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Rozwój urządzeń energoelektronicznych 
zmierza w kierunku wzrostu 
częstotliwości przetwarzanych 
napięć i prądów. Tradycyjne stale 
transformatorowe w aplikacjach 
średnich częstotliwości zastępowane 
są nowoczesnymi amorficznymi lub 
nanokrystalicznymi materiałami 
magnetycznymi. Wpływa to 
korzystnie na ograniczenie wielkości 
transformatorów oraz elementów 
indukcyjnych. 

Artykuł przedstawia jednofazowe 
dławiki typu AD1W produkowa-

ne w ELHAND TRANSFORMATO-
RY. Dławiki te znajdują zastosowa-
nie w impulsowych sterownikach prą-
du stałego.

Amorficzny rdzeń dławika 
Nieuporządkowane pod względem 

strukturalnym stopy amorficzne na bazie 
żelaza i kobaltu stały się niezastąpionymi 
w przemyśle elektrotechnicznym mate-
riałami wykorzystywanymi między inny-
mi na rdzenie transformatorowe. Bardzo 
dobre właściwości magnetyczne stopów 
amorficznych (duża początkowa przeni-
kalność magnetyczna, małe pole koercji, 
małe straty energii na przemagnesowa-
nie, duża rezystywność) w porównaniu 
z klasycznymi stalami transformatoro-
wymi są wynikiem braku granic ziaren           
i ograniczenia anizotropii magnetokry-
stalicznej [1].

Często stosowaną metodą wytwa-
rzania taśm amorficznych jest techni-

ka szybkiego zestalania roztopionego 
materiału, który odlewa się na wirują-
cy z dużą prędkością walec. Wskutek 
szybkiego chłodzenia (~106 K/s) taśma 
uzyskuje nieuporządkowaną strukturę 
zbliżoną do struktury ciekłego metalu 
lub szkła [1].

Pierwsze szkła metaliczne otrzyma-
no w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia. 
Od tego czasu obserwuje się dynamicz-
ny rozwój zarówno technologii, jak                      
i badań poznawczych. Na skalę prze-
mysłową produkcję taśm amorficznych 
o nazwie handlowej METGLAS rozpo-
częła w latach 70. amerykańska firma 
Allied Chemical [2]. Postęp technolo-
gii otrzymywania materiałów amor-
ficznych oraz wzrost ich dostęp-
ności na rynku pozwala obecnie 
optymalnie projektować transfor-

matory i dławiki pracujące w zakresie 
średnich częstotliwości.

Rdzenie typu POWERLITE C-Cores 
produkowane są przez koncern Hitachi 
Metals w oparciu o amorficzny stop 
na bazie żelaza METGLAS 2605SA1. 
Materiał ten przeznaczony jest do za-
stosowań w energoelektronicznych ob-
wodach mocy [3]. 

Dławik typu AD1W 
z rdzeniem amorficznym 
POWERLITE C-Cores
Mirosław Łukiewski

Własności materiału Stop amorficzny
METGLAS 2605SA1

Grubość blach 25 µm
Indukcja nasycenia 1,56 T
Stratność p = 6,5 x f1,51 x B1,74  [W/kg] 
Rezystywność 137 µΩ cm
Magnetostrykcja nasycenia 27 x 10-6

Temperatura Curie 415ºC

Tabela 1. Parametry elektryczne stopu amorficznego typu METGLAS 2605SA1 [3]

Dławik na wyjściu przerywacza 
prądu stałego

 Przerywacz – „czoper” – jest przy-
kładem przekształtnika o komutacji we-

Rdzeń typu AMCC POWERLITE C-Cores wykonany ze stopu amorficznego [3]

wnętrznej, zwanym również impulso-
wym sterownikiem prądu stałego. Po-
przez regulację czasu przewodzenia 
przerywacza steruje się wartością średnią 
napięcia stałego. Zwiększając częstotli-
wość łączeń, doprowadzamy do ograni-

 Dławik wygładzający typu AD1W – 0,5 
mH/70 A 
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czenia pulsacji prądu wyjściowego oraz 
otrzymujemy możliwość dokładniejszej 
regulacji [4].

Różnica maksymalnej i minimalnej 
wartości chwilowej prądu wyjściowego 
przedstawia jego pulsację, którą z pew-
nym uproszczeniem można przedstawić 
następująco: 

   
  (1)

gdzie: ∆I
O max – maksymalna wartość pul-

sacji prądu odbiornika; U
d
 – napięcie za-

silające przerywacz; T – okres przebie-
gu impulsowego napięcia odbiornika; L

O
 

– indukcyjność odbiornika [4].

 W sytuacji, gdy odbiornik wymaga 
zasilania prądem o bardzo małej pulsa-
cji, to oprócz wspomnianego już zwięk-
szenia częstotliwości łączeń, można                       
z wyjściem przerywacza szeregowo po-
łączyć dławik AD1W, zwiększając tym 
samym indukcyjność odbiornika LO. Je-
śli zastosowanie takiego filtru indukcyj-
nego nie wystarczy, a skuteczność wy-
gładzania jest zbyt mała, wówczas osta-

tecznym rozwiązaniem jest zastosowanie 
filtru indukcyjno-pojemnościowego. [4]
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Uproszczony schemat obciążenia przerywacza prądu stałego [4]
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Wydarzenia
 Kronospan Szczecinek wdraża sys-
tem produkcyjny oparty na technologii 
Orchestra. Kronospan Szczecinek, wio-
dący producent drewnopochodnych płyt 
wiórowych, MDF, HDF – lakierowa-
nych i melaminowanych – jak też ma-
teriałów wykończeniowych, m.in. pane-
li KronoOriginal, rozpoczął wdrożenie 
platformy integrującej wykorzystywane 
w zakładzie systemy sterowania liniami 
produkcyjnymi. System stworzony bę-
dzie za pomocą oprogramowania Won-
derware Industrial Application Server 
opartego na przemysłowej architekturze 
ArchestrA. 

Oprogramowanie Wonderware po-
zwoli na stworzenie jednolitego, ela-
stycznego systemu monitorowania, 
raportowania i gromadzenia danych 
pochodzących bezpośrednio z syste-
mów sterowania liniami produkcyj-
nymi oraz systemów pomocniczych.

Firma planuje etapowo w oparciu 
o platformę Wonderware ArchestrA 
budować system zarządzania produk-
cją klasy MES dopasowany do wła-
snych potrzeb. Oprogramowanie do-
starczy firma ASTOR, dystrybutor 
oprogramowania Wonderware w Pol-
sce.




