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Abstract. Faults are adverse events in any industrial production sys-
tem. Their occurrence affects the efficiency of the system and reduc-
es the competitiveness of production. Early detection and diagnosis 
of faults in automated systems is important to prevent equipment 
damage and loss of performance. For this purpose, more and more 
sophisticated systems for observation and monitoring of basic char-
acteristics in automated processes are being built. A prerequisite for 
increasing their efficiency is the use of additional sensory informa-
tion, modeling and intelligent information analysis to detect faults. 
The paper explores the possibility of diagnosis of unwanted pressure 
drops in pneumatic systems. These model-based diagnostic methods 
aim to distinguish the causes of their occurrence or location. The 
objects of diagnosis are pressure drops in the supply line or those in 
the branch, main lines. The presented formulation of the problem and 
task are dictated as a result of inspection and analysis of operating 
pneumatic systems of industrial enterprises in the country. It is the 
pressure drops that are defined as the main and most frequently 
occurring problem in the operation of the system, and for the re-
source optimization of the distribution network their localization is of 
special importance. The paper proposes an approach for the use of 
load diagrams (time series) with two measurable variables – instan-
taneous flow and pressure. Based on continuous monitoring and a 
known model relationship between the two quantities, indicators for 
detection and localization of pressure drops are determined, reducing 
the efficiency in the components of the pneumatic system – the main 
line, local stations or the compressor installation. For the purposes 
of verification of the proposed approach and the performed analysis 
– in general, real system data from 13 specific production machines 
were used.

Увод
Основна част от всяка пневматична система е мрежа-

та от тръбопроводи за доставка и разпределение на сгъс-
тения въздух от компресорната инсталация до различните 
точки на потребление.

Този процес на транспортиране на енергията на сгъс-
тения въздух води до загуби на налягане и дебит. Загубата 
на налягане е в резултат от триене със стената на тръби-
те, участъци с неправилна форма, стеснения, използваните 
свързващи елементи, филтри, изсушители и т.н., а загубите 
на дебит се дължат на утечки в мрежата (фиг. 1).

Фиг. 1

Разпределителната мрежа се състои от основни ли-
нии (магистрали), клонове и захранващи линии (отклоне-
ния) – фиг. 2. Обикновено тръбопроводите за пневматични 
системи са стоманени или алуминиеви, а в рамките на 
консуматорите се използват и гъвкави полимерни тръби и 
шлаухи. Основните линии обикновено са по-големите тръ-
би, оформящи формата на системата. Захранващите ли-
нии свързват главните линии или разклонителните линии 
с крайния потребител (точка на използване). Падовете на 
налягане или проводимостта на мрежата зависят предимно 
от три фактора: диаметри и дължина на тръбите в основ-
ните и разклонителните линии (както и от материала на 
тръбите), разположение и форма на системата от главни 
линии и свързващи елементи и вида и размера на захран-
ващите линии.

Фиг. 2
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Предвид това от съществено значение за енергий-
ната ефективност на една пневматична система е мре-
жата за разпределение и доставка да бъде проектирана 
така, че да се избягват нежелани значителни падове на 
наляганията. За да може да се поддържа необходимото 
налягане по веригата, тези падове налагат увеличаване 
на налягането, създавано от компресора, което увеличава 
енергийните разходи с около 1% за всеки 0.1 bar (CEA 
Technologies Inc. 2007). В практиката съществуват общи 
оценки за приемливите нива на падове на налягане меж-
ду компресорната инсталация и която и да е точка на 
употреба. За ориентировъчна мярка се приема, че те са 
10% от средното налягане в компресорната инсталация 
(COMPRESSED AIR & GAS INSTITUTE 2016) или общо пад 
на налягане до 0.3-0.5 bar.

Дори и при добре проектирани и оразмерени пневма-
тични системи с времето настъпват промени в броя и вида 
на крайните консуматори, тяхното разположение, добавяне 
на нови клонове и т.н., което довежда до появяване на 
нежелани падове на налягане. Най-често това бива уста-
новявано в моменти, когато поради падовете на наляга-
не един или повече консуматори започват некоректно да 
изпълняват работните си цикли и/или предпазните релета 
за налягане на входът им не сработват, или изключват по 
време на работа.

Откриването на причините за пад на налягане в край-
ните точки на употреба на сгъстения въздух е важна задача 
за екипите от поддръжка на предприятието. Правилната и 
бърза диагностика, съответно бързото и ефективно отстра-
няване на причините води до предотвратяване на аварии и 
нежелани производствени престои.

Целта на настоящата работа е да се изследва въз-
можността за диагностиката на причините за падове на 
налягане в крайния консуматор, като на базата на измер-
ването на дебит и налягане (времеви последователности) 
на входа на консуматора се разграничат причините – в 
захранващата линия или в клоновите/магистралните ли-
нии.

Модели и методология  
на диагностиката

Използването на диаграми на натоварване (фиг. 3), 
отчитащи работно налягане и разход на въздух е стан-
дартна практика при проектирането и експлоатацията на 
пневматични системи. Профилът на натоварване позволя-
ва да се анализира количественото потребление и нуж-
дите от сгъстен въздух в инсталацията във времето и да 
се оптимизира работата на компресорите, особено при 
наличие големи вариации и периоди с частично натовар-
ване. 

В разглежданата задача се използва дебитомер на 
входа на краен консуматор (машина, производствена ли-
ния) и сензор за следене на налягането, като се следи 
корелацията между двете времеви последователности. 

Фиг. 3

Приложим в случая е коефициентът на корелация 
на Пирсън (DPears) (Rodgers and Nicewander 1988) за вре-
меви последователности, като: 

(1)

където fpt и f
q
t са стойностите на времевите последовател-

ности fp и fq в момента t, съответно на налягането и разхо-
да; N – броят на точките във времевите последователности; 
s – изместването във времето между двете серии. 

При s=0 се оценява подобието между времевите по-
следователности, без да се отчитат измествания по време. 
Тъй като DPears е мярка за линейна връзка между времевите 
последователности и не оценява разликата в стойностите 
на времевите последователности, амплитудното мащаби-
ране или транслация не оказва влияние върху резултата. 

Друга популярна мярка е и коефициентът на детер-
минация D%=DPears

2.100, изразяващ степента на зависимост 
в проценти.

По този начин задачата за диагностика и детектиране 
на утечки може да се сведе до задача за анализ на време-
ви последователности.

За изчисление на пада на налягането в прав тръбен 
участък се използва емпиричната формула на Дарси-Вай-
сбах (Перевощиков, 1996):

(2) 

където:
∆P e падът на налягане [Pa] в тръба с дължина L [m] 

и вътрешен диаметър d [m];
ω – средната действителна скорост на потока [m/s];
ρ – плътността на въздуха [kg/m3] за определени тем-

пература и атмосферно налягане;
λ – коефициентът на триене, зависещ от характера на 

потока, критерия на Рейнолдс и относителната грапавост 
на вътрешната стена на тръбата

λ=f(Re,ke); Re =  μ
ωdρ, ke= 

Δ
d 

; Δ – еквивалентна

грапавост на стената.
В литературата се дават различни формули за пре-

смятане на λ, като много често липсват данни за стой-
ностите на еквивалентната грапавост. Повечето формули 
са получени въз основа на експериментални изследвания и 
представляват емпирични зависимости (Попов и др. 2010)
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Най-често коефициентът на триене при различни 
стойности на критерия на Рейнолдс се дефинира от след-
ните условия (Шаммазов, и др. 2003):

• Re<2300 ( Хаген-Поазьой) –

• 2300<Re<4000 (Зайченко) – 

• Re>4000 (Альтшуль) – 

В (2) връзката между скоростта на сгъстения въздух 
ω и дебита е определена като

(3)

където G е масов дебит [kg/s]; Qv – дебит в работни усло-
вия; QN – нормализиран дебит (ANR, International Standard 
ISO 5167 2014).

Връзката между плътността на въздуха при стандарт-
ни и работни условия се дава от израза

(4)

След заместването на (4) в (3) за скоростта на по-
тока получаваме

(5)

Съответно от (5) и (2) за пада на налягане получава-
ме следния израз:

(6)

На базата на (6) и множество различни експеримен-
тални изследвания при вариации в материалите, съответно 
в грапавостта на тръбите, различни профили на потока и 
т.н. в литературата откриваме няколко емпирични израза, 
даващи зависимостта на пада на налягане ΔP от дебита 
QN (Barenblatt, Chorin and Prostokishin 1997), (Marcus, et 
al. 1990), (SMC Corporation n.d.), които дават достатъчно 
достоверни изчисления за практически цели.

В нашето изследване е използвана следната емпи-
рична формула, даваща връзката между пада на налягане 
и дебита при крайните точки на потребление при поток с 
дозвукова скорост ∆Pi

c<0.5(Pi
b+0.1):

(7)        (Engineering ToolBox n.d.)

където: 
ΔPi

c е моментната стойност на пада на налягане в 
точката на консумация (с) в момента i [bar];

Qi – моментната стойност на дебита в момента i [m3/
min];

Pi
b – моментната стойност на налягането в началото 

на захранващата линия [bar];
L – еквивалентната дължина на захранващата линия 

[m]. Еквивалентната дължина представлява сумата от дъл-
жината на захранващата линия и еквивалентните дължини 
на всички свързващи елементи, вентили и филтри по нея;

d – вътрешен диаметър на захранващата линия [mm].

В случаите, когато една тръба се разклонява на два 
или повече клона (фиг. 4), падът на налягане и дебитът на 
всяка част могат да бъдат изчислени, както следва:

(8)

Падът на налягане във всяка точка можем да пред-
ставим като

(9)

За моментните стойности на налягането в точката на 
консумация 

(10)

От (10) следва, че падът на налягане в точката на 
консумация при фиксирани дължина и диаметър на захран-
ващата линия е функция на дебита към консуматора и пада 
на налягане в точката на разклоняване (В).

Фиг. 4

Експериментална част
Експерименталните данни представляват диаграми на 

натоварване от моментните стойности на дебит и налягане 
на входа (фиг. 5) на 20 различни машини с честота на 
дискретизация 1 Hz. Налична е и информация за вътреш-
ния диаметър d на захранващите линии (в милиметри) и 
еквивалентната им дължина (в метри). За базово налягане 
PA е възприето зададеното налягане след ресивъра в ком-
пресорната инсталация. 

Фиг. 5
За всяка машина е приложено уравнение (10) при 

ΔPi
b = 0, като съответно е изчислен падът на налягане, 

предизвикан от този дебит, съответно моментните стой-
ности на налягането непосредствено преди консуматора 
(PET). Тази изчислена времева серия с достатъчно досто-
верност ни дава теоретичната зависимост на Pc от Qc. Това 
се верифицира посредством коефициента на детерминация 
D% между PET и Qc, както и за Pc и Qc.

Re>4000 (Альтшуль) – 
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Резултати и анализи 
На фиг. 6-9 са представени графично резултатите от 

четири измервания на дебит (Qc) и налягане (Pc) на вхо-
да на консуматор при съответните PA, d и L. Съответните 
променливи са: Pi

ET, определено по (10) при ΔPi
b=0; D% – 

коефициент на детерминация между Qc и Pc; ΔPCmax=PA-PCmin 
– максималният измерен пад на налягане; ΔPЕТmax=PA-PЕТmin 
– максималният пад на налягане, определен аналитично.

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9

В табл. 1 са обобщени резултатите за аналогични 
експерименти на базата на диаграми на натоварване, по-
лучени от 13 различни производствени линии в режим на 
експлоатация.
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Табл. 1

Машина ΔPCmax (bar) ΔPETmax (bar) D%

201 0.7 0.17 1%
Line1 1.15 0.02 1%
405 1.1 0.25 2%
402 0.5 0.12 8%
307 1.36 0.18 15%
404 1.01 0.25 17%
351 1 0.28 26%
Line2 1.53 0.44 53%
406 1.23 0.65 61%
306 0.28 0.27 83%
407 1.47 0.88 89%
451 2.25 0.39 90%
303 2.77 2.62 91%

Статистическата значимост на коефициентите на 
детерминация е оценена индиректно чрез използване на 
p-стойности за коефициентите на корелация, като те не 
надвишават стойност 0.001 и съответно праговата стой-
ност за зададено ниво на значимост α=0.05.

При първите шест от тях ниските стойности на кое-
фициента на детерминация показват, че наличието на зна-
чителни падове на налягане не са в резултат на проблеми 
в захранващите линии. Основна роля тук оказват колеба-
нията на налягането Pb.

 При последните шест (с коефициентът на детерми-
нация, по-висок от 53%) е индикатор, че значителни па-
дове на налягания се дължат на проблеми, свързани със 
захранващата линия. При машини с означение 406, 407 и 
303, тъй като и аналитично изчисленият пад на налягане 
е значим (>10%PA), с голяма вероятност можем да кажем, 
че захранващата линия не е оразмерена правилно (малък 
вътрешен диаметър и/или голяма приведена дължина). 

При машини с означение с 406, 407,451 и Line2 из-
мереният пад на налягане е значително по-голям от анали-
тично изчисления, което може да се дължи на отклонения 
в приведената дължина L от еквивалентната й. Това може 
да е вследствие на неустановени причини като запушени 
филтри, прегъвания или пречупвания на гъвкави връзки и 
други обструкции в захранващата линия.

Заключение
В статията е разгледан проблемът с възникване на 

нежеланите падове на налягане, който е един от основ-
ните за системите за разпределение и доставка на сгъс-
тен въздух. Обикновено неговото негативно влияние се 
регистрира при крайните консуматори в критичния слу-
чай, когато води до некоректна работа на машините или 
предизвиква нежелани престои.

За компенсация на възникнали падове често се при-
бягва до неоразмерено увеличаване на налягането в ком-
пресорните инсталации, което води до значителни енергий-
ни загуби и разпространение на негативния ефект върху 
други елементи на системата.

За преодоляване на тази временна и неефективна 
мярка в статията е предложен подход за диагностика на 
пневматични системи на базата на мониторинг на диагра-
мите на натоварване и индикатори, получени на основата 
на моделния принцип за установяване на неизправности.

В статията са анализирани експериментално снети 
данни от 13 производствени машини и линии. Предста-
вени са оценки на критерии, по които е възможно да се 
установят причините за нежелани падове на налягане. В 
случая падове в захранващите линии и техните елементи 
или системи – в магистралната и клоновата структура и 
компресорната инсталация.
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