведені на рис. 4.14 - 4.17.
Розрахунок проводився для конструкції актуатора з внутрішнім якорем по
мультифізичним моделям, наведеними у другому розділі. Так як всі розрахунки
базуються на рівняннях поля (відсутні різного роду припущення і наближення), то
отримані характеристики є результатом "наскрізного" розрахунку.
На рис. 4.14 приведено сумарне значення струму кола при підключенні двох
котушок до конденсатору (форсований режим).

25 I, IAA
20
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Рисунок 4.14 - Струм котушок

Як випливає з рис. 4.14, ясно видно коливальний характер зміни струму
кола, що свідчить про зміну швидкості руху якоря, що і підтверджується
наступним графіком (рис. 4.15).
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Рисунок 4.15 - Зміна швидкості якоря в процесі вмикання актуатора

Як випливає з рис. 4.15, має місце зворотно-поступальний рух якоря з
подальшим його "зависанням" в районі 0,08 с (нульове значення швидкості), що
підтверджується графіком шляху в залежності від часу (рис. 4.16).
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Рисунок 4.16 - Часова залежність ходу якоря

Якщо врахувати, що хід якоря до моменту замикання контактів дорівнює 13
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мм, а кінцеве значення ходу дорівнює 17 мм, то з рис. 4.16 видно зворотнопоступальний рух якоря з явним його "зависанням" в момент торкання контактів з
подальшим вмиканням. Наприкінці, на рис. 4.17 наведено графік сумарної сили,
що діє на якір актуатора.
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Рисунок 4.17 - Значення сумарної сили, що діє на якір актуатора

Стрибкоподібна зміна сумарної сили є підтвердженням процесу виникнення
вторинної вібрації контактів.
Таке явище (вторинна вібрація контактів) є надзвичайно небезпечним для
вимикача, особливо при його вмиканні на струм короткого замикання. Як
випливає з отриманих розрахунків рис. 4.14 - 4.17, початок першого відскоку
відбувається через час 11,6 мс після замикання контактів при його тривалості 6,3
мс (рис. 4.9). В цьому випадку зварювання контактів при подальшому їх замиканні
неминуче, що призведе до серйозної аварійної ситуації в електричному колі.
Оцінити значення енергії, що виділяється на контактах при первинної та вторинної
вібрації контактів можна по рис. 4.18 (енергія пропорційна відповідним площам S1
і S2). Розрахунки показують, що в разі вторинної вібрації енергія, що виділяється
на контактах, збільшується в 38,4 в порівнянні з енергією, що виділяється при
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первинній вібрації контактів.
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Рисунок 4.18 - Співвідношення енергії, що виділяється на контактної поверхні при
первинній (S1) і вторинній (S2) вібрації контактів

Отже, в процесі проектування актуатора необхідно враховувати можливість
появи вторинної вібрації контактів, яка може бути виявлена і усунена тільки на
базі розглянутої вище мультифізичної моделі.

4.3. Застосування гідравлічних демпферів для зменшення швидкості
зіткнення контактів

Як було показано в розділі 1, на ринку вакуумних вимикачів середніх напруг
найбільш перспективними конструкціями є вимикачі з бістабільним актуатором,
параметри яких досліджені вище. Характерною особливістю роботи таких
актуаторів є відсутність протидіючих сил (за винятком сил тертя) на більшій
частині шляху якоря (протидіюча сила з'являється в момент дотику контактів).
Така особливість протидіючою характеристики призводить до того, що швидкість
руху контактів в момент замикання досить велика і може досягати 2,3 м / с, що
показано в попередніх розділах роботи. З огляду на значні маси, що рухаються,
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можна показати (рис. 4.4), що в системі будуть виникати значні динамічні
механічні напруження. Відомо, що такі напруження пропорційні квадрату
швидкості руху системи [245]. Тому, доцільно розглянути питання про зниження
швидкості замикання контактів за допомогою рідинного демпфера, які широко
застосовуються у військових і цивільних пристроях для зменшення динамічних
навантажень. Виходячи з графіків (рис. 4.1, рис. 4.2, рис. 4.4) можна припустити,
що збільшення сили демпфування на етапі руху контактів до моменту їх
замикання дозволить зменшити швидкість зіткнення контактів.
На рис. 4.19 схематично показана конструкція приводу вакуумного вимикача
з рідинним демпфером.

1

Рисунок 4.19 - Кінематична схема

2
7

3

вимикача з демпфером:
1 - нерухомий контакт;
2 - рухомий контакт;
3 - тяги;

4

4 - якір;

5
6

5 - котушки;
6 - постійні магніти;
7 - рідинний демпфер

Конструкція рідинного демпфера відносно проста і являє собою металевий
циліндр, в якому рухається поршень. Між поршнем і циліндром є кільцевий
проміжок. При русі поршня в'язка рідина, проходячи через проміжок за рахунок
сил тертя істотно збільшує опір руху поршня.
Метою даного підрозділу є:
- оцінка можливості зниження швидкості замикання контактів за рахунок
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рідинного демпфера;
- оцінка впливу демпфера на параметри вмикання актуатора.
Завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети:
- розрахувати силу опору руху поршня в залежності від величини проміжку
між поршнем і корпусом демпфера і швидкістю руху поршня;
- розрахувати динаміку руху актуатора при різних величинах сили демпфера.
Розрахунок проводився на підставі розв'язання рівнянь Нав'є - Стокса (4.18),
причому, рух поршня замінювався еквівалентною швидкістю руху оточуючої його
рідини.

В

якості

розрахунках не

рідини

використовувалося

трансформаторне

враховувалися теплові процеси, пов'язані з

масло.

У

нагріванням

середовища за рахунок сил внутрішнього тертя.
Розміри демпфера: внутрішній діаметр циліндра - 12 мм; висота циліндра 30 мм; висота поршня - 8 мм. Проміжок між поршнем і циліндром був змінною
величиною.
Розрахункове рівняння Нав'є - Стокса [237]:
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u  0

(4.18)


де u - вектор швидкості;
 - щільність;
p - тиск;
 - в'язкість;
U - потенційна енергія об'ємних сил (як правило, сили тяжіння).

Початкові умови - нульові. На вході задавалася швидкість потоку; на виході
- тиск, рівний атмосферному; на поверхні стінок і поршня нульова швидкість.
У розрахунках враховувалася залежність щільності і динамічної в'язкості
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трансформаторного масла від температури. Результат наведено на рис. 4.20.

R104, Н

param2, м/с

а

б
Рисунок 4.20 - Поле швидкостей рідини (а) і сила опору (б)
руху в залежності від швидкості руху поршня для значення

кільцевого проміжку рівного 0,01 мм, де param = 0; 0,1; 0,2; ... 0,9; 1

На рис. 4.20 стрілками показано розподіл швидкостей потоку рідини при
обтіканні поршня і сила опору руху в залежності від швидкості потоку для
проміжку 0,01 мм.
Розрахунки проводилися для трьох величин робочих проміжків: 0,2; 0,15; 0,1
мм. Сила опору руху розраховувалася як інтеграл від тиску по верхній і нижній
поверхнях поршня з урахуванням в'язкості:
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R      n     u  n     u   n (  u )   p  n   dS ,
3
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де R - протидіюча сила;

n - вектор зовнішньої нормалі;
S - поверхня інтегрування.

Результати

розрахунків

добре

апроксимуються

методом

найменших

квадратів. Аналітичні залежності протидіючих сил для значень проміжків (0,2 мм;
0,15 мм; 0,1 мм):

R1   71,1  V  230,0 V 2  sign(V )
R2  190,7  V  541,0  V 2  sign(V ) .

(4.19)

R3  643,8  V  1812,6 V 2  sign(V )
де V - швидкість руху поршня;
sign - сигнальна функція.

На рис. 4.21 показаний приклад апроксимації для проміжку 0,15 мм.
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Рисунок 4.21 - Апроксимація

1500

протидіючої сили:
1000

точки - результати розрахунку;
суцільна лінія - апроксимація
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Результати апроксимації протидіючих сил в залежності від проміжку
показані на рис. 4.22.
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Рисунок 4.22 - Залежність
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Розрахунок руху якоря актуатора проводився на підставі розглянутих раніше
рівнянь електромагнітного поля, електричного кола і рівнянь руху з тією лише
відмінністю, що в рівняннях руху враховувалася протидіюча сила демпфера (4.19),
що залежить від швидкості руху якоря.

d ( v (t ))
 dm( z (t ))
2

v
(
t
)

m
(
z
(
t
))

 Q ( z (t ))  P ( z (t ))  R( v (t ))
 dz (t )
dt

 d ( z (t ))
 v (t )
.

dt

 z (0)  z0 , v (0)  v0


де z (t ) - шлях якоря.

(4.20)
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Результати розрахунку для різних значень протидіючих сил (4.19) наведено
на рис. 4.23.
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Рисунок 4.23 - Залежність швидкості руху якоря актуатора в функції сили
демпфування

Як випливає з рис. 4.23, демпфуванням вдалося знизити швидкість руху
якоря в момент зіткнення контактів з 2,51 м / с до 1,11 м / с, що дозволяє більш ніж
в 5 разів зменшити енергію удару і динамічні навантаження на систему. Час
вмикання при всіх інших рівних умовах, зростає з 27 до 40 мс, що є допустимим
для таких конструкцій. Зменшивши робочий проміжок до 0,01 мм можна ще більш
істотно знизити швидкість замикання контактів. Дане положення було перевірено
теоретично.
Результати розрахунку динаміки актуатора наведені для двох режимів:
- відсутність демпфера;
- проміжком між поршнем і корпусом 0,01 мм.
На рис. 4.24 показана часова залежність швидкості руху якоря для
зазначених вище режимів.
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Рисунок 4.24 - Часова залежність швидкості руху наведеної маси якоря:
1 - без демпфування;
2 - з демпфером, робочий проміжок 0,01 мм

Як випливає з рис. 4.24, швидкість контактів в момент зіткнення вдалося
зменшити більш ніж в сім разів, що знижує кінетичну енергію удару майже в 50
разів. Крім того, істотно зменшена швидкість удару самого якоря актуатора, що
так само є позитивним результатом. Час вмикання при цьому зріс з 25 мс до 86 мс.
Позитивний результат демпфування позначається так само і на динамічній тяговій
характеристиці актуатора, показаної на рис. 4.25.
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Рисунок 4.25 - Залежність динамічної тягової характеристики в функції часу:
1 - без демпфування;
2 - з демпфером, робочий проміжок між стінкою і поршнем 0,01 мм
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4.25,

в разі демпфування

динамічна

тягова

характеристика наближається до статичної характеристиці. Підтвердженням
цьому служать значення струмів в котушках актуатора, показані на рис. 4.26.
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Рисунок 4.26 - Значення струмів в котушці вмикання (1) і котушці
вимикання (2) актуатора:
а) - без демпфера;
б) - з демпфером
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Як випливає з рис. 4.26, в разі демпфування струм в котушках по формі
ближче до струм сталого значення і більше по величині, ніж в перехідному
режимі, що й обумовлює великі значення тягової сили.
На рис. 4.27 показані всі сили, що діють на якір.
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Рисунок 4.27 - Сили, що діють на якір актуатора:
1 - електромагнітна сила мінус сила контактних пружин;
2 - сила демпфування;
3 - сумарна сила

Отже, демпфірування є ефективним способом зниження

швидкості

замикання контактів і може істотно зменшити брязкіт контактів при вмиканні, але
час вмикання також зростає, хоча і залишається в допустимих межах.

4.4. Теоретична оцінка температури контактної поверхні при наскрізному
струмі короткого замикання

Однією з вимог технічних вимог при проектування вакуумних вимикачів
середніх напруг є умова термічної стійкості. Ця умова полягає в нормальному
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функціонуванні апарату після проходження через його контакти апріорі
заданого струму короткого замикання протягом певного проміжку часу. Згідно
роботі [23], при цьому може спостерігатися зварювання контактів, сила якого
починає позначатися на роботі вимикача при досягненні температури контактної
поверхні значення температури розм'якшення (рекристалізації). Найбільші
значення сили зварювання виникають при нагріванні контактної поверхні до
температури плавлення. Як вказується в [23], точний розрахунок сил зварювання
практично неможливий через статистичний характеру процесу. Наближені оцінки
сил зварювання, виходячи з припущення про наявність розплавленої області на
частини контактної поверхні, були проведені в [20, 258]. Однак теоретичні дані не
завжди узгоджуються з експериментальними, наведеними на рис. 4.28 [23], з яких
випливає, що при струмі 10 кА і контактному натисканні F = 100 Н сила
зварювання F0 буде 10F, а при F = 1000 Н сила зварювання F0 буде 0,1F.
Отже, у другому випадку привід апарату з легкістю розірве контакти, що
зварилися, а в першому - ні. Така відмінність у значенні сили зварювання можна
пояснити тим, що в разі значних контактних натискань зварювання плавленням
відсутнє за рахунок зміни величини контактної поверхні. Отже, сила контактного
натискання повинна вибиратися з умови F = I кА100 Н / кА, [23].

Рисунок 4.28 - Залежність величини
сили зварювання від величини
контактного натискання

F
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Розрахунки в роботах [20, 258] проведені за умови існування на
контактної поверхні області розплаву і не описують процес розм'якшення
матеріалу і збільшення розмірів контактної площадки без процесу плавлення.
Зважаючи на складність процесу, це питання розглянуто в літературі недостатньо
повно, а літератури по дослідженню цієї проблеми явно недостатньо. У зв'язку з
цим, теоретична оцінка температури нагріву контактної поверхні в залежності від
величини струму, часу його протікання і величини сили контактного натискання є
актуальною.
Мета даного підрозділу - розробка мультифізичної моделі термічної
стійкості вимикача при наскрізному струмі короткого замикання при заданому
значенні сил контактного натискання і часу протікання струму.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні задачі:
1) на підставі рівнянь теорії пружності та рівняння теплопровідності
розрахована значення площі контакту в функції температури контактної поверхні;
2) визначено еквівалентний радіус області контакту;
3) визначена температура контактної поверхні з урахуванням нагріву
струмом віддаленої від контактної площадки області тіла контакту.
Припущення, прийняті в розрахунку:
1) вид контакту - лінійний;
2) так як постійна часу нагріву контактної поверхні мала (0,1 мс) [23], то її
температура в адіабатичному режимі "миттєво відстежує" зміну струму;
3) модуль пружності є лінійною функцією температури.
Вид контактної поверхні показан на рис. 4.29.
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Рисунок 4.29 - Вид контактної поверхні

Відповідно до робіт [237, 238, 258], система рівняння теорії пружності і
теплопровідності мають вигляд:



  ()  G ()   div u     G ()  u   0;

(4.21)

  (k ()    )  0,

де , G - коефіцієнти, що залежать від модуля пружності (який лінійно змінювався
в залежності від температури) і коефіцієнта Пуассона,

u - вектор переміщень;
k - коефіцієнт теплопровідності;
 - температура.

Рівняння (4.21) повинні бути доповнені умовами на границі - фіксація однієї
границі і навантаження на інший, температурою на контактної поверхні і на
віддаленій границі. Розрахунок був проведений за таким алгоритмом:
при фіксованій силі контактного натискання визначалася площадка контакту
і розподіл питомого тиску при ряді температур, що задаються на контактній
поверхні в частках температури плавлення;
визначався

еквівалентний

радіус

контактної

площадки,

визначалася

температура контактної поверхні з урахуванням нагріву тіла контактів струмом
короткого замикання.
Результати розрахунків питомого контактного тиску в циліндричній системі
координат при силі контактного натискання в 2000 Н в залежності від температури
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контактної поверхні для мідних контактів наведені на рис. 4.30.
Так як в циліндричній системі координат контактна поверхня являє собою
кільце, то для подальших розрахунків вона була перетворена в еквівалентну
кругову поверхню з радіусом aе(), зміна якої в залежності від температури і сили
контактного натискання наведені на рис. 4.32.

8
 10 ,Пa

0

0,95

r, м
Рисунок 4.30 - Зміна питомої тиску і радіусу площі контакту в залежності від
температури контактної поверхні в частках температури плавлення
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Рисунок 4.32 - Залежність еквівалентного радіуса контактної
площадки від її температури і сили контактного натискання

Відомо [258], що в області стягування ліній струму питомий електричний
опір змінюється за законом:

 2

   s  1       s  ,
 3


(4.22)

де  - питомий електричний опір;
 - температурний коефіцієнт питомого опору;
 - температура;
s - довідкове значення температури.

В цьому випадку, значення контактного опору буде змінюватися по
залежностям, показаним на рис. 4.33.
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Рисунок 4.33 - Залежність перехідного контактного опору від
температури поверхні і сили контактного натискання

Для визначення температури нагріву контактної поверхні скористаємося
відомим рівнянням [265]:

  (t )  273 
I L
 
arccos 0
,
 m (t )  273  4  k  (m (t ))  ae (m (t ))

(4.23)

де 0(t) – температура віддаленої від контактної поверхні точки;
m(t) – температура контактної поверхні;
I – діюче значення струму;
L – постійна Лоренца;
k – коефіцієнт теплопровідності;
a e – еквівалентний радіус площі контакту.
Для підвищення точності розрахунків, теплопровідність в (4.23) визначалася
на підставі закону Відемана – Франца – Лоренца:
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k (m (t )) 

L  (m (t )  273)
.
(m ( t ))

(4.24)

Для визначення температури контактної поверхні по (4.23), необхідно
визначити 0(t) - температуру віддаленої від контактної поверхні області при
струмі короткого замикання. Для цього будемо виходити з того, що значення
наскрізного струму короткого замикання - 20 кА, а час його протікання - 3 с
(згідно технічних вимог). У цьому випадку режим нагріву можна вважати
адіабатичним. Перевірка показує, що навіть при коефіцієнті тепловіддачі з
поверхні 50

Вт
, різниця температур буде не більше 1 градуса в порівнянні з
м 2 0 С

адіабатичним режимом.
Тоді, рівняння нагріву запишеться у вигляді:

d0 (t )

 j 2   s  1    0 (t )   s 
c  
dt
,

  ( 0)  
 0
u

(4.25)

де c - теплоємність;
 - питома щільність матеріалу;
j - щільність струму віддаленої ділянки;
u - стале значення температури в номінальному режимі;
s - довідкове значення температури.

Розв'язання рівняння (4.25) відомо:
  j 2  s t 

c 



1
0 (t )     s  e 


1


  u    s  .




(4.26)

Згідно літературі [185], температура контактної системи вакуумного
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вимикача в тривалому режимі роботи дорівнює (98 - 100) 0С. Це значення і
визначає стале значення температури в (4.26).
На

підставі

отриманих

співвідношень

був

проведений

розрахунок

температури поверхні контактів по (4.23) з урахуванням (4.26) для сили
контактного натискання 2000 Н, струмі 20 кА при часі його протікання 3 с.
Проведений розрахунок показує, що температура контактної поверхні в цьому
випадку становить 290 0С і практично дорівнює температурі рекристалізації, при
цьому 207 0С припадають на температуру віддаленої від поверхні точки 0(t), що
свідчить про істотний вплив температури струмопроводу на температуру
контактної поверхні в режимі протікання наскрізних струмів короткого замикання.
На рис. 4.34 показано значення температури контактної поверхні в функції
струму при фіксованому часі його протікання через контактну поверхню.
Як випливає з рис. 4.34, при токах понад 20 кА температура контактної
поверхні істотно зростає і при струмі 35 кА досягає температури плавлення.
Причому, збільшення контактного натискання мало впливає на максимальне
значення температури. На рис. 4.35 наведені залежності температури контактної
поверхні в функції струму при різних контактних натисканнях.
Значно більшою мірою на температуру контактної поверхні впливає перетин
провідників, що підводять струм.
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m,0C

I, kA

Рисунок 4.34 - Залежність температури контактної поверхні від наскрізного
струму короткого замикання через 3 секунди при контактному
натисканні 2 кН
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m, 0С
Fk =2000 Н

Рисунок 4.35 - Температура
контактної поверхні в залежності від

Fk =2500 Н
Fk =3000 Н

струму і контактного натискання
через час 3 секунди

Fk =3500 Н
I, kA

На рис. 4.36 показана залежність температури контактної площадки в
функції еквівалентного діаметра тіла контакту при контактному натисканні 2000 Н
і струмі 33 кА за час 3 с.
m, 0С

Рисунок 4.36 - Температура
контактної поверхні в залежності від
діаметра струмопроводу при струмі
33 кА за час 3 секунди

D, мм
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Як видно з рис. 4.36, збільшення діаметра струмопроводу з 20 мм до 40 мм
зменшує температуру контактної поверхні з 810 0С до 356 0С. З рис. 4.36 так само
випливає, що ефективність зниження температури контактної поверхні зі
збільшенням діаметра більше 27 мм, істотно зменшується.
Розроблена мультифізична модель дає можливість оцінити температуру
нагрівання контактної поверхні вакуумного вимикача для параметрів, заданих в
технічних вимогах: струм короткого замикання 20 кА; час - 3 секунди; кінцеве
контактне натискання - 2,5 кН (вибрано з запасом).
В цьому випадку, виходячи з рис. 4.35, випливає, що при заданих
параметрах, температура контактної поверхні буде не більше 300 0С (в 3 рази
менше температури плавлення і менше температури "холодного" зварювання), що
дозволяє зробити висновок про відповідність параметрів контактної системи
(розміри, контактне натискання і матеріал) умовам термічної стійкості.
На підставі проведених досліджень можна зробити наступні висновки.
1) При відносно малих контактних натисканнях збільшення площі контакту
не компенсує зростання температури контактної поверхні.
2) Отримані результати добре узгоджуються з експериментальними даними
(рис. 4.28) і результатами робіт [20, 258], при плавленні контактної площадки
(натискання 200 Н, струм 19 кА, сила зварювання 2400 Н).
3) На температуру контактної поверхні в режимі протікання наскрізного
струму істотне значення має температура віддаленої точки струмопроводу, з
урахуванням якої і необхідно вибирати величину контактного натискання.
Розроблена математична модель дозволяє:
розрахувати параметри термічної стійкості вакуумного вимикача і зробити
висновок про відповідність параметрів контактної системи технічним вимогам;
розв'язати зворотну задачу - визначити параметри контактної системи за
умови відсутності плавлення контактної поверхні при протіканні через неї
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наскрізного струму короткого замикання.

4.5. Експериментальна перевірка параметрів вібрації контактів при вмиканні

Модель брязкоту контактів, приведена в розділі 4.1, дещо ідеалізована, так
як не враховує втрати енергії, що виникають за рахунок сил тертя в осях в момент
удару і які досить складно врахувати.
У зв'язку з цим були проведені експериментальні дослідження брязкоту
контактів при вмиканні досліджуваного актуатора, встановленому на реальному
вимикачі. На екран електронного осцилографа подавалося два сигнали: сигнал
пропорційний струму котушки; сигнал пропорційний напрузі на контактах, що
знімається з дільника напруги. Дослідження проводилися на всіх трьох полюсах
вимикача.
В результаті було отримано ряд осцилограм, найбільш характерні з яких
показані на рис. (4. 37 - 4. 39). Часовий масштаб вказано на осцилограмах.

Сигнал з
контактів

Струм

Рис. 4.37 - Вмикання вимикача без брязкоту контактів
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Сигнал з
контактів

Струм
актуатора

Рис. 4.38 - Вмикання вимикача з одиничним відскоком контактів

Сигнал з
контактів

Рис. 4.39 Подвійний відскок

Струм актуатора

контактів, де
а) - брязкіт контактів
а

і струм актуатора;
Сигнал з
контактів

б) - брязкіт контактів
в збільшеному
масштабі

Струм актуатора

б
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Для того щоб порівняти експериментальні і теоретичні результати, були
проведені дослідження середньої швидкості замикання контактів, яка згідно
технічних вимог повинна бути в межах (0,6 - 1) м/с. На рис. 4.40 наведено
результат

визначення

швидкості

замикання

контактів

на

основі

експериментальних досліджень.

Рис.4.40 - Дослідження середньої швидкості замикання контактів

На підставі рис. 4.40, можна стверджувати, що швидкість замикання
контактів на середині шляху при роботі з досліджуваним актуатором дорівнює
0,83 м / с, що відповідає технічним вимогам до вимикача. З осцилограми випливає,
що кінцева швидкість замикання контактів дорівнює  1,7 м/с. Ці значення
дозволяють порівняти теоретичні та експериментальні дані брязкоту контактів
(табл. 4.6).
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Таблиця 4.6 - Час відскоку контактів
Час 1го відскоку мс

Час 2го відскоку мс

Експеримент

0,3

0,1

Розрахунок

0,44

0,12

З табл. 4.6 випливає, що виміряні часи брязкоту контактів менше
теоретичних, це говорить про те, що реальна сила зварювання контактів буде
менше, ніж розрахована раніше, що підтверджує адекватність теоретичних
розрахунків реальним фізичним процесам (вібрація без урахування сил тертя в
осях приводу).

4.6. Висновки до четвертого розділу

1. Розроблено мультифізичну модель розрахунку вібрації контактів при
вмиканні вимикача на базі рівнянь руху, теорії пружності і теорії теплопровідності
з урахуванням прихованої теплоти фазових переходів, що дає можливість якісно і
кількісно оцінити брязкіт контактів, дослідивши здатність вимикача до вмикання з
урахуванням динамічних характеристик актуаторів.
2. Проведена обробка розрахункових даних дала можливість визначити
функціональний зв'язок між швидкістю замикання контактів, часом брязкоту і
кількістю відскоків, що дозволило надалі об'єднати механічну і теплову моделі в
єдину модель.
3. Показано, що сумарний механічний час брязкоту контактів з урахуванням
динаміки актуаторів не перевищує 2 мс, що відповідає технічним вимогам
експлуатації вакуумних камер.
4. Розрахована динаміка рухомих границь фронтів випаровування і
плавлення контактного матеріалу з урахуванням прихованої теплоти фазових

267
переходів під дією короткої дуги під час брязкоту контактів в функції фази
вмикання, кількості і тривалості відскоків. Це дозволило більш точно, в порівнянні
з попередніми методиками, розрахувати максимальну силу зварювання контактів
при вмиканні, а також розробити рекомендації по її зменшенню.
5. Показано, що максимальна сила зварювання контактів при заданому
значенні струму, що вмикається, дорівнює 1590 Н, що менше початкової сили
контактного натискання - 2000 Н. Це дає підстави стверджувати, що вимикачі з
новими актуаторами відповідає вимогам міжнародних стандартів IEC60694 і
IEC62271-100 по здатності до вмикання.
6. Показано, що в якості основного джерела живлення актуаторів доцільно
використовувати коло з напругою 220 В постійного струму, так як це дозволяє
зменшити швидкість замикання контактів в порівнянні з варіантом підключення
котушок актуаторів до накопичувального конденсатору, конденсатор доцільно
використовувати в якості резервного джерела живлення.
7. Досліджено та проаналізовано причини виникнення вторинної вібрації
контактів, що дозволило уточнити дані по котушкам актуатора і параметри
накопичувального конденсатора, розробити рекомендації, спрямовані на усунення
явища вторинної вібрації.
8. Доведено, що вибором параметрів гідравлічного демпфера, отриманих на
підставі розв'язання рівняння Нав'є - Стокса з урахуванням рівнянь динаміки
актуатора, можна значно зменшити швидкість замикання контактів (з 2,3 м/с до
0,3 м/с), що дозволяє істотно зменшити їх брязкіт.
9. Розроблено та досліджено модель мультифізичного процесу нагрівання
контактів вимикача при протіканні через них наскрізного аварійного надструму.
Модель базується на рівняннях теорії пружності і теплопровідності і дає
можливість розрахувати термічну стійкість вимикача.
10. Розраховані температура і розміри контактної площадки в залежності від
значень струму і часу його протікання, що дало можливість отримати
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функціональну

зв'язок

механічних

параметрів

контактної

системи

з

теплофізичними і геометричними параметрами контактів, який був використаний
для дослідження термічної стійкості вимикача.
11. При розрахунковому контактному натисканні, заданому аварійному
надструми і часу його протікання, середня температура контактної поверхні не
перевищує 300 0С, що виключає як зварювання контактів плавленням, так і
"холодне" зварювання контактів.
12. Встановлено, що температура і швидкість зміни температури контактної
поверхні істотно залежить від температури віддаленої від контактної площадки
точки, що раніше не враховувалося, це дозволило розробити рекомендації щодо
підвищення термічної стійкості вимикача шляхом вибору значення контактного
натискання і площі перетину контактів.
13.

Проведені

експериментальні

дослідження

брязкоту

контактів

і

порівняння його з "ідеальним" розрахунковим дозволяють зробити висновок:
реальна сила зварювання контактів буде менше теоретичної. Це дозволяє
стверджувати, що зварювання контактів за рахунок меншого брязкоту контактів
малоймовірно, а досліджувані актуатори забезпечують нормальну роботу
вакуумного вимикача.
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РОЗДІЛ 5
ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ КЕРУВАННЯ
БІСТАБІЛЬНИМИ АКТУАТОРАМИ

Одним з елементів, що визначають роботу вакуумних вимикачів, є
електрична схема керування бістабільним поляризованим актуатором. Як було
показано вище, у бістабільних актуаторів в процесі вмикання-відмикання
електричного кола можуть бути задіяні як одна, так і обидві котушки (форсована
робота, що забезпечує більш надійне спрацьовування актуатора при менших
напругах джерела енергії), подача напруги здійснюється схемою керування
(контактною або мікропроцесорною). Використання мікропроцесорів дозволяє
оптимізувати процеси роботи всього вимикача і підвищити надійність його роботи
в цілому [249]. Крім того, використовуючи мікропроцесорну схему можна
запрограмувати послідовність і тривалість комутаційних операцій, що в свою
чергу, дозволяє оптимізувати роботу вимикача (економія енергії конденсатора,
зменшення швидкості зіткнення контактів, тощо).
Метою даного розділу є розробка і дослідження математичних моделей
електричних схем підключення котушок бістабільного актуатора до джерел
енергії, їх порівняльний аналіз, розробка рекомендацій щодо застосування таких
схем.
Для порівняльного аналізу схем параметри котушок (такі як опір,
індуктивність, взаємна індуктивність, напруга джерела живлення) приймалися
однаковими. На підставі отриманих раніше розрахункових даних ці значення були
прийняті наступними:
- активний опір котушки - 8 Ом;
- постійна часу котушок - 10 мс;
- коефіцієнт зв'язку - 0,8;
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- напруга джерела - 220 В.
Моделювання процесів вмикання-відмикання котушок проводилося в
системі MatLab [266, 267].
У розділі були розглянуті і вирішені наступні задачі.
1. Проаналізовано роботу схеми керування вакуумного вимикача VM1
(АВВ) з метою визначення характеру її роботи, параметрів при підключенні до
різних джерел енергії (постійна напруга, конденсатор) та розробки на основі цієї
схеми альтернативних схем.
2. Досліджено схему одночасного підключення двох котушок актуатора до
джерела енергії (форсований режим) з метою підвищення ефективності роботи
актуатора.
3. Досліджена інверторна схема підключення актуатора, що дозволяє
повернути частину енергії котушок конденсатору і зменшити комутаційні
перенапруги.
4. Досліджено можливості схем керування по зменшенню швидкості
замикання контактів з метою зменшення їх брязкоту.

5.1. Аналіз наявних електричних схем подачі напруги на котушки
бістабільного актуатора в процесі комутації електричного кола вакуумним
вимикачем

На рис. 5.1 показана принципова схема керування вакуумного вимикача
VM1 (АВВ) [249].
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Y2

Y1
R
VS1

VD

VS2

CB

VT

Рисунок 5.1 - Схема керування вимикачем АББ:
CB - блок керування; Y1, Y2 - котушки вмикання і вимикання актуатора;
VD - діод; VS1, VS2 - тиристори; VT - біполярний транзистор
c ізольованим затвором (IGBT)

Схема широко використовується в вакуумних вимикачах, вона надійна і
перевірена багаторічною роботою в силових колах керування вакуумними
вимикачами, тому аналіз її роботи становить практичний і науковий інтерес.
Окрім цього, дана схема може бути взята за базову схему, на підставі якої можуть
бути розроблені аналогічні схеми.
Математична модель схеми показана на рис. 5.2.
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Рисунок 5.2 - Математична модель схеми підключення котушок
вимикача АББ на постійну напругу

5.1.1. Робота схеми при підключенні до постійної напруги.
На рис. 5.3 показані осцилограми напруги на котушках в процесі вмиканнявимикання вимикача.
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U1 , В

Вмикання

t, с
U2 , В

Відмикання

t, с

Рисунок 5.3 - Напруга на котушках бістабільного актуатора:
U1 -напруга на котушці вмикання;
U2 - напруга на котушці відмикання
На рис. 5.4 показані часові залежності струму в котушках.
I1 ,A

t, с
I2 ,A

t, с

Рисунок 5.4 - Струми котушок в функції часу:
I1 - струм котушки вмикання;
I2 - струм котушки відмикання
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З рис. 5.3 - 5.4 випливає, що перенапруги в колі незначні, а струми
протікають послідовно по кожній з котушок. На рис. 5.5 показані струми і напруги
на діоді. Як випливає з рис. 5.5, струми через діод малі і короткочасні, що дозволяє
використовувати малопотужні діоди.

Id, A

t, с
Ud, V

t, с

Рисунок 5.5 - Струм і напруга на діоді котушки вмикання

На рис. 5.6 показані струми і напруги на одному з силових транзисторів.

It, A

t, с
Ut, V

t, с

Рисунок 5.6 - Струм і напруга на транзисторі вмикаючої котушки
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5.1.2. Робота схеми при підключенні до накопичувального конденсатору
Аналіз математичної моделі підключення конденсатора ємністю 10000 мкФ
(ємність, яка використовується в макетних зразках) і зарядженого до напруги 220
В до схеми (рис. 5.1) показує, що при заданих параметрах розрядного
електричного кола напруга на конденсаторі в кінці циклу істотно знижується. На
рис. 5.7 показано зміна струмів в котушках актуатора.

I1 , A

t, с
I 2, A

t, с

Рисунок 5.7 - Струми котушок актуатора при розряді на них конденсатора

На рис. 5.8 показано зміну напруги на конденсаторі.

Uc, В

t, с

Рисунок 5.8 - Часова залежність електричної напруги на конденсаторі
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Як видно з рис. 5.8, за час циклу вмикання-відмикання відбувається значне
зменшення напруги на конденсаторі, що свідчить про недоцільність його
використання в якості основного джерела живлення в даних схемах (напруги на
конденсаторі може не вистачити для циклу, що визначається технічними вимогами
– відмикання – вмикання – відмикання).

5.2. Математичні моделі досліджуваних електричних схем форсованого
підключення котушок бістабільного поляризованого актуатора

Як було показано в розділі 2 і [268], більш ефективною, порівняно з
існуючими, є схема, в якій до джерела напруги підключені обидві котушки
бістабільного актуатора (форсований режим). Таке підключення дозволяє:
- підвищити швидкодію вимикача;
- зменшити струмове навантаження на котушки і схему керування,
підвищивши тим самим надійність її роботи;
- зменшити споживану потужність.
В [217] приведена контактна схема такого підключення, яка показана на
рис. 5.9.
Робота схеми відбувається в такій послідовності: при замиканні контактів
KI:1 – KI:3, відповідна котушка включається на напругу кола керування, котушка
YO підключається до напруги котушки YI через баластні опори. Як було показано
в розділі 2 і в [218], існує оптимальне значення баластного опору, залежне від
конструкції актуатора і параметрів котушок.
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Рисунок 5.9 - Принципова схема підключення двох котушок актуатора:
KI, KO - контакти контактора кола керування; Y - котушки вмикання і вимикання;
R - баластні опори

На рис. 5.10 показаний один з можливих варіантів схеми підключення двох
котушок актуатора до джерела живлення з використання напівпровідникових
комутаційних елементів і мікропроцесора.

VS1

CB

VS2

R1

R2
Y2

Y1

Gto1
GTO1

GTO2

Рисунок 5.10 - Схема форсованого підключення двох котушок актуатора на
напівпровідникових елементах
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Робота схеми при вмиканні починається з подачі керуючого сигналу на
тиристор GTO1, а потім на VS1. GTO2 і VS2 знаходяться при цьому в непровідному
Y1

стані. Струм джерела протікає через котушки

і Y2, забезпечуючи

спрацьовування бістабільного актуатора. Після вмикання вимикача керований
тиристор закривається сигналом з датчика "Увімкнено". Процедура вимикання
здійснюється аналогічним чином при вмиканні GTO2 і VS2. Наявність в схемі
замкнутих контурів, що охоплюють котушки, унеможливлює шунтування котушок
діодами, а робота схеми в такому варіанті (що підтверджується відповідним
моделюванням) призводить до появи неприпустимих короткочасних перенапруг
які виводять з ладу тиристори, ізоляцію котушок і становлять небезпеку для
обслуговуючого персоналу. Тому, в якості робочої, була прийнята схема, показана
на рис. 5.11.

VS1

VS2

CB

R1

R2
R4

R3

Y2

Y1





GTO1

GTO2

Рисунок 5.11 - Робоча схема підключення двох котушок актуатора

Схема, наведена на рис. 5.11, відрізняється наявністю двох нелінійних
резисторів (варисторів), що захищають електронні пристрої від пошкодження.
На рис. 5.12 приведена математична модель схеми в середовищі MatLab.
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Рисунок 5.12 - Математична модель підключення двох котушок актуатора до
джерела живлення на базі напівпровідникових елементів

5.2.1. Робота схема форсування при підключенні до постійної напруги.
Результати розрахунків параметрів при значеннях баластних опорів по 10
Ом (сумарний оптимальний опір, отриманий в розділі 2 - 20 Ом), інші параметри
аналогічні

попередній

схемі.

Цикли

вмикання-відмикання,

показані

на

рис. 5.13 - 5.19.
Розрахункові значення додаткових опорів відповідно до оптимальних
значень, розрахованих в розділі 2, забезпечують чітке спрацьовування актуатора
(мінімальна первинна і відсутність вторинної вібрації) за мінімальний час при
мінімальному струмовому навантаженню на котушки і джерело електричної
енергії.
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I1, A

Вмикання
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I2, A

Відмикання
t, с

Рисунок 5.13 - Динаміка зміни струмів в котушках:
I1 - струм котушки вмикання;
I2 - струм котушки вимикання
Струми котушок мають складний характер, який визначається взаємною
індуктивністю і швидкістю зміни струмів.

U1 , В

t, с
U2 , В

t, с

Рисунок 5.14 - Напруга на котушках вмикання - U1 і вимикання - U2
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Перенапруги в колі невеликі за рахунок використання нелінійних
елементів (рис. 5.11). В іншому випадку, значення перенапруг досягають
декількох кіловольт.

Ir1, A

t, с

Ir2, A

t, с

Рисунок 5.15 - Струми додаткових опорів

Ivt, A

t, с
Uvt, V

t, с

Рисунок 5.16 - Струм і напруга на тиристорі котушки, що відключає вимикач
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Як випливає з (ріс. 5.16), перенапруги на тиристорах допустимі і схема
нормально функціонує. Параметри роботи тиристора наведені на рис. 5.17.

IGto ,A

t, с
UGto ,V

t, с

Рисунок 5.17 - Струм і напруга на керованому тиристорі

5.2.2. Робота схема форсування при підключенні до накопичувального
конденсатора.
Для схеми рис. (5.11, 5.12) проводився розрахунок у випадку, якщо в якості
джерела живлення використовується конденсатор, параметри якого такі ж, як і в
попередніх розрахунках.
На рис. 5.18 показані струми котушок в перехідних режимах (процес
вмикання-відмикання).
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Рисунок 5.18 - Струми котушок актуатора при розряді на них конденсатора:
I1 - струм котушки вмикання;
I2 - струм котушки вимикання
На рис. 5.19 показано зміна напруги на конденсаторі.

Uc, В

t, с

Рисунок 5.19 - Зміна напруги на конденсаторі в процесі операції вмиканнявідмикання
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У цьому випадку так само спостерігається значне зменшення напруги на
конденсаторі, що свідчить про недоцільність використання конденсатора в якості
основного джерела живлення, принаймні, в розглянутих схемах.
Як випливає з графіків, процеси, що протікають в розрядних контурах,
досить складні, і можуть бути розраховані тільки на базі відповідних
математичних моделей.
Проведені розрахунки показують:
- запропонована схема одночасного підключення двох котушок актуатора до
напруги мережі в процесі вмикання-відмикання працездатна;
- конденсатор в якості джерела живлення може бути використаний для
аварійного відключення вимикача в разі зникнення напруги в кола керування.
Розглянута

схема

підтверджується

(рис.

5.11)

випробуванням

працездатна

дослідних

і

досить

зразків.

надійна,

Але

що

необхідність

використання нелінійних елементів ускладнює розрахунок таких схем. Крім того,
як було показано, розряд конденсатора в такій схемі відбувається за короткий час і
не забезпечує умов технічних вимог на вимикач (забезпечення безперервних
циклів відмикання – вмикання – відмикання).
5.2.3. Дослідження инверторної схеми форсованого вмикання котушок.
З розрахунків, проведених в розділі 2 і схеми (рис. 5.11) випливає, що в
режимах вмикання і вимикання, струми в котушках повинні бути протилежно
спрямовані. Це дає можливість використовувати запропоновану альтернативну
інверторну схему підключення котушок актуатора, показану на рис. 5.20.
Робота схеми:
- при вмиканні вимикача відкриті транзистори VT1 - VT2;
- при відмиканні відкриті транзистори VT3 - VT4.
Запобіжник FU необхідний на випадок пробою транзисторів VT3 - VT2 для
запобігання режиму короткого замикання джерела, а діоди захищають транзистори
від

перенапруг,

розсіюючи

енергію,

накопичену в

котушках

актуатора,
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індуктивність і взаємна індуктивність яких досить велика.

VD1

VD4
R

+
VT1
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VD3
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Y1
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Y2

VD2

VT2
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Рисунок 5.20 - Інверторна схема підключення котушок актуатора у форсованому
режимі:
CB - блок керування;
VT1 - VT4 - транзистор з ізольованим затвором (IGBT);
VD - захисні діоди;
Y - котушки актуатора;
R - додатковий опір;
FU - запобіжник

Схема, показана на рис. 5.20 широко застосовується в електроніці для
перетворення постійної напруги в змінну напругу.
Моделювання роботи схеми проводилося в прикладній програмі MatLab.
Причому, для порівняння роботи різних схем, розрахункові параметри приймалися
такими ж, як і в попередніх випадках, а саме:
- постійна напруга джерела 220 В;
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- індуктивність 80мГн, взаємна індуктивність з коефіцієнтом зв’язку 0,8,
опор котушки 8 Ом,
- сумарне значення баластного опору 20 Ом;
- напруга і ємність конденсатора 220 В, 10000 мкФ.
На рис. 5.21 показано підключення схеми до джерела постійної напруги
220 В.

Рисунок 5.21 - Модель схеми:
U - джерело постійної напруги;
Uc - напруга заряду ємності;
VT - силові транзистори;
R - баластний опір;
Y1,Y2 - котушки актуатора з магнітним зв'язком;
Timer - комутуючий пристрій;
V - вольтметр;
A - амперметр
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Інші позначення на схемі є елементами програмного комплексу і не
вимагають пояснень.
На рис. 5.22 показані осцилограми напруги на котушках актуатора в процесі
операції вмикання-вимикання.
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Вмикання
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Рисунок 5.22 - Зміна напруги на котушках актуатора в процесі комутації:
U1 - напруга на котушці вмикання;
U2 - напруга на котушці вимикання

Як випливає з осцилограм, в момент запирання транзисторів на котушках
виникають перенапруги близько 750 В, що визначаються значенням баластного
опору R. Значення баластних опорів розраховані в розділі 2 і визначаються
виходячи з оптимальної роботи актуатора (максимальна електромагнітна сила в
початковому положенні якоря при вмиканні) і можуть бути змінені в вузькому
діапазоні. Незважаючи на те, що час дії перенапруги невеликий (близько 3 мс),
транзистори повинні вибиратися виходячи з цієї напруги.
Струми котушок актуатора наведені на рис. 5.23.
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Рисунок 5.23 - Значення струмів котушок актуатора в процесі комутації
електричного кола:
I1 - струм котушки вмикання;
I2 - струм котушки вимикання

З рис. 5.23 видно значний взаємний вплив котушок за рахунок магнітного
зв'язку. Напруга і струм на баластному опорі наведені на рис. 5.24.

Ur, В

t, с
Ir, A
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Рисунок 5.24 - Напруга і струм баластного опору
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Як випливає з рис. 5.24, рівень перенапруг на баластному резистори
трохи менше, ніж на котушках. Наприкінці, на рис. 5.25 наведені напруги і струм
на транзисторі VT1.

Ivt, A

t, с
Uvt, В

t, с

Рисунок 5.25 - Зміни струму і напруги на транзисторі VT1:
Ivt - струм транзистора;
Uvt - напруга на транзисторі

З рис. 5.25 видна короткочасна перенапруга на транзисторі в момент його
запирання і яка дорівнює перенапрузі на котушках. Більш цікавим є поява струму
через діод в момент часу 0,15 с (момент запирання пари транзисторів). Поява
зворотного струму означає, що в разі підключення до розрядного кола
накопичувального конденсатора, він буде заряджатися цим зворотним струмом.
Для перевірки цього розраховувалися процеси в колі при підключенні до
нього попередньо зарядженого конденсатора рис. 5.26 – рис. 5.27.
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t, с
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Рисунок 5.26 - Напруга на котушках при розряді на них накопичувального
конденсатора

I1, A

t, с
I2, A

t, с

Рисунок 5.27 - Струми котушок при розряді на них накопичувального
конденсатора

Як випливає з малюнків (рис. 5.26 - рис. 5.27), швидкість спадання струмів і
напруги на конденсаторі менше, ніж в схемі рис. 5.12.
На рис. 5.28 наведені часові залежності напруги і струму на баластному
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опорі.

Ur,
Ur, В
В

t,t, с
Ir,
Ir, A
A

t, с

Рисунок 5.28 - Графіки зміни напруги і струму на баластному
опорі

Ivt, A

t, с
Uvt, A

t, с

Рисунок 5.29 - Графіки зміни струму і напруги на транзисторі VT1

Наприкінці, досліджувалися зміна напруги і струму на конденсаторі
(рис. 5.30 - 5.31).
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Ic, A

t, с

Рисунок 5.30 - Струм конденсатора

З рис. 5.30 видно зворотні струми в моменти часу запирання транзисторів,
отже, в даній схемі має місце заряд ємності, що залежить від значення параметрів
розрядного кола, що видно з рис. 5.31.

Uc, B

t, с

Рисунок 5.31 - Напруга на ємності в процесі розряду

Процеси на рис. 5.31 свідчать про невелику зарядку ємності в процесі
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комутації електричного кола, але напруга заряду невелика і висновки про
недоцільність використання конденсатора в якості основного джерела живлення
без прийняття спеціальних додаткових заходів, залишаються в силі.
Недоліком схеми (рис. 5.20) є те, що перенапруги на котушках актуатора і
транзисторах визначаються величиною баластного опору, яка розраховується
виходячи з умов форсованого включення актуатора. У разі якщо значення цього
опору

таке,

що

перенапруги

досягають

неприпустимих

значень,

можна

використовувати схему (рис. 5.32), взявши до уваги те, що струм через баластний
опір протікає в одному напрямку.

VD1

VD4
VD

+
R

VT1

CB
VD3

Y1

FU

VT3

VT4
Y2

VD2

VT2

Рисунок 5.32 - Схема з діодом:
VD – діод, підключений паралельно опору

Така схема (рис. 5.32) декілька складніша (додатковий діод VD), але
забезпечує надійний захист електронних пристроїв. Модель схеми аналогічна
моделі рис. 5.21 з невеликою зміною. На рис. 5.33 наведені графіки напруг на
котушках при підключенні схеми до джерела постійної напруги.
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U2, В
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Рисунок 5.33 - Напруга на котушках в схемі з шунтувальним діодом:
U1 - напруга на котушці вмикання;
U2 - напруга на котушці відмикання

Як видно з рис. 5.33 в порівнянні з рис. 5.22, перенапруги відсутні. Це ж
підтверджують осцилограми процесів, що протікають в транзисторі, рис. 5.34.

Ivt,
A

t, с
Uvt, В

t, с

Рисунок 5.34 - Зміна струму і напруги на транзисторі

На осцилограмі (рис. 5.35) показані графіки струму і напруги на діоді.
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Ivd, A

t, с
Uvd, В

t, с

Рисунок 5.35 - Графіки струму і напруги на діоді

Як випливає з рис. 5.35, струм через діод короткочасний, що дозволяє
успішно використовувати дану схему з малопотужними діодами.

5.3. Дослідження можливості зниження швидкості замикання контактів
вакуумного вимикача в процесі його вмикання за рахунок зміни часової
залежності напруги на котушках актуатора

Однією з особливостей поляризованих бістабільних актуаторів є той факт,
що значні магнітні сили постійних магнітів при знеструмлених котушках можуть
бути реалізовані тільки при малих величинах повітряних проміжків між якорем і
осердям. Навіть невелике збільшення проміжку призводить до істотного зниження
електромагнітної сили. У табл. 5.1 наведені значення магнітної сили, що діє на
якір актуатора при знеструмлених котушках на початковому етапі процесу
операції вмикання (сумарний хід - 17 мм, кінцеві сили при ході 17 мм в положенні
"увімкнено" дорівнюють відповідно для варіантів №1 - 8600 Н, №2 - 6500 Н ),
дослідженого в розділі 2.
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Таблиця 5.1 - Залежність електромагнітної сили від ходу якоря при знеструмлених
котушках
x, мм

0

2

4

6

8

10

F1, Н -2225,93 -616,077 -233,943 -89,3073 -0,57457 85,7611
F2, Н -6492,03 -2042,62 -702,567 -287,735 -65,0512 126,632

Графік, побудований за даними табл. 5.1, показаний на рис. 5.36.
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Рисунок 5.36 - Сила постійних магнітів в функції ходу якоря:
1 - перший варіант конструкції;
2 - другий варіант конструкції

Як видно з табл. 5.1 і рис. 5.36, сила, що протидіє руху, стає нульовою на
відстані 8,5 мм, а потім змінює знак.
На підставі конструкції приводу вакуумного вимикача з поляризованим
бістабільним актуатором, (рис. 1.19, рис. 1.20) і наведеними розрахунковими
варіантами конструкції (рис. 2.1, рис. 2.49), можна зробити висновок:
- основні сили, які протидіють замиканню контактів (сили контактного
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натискання) починають діяти тільки на величині провалу контактів (рис. 2.4);
- протидіюча руху сила від постійних магнітів, що діє на якір актуатора,
швидко зменшується по величині при збільшенні відстані між якорем і осердям, а
потім змінює знак (рис. 5.36), крім того, при вмиканні двох котушок, відбувається
перерозподіл потоків і сил, які визначаються постійними магнітами і струмами в
котушках;
- на частини шляху основною протидіючою силою є сила тертя в з'єднаннях.
Отже, одним з варіантів зниження швидкості замикання контактів може бути
зміна часової залежності подачі напруги на котушки актуатора в процесі вмикання
вимикача за схемою (рис. 5.37) в залежності від відстані, яку проходить якір:
1) подача номінальної напруги на котушки актуатора (0 - x1);
2) відключення напруги від котушок при певному значенні ходу актуатора
(x1 - х2);
3) подача номінальної напруги на котушки актуатора перед торканням
контактів (x> x2).

U, В

Рисунок 5.37 - Діаграма подачі напруги
на котушки актуатора

x1

x2

x, мм

На підставі цього було проведено динамічний розрахунок першого зразка
конструкції бістабільного актуатора (з двома якорями) для наступних варіантів
його підключення на напругу 220 В:
а) - напруга докладено постійно;
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б) - x1 = 2,5 мм, x2 = 8,5 мм рис. 5.37;
в) - x1 = 2,5 мм, x2 = 7,5 мм рис. 5.37.
Результати розрахунку відповідно до варіантів підключення показані на
рис. (5.38 - 5.40).
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Рисунок 5.38 - Значення сумарної сили, що діє на якір актуатора:
а) – постійно прикладена напруга;
б) – x1 = 2,5 мм, x2 = 8,5 мм;
в) – x1 = 2,5 мм, x2 = 7,5 мм

Як випливає з рис. 5.38 в момент торкання контактів електромагнітна сила
менше початкової протидіючою приблизно в два рази (стрибок сили в
негативному напрямку). Однак, за рахунок постійності підключення напруги
(велика швидкість наростання сили) і запасу кінетичної енергії, якір швидко
проходить цю ділянку і відбувається успішне ввімкнення вимикача, варіант а.
У варіантах б і в швидкість наростання електромагнітної сили мала, як і
менше значення запасеної кінетичної енергії. В цьому випадку відбувається
зворотний рух системи за рахунок протидіючих сил. Таке явище призводить до
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наступного:
- зменшення контактного натискання без розмикання контактів;
- до розмикання контактів з подальшим їх замиканням.
І якщо перше - небажано, то друге - неприпустимо. Це підтверджується
графіками динаміки руху якоря (рис. 5.39), на яких показано рух приведеної до
якоря маси всіх рухомих частин вимикача відповідно до даних діаграми 5.37.
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Рисунок 5.39 - Динаміка ходу якоря в залежності від графіка напруги
а) - постійно прикладена напруга;
б) - х1 = 2,5 мм, х2 = 8,5 мм;
в) - х1 = 2,5 мм, х2 = 7,5 мм

З рис. 5.39 явно видно зворотно-поступальний характер руху якоря. Якщо
врахувати, що хід до торкання контактів, наведений до якоря актуатора дорівнює
13 мм, то з рис. 5.39 випливає, що у випадках б і в відбувається розмикання
контактів з подальшим замиканням, тобто вторинна вібрація контактів.
На рис. 5.40 показана зміна швидкості якоря в процесі вмикання вимикача.
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Рисунок 5.40 - Швидкість руху якоря:
а) - постійно прикладена напруга;
б) - х1 = 2,5 мм, х2 = 8,5 мм;
в) - х1 = 2,5 мм, х2 = 7,5 мм

Як випливає з рис. 5.40, швидкості в момент торкання контактів
відрізняються ненабагато. Очевидно, що основну роль грає швидкість наростання
електромагнітної сили і запас кінетичної енергії системи.
На підставі проведених розрахунків можна зробити висновок, що подача
імпульсної напруги на котушки малоефективна і призводить до розмикання
контактів (вторинна вібрація контактів). Це викликає значне пошкодження
контактної поверхні за рахунок впливу на неї короткої дуги. Особливо небезпечно
таке явище при вмиканні вимикача на струм короткого замикання. В цьому
випадку зварювання контактів з неможливістю подальшого їх розмикання
вимикачем неминуче. Отже, таке зниження швидкості замикання за рахунок зміни
часової залежності напруги на котушках актуатора неефективно. Набагато
ефективніше використання гідравлічних демпферів, розглянутих раніше.

301
5.4. Висновки до п'ятого розділу

За результатами, отриманими в даному розділі на підставі розроблених
моделей схем підключення котушок актуатора до джерел електричної енергії та
мультифізичної моделі руху актуатора, сформульовані наступні висновки.
1.

Розроблено

та

досліджено

комп'ютерні

моделі

схем

керування

актуаторами, це дало можливість проаналізувати й уточнити складний характер
перехідних процесів в нелінійних електричних колах з взаємною індуктивністю,
керованих напівпровідниковими ключами.
2. Проаналізовано роботу наявних схем, отримані їх якісні та кількісні
характеристики, що дало можливість глибше усвідомити фізику процесів, що
протікають і розробити рекомендації по уточненню параметрів схем відповідно до
характеристик досліджених актуаторів.
3. Досліджено моделі схем форсованого підключення актуаторів до силових
кіл з різними джерелами енергії, в результаті чого були визначені параметри
напівпровідникових ключів і розроблені рекомендації, спрямовані на усунення
можливих перенапруг в процесі комутації струму.
4. Доведено, що більш надійною і більш простою є инверторна схема з
мікропроцесорним

керуванням,

яка

дозволяє

відмовитися

від нелінійних

обмежувачів перенапруг в колі котушок, використання такої схеми дозволяє
частково повернути енергію, що збільшує час розряду накопичувального
конденсатора і підвищує надійність роботи вимикача.
5. Показано, що накопичувальний конденсатор, зважаючи на значне
зниження напруги на ньому в процесі комутації, доцільно використовувати в
якості резервного джерела живлення.
6. Завдання спеціальних режимів роботи схем підключення актуатора до
джерел енергії для зменшення швидкості замикання контактів вимикача
недоцільно, оскільки призводить до появи вторинної вібрації контактів, що
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неприпустимо.
7. Аналіз роботи схем підключення актуаторів до силових кіл за
розробленими математичними моделями дозволив істотно заощадити час і
матеріальні ресурси при створенні макетних зразків, виключивши безліч помилок.
8. Отримані в процесі дослідження математичних моделей рекомендації
щодо схем керування актуаторами були перевірені на фізичних моделях, які на
практиці підтвердили свою працездатність.
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ВИСНОВКИ

Проектування

і

розробка

нових

електромеханічних

пристроїв,

характеристики яких були б на рівні сучасних світових стандартів, вимагає нових
методів і підходів до вирішення таких задач.
У зв'язку з цим в дисертаційній роботі, в світлі подальшого розвитку теорії
електричних апаратів, була вирішена науково-технічна проблема в напрямку
уточнення

характеру

протікання

динамічних

процесів

(електромагнітних,

теплових, механічних) в вакуумних вимикачах за допомогою мультифізичних
моделей, на підставі аналізу яких були розроблені і обґрунтовані технічні рішення,
спрямовані на удосконалення конструкції вакуумних вимикачів, а також
підвищення надійності їх роботи.
У роботі були отримані такі результати і зроблені наступні висновки.
1. Проаналізовано конструкції вакуумних вимикачів середньої напруги і
визначено

найбільш

перспективні

конструкції,

показано,

що

вирішення

виникаючих проблем при проектуванні та вдосконаленні вимикачів можливо
тільки на базі складних мультифізичних моделей, що враховують динаміку як
самого актуатора, так і механічні характеристики приводного механізму, а також
електричних схем підключення актуатора до джерел енергії.
2. Розроблено мультифізичну модель, що зв'язує процеси нестаціонарного
електромагнітного поля в нелінійному неоднорідному провідному середовищі, що
включає постійні магніти, з нелінійними процесами в електричному колі і
механічними процесами руху якоря актуатора, що дозволяє за допомогою
математичних співвідношень описати складний динамічний процес роботи
вимикача.
3. Комплексне дослідження розробленої мультифізичної моделі актуатора
дозволило отримати ряд наукових і практичних результатів, а саме:
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– отримані аналітичні функції, які добре апроксимують магнітні
властивості феромагнетика, що дозволило істотно поліпшити збіжність і стійкість
розв’язання отриманої системи диференційних рівнянь в приватних похідних;
– отримано чисельне розв’язання рівнянь розробленої мультифізичної
моделі, яка пов'язує процеси в електромагнітному полі з процесами в нелінійних
електричних і механічних колах;
–

подальший

розвиток

отримали

підходи

стосовно

комп'ютерного

моделювання електромагнітного поля в неоднорідному нелінійному середовищі,
що проводить електричний струм, при наявності постійних

магнітів в

нестаціонарних режимах, що дозволяє отримати кількісні та якісні характеристики
динамічних процесів, що відбуваються в складних нелінійних електромеханічних
системах;
– досліджені і проаналізовані різні варіанти конструкції актуаторів
вакуумного вимикача при підключенні їх до різних джерел енергії та
рекомендовані

конструкції,

що

найбільшою

мірою

враховують

вимоги

міжнародних стандартів IEC60694 і IEC62271-100;
– досліджені і проаналізовані умови форсованого підключення актуаторів до
різних джерел енергії, показано перевагу форсованого підключення і на підставі
оптимізаційних

розрахунків

були

визначені

електричні

параметри,

які

забезпечують найбільшу швидкодію і надійність роботи;
– достовірність отриманих результатів підтверджена порівняльним аналізом
розрахункових і експериментальних даних, отриманих на макетних зразках
актуаторів - величина помилки становить (5 ... 15)%, причому, остання цифра
відноситься до часу, коли якір актуатора прийшов в кінцеве положення, а контакти
вимикача вже замкнулися;
– на підставі проведених розрахунків розроблені рекомендації, які полягають
в уточненні геометричних параметрів актуаторів і їх обмотувальних даних,
спрямованих на підвищення надійності, швидкодії і стабільності роботи вимикача;
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– на підставі отриманих рекомендацій були створені діючі дослідні
зразки актуаторів, що враховують вимоги міжнародних стандартів IEC60694 і
IEC62271-100, як в статичних, так і в динамічних режимах роботи, що
підтверджується відповідними актами впровадження.
4. На базі рівнянь теорії пружності та рівнянь динаміки актуаторів
розроблена мультифізична модель, що дозволяє досліджувати вплив динамічних
параметрів актуаторів на механічні напруження в вакуумному сильфоні, контактах
вимикача і приводному валу.
5. Дослідження розробленої моделі дозволило отримати такі науковопрактичні результати:
– проведено оптимізаційний розрахунок параметрів сильфона з метою
мінімізації механічної напруги при його статичній деформації під дією актуатора з
урахуванням атмосферного тиску;
– отримані значення динамічних механічних напружень в сильфоні з
урахуванням характеристик досліджуваних актуаторів, що дозволило зробити
висновки про їх відповідність вимогам, що пред'являються до конструкції
вакуумних сильфонів (максимальні напруження менше межі пружності);
– розраховані параметри втомної витривалості вакуумного сильфона, що
дозволило уточнити його геометричні та фізичні параметри, а також розробити
рекомендації, спрямовані на підвищення надійності його роботи;
– розрахована залежність механічного напруження в контактах в функції
параметрів актуатора (швидкість руху і контактне натискання), що дозволило
визначити значення механічних напружень і місця їх локалізації;
- доведено, що в нових контактах пластична деформація в області контактної
поверхні виникає при швидкостях замикання більше 0,3 м / с, тому всі нові
контакти потребують процесу приробляння;
– показано, що механічні напруження в контактній системі не перевищують
допустимих, що свідчить про надійну роботу вимикача;
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– розраховані статичні і динамічні напруження в приводному валу
вимикача і підшипниках, що дозволило уточнити геометрію валу, його матеріал,
вибрати підшипники відповідно до статичних і динамічних навантажень;
– усвідомити причини зменшення ходу вала в реальних конструкціях і
довести, що цей параметр мало впливає на значення контактного натискання
вимикача.
6. Розроблено модель здатності вимикача до вмикання аварійних надструмів
на базі рівнянь руху, теорії пружності і теорії теплопровідності з урахуванням
прихованої теплоти фазових переходів, що дає можливість якісно і кількісно
оцінити брязкіт контактів, дослідивши здатність вимикача до вмикання з
урахуванням динамічних характеристик актуаторів.
7. Комплексне дослідження розробленої мультифізичної моделі дозволило
отримати ряд наступних наукових і практичних результатів:
-

статистична

обробка

результатів

дала

можливість

визначити

функціональний зв'язок між швидкістю замикання контактів, часом брязкоту і
кількістю відскоків, що дозволило надалі об'єднати механічну і теплову моделі в
єдину модель;
– показано, що сумарний механічний час брязкоту контактів з урахуванням
динаміки актуаторів не перевищує 2 мс, що відповідає переліку технічних умов,
стосовно вакуумних камер;
– розрахована динаміка рухомих границь фронтів випаровування і плавлення
контактного матеріалу з урахуванням прихованої теплоти фазових переходів під
дією короткої дуги під час брязкоту контактів в функції фази вмикання, кількості і
тривалості відскоків, що дозволило більш точно, в порівнянні з попередніми
методиками, розрахувати максимальну силу зварювання контактів при вмиканні, а
також розробити рекомендації по її зменшенню;
– показано, що максимальна сила зварювання контактів при заданому
значенні струму, що вмикається, дорівнює 1590 Н, що менше початкової сили
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контактного натискання - 2000 Н, це дає підстави стверджувати, що
досліджувані актуатори відповідають вимогам міжнародних стандартів IEC60694 і
IEC62271-100 по здатності до вмикання аварійних надструмів;
– показано, що в якості основного джерела живлення актуаторів доцільно
використовувати коло з напругою 220 В постійного струму, так як це дозволяє
зменшити швидкість замикання контактів в порівнянні з варіантом підключення
котушок актуаторів до накопичувального конденсатору, конденсатор доцільно
використовувати в якості резервного джерела живлення;
– досліджено і проаналізовано причини виникнення вторинної вібрації
контактів, що дозволило уточнити обмотувальні дані котушок актуатора і
параметри накопичувального конденсатора, розробити рекомендації, спрямовані
на усунення цього явища;
– доведено, що вибором і оптимізацією параметрів гідравлічного демпфера,
отриманих на підставі розв'язання рівнянь Нав'є - Стокса з урахуванням рівнянь
динаміки актуаторів, можна значно зменшити швидкість замикання контактів (з
2,3 м / с до 0,3 м / с), що дозволяє істотно зменшити їх брязкіт.
8. Розроблено та досліджено модель мультифізичного процесу нагріву
контактів вимикача при протіканні через його контакти наскрізного аварійного
надструму. Модель базується на рівняннях теорії пружності і теплопровідності і
дає можливість розрахувати термічну стійкість вимикача.
9. Дослідження моделі термічної стійкості дозволило встановити наступне:
– температуру і розміри контактної площадки в залежності від значень
струму і часу його протікання, що дало можливість отримати функціональний
зв'язок

механічних

параметрів

контактної

системи

з

теплофізичними

і

геометричними параметрами контактів, що використовується для дослідження
термічної стійкості вимикача;
– при розрахунковому контактному натисканні, заданому аварійному
надструмі і часу його протікання, середня температура контактної поверхні не
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перевищує 300 0С, що виключає як зварювання контактів плавленням, так і
холодне зварювання контактів;
– встановлено, що температура і динаміка температури контактної поверхні
істотно залежить від температури віддаленої від контактної площадки точки, що
раніше не враховувалося, це дозволило розробити рекомендації щодо підвищення
термічної стійкості вимикача шляхом зміни форми контактної поверхні і перетину
контактів.
10. Розроблено та досліджено комп'ютерні математичні моделі схем
керування актуаторами, що дало можливість проаналізувати й уточнити складний
характер перехідних процесів в нелінійних електричних колах з взаємною
індуктивністю, керованих напівпровідниковими ключами.
11. Розроблені математичні моделі схем керування актуаторами дозволили
отримати такі науково-практичні результати:
– проаналізовано роботу існуючих схем, отримані їх якісні та кількісні
характеристики, що дало можливість глибше усвідомити фізику процесів, що
протікають і розробити рекомендації по уточненню параметрів схем відповідно до
характеристиками досліджених актуаторів;
– досліджено моделі схем форсованого підключення актуаторів до силових
кіл з різними джерелами енергії, в результаті чого були визначені параметри
напівпровідникових ключів і розроблені рекомендації, спрямовані на усунення
можливих перенапруг в процесі комутації силового кола;
– доведено, що більш надійною і більш простою є інверторна схема
керування актуатором з мікропроцесорним керуванням, яка дозволяє відмовитися
від нелінійних обмежувачів перенапруг в колі котушок, використання такої схеми
дозволяє частково повернути енергію, що збільшує час розряду накопичувального
конденсатора і підвищує надійність роботи вимикача;
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– показано, що накопичувальний конденсатор, зважаючи на значне
зниження напруги на ньому в процесі комутації, доцільно використовувати в
якості резервного джерела живлення;
– завдання спеціальних режимів роботи схем підключення актуатора до
джерел енергії для зменшення швидкості замикання контактів вимикача
недоцільно, оскільки призводить до появи вторинної вібрації контактів, що
неприпустимо;
– аналіз роботи схем підключення актуаторів до силових кіл за
розробленими математичними моделями дозволив істотно заощадити час і
матеріальні ресурси при створенні макетних зразків, виключивши безліч помилок;
– отримані в процесі дослідження математичних моделей рекомендації щодо
схем керування актуаторами, були перевірені на фізичних моделях, які на практиці
підтвердили свою працездатність.
12. Основні науково-технічні результати дисертаційної роботи впроваджені
в ТОВ "АВМ Ампер" м. Кременчук; ТОВ НВП "Укренергокомплекс-2",
м. Харків; навчальному процесі НТУ "ХПІ" в дисциплінах спеціальності
"Електричні машини і апарати", дипломному проектуванні та науково-дослідних
роботах, що проводяться на кафедрі.
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ДОДАТОК А
Приклад лістингу програми з розрахунку вібрації контактів.
> restart;
> Q := proc (x) options operator, arrow; -112.8405300+274265398.9*x end proc;
Q := x 112.8405300 0.2742653989109 x

> s:=-m*diff(x(t),t,t)+c2*S(t)-Q(x(t))*(1+signum(x(t)))*0.51.0*ksi*diff(x(t),t)*(1+signum(x(t)))*0.5+F0=0;
2
d

s := m  2 x( t )  c2 S( t )
 dt



 0.5 ( 112.8405300 0.2742653989109 x( t ) ) ( 1 signum ( x( t ) ) )
d
 0.50 ksi  x( t )  ( 1 signum ( x( t ) ) ) F0  0
 dt


>
> m:=0.8;c2:=2e5;F0:=2e3;S(t):=2.7e-3*(1-exp(-t/0.3e-3));F:=c2*2.6e3;T:=2*Pi/sqrt(c1/m);
c1:=288032996.8;#c1:=408032996.8;
m := 0.8

c2 := 200000.
F0 := 2000.

S( t ) := 0.0027 0.0027e

( 3333.333333t )

F := 520.
T :=

1.788854382
c1

c1 := 0.2880329968109

> sys:=0.9=1-exp(-ksi/m*T);y:=solve(sys,ksi);ksi:=y;
sys := 0.9 1 e

( 0.0001317540218ksi  )

y := 5562.908736
ksi := 5562.908736
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> #beta := .4e-5;
> s;
2

( 3333.333333t )
d

0.8  2 x( t )  2540. 540. e
 dt



 0.5 ( 112.8405300 0.2742653989109 x( t ) ) ( 1 signum ( x( t ) ) )
d
 2781.454368  x( t )  ( 1 signum ( x( t ) ) ) 0
 dt


> nu:=x(0)=0,D(x)(0)=2.3;
 := x( 0 ) 0, D( x )( 0 ) 2.3

> F:=dsolve({s,nu},{x(t)},numeric,maxfun=50000);
F := proc (x_rkf45 ) ... end proc

> plot(S(t),t=0..2.7e-3);

> with(plots):
Warning, the name changecoords has been redefined

> odeplot(F,[t,x(t)],0e-3..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2);
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> FF:=dsolve({s,nu},{x(t)},numeric,maxfun=50000,output=listprocedure);

FF :=  t  ( proc (t) ... end proc ), x( t ) ( proc (t ) ... end proc ),

d
x( t ) ( proc (t ) ... end proc ) 
dt


> dt:=1e-5:S1:=subs(FF,x(t)):t0:=1.4e-3;
t0 := 0.0014

> for i from 1 to 50 do
t1:=t0+(i-1)*dt;t2:=t0+(i)*dt;
if S1(t2)*S1(t1)<0 then break;fi;

od;
t1 := 0.0014

t2 := 0.00141
t1 := 0.00141
t2 := 0.00142

t1 := 0.00142
t2 := 0.00143
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t1 := 0.00143

t2 := 0.00144
t1 := 0.00144
t2 := 0.00145

t1 := 0.00145
t2 := 0.00146
t1 := 0.00146

t2 := 0.00147
t1 := 0.00147
t2 := 0.00148

t1 := 0.00148
t2 := 0.00149
t1 := 0.00149
t2 := 0.00150

> ts:=(t2+t1)*0.5;
ts := 0.001495

> x23:=odeplot(F,[t,x(t)],0..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2):
> odeplot(F,[t,diff(x(t),t)],0..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2);
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> dx23:=odeplot(F,[t,diff(x(t),t)],0..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2):
>
> fsolve(diff(x(t),t)=0,t,0..10e-4);
d
fsolve  x( t ) 0, t, 0 .. 0.0010 
 dt


> odeplot(F,[t,Q(x(t))*(1+signum(x(t)))*0.5],0..3e3,numpoints=200,color=black,thickness=2);

> Q23:=odeplot(F,[t,Q(x(t))*(1+signum(x(t)))*0.5],0..3e3,numpoints=200,color=black,thickness=2):
> nu:=x(0)=0,D(x)(0)=2.0;
 := x( 0 )0, D( x )( 0 )2.0

> F:=dsolve({s,nu},{x(t)},numeric,maxfun=50000);
F := proc (x_rkf45 ) ... end proc

> odeplot(F,[t,x(t)],0..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2);
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> FF:=dsolve({s,nu},{x(t)},numeric,maxfun=50000,output=listprocedure);

FF :=  t  ( proc (t) ... end proc ), x( t ) ( proc (t ) ... end proc ),

d
x( t ) ( proc (t ) ... end proc ) 
dt


> dt:=1e-5:S1:=subs(FF,x(t)):t0:=1.2e-3;
t0 := 0.0012

> for i from 1 to 50 do
t1:=t0+(i-1)*dt;t2:=t0+(i)*dt;
if S1(t2)*S1(t1)<0 then break;fi;

od;
t1 := 0.0012

t2 := 0.00121
t1 := 0.00121
t2 := 0.00122

t1 := 0.00122
t2 := 0.00123
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t1 := 0.00123

t2 := 0.00124
t1 := 0.00124
t2 := 0.00125

t1 := 0.00125
t2 := 0.00126
t1 := 0.00126

t2 := 0.00127
t1 := 0.00127
t2 := 0.00128

t1 := 0.00128
t2 := 0.00129
t1 := 0.00129
t2 := 0.00130

t1 := 0.00130
t2 := 0.00131
t1 := 0.00131

t2 := 0.00132
t1 := 0.00132
t2 := 0.00133

> ts:=(t2+t1)*0.5;
ts := 0.001325

> x20:=odeplot(F,[t,x(t)],0..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2):
> dx20:=odeplot(F,[t,diff(x(t),t)],0..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2):
> Q20:=odeplot(F,[t,Q(x(t))*(1+signum(x(t)))*0.5],0..3e3,numpoints=200,color=black,thickness=2):
> nu:=x(0)=0,D(x)(0)=1.5;
> F:=dsolve({s,nu},{x(t)},numeric,maxfun=50000);
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>
 := x( 0 )0, D( x )( 0 )1.5
F := proc (x_rkf45 ) ... end proc

> odeplot(F,[t,x(t)],0..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2);

> FF:=dsolve({s,nu},{x(t)},numeric,maxfun=50000,output=listprocedure);

FF :=  t  ( proc (t) ... end proc ), x( t ) ( proc (t ) ... end proc ),

d
x( t ) ( proc (t ) ... end proc ) 
dt


> dt:=1e-5:S1:=subs(FF,x(t)):t0:=1.0e-3;
t0 := 0.0010

> for i from 1 to 50 do
t1:=t0+(i-1)*dt;t2:=t0+(i)*dt;
if S1(t2)*S1(t1)<0 then break;fi;

od;
t1 := 0.0010
t2 := 0.00101
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t1 := 0.00101

t2 := 0.00102
t1 := 0.00102
t2 := 0.00103

t1 := 0.00103
t2 := 0.00104
t1 := 0.00104

t2 := 0.00105
t1 := 0.00105
t2 := 0.00106

> ts:=(t2+t1)*0.5;
ts := 0.001055

> dx15:=odeplot(F,[t,diff(x(t),t)],0..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2):
Q15:=odeplot(F,[t,Q(x(t))*(1+signum(x(t)))*0.5],0..3e3,numpoints=200,color=black,thickness=2):
> x15:=odeplot(F,[t,x(t)],0..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2):
> nu:=x(0)=0,D(x)(0)=1.0;
 := x( 0 )0, D( x )( 0 )1.0

> F:=dsolve({s,nu},{x(t)},numeric,maxfun=50000);
F := proc (x_rkf45 ) ... end proc

> odeplot(F,[t,x(t)],0..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2);
>
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> FF:=dsolve({s,nu},{x(t)},numeric,maxfun=50000,output=listprocedure);

FF :=  t  ( proc (t) ... end proc ), x( t ) ( proc (t ) ... end proc ),

d
x( t ) ( proc (t ) ... end proc ) 
dt


> dt:=1e-5:S1:=subs(FF,x(t)):t0:=4.0e-4;
t0 := 0.00040

> for i from 1 to 50 do
t1:=t0+(i-1)*dt;t2:=t0+(i)*dt;
if S1(t2)*S1(t1)<0 then break;fi;

od;
t1 := 0.00040

t2 := 0.00041
t1 := 0.00041
t2 := 0.00042

t1 := 0.00042
t2 := 0.00043
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t1 := 0.00043

t2 := 0.00044
t1 := 0.00044
t2 := 0.00045

t1 := 0.00045
t2 := 0.00046
t1 := 0.00046

t2 := 0.00047
t1 := 0.00047
t2 := 0.00048

t1 := 0.00048
t2 := 0.00049
t1 := 0.00049
t2 := 0.00050

> ts:=(t2+t1)*0.5;
ts := 0.000495

> x10:=odeplot(F,[t,x(t)],0..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2):
> dx10:=odeplot(F,[t,diff(x(t),t)],0..3e-3,numpoints=200,color=black,thickness=2):
Q10:=odeplot(F,[t,Q(x(t))*(1+signum(x(t)))*0.5],0..3e3,numpoints=200,color=black,thickness=2):
>
> display([x23,x20,x15,x10]);
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> display([dx23,dx20,dx15,dx10]);

> display([Q23,Q20,Q15,Q10]);

354

>

>

355
ДОДАТОК Б
Лістинг програми з розрахунку радіусу і сил зварювання контактів.
> restart:
>
cos_fi:=0.3;Tok_kz:=100.0e3;Un:=12000.0;Tok_0:=0;N:=1.0;evalf(Pi/6.0);evalf(Pi/3.0)
;
cos_fi := 0.3
Tok_kz := 100000.
Un := 12000.0

Tok_0 := 0
N := 1.0
0.5235987758

1.047197551

> z:=Un/Tok_kz;r:=z*cos_fi;Ls:=1.0/314.2*z*sqrt(1-cos_fi^2);fu:=evalf(Pi/2.0);
>
z := 0.1200000000
r := 0.03600000000
Ls := 0.0003643306944

fu := 1.570796327

> n_u:=Tok(0)=Tok_0;fons:={Tok(t)};
n_u := Tok ( 0 ) 0

fons := { Tok( t ) }

> du:=Ls*diff(Tok(t),t)+r*Tok(t)=Un*sqrt(2.0)*sin(314.2*t+fu);
d
du := 0.0003643306944 Tok ( t )  0.03600000000 Tok ( t )
 dt

16970.56274 sin( 314.2 t  1.570796327)

> F:=evalf(dsolve({du,n_u},fons));
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F := Tok ( t ) 134907.3756 cos ( 314.2000000t 1.570796327)
 42426.40684 sin ( 314.2000000t  1.570796327) 42426.40687e

( 98.81132870t )

> Tok:=unapply(rhs(F),t);
Tok := t  134907.3756 cos ( 314.2000000t 1.570796327)
 42426.40684 sin ( 314.2000000t  1.570796327) 42426.40687e

( 98.81132870t )

> plot(Tok(t),t=0..13e-3,color=black,thickness=2);

> tn:=1.85e-4;Tok_n:=Tok(tn);
tn := 0.000185

Tok_n := 8534.20512

> s:=Qis*g_l*diff(A(t),t) = 1/2*U*Tok(t+tn)/Pi/A(t)^2/N+(-B(t)*(Teta_kTeta_p)/(B(t)*erfc(1/2*A(t)/a1/t^(1/2))-A(t)*erfc(1/2*B(t)/a1/t^(1/2)))/Pi^(1/2)*exp(1/4*A(t)^2/a1^2/t)/a1/t^(1/2)-B(t)/A(t)*(Teta_k-Teta_p)/(B(t)*erfc(1/2*A(t)/a1/t^(1/2))A(t)*erfc(1/2*B(t)/a1/t^(1/2)))*erfc(1/2*A(t)/a1/t^(1/2)))*Lam_l,
Qpl*g_h*diff(B(t),t) = -(-A(t)*(Teta_k-Teta_p)/(B(t)*erfc(1/2*A(t)/a1/t^(1/2))A(t)*erfc(1/2*B(t)/a1/t^(1/2)))/Pi^(1/2)*exp(-1/4*B(t)^2/a1^2/t)/a1/t^(1/2)1/B(t)*A(t)*(Teta_k-Teta_p)/(B(t)*erfc(1/2*A(t)/a1/t^(1/2))A(t)*erfc(1/2*B(t)/a1/t^(1/2)))*erfc(1/2*B(t)/a1/t^(1/2)))*Lam_l+((Teta_oTeta_p)/erfc(1/2*B(t)/a2/t^(1/2))/Pi^(1/2)*exp(-
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1/4*B(t)^2/a2^2/t)/a2/t^(1/2)+1/B(t)*(Teta_o-Teta_p))*Lam_h;
d
s := Qis g_l  A( t )  0.5000000000U (
 dt

134907.3756 cos ( 314.2000000t 1.628923327)
 42426.40684 sin ( 314.2000000t  1.628923327)

 42426.40687e

( 98.81132870t0.01828009581)

)
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> Teta_k:=2840-273;Teta_p:=1083:Tokm:=2000.0:f:=0.3:Teta_o:=100.0:
> Qis:=4800e3;Qpl:=204.7e3;
Teta_k := 2567
Qis := 0.4800 107

Qpl := 204700.

> A_lor:=2.42e-8:ro_h:=2e-8*(1+4.3e-3*(Teta_p-Teta_o)):ro_l:=2e-8*(1+4.3e-3*(2840-
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Teta_o)):
> Lam_h:=401:Lam_l:=Lam_h/3.0:C:=380.0;
C := 380.0

>
> g_h:=8.92e3:g_l:=g_h*0.9:a1:=sqrt(Lam_l/C/g_l);a2:=sqrt(Lam_h/C/g_h);
a1 := 0.006619361182
a2 := 0.01087672031

> t0:=5e-6;
t0 := 0.5 10-5

> Bo:=ro_h*Tok_n/(sqrt(A_lor)*Teta_k-sqrt(A_lor*(Teta_k^2-Teta_p^2)));Bo:=2e-5;
Bo := 0.02393142116
Bo := 0.00002

> U_v_23:=piecewise(t<=5.39e-4,12.4,t>5.39e-4 and t<6.99e-4,0,t>=6.99e-4 and
t<9.65e-4,12.4,0);

>
 12.4

 0
U_v_23 := 
 12.4

 0


t  0.000539
t  -0.000539 and t  0.000699
0.000699 t  0 and t 0.000965
otherwise

> U_v_20:=piecewise(t<=4.69e-4,12.4,t>4.69e-4 and t<6.69e-4,0,t>=6.69e-4 and
t<8.58e-4,12.4,0);
 12.4

 0
U_v_20 := 
 12.4

 0


t  0.000469
t  -0.000469 and t  0.000669
0.000669 t  0 and t 0.000858
otherwise

> U_v_15:=piecewise(t<=3.43e-4,12.4,t>3.43e-4 and t<5.53e-4,0,t>=5.53e-4 and
t<6.72e-4,12.4,0);
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 12.4

 0
U_v_15 := 
 12.4

 0


t  0.000343
t  -0.000343 and t  0.000553
0.000553 t  0 and t 0.000672
otherwise

> U_v_10:=piecewise(t<=2.1e-4,12.4,0);

U_v_10 := {

12.4
0

t  0.00021
otherwise

> plot(U_v_23,t=0..1.5e-3,thickness=2,color=black);

> plot(U_v_20,t=0..1.5e-3,thickness=2,color=black);
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> plot(U_v_15,t=0..1.5e-3,thickness=2,color=black);

> plot(U_v_10,t=0..1.5e-3,thickness=2,color=black);

> U:=U_v_23;
 12.4

 0
U := 
 12.4

 0


t  0.000539
t  -0.000539 and t  0.000699
0.000699 t  0 and t 0.000965
otherwise

> Bo;
0.00002
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> s;
t  0.000539
  12.4



 0
t -0.000539 and t  0.000699 

(
  12.4
0.000699 t 0 and t  0.000965



 0

otherwise


 134907.3756 cos ( 314.2000000t 1.628923327)
 42426.40684 sin ( 314.2000000t  1.628923327)

d
0.385344001011  A( t )  0.5000000000
 dt


 42426.40687e

( 98.81132870t0.01828009581)

)
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> fons:={A(t),B(t)};
fons := { A( t ), B( t ) }

> F:=dsolve({s,A(t0)=0.8*Bo,B(t0)=Bo},fons,numeric, method=classical[rk3],
stepsize=0.1e-6);#, method=classical[rk3], stepsize=0.1e-6
F := proc (x_classical ) ... end proc

> G:=dsolve({s,A(t0)=0.8*Bo,B(t0)=Bo},fons,numeric, method=classical[rk3],
stepsize=0.1e-6, output=listprocedure);B_max:=subs(G,B(t));
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>
G := [ t ( proc (t ) ... end proc ), A( t )( proc (t ) ... end proc ),
B( t )( proc (t) ... end proc ) ]
B_max := proc (t) ... end proc

> #F(9.65e-4);
> plot(Tok(t+tn),t=0.0..12e-3,thickness=2,color=black);

> #t_kr:=fsolve(Tok(t)=0,t,0..20e-3);
> plots[odeplot](F,[[t,A(t)],[t,B(t)]],t0..1.4e-3,color=black,thickness=2);

> plot(B_max(t),t=t0..1.4e-3,color=black,thickness=2);
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> g23:=plot(B_max(t),t=t0..1.4e-3,color=black,thickness=2):
> U:=U_v_20;
 12.4

 0
U := 
 12.4

 0


t  0.000469
t  -0.000469 and t  0.000669
0.000669 t  0 and t 0.000858
otherwise

> G:=dsolve({s,A(t0)=0.8*Bo,B(t0)=Bo},fons,numeric, method=classical[rk3],
stepsize=0.1e-6, output=listprocedure);B_max:=subs(G,B(t));
G := [ t ( proc (t ) ... end proc ), A( t )( proc (t ) ... end proc ),
B( t )( proc (t) ... end proc ) ]
B_max := proc (t) ... end proc

> plot(B_max(t),t=t0..1.4e-3,color=black,thickness=2);
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> g20:=plot(B_max(t),t=t0..1.4e-3,color=black,thickness=2):
> U:=U_v_15;
 12.4

 0
U := 
 12.4

 0


t  0.000343
t  -0.000343 and t  0.000553
0.000553 t  0 and t 0.000672
otherwise

> G:=dsolve({s,A(t0)=0.8*Bo,B(t0)=Bo},fons,numeric, method=classical[rk3],
stepsize=0.1e-6, output=listprocedure);B_max:=subs(G,B(t));
G := [ t ( proc (t ) ... end proc ), A( t )( proc (t ) ... end proc ),
B( t )( proc (t) ... end proc ) ]
B_max := proc (t) ... end proc

> plot(B_max(t),t=t0..1.4e-3,color=black,thickness=2);
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> g15:=plot(B_max(t),t=t0..1.4e-3,color=black,thickness=2):
> U:=U_v_10;
U := {

12.4
0

t 0.00021
otherwise

> G:=dsolve({s,A(t0)=0.8*Bo,B(t0)=Bo},fons,numeric, method=classical[rk3],
stepsize=0.1e-6, output=listprocedure);B_max:=subs(G,B(t));
G := [ t ( proc (t ) ... end proc ), A( t ) ( proc (t ) ... end proc ),
B( t ) ( proc (t) ... end proc ) ]

B_max := proc (t) ... end proc

> plot(B_max(t),t=t0..1.4e-3,color=black,thickness=2);
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> g10:=plot(B_max(t),t=t0..1.4e-3,color=black,thickness=2):
> with(plots):display(g23,g20,g15,g10);
Warning, the name changecoords has been redefined
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ДОДАТОК В

368

369

Рисунок В.1 - Розроблений актуатор в складі діючої промислової установки
УІСР-200 / 50У для випробування витратомірів рідини.
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ДОДАТОК Г

Початок
Введення геометрії, констант,
початкових і граничних умов,
завдання функцій
Розрахунок розподілу початкового стаціонарного магнітного
поля c урахуванням граничних
умов

Розв'язання рівнянь електричного кола на поточному часовому шарі
Розрахунок розподілу магнітного поля на поточному часовому шарі

Перевірка умови збіжності результатів розрахунку магнітного поля

Перевірка умови збіжності за
значенням струму

Розв'язання рівнянь руху на поточному шарі

Перехід на наступний часовий
шар

Перевірка умови закінчення
розрахунку

Кінец

Рисунок Г.1 – Алгоритм розрахунку динаміки актуатора
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Покладемо u=0

Сформувати різницю V=S*u-J
і матрицю Якобі

Обчислити для кроку
dU=P-1*V

Обчислити
u=u+du

Перевірка збіжності

Вихід
Рисунок Г. 2 – Алгоритм методу Ньютона, що забезпечує збіжність при
розрахунках магнітних полів для випадку монотонних
характеристик намагнічування
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Початок

Введення геометрії, констант, початкових і граничних умов, завдання
функцій, даних по динаміці руху актуатора

Розрахунок еквівалентної жорсткості
контактної системи вимикача на базі
рівнянь теорії пружності

Розв'язання рівнянь руху рухомого
контакту і визначення параметрів
механічної вібрації

Розрахунок форми і значення струму
короткого замикання

Розв'язання рівнянь теплопровідності
з урахуванням фазових переходів і
визначення рухливих кордонів плавлення і випаровування матеріалу контактів

Розрахунок сили зварювання при
вмиканні
Рисунок Г.3 – Алгоритм розрахунку сил зварювання контактів при вмиканні
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Початок

Введення геометрії, констант, початкових і граничних умов, завдання функцій, кінцевою електромагнітної сили
актуатора
Розрахунок еквівалентної площі контакту в функції температури контактної поверхні на базі рівнянь теорії пружності

Розв'язання рівнянь нагрівання контактної системи при протіканні по ній
струму короткого замикання в адіабатичному режимі

Розрахунок усередненої температури
контактної поверхні з урахуванням отриманих раніше розрахункових даних

Висновок результатів

Кінець
Рисунок Г.4 – Алгоритм розрахунку сил зварювання контактів при протіканні
наскрізного струму короткого замикання
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