www.comet.bg

www.tllmedia.bg

www.engineering-review.bg
брой 9, декември 2018

®
.
цена 4 00 лв.

ISSN 1311-0470

Източник: Messe München

4

декември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

За абонамент в Разпространение на печата
или Български пощи - каталожен номер 1364

декември
2018

®

в броя:
6
10
12

13

16

Накратко

20

Богата конферентна
програма с практическа
насоченост
на Intec и Z 2019

22

Интервю с доц. д-р
Никола Шакев, зам.
директор на ТУ София,
филиал Пловдив,
преподавател в катедра
Системи за управление,
факултет Електроника и
Автоматика

33
38
45
54

Интервю с гл. ас. д-р
инж. Владимир Христов,
катедра Автоматизация
на електрозадвижванията,
факултет Автоматика,
ТУ - София

56

Популярността на TMTS
расте, тайванските
машиностроители
вървят напред и нагоре
®

ISSN 1311-0470
Инженеринг ревю е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа
ООД. Всички права запазени. Никаква част от текстовете и илюстрациите в това списание не може да бъде
препечатвана или копирана под каквато и да е форма без
писменото разрешение от страна на Издателя. Авторските права на графичното оформление и статиите
принадлежат на Издателя. Авторските права на използвания илюстративен материал принадлежат на Издателя или на съответните му собственици. Издателят
не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, платени статии. Правата на всички споменати търговски
марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и
т.н. принадлежат на съответните им собственици.

60

главен редактор
финанси и администрация
Дарена Мартинова
Таня Терзиева
% (02) 818 3828 0888 335 882
% (02) 818 3858
d.martinova@tllmedia.bg
0888 335 881
редактори
tanya@tllmedia.bg
editors@tllmedia.bg
Диляна Йорданова
% (02) 818 3844

Действителните собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД
са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев.
®

компютърен дизайн
prepress@tllmedia.bg
Теодора Бахарова
Петя Гарванова
Гергана Николова
% (02) 818 3830

издава Ти Ел Ел Медиа ООД
Теодора Иванова
% (02) 818 3818 dora@tllmedia.bg
Любен Георгиев
% (02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2018

маркетинг
и разпространение
abonament@tllmedia.bg
Мирена Русева
m.russeva@tllmedia.bg
% (02)8183812 0889717562
Емилия Христова
% (02)8183848 0887662547

Проведе се семинар
"Опитът задължава 26 години Евротех"
Electronica 2018 продуктови и
технологични новости
от изложението
Оборудване за
подстанции СН/НН
Роботизирани складови
системи
Гилотини с ЦПУ
Полимерни зъбни
предавки - част 1
Измерване на
водни дебити
в индустриални
процеси
Осветление
за офшорната
индустрия

рекламeн отдел reklama@tllmedia.bg
Петя Найденова
Мариета Кръстева
Анна Николова
Мирена Русева
Галина Петкова
Милица Атанасова
Мария Кояджикова
Гергана Николова

% (02) 818 3810
% (02) 818 3820
% (02) 818 3811
% (02) 818 3812
% (02) 818 3815
% (02) 818 3817
% (02) 818 3802
% (02) 818 3813

0888 414 831
0888 956 150
0887 306 841
0889 717 562
0889 919 253
0884 921633
0889 256 232
0888 395 928

www.engineering-review.bg
1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9
тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800
office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg

5

накратко
Над 90 специалисти се включиха в семинар на Комет Електроникс, Quectel и A1
На 4 декември 2018 г. в Новотел София, Комет Електроникс, Quectel и А1 проведоха първия LTE NB-IoT семинар в България, на който присъстваха повече от 90
участници. Те имаха възможността да обменят опит с колеги от други компании
и да се консултират със специалистите от Quectel, A1 и Комет Електроникс в
областта на новите клетъчни мрежови технологии LTE NB-IoT и LTE-M.
В рамките на семинара бяха презентирани последни новости от GSMA и 3GPP,
свързани с M2M/IoT LTE стандартите за клетъчна безжична комуникация, нови
продукти на Quectel, предназначени за работа в LTE NB-IoT/Cat.M мрежи, М2М
услуги, предлагани от А1, и тенденции в развитието на мобилната мрежа, както и възможностите на Комет Електроникс за поддръжка и подпомагане разработката на проекти, свързани с М2М клетъчни комуникации.
Сред акцентите на събитието беше практическото тестване на възможностите на предлаганите от Комет Електроникс платки на Quectel BC66-TE-A KIT,
оборудвани с клетъчен LTE NB-IoT модул и комуникация през мрежата на А1.

СИАД България участва в изграждането на Турски поток
СИАД България, част от СИАД Груп, приключи успешно участието си в реализацията на Турски поток, потвърдиха от компанията. Фирмата е избрана за
основен доставчик на технически газове, използвани за строежа на офшорния
газопровод, на швейцарската фирма Allseas Group.
„Доставката на въглероден диоксид, аргон, пропан, кислород и азот се извършваше до Pioneering Spirit - най-големият строителен кораб, натоварен с
изграждането на дълбоководния участък на Турски поток. В края на строежа на
офшорния сектор на проекта, оценката за СИАД е за надежден и лоялен партньор“, коментираха от офиса на компанията в България.
Новият газопровод за експорт на газ от Русия към Турция през Черно море ще
се състои от две линии и ще има капацитета да транспортира природен газ на
стойност 31,5 млрд. куб. м.

МИ връчи 5 сертификата за инвестиции на стойност над 32 млн. лв.
Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сертификати клас „А“
на фирмите „Уеърхаузинг енд логистикс“, „Асиса“ и „Валиян“, а сертификат клас
„Б“ получиха „Мемтекс“ и „Садово Инвест“. Общата стойност на петте проекта възлиза на повече от 32 млн. лв., като с реализацията им се очаква да бъдат
създадени около 116 работни места. Размерът на инвестицията на „Уеърхаузинг енд логистикс“ за изграждане на складова база в община Елин Пелин възлиза
на над 15 млн. лв., а работните места, които ще разкрие, са 41.
Фирма „Асиса“ предвижда изграждане на модерна складова база в Индустриална зона „Божурище“ за над 5 млн. лв. и да разкрие нови 5 работни места. Проектът на „Валиян“ е насочен към разширяване капацитета на съществуващото
предприятие на фирмата, а размерът на инвестицията възлиза на 10 млн. лв.
Инвестиционният проект на „Мемтекс“ за изграждане на нова производствена
база в Икономическа зона София-Божурище предвижда създаването на 10 нови
работни места с размер на инвестицията от 750 000 лв. „Садово Инвест“
планира изграждането на център за комплексна рехабилитация и хидро-терапевтично лечение в община Созопол на стойност 1,21 млн. лв.
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накратко
Новият компактен честотен регулатор FR-CS80 отбеляза отличен пазарен
прием и у нас
Малките габарити в комбинация с увеличената гъвкавост и функционалност
са едно от основните предимства на компактните модели честотни регулатори. Значително по-ниската им цена, както и широкият кръг приложения са
от огромно значение за популярността им сред специалистите. Пример за
това е FR-CS80 на Mitsubishi Electric, чиято премиера у нас беше в края на ноември 2018 г.
„Наскоро анонсирахме новата серия FR-CS80 и тя се приема отлично от
клиентите, които вече се запознаха с функционалността й. Поради възможността да предложим много атрактивно ценово предложение, сме организирали
складови наличности във всичките си търговски обекти“, разказват представители на фирма Ехнатон България - официален дистрибутор на продуктите
на Mitsubishi Electric, един от водещите производители в световен мащаб.
„Честотните регулатори FR-CS80 са с най-компактните габарити в класа на
инверторите с векторно управление, като постигат пълно оптимизиране на
пространството. Те могат да бъдат монтирани едно до друго така, че на
мястото, което заемат две устройства при използване на конвенционален
честотен регулатор, могат да бъдат разположени три FR-CS80 регулатора.
Намаленото време за свързване и настройка правят този инвертор идеален за
всяко приложение в индустрията“, допълват специалистите от Ехнатон.

УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” с ново енергоспестяващо LED осветление
На 4 декември 2018 г. в столичната УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ беше представен официално проект за енергоспестяващо интелигентно LED осветление и
система за мониторинг. На събитието присъстваха проф. д-р Асен Балтов, изпълнителен директор на УМБАЛСМ, посланик Шърман С. Куо, представител на
Тайпе в Гърция, и д-р Чинг-Хао Мао, вицепрезидент и генерален директор на Института за информационна индустрия (Institute for Information Industry, III).
Проектът включва подмяната на остарялото осветление в две от звената
на болницата с последно поколение енергоспестяващи плоски панелни светодиодни осветители. Системата използва облачна IoT технология за мониторинг,
а с цялостната реализация се очаква достигането на 60% спестена електроенергия.
Това е вторият проект освен този за интерактивен туристически гид,
показващ забележителностите на София директно на телефона, който представителството на Тайпе в Гърция финансира у нас в рамките на тази година.
Тайванският Институт за информационна индустрия е техен проектант и
изпълнител.
„Подобни инициативи са чудесен пример за съвместната ни работа в областта на зелените технологии. Надяваме се, че техният успех ще разшити сътрудничеството между България и Тайван и в други сфери в следващите години“,
коментира Шърман С. Куо по време на събитието.

iFD Group пусна нов роботизиран палетен склад в Германия
На 1 януари 2019 г. iFD Group пусна продуктивно нов роботизиран палетен
склад в Германия, работещ с iFD WMS Lite 2018, съобщиха за сп. Инженеринг
ревю от ИФД Инженеринг Джойнт Венчър, част от немското дружество.
Складът разполага с около 4000 палетни места, разположени на 17 нива и ще
бъдат обслужвани от 4 стелажни робота. Прилежащата автоматична транспортна система свързва палетния склад с приема на стока, производството и
експедицията на фирмата.
„Системата поддържа процеси за заприходяване и експедиция на стока, както
и инвентаризация“, разказват от българската компания. „Тъй като складът се
използва и от външни клиенти, е предвидена възможност за резервиране на
складови зони за отделни клиенти. Системата разполага и с модул за калкулация
и фактуриране на разходите по складиране и манипулация на палетите на съответните собственици“, допълват те.

Производството на VOSS в България стартира през 2019 г.
Немският пpoизвoдител VOSS планира да отвори завода си в Баховица, Ловеч
в средата на май 2019 г., информират от компанията. Съоръжението е разположено върху площ от 12 225 кв. м, като инвестицията на фирмата възлиза на
15 млн. евро. Предприятието се очаква да осигури 1000 работни места, като
част от мениджърския екип вече е нает и преминава обучение в централата на
фирмата в Германия. Очаква се същинското наемане и обучение на персонала да
стартира до два месеца. „Преструктурирането на инфраструктурата върви по
план. В момента сме на етап, в който подготвяме площта за инсталиране на
новите машини“, съобщи Роланд Вайс, изпълнителен директор на VOSS Automotive
за България.
Компанията е специализирана в производството нa тръбни вpъзки и
кoмпoнeнти зa пъpвичнo вгpaждaнe в горивните, oxлaдитeлнитe, пневматичните и изпускателните cиcтeми зa леки и тeжкoтoвapни aвтoмoбили.
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бизнес

Богата
конферентна
програма с
практическа
насоченост
на Intec и Z 2019

Посетителите на Intec и Z 2019 (5-8 февруари) в Лайпциг могат да очакват не само водещи производители
на металообработващи машини и инструменти и поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии,
но и богата практически ориентирана конферентна
програма, съобщават организаторите.
Обновената специална изложба и съпътстващият я
форум „Additive + Hybrid – Нови производствени технологии в действие“ ще илюстрират как границите на конвенционалните практики могат да бъдат преодолени
чрез съчетаване на класически производствени процеси
с иновативни технологии. Друг акцент ще бъде новата
изложба „Сензорната технология – по пътя към интелигентния продукт. Решения, потенциал и тенденции“,
която ще се фокусира върху ползите и предизвикателствата при използването на сензори в съвременната
индустриална среда.
На 7 февруари Leipziger Messe и Автомобилен клъстер
Ostdeutschland организират специализиран форум, посветен на предизвикателствата и възможностите за производителите и доставчиците по отношение на новите
задвижващи системи за автомобили. За шести път ще
се проведе конгресът „Ресурсно ефективно производство“,
който ще покаже как новите разработки в областта на
дигитализацията допринасят за пестенето на ресурси и
повишават ефективността на производството.
Предвидени са и няколко форума в изложбените зали –
на 6 февруари в зала 2 Институтът Фраунхофер по
материали и лъчеви технологии и Paul Horn ще представят новите си разработки в областта на повърхностната обработка на инструменти. През всички изложбени дни в зала 4 посетителите ще могат да видят на
живо демонстрации на lean производствени процеси. На
8 февруари пък ще се състои „Ден на специалиста – млади
професионалисти се срещат с индустрията“, който ще
включва лекционна програма и платформа за предлагане
на работни позиции за студенти от инженерни специалности.
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интервю

Новата лаборатория дава възможност
на студентите да се изградят като
специалисти
доц. д-р Никола Шакев, зам. директор на
Технически университет София, филиал
Пловдив, преподавател в катедра Системи
за управление, факултет Електроника и
Автоматика, пред сп. Инженеринг ревю
Каква е предисторията на създаването на
новата учебна лаборатория „Роботика и автоматика“, как се роди идеята и какви бяха предпоставките за нея?
Създаването на лабораторията е следствие на дългогодишно успешно сътрудничество между филиала на
Техническия университет в Пловдив и фирма Ехнатон.
Във времето и двете страни успяха да изградят взаимно доверие и единомислие относно усилията и отговорностите, които имат, от една страна, образователните институции и, от друга страна - индустриалните
предприятия, при формирането на едно ново поколение
от знаещи, можещи и квалифицирани специалисти.
От страна на университета чии са основните
персонални заслуги за изграждането й, как оценявате съвместната работа със специалистите от Ехнатон?

Свидетел съм на това как всички колеги от Ехнатон,
които бяха ангажирани с проекта, с голямо желание и
енергия се включиха в изграждането на лабораторията.
Те положиха достатъчно усилия, за да убедят и световно признат лидер в областта на роботиката и автоматизацията като Mitsubishi Electric да реши да инвестира
в българското образование. Искам да благодаря на всички тях и специално на г-н Илински (бел. ред. инж. Симеон
Илински, изпълнителен директор на Ехнатон България)
за този техен ангажимент, ползите от който ще бъдат
за амбициозните млади хора.
Каква техника има в лабораторията, как оценявате техническите достижения в оборудването на Mitsubishi Electric? Как практическите
упражнения с новата техника ще се интегрират в учебния процес?
Лабораторията е оборудвана с изключително съвременна техника. В нея има два различни по функционалност и кинематика индустриални манипулатора от серията MELFA; четири учебни стенда, съдържащи промишлени контролери, инвертори, серво задвижвания, комуникационни модули, човеко-машинен интерфейс и други.
Разполага и с индустриална система за техническо зрение Cognex, 12 оборудвани учебни места, набор от специализирани софтуерни продукти, както и допълнително оборудване.
Трябва да отбележа, че освен новото оборудване, с
което студентите ще работят, съществени са и иновативните технологии, вложени в тях, на които се базира т. нар. Индустриална революция 4.0. В основата на
тези технологии е пълната информационна свързаност
на производствените и бизнес процеси. Това дава възможност студентите да се изграждат като специалисти с
визия за технологичното и иновационно развитие.
Как реагират студентите, какво е отношението им към новопредоставените им възможности за практическо обучение?
В лабораторията ще се провеждат учебни занятия
за студентите от специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Мехатроника“ и „Индустриално инженерство“. Освен учебните дисциплини,
в лабораторията студентите ще могат да работят
по индивидуални проекти - курсови задачи, дипломни работи и др.
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Новата лаборатория отговаря
на последните
последните световни
тенденции в областта
гл. ас. д-р инж. Владимир Христов,
катедра Автоматизация на
електрозадвижванията, факултет
Автоматика, Технически университет София, пред сп. Инженеринг ревю
Каква е предисторията на създаването на новата учебна лаборатория „Роботика и автоматика“, как се роди идеята и какви бяха предпоставките за нея?
Роботиката и автоматиката са взаимосвързани области, като двете вървят успоредно ръка за ръка. Към
катедра Автоматизация на електрозадвижванията при
факултет Автоматика на ТУ-София съществува и секция Роботика, която води специализацията по Робототехнически системи, поради което новоизградената
лаборатория "Роботика и автоматика" най-добре отговаря на профила на двете направления на катедрата и
на дисциплините, водени от нея. Водейки се от иновациите в технологиите и в търсене на съмишленици, видях
в лицето на Ехнатон силно заинтересована фирма, желаеща да инвестира в образованието, като по този начин
намерихме допирни точки и осъществихме настоящата
идея за създаване на модерна лаборатория, отговаряща
на последните световни тенденции в областта.
От страна на университета чии са основните
персонални заслуги за изграждането й, как оценявате съвместната работа със специалистите от Ехнатон?
От страна на университета основна заслуга за създаването на лабораторията има катедрата, в която работя, а за персонална заслуга може да се счита, че аз стоя
в нейната основа.

Работата със специалистите от Ехнатон оценявам
на много високо професионално ниво, тъй като имах
възможността да се запозная с голяма част от екипа по
време на двуседмичен летен стаж, организиран от тях
за студенти. По време на стажа останах изключително
впечатлен от професионалните умения на инженерите
от фирмата в различните области, както и от тяхната отдаденост към всеки един от студентите по време на стажа. Много точно и професионално бяха подбрали тематиките на курсовете по време на стажа, както
и упражненията към тях.
Каква техника има в лабораторията, как оценявате техническите достижения в оборудването на Mitsubishi Electric? Как практическите
упражнения с новата техника ще се интегрират в учебния процес?
Лаборатория „Роботика и автоматика“ разполага
основно с оборудване на Mitsubishi Electric и опционално
оборудване на Cognex, които са водещи в техническото зрение. Основното оборудване включва: индустриален робот MELFA, 4 броя стендове: многоосна синхронизация (MELSEC Iq-R, CC-LINK IE Field); Едноосна серво
система с PLC контролер (MR-J4, FX5U, GT2505); електрозадвижване с инвертор и PLC контролер (FREQR01CS80, FX5U, GT2107); електрозадвижване с инвертор и
вградено PLC в него (FR-A800, GT2104), 3D принтер
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(TEVO) и софтуер с емулатор за
техническо зрение на Cognex.
В лабораторията са разположени
12+1 работни места, осигурени с
компютърни конфигурации, и допълнително са създадени 4 работни
места за работа с лаптопи, като по
този начин се осигурява на всеки
студент индивидуално работно място. Всички стендове са свързани с
работните места в мрежа, като в
случая от всяко работно място може
да се управлява всеки един от стендовете.
Лабораторията ще позволява да
се провеждат упражнения по „Сервозадвижване и управление на роботи“,
„Програмиране на роботи и робототехнически средства“, „Информационно сензорни системи в роботиката“, „Логическо управление“ и други
дисциплини, свързани с възможностите на лабораторията.
Как реагират студентите,
какво е отношението им към
новопредоставените им
възможности за практическо
обучение?
Студентите са изключително заинтересовани, тъй като ще имат
възможност освен на теория, и на
практика да се докоснат до последните световни тенденции на Mitsubishi
Electric в областта на роботиката и
автоматиката. Някои от студентите, които имат часове следващия
семестър, чакат с нетърпение да вля-
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зат на упражнения в новата лаборатория.
Представете накратко факултета днес, преподаватели, студенти, постижения...
Факултет Автоматика се състои
от 5 катедри (Автоматизация на
електрозадвижванията, Автоматизация на непрекъснатите производства, Системи и управление, Електроизмервателна техника и Теоретична електротехника), като към
факултета има една бакалавърска
специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ и три
магистърски специалности – „Автоматика, информационна и управляваща техника“; „Системи за енергоефективно управление“; „Вградени системи за управление“. Специалностите са доста атрактивни и търсени
на пазара, което оформя и тенденцията за постоянен прием на пълния
брой студенти в последните години.
Постиженията на преподавателите
и студентите са доста, като голяма
част от тях са известни на световната научна общност.
Как оценявате инженерното
образование у нас в областта
на роботиката и автоматизацията днес, какви са основните му предимства и недостатъци? Как може да се
съпостави със световните си
аналози?

Смятам, че инженерното образование в областта на роботиката и
автоматизацията е на добро научно ниво. Разбира се, че има какво да
се желае, особено в практиката,
оборудването на лаборатории и
парите за научни разработки. Тъй
като в момента парите в тази
сфера са недостатъчни, сътрудничеството с бизнеса в тази посока е
задължително. В световен мащаб
бизнесът сътрудничи с университетите в много по-широки граници,
като се надявам това да стане
факт и при нас.
Доколко понастоящем в България бизнесът и образованието в областта на роботиката и автоматизацията се
развиват в синхрон?
Не мога да кажа, че може да се
говори за синхрон между бизнеса и
образованието в областта на роботиката и автоматизацията, по-скоро може да се говори, че в последните 10 години бизнесът усеща необходимостта от квалифицирани инженерни кадри и започва да работи
с университетите в тази посока.
Със сигурност, това е пътят на
успеха както за бизнеса, така и за
университета и в частност за
държавата, тъй като по този начин
ще излизат добре подготвени инженерни кадри и ще бъдем по-привлекателни като държава за чуждите
инвеститори.
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Популярността на TMTS 2018
расте, тайванските
машиностроители вървят
напред и нагоре

В

началото на ноември (7–11) се
проведе изданието за 2018 г. на едно
от двете големи изложения в Тайван
в сектор металообработка - Taiwan
Machine Tools Show (TMTS). Град Тайчунг, известен като сърцето на тайванското машиностроене, отново бе
привлекателният център за бизнеса в
сектор металообработващи машини
и инструментална екипировка в тази
част на Азия.
Изложението е създадено през
2010 година от Taiwan Machine Tool
Builders' Association (TMBA) и се провежда през година. С всяко следващо
издание се затвърждава тенденцията за нарастващата му популярност
– и като участници, и като посетители. В официалното си слово при
откриването на изложението председателят на TMBA Джуй-Хсюнг Йен
заяви, че като мащаби на изложението и брой участници TMTS 2018 е
достигнало рекордни нива, отбелязвайки ръст от 8% в сравнение с предходното издание.
В цифри изложението изглеждаше
така: 720 изложители, 4300 щанда
и 91 хил. кв. м изложбени площи, 4
палати, 85 хил. посетители.
По традиция официалните лица,
сред които премиерът г-н Чинг-Те
Лай, кметът на Тайчунг г-н Чиа-Лунг
Лин, министърът на образованието
и технологиите г-н Лианг-Джий Чен,
председателят на TMBA Джуй-Хсюнг
Йен, както и представители на дипломацията и бизнеса, прерязаха лентата и дадоха старт на събитието.
За многобройната специализирана
международна преса бе организирана
пресконференция, на която председателят Джуй-Хсюнг Йен и генералният секретар на TMBA Карл Хуанг
отговаряха на журналисти от различни части на света – Китай, Тайланд, Сингапур, Япония, САЩ, Русия,
Германия, Индия, Чехия, Белгия, Ита-
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лия и други. България беше традиционно представена от журналист на
издателство ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА.
Организаторите изключително
много се гордеят с нарастващия
външен интерес към участие. Тазгодишното издание на TMTS привлече
като изложители водещи компании
от Европа, Япония и САЩ, сред които
Fanuc, DMG-MORI, Mazak, Hexagon
Metrology и други. Иначе, традиционно участваха най-големите и изявени
тайвански производители, сред които TONGTAI, HAIWIN, GOODWAY, FAIR
FRIEND GROUP, VICTOR, DELTA, AWEA,
YCM, FALCON, CHMER, HABOR и други.
В участието на някои от изложителите можеха да се видят наистина забележителни машини и технологии, представени на старателно
подготвени щандове. Спрямо местните традиции, почти на всеки щанд
внушителни композиции от орхидеи
балансираха шумната експозиция на
машините. Сред фирмите с интересно присъствие могат да се споменат
още YEONG CHIN, FAR EAST и LNC.

От прецизни към
интелигентни машини
Тайванските производители на
металообработващи машини и инструментална екипировка отдавна
са световноизвестни с надеждни
продукти на изгодна цена. Това обаче далеч не е достатъчно на силно
амбициозните производители от
острова. Супер силно се усеща стремежът им за разширяване на позициите им във високите технологии
в сектора на металообработката.
Налице е поглед към бъдещето, демонстрирана бе нагледно съвместната работа на бизнеса със студенти, млади кадри и изследователски
центрове.
Мотото на тазгодишното изложение бе "Manufacture Linking, Activate
the Future", а буквално на всеки щанд
се говореше за най-съвременните
тенденции при металорежещите и
металообработващи машини.
Тайвански изложители показваха
достиженията си в посока глобална
интелигентна свързаност на произ-
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вежданите металорежещи машини,
цялостни решения за планиране на
интелигентно производство. Производителите видимо се стремят към
още и нови пазари, ниши и територии, градят търговски връзки и
структури във всички посоки на света.
Основните производствени сектори, към които понастоящем са
насочени представените тайвански компании, са отрасли като автомобилостроенето, авиацията и
космическите технологии, железопътния транспорт, производството на високотехнологични
продукти, производството на матрици, щанци, леярски форми (кокили),
всички видове производство на
машинни части.
„В съответствие с Industry 4.0
тенденциите, правителството активно тласка Тайван напред в развитието му от производител на
„прецизни машини“ към производител на „интелигентни машини“.
Това спомага за създаването на повече работни места и за цялостното развитие на производствените
предприятия, както и за превръщането на Централен Тайван в столица на интелигентните машини. С
обединените усилия на производителите на металорежещи и металообработващи машини и на инженерните компании за услуги се разработват нови решения, които да
предоставят иновативни, персонализирани, интелигентни и популярни като бранд продукти и услуги“,
заяви на изложението председателят Джуй-Хсюнг Йен.
„Днес повечето водещи компании в металообработващия сектор
в Тайван са част от тенденцията
за „интелигентни машини“, разработвайки по-интелигентни компоненти, машинна интелигентност,
комбиниране на функционалности,
интелигентност на цялостна производствена линия и интелигентност на цялото производствено
предприятие. В допълнение, персонализираният софтуер и интерфейсът човек-машина водят до поголяма диференциация и създаване
на повече производствена стойност за машините. Тъй като бизнесът, правителството, академичните и изследователските институти работят заедно, производителите на машинни инструменти
и компоненти могат да обединяват
усилията си, за да станат най-добрите партньори за глобално произ-
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водство в сферата на интелигентно производство“, допълни в заключение той.
FFG- FAIR FRIEND GROUP е водеща
технологична група, обединяваща 37
марки и 50 производствени бази в
световен мащаб.

Един от водещите модели центри на компанията LEADWELL.

TONGTAI - част от много популярната група TTGroup, представи 4 от
най-продаваните си машини за металообработка.

YCM или YEONG CHIN MACHINERY
представи последни модели машини
и решения за металообработка и
постави специален акцент върху
смарт функционалностите им, сред
които най-новото IoT решение на
фирмата, наречено i-Direct.

Атракцията в представянето на
водещия производител DELTA
ELECTRONICS беше демонстрацията
на работещо решение, интегриращо
две CNC стругови машини, един вертикален обработващ център и pickand-place робот.

Вертикалният обработващ център VP-8.

Акцент в представянето на
VICTOR TAICHUNG беше работата в
обща система на машините на фирмата с обслужващи ги роботи.

LNC представи на изложението
SMB (smart machine box), снабден с
интелигентни сензори и връзка с
облачна платформа, за да демонстрира възможностите си за цялостно решение за интелигентно производство.

Vc-P76 с 10-килограмов pick-and-place кобот.
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Проведе се семинар
семинар "Опитът
задължава - 26 години Евротех"
Н

а 22 ноември 2018 г. в хотел Intercontinental в София
Евротех представи най-новите и интересни продукти
от портфолиото на дългогодишните си партньори
Andritz Separation, Netzsch Pumps & Systems, Lutz Pumpen,
Lutz-Jesco, Desmi, DP Pumps и Emerson в рамките на традиционния годишен семинар на компанията. В началото
на събитието под наслов „Опитът задължава – 26 години Евротех“ г-жа Карамфилка Бакалова, управител, приветства присъстващите, припомни пътя на компанията от нейното създаване дотук и подчерта предимствата на добре подготвения екип, с който разполага.
Лекционната част на семинара започна с презентация на портфолиото на Andritz Separation за механично и
термално разделяне на суха от течна фаза – декантерни и филтърни центрофуги, сепаратори, дискови и барабанни филтри, решетки, сгъстители, преси, уплътнители, контактни и лопаткови изсушители и др. Акцент бе
поставен върху иновативната оптична измервателна
система RehoScan, допълваща лентовите преси и уплътнители, която следи реалния вискозитет на утайката
по време на уплътняване или обезводняване и дозира
необходимото количество флокулант. От Евротех подчертаха, че ефективното и точно управление на дозата
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допринася за понижаване на разходите за флокулант и
обработка на утайките.
Специално внимание бе обърнато и на интелигентните филтър-преси Andritz, намиращи приложение в миннодобивната, химическата и хранително-вкусовата промишленост и при пречистването на води. При тях процесът е оптимизиран посредством вградени във филтърните елементи сензори, измерващи стойностите на
температурата, налягането и сухото вещество, което
позволява увеличаване на производителността и капацитета, подобряване на качеството на продукта (кек
или филтрат) и повишаване на надеждността, обясниха
от Евротех.
Семинарът продължи с представянето на новостите
от продуктовия каталог на Lutz-Jesco, който включва
дозаторни помпи и окомплектовка, системи за дозиране
на хлор газ, химически центробежни помпи, измервателна и контролна техника и др. Разгледани бяха и варелните и контейнерни помпи на Lutz Pumpen, служещи за
преливане и прехвърляне на неутрални и агресивни флуиди, незапалими и запалими течности, чисти флуиди с
различен вискозитет, както и флуиди, съдържащи частици. Сред новите разработки на компанията са работещите на батерия помпи Lutz B1 и B2 Battery, които
позволяват изпомпване на до 2500 литра с едно зареждане, компактната хоризонтална ексцентър-шнекова
помпа Lutz B70H и високоефективните мотори за
сгъстен въздух с модулна конструкция MD1xL и MD2xL.
В рамките на събитието бяха представени и доказаните решения на Desmi – зъбни помпи с магнитен съединител Rotan, както и центробежни помпи за големи дебити – вертикални in-line и хоризонтални самозасмукващи помпи. Специалистите от Евротех запознаха аудиторията и с предимствата на произвежданите от
Netzsch Pumps & Systems ексцентър-шнекови помпи Nemo,
ротационни лобови помпи Tornado, мултивинтови помпи Notos и мацератори и дробилки M-Ovas и N.Mac.
В допълнение бяха разгледани и вертикалните и хоризонтални многостъпални помпи и хидрофорните системи на DP Pumps, както и богатото портфолио от решения за автоматизация на Emerson, включващо вентили с
пневмозадвижка, клапи с моторна задвижка, магнетвентили общо приложение, притискащи вентили и пресостати марка Sirai, пневматични цилиндри и др.
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Electronica 2018
Продуктови и технологични новости от изложението

Повече от 80 000 специалисти посетиха най-големия световен форум за електронни продукти и технологии, а близо 3100 изложители
от над 50 страни показаха новости от 13 до 16 ноември 2018 г. в
Мюнхен. Със свои щандове участваха 6 български компании, сред
които Векатех, Ромтех-3С и Тремол SMD.
Водещото българско техническо издателство TLL Media се представи на electronica 2018 на щанда на международната специализирана преса с най-новия брой на сп. South-East European Industrial Market
(SEEIM). Акцент в изданието бе обзорният материал „Outsourcing
Electronic Manufacturing in Bulgaria“, посветен на актуалното състояние на пазара у нас с водещи производства и очертаващи се тенденции.
По традиция 27-ото издание на изложението представи многобройни продуктови и технологични иновации, с част от които ще ви запознаем в следващите страници.

Circuit Design
Развоен комплект SLS-BAR и
индустриални радиомодули
Японският производител показа
широк спектър продукти, като акцент на щанда бяха индустриалните
радиомодули. Представени бяха предаватели с нисък паразитен шум и
приемници с висока селективност,
базирани на теснолентова FM технология и удовлетворяващи изискванията на най-високата категория за
надеждност по европейските стандарти.

Сред предимствата на LPWA технологията са големият обхват и малката консумирана мощност, но тя
значително се влияе от параметрите на околната среда. Circuit Design
показа радиовъзел LoRa с вградена
антена – развойния кит SLR-BAR, с
чиято помощ потребителите лесно
и сигурно могат да извършват
външни тестове на комуникацион-
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ния обхват. Предлага се и интерфейсен модул с различни входове и опция за захранване със слънчеви панели. Представена бе и иновативна
система за мониторинг на здравословното състояние на персонала.
Базирана на безжични LoRa и BLE
модули, тя е удобна за имплементиране в малки и средни мрежи.

CODICO
РоЕ модул Silvertel Ag9900-LP
На щанда с площ над 350 m2 посетители и клиенти можеха да се
срещнат с екипа от експерти на
международния дистрибутор. Освен
запознаване с техническите новости и професионални дискусии, на
посетителите се предлагаше и да
се освежат от натрупаната умора
с играта CODICO Extreme Bowling
Track.
Сред представените новости на
щанда бе Power over Ethernet модулът Ag9900-LP от Silver Telecom,
който допълва фамилиите за
повърхностен монтаж Ag9900-M/MT и Ag9800-M. Размерите на модула 21x14x8 mm го правят особено
подходящ за новото поколение RJ45
куплунги с намалена височина. Съвместим с IEEE802.3af, той съответства на изискванията на Class 0, има
вградени защити от претоварване,

късо съединение и прегряване. Осигурява постоянни изходни напрежения
от 12, 5 и 3,3 V, които лесно могат
да бъдат настройвани чрез външен
резистор.

MeanWell
Захранвания от серии NMP и UHP
На изложението компанията показа
продукти с приложение в области
като сградна автоматизация, медицинско приборостроене, осветление
в растениевъдството и др., като
акцентите бяха върху KNX системите, новата серия NMP конфигурируеми захранвания и серията UHP безвентилаторни захранвания.
Серията NMP включва захранвания
на модулен принцип с височина 1U и
мощност 650 и 1200 W, като изходните модули са до 240 W и възможност за установяване на изходното
напрежение на желана от масово
използваните стойности 5, 12, 24
и 48 V. Удовлетворени са изискванията за сигурност на медицински
прибори (напрежение между първич-

декември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2018

23

електроника
ната и вторичната намотка два
пъти по-голямо от допустимото в
стандарта за сигурност МОРР) и
ITE стандартите. Изходното напрежение и ток на модулите могат да
се програмират, а изходите им да
се свързват паралелно. Охлаждането е чрез термостатично управляван вентилатор с алармена функция. Приложенията обхващат медицинска и диагностична апаратура,
системи за тестване и измервания,
промишлена автоматизация.

Серията UHP включва модели с мощност 200, 350 и 500 W и един изход. Те работят с мрежово напрежение 90-264 V и осигуряват изходни напрежения от 3,3 до 48 V. Освен достигащата до 95% ефективност на преобразуването всички
модели работят при температури
между -30 и +70°С без необходимост от вентилатор. Приборите
издържат на вибрации до 5g и са в
съответствие с международните
стандарти за сигурност, сред които TUV EN60950-1, EN60355-1,
UL60950-1 и GB4943. Сред основните им приложения са индустриалните системи за управление и автоматизация.

Microchip
SiP системи SAM R34/35 LoRa
Компанията обяви създаването на
фамилията LoRa System-in-Package
(SiP) с висока степен на интеграция,
която включва 32-битов микроконтролер със свърхниска консумация,
радиочестотен приемо-предавател
LoRa в обхвата под 1 GHz и софтуерен стек. Комбинацията от безжична комуникация с голям обхват и
малка консумирана мощност има за
цел да се ускори развитието на
връзките на основата на LoRa. Системите SAM R34/35 се поддържат
от референтни схемни решения с
доказана оперативна съвместимост
с повечето портали LoRaWAN и доставчици на мрежови услуги, което
значително опростява процеса на
разработка на техническо и програмно осигуряване и на поддръжка.
Системите имат най-малката консумация в sleep режим за класа си и
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осигуряват по-дълъг живот на намиращи се на отдалечени места IoT
възли. Повечето LoRa устройства
остават в sleep режим за продължителни периоди от време и рядко
предават малки пакети от данни.
Благодарение на ползването на микроконтролера SAM L21 Arm CortexMO+ със свърхниска консумация, SAM
R34 устройствата достигат консумация от 790 nA в sleep режим и
съответно удължен живот на батерията. Високата степен на интеграция и корпусът с размери 6x6 mm
правят фамилията SAM R34/35 подходящо решение за най-разнообразни
IoT приложения, изискващи голям
обхват и малка консумация.
Предимство е и опростеният процес на разработка, позволяващ на
проектантите да съкратят времето за създаване на ново изделие чрез
съчетаване на приложния програмен
код с работата на LoRaWAN стека
от Microchip, както и да ускорят
създаването на прототип чрез развойната платка ATSAMR34-XPRO,
съвместима със Studio 7 Software
Development Kit на Atmel. Фамилията
Microchip SAM R34/35 обхваща 6
типа прибори, осигуряващи гъвкавост при избора на оптимална комбинация от памет и периферия за
конкретното приложение.

Mouser Electronics
Серия АМТ абсолютни енкодери
Новост на щанда на дистрибуторската компания бе серията AMT модулни капацитивни абсолютни енкодери от производителя CUI. Базирани на фирмената капацитивна технология, те се предлагат в еднооборотни и многооборотни варианти,
а устойчивостта им на прах, замърсявания и масла ги прави подходящ
избор за индустриални приложения
включително роботика, сградна автоматизация и ВЕИ системи. В основата на серията са еднооборотният енкодер АМТ20 с 12-битов
изход чрез SPI интерфейс, едно- и
многооборотните енкодери АМТ21
с 12- или 14-битови изходи чрез RS485 и многооборотните енкодери
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Omron
Сензори за параметрите на
околната среда
Компанията Omron Electronic
Components Europe показа новата
серия ориентирани към IoT сензори,
предназначени за цифрови оповестителни системи, сградна и промишлена автоматизация. Тя включва
последната разновидност на сензора за параметри на околната среда
2JCIE, която е снабдена с USB и осъществява 7 различни измервания. С
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АМТ23 също с 12- или 14-битов изход, но чрез синхронния сериен интерфейс SSI. Енкодерите са с точност на установяване на положението от ±0,2 градуса, като при захранващо напрежение 5 V консумират
8 mA. Софтуерът AMT Viewpoint на
CUI осигурява лесно конфигуриране и
системен ъпгрейд. Пробният комплект на AMT Series включва 9
свързващи елемента за валове с
диаметър между 2 и 8 mm, две приспособления за монтаж и една стандартна базова платка АМТ20 или
една базова и една разширителна
платка (АМТ21 и АМТ23) за свързване на различни двигатели.

компактния модул на сензорите за
околна среда 2JCIE-BL01/BU01 се
измерва температура, влажност,
светлина, барометрично налягане,
шум и ускорение. Той има вградена
памет за съхраняване на данните и
осигурява връзка чрез Bluetooth. Сензорът за прах B5W-LD може да регистрира частици с минимален размер 0,5 um и позволява 6 пъти поголям въздушен дебит в сравнение с
други модели, което означава по-голяма чувствителност към промените на околната среда.

Посетителите на изложението можеха да се запознаят и със сензора
HVC-P2 B5T за разпознаване на лица.
Този нов HVC модул с размери 60x40
mm съдържа 10 основни функции, необходими за разпознаването, камера
и външен интерфейс. Възможно е установяване наличието на човешко
лице, ръка и тяло, разпознаване на
лицето, определяне на пола, оценка на
възрастта, настроението и позата
на лицето, особеност на погледа и
начина на мигане. За всяка от тези
оценки модулът дава вероятността
за нейната достоверност. Той може
лесно да се вгражда в съществуващи

и да се включва като част от новоразработвани системи.

Phoenix Contact
Нови Fine Pitch конектори за
печатни платки
С показаната нова серия конектори
за свързване на печатни платки
Phoenix Contact за пръв път предложи екранирани и неекранирани варианти за предаване на данни и сигнали. Серията позволява свързване в
желано положение на печатни платки с различна конфигурация, височина на елементите и стъпка на изводите 0,8 и 1,27 mm. Хоризонталните и вертикалните женски и мъжки
куплунги позволяват на конструктора да подрежда платките по различен начин – на дъното на устройството, в една плоскост и перпендикулярни една на друга. За всяка от
стъпките има куплунги с 12 до 80
извода за токове до 1,4 А и променливо напрежение до 500 V.

Благодарение на екранирането срещу
електромагнитни смущения серията
със стъпка 0,8 mm е подходяща за елиминиране на интерференции в мрежи
със скорост на обмен на данните до
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16 Gbps. Контактите от двете страни на куплунгите
на системата ScaleX гарантират стабилна електромеханична връзка при продължителна експлоатация дори при
наличие на удари или вибрации. Грешното поставяне на
куплунгите е предотвратено благодарение на формата
на изолиращите им части. Предлага се серия женски куплунги със стъпка 1,27 mm и поставен плосък кабел с дължина по заявка на клиента, които могат да се монтират
непосредствено в устройството.
Новост на щанда на компанията бе и М17-М40 PRO
серията кръгли конектори за предаване както на сигнали, така и постояннотоково захранване, и снабдена с
Oneclick система за бързо свързване. Тя е със стандартни размери и позволява свързване на устройства от
различни производители. За предаване на сигнали първоначално ще има разновидности с 6 до 19 извода, токове
до 20 А и напрежения до 300 V. Вариантите за постояннотоково захранване включват куплунги с 5 до 7 извода и допълнителен защитен извод за маса, като осигуряват токове до 30 А и напрежения до 630 V.

Quectel
Клетъчни AG15 и GNSS модули L26-DR
Производителят на модули за клетки на безжични мрежи и модули за GNSS системи за позициониране
Quectel Wireless Solutions
представи богата гама
нови прибори за актуалните технологии C-V2X,
5G, Al, LPWH и LTE
Advanced. Един от ориентираните към бъдещето модели е C-V2X базираният модул AG15, чийто европейски дебют бе на изложението. Той поддържа чипсета Qualcomm 9150 C-V2X и вече се предлага за автомобилната индустрия. Модулът AG15, съвместно с автомобилния LTE модул AG35, е предвиден да удовлетворява изискванията за реализиране на комуникация в телематиката и в V2Х (Vehicle-to-Everything) на следващото
поколение автомобили.
На изложението компанията представи и компактния
GNSS модул L26-DR с вградена DR (dead reckoning) технология. Тя позволява точно позициониране при липсващ
или влошен GNSS сигнал. Модулът може да приема произволно смесени GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo и QZSS
сигнали, с което се гарантира стабилна навигация при
различна пътна обстановка. Многобройните GNSS системи, в сравнение с ползването само на GPS, обикновено увеличават броя на спътниците за получаване на
сигнали, намаляват времето за първоначално фиксиране
на положението и увеличават точността на позициониране. Фирменият GNSS модул ползва прецизни технологии за позициониране включително диференциална GPS
(RTCM). Заради тези си характеристики модулът L26DR се оценява като модерно решение за автомобилостроенето и индустриалната автоматизация.

Rohde&Schwarz
Решения за автомобилостроенето, 5G и IoT
Водещият производител на измервателно и тестово
оборудване представи своите новости под мотото „Да
ускорим разработката. Да постигнем максимални параметри“. Компанията показа нова фамилия осцилоскопи,
уникално в световен мащаб решение за тестване на
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Bluetooth LE, нови сигналгенератори
и актуализирани фамилии прибори.
Сред новостите бе фамилията осцилоскопи за измерване в реално време RTP, която комбинира максимално подробното изследване на сигнали с голяма скорост на измерванията и богати функционални възможности. Те регистрират до 1 млн.
сигнала в секунда и компенсират в
реално време отслабването им между техния източник и осцилоскопа.
Предназначени са за откриване на
грешки в електронни модули, както
и в интегрални схеми с бързи цифрови и радиочестотни интерфейси.
Моделите са с честотни ленти 4, 6
и 8 GHz.
Компанията показа решения за тестване на прибори, които позволя-
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ват генериране и анализ на 5G NR
сигнали в съответствие с последните (вариант 15.2.0) на 3GPP. Новият спектро- и сигнален анализатор
FSW позволява анализирането на подаваните 5G NR сигнали към разработвани 5G устройства, както и на
приемани тестови сигнали от 5G
базови станции. Високочестотният
векторен сигналгенератор R&S
SMW200А осигурява необходимите
сигнали за тестване на приемници.
Rohde&Schwarz показа и нови прибори за тестване на автомобилни радарни сензори във всички етапи от
тяхната разработка до производството им. Ехогенераторът за автомобилни радари R&S AREG100A не
само позволява на производителите
на оборудване да осигуряват надеждна проверка на устройствата, но
и лесно да извършват тестове на
автомобилни радарни сензори в
съответствие с Radio Equipment
Directive (RED). Ехогенераторът
AREG100A заедно с векторния сигналгенератор SMB100B или аналоговия сигналгенератор SMB100B се
препоръчват като решение за тестване устойчивостта радарни сензори към интерферентни сигнали.
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RS Components
Образователен робот Sphero
SPRK+
Дистрибуторската компания обяви
предлагането на новия продукт
Sphero SPRK+, създаден за практическо обучение по програмиране.

Той е част от дългосрочната програма на RS за обучение и подготовка на
инженерни кадри в училища и висши
учебни заведения. Роботът SPRK+ е
създаден за насърчаване на творчеството и усета към новости на младите хора, представлява пълноценно
практическо пособие за навлизане в
програмирането и роботиката и
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същевременно стимулира присъединяването им към общността на потребителите на Sphero. При създаването на робота е предвидено той да
се използва с непрекъснато обновявания набор от програмни продукти
Sphero Edu app, който позволява изграждането на умения за овладяване
на знания, създаване на учебни планове и игри. Чрез него децата се обучават в основите на програмирането
и навлизат в базираното на блокове
програмиране и Java Script. Потребителите могат да управляват робота SPRK+ чрез Bluetooth Smart, а движението му е със скорост до 2 m/s.
Зареждането на акумулатора му
става лесно по индуктивен път, като
напълно зареденият позволява работа повече от 1 час. Възможностите
на робота могат да бъдат разширявани чрез ъпгрейд на софтуера и
фърмуера. Освен индивидуалното закупуване на роботи, за образователни институции се предлага пакет от
12 робота.

Rutronik
Бързи PSRAM от Alliance Memory
Сред новостите на щанда на дистрибуторската компания бяха CMOS
псевдостатичните памети (PSRAM)
на Alliance Memory. Подчертано бе,
че те съчетават най-добрите качества на статичните (SRAM) и динамичните (DRAM) памети и осигуряват на разработчиците лекота при
използване, ниска консумация и финансово рентабилна реализация.
Предлагат се с обеми от 8 до 128
Mb в корпуси FPBGA с 48 и 49 извода. Паметите съчетават високата
плътност на своето DRAM ядро с
SRAM свързващ блок и вградена схема за опресняване с цел избягване на
външно такова, имат широка честотна лента и малка консумирана
мощност. Това позволява заместването на SRAM в преносими устройства, както и използването им за
допълнителни блокове в NOR бързи
памети. Паметите AS1C4M16PL70BIN и AS1C8M16PL-70BIN CellularRAM имат висока производителност благодарение на мултиплексираните шини за адреси и данни. Всички модели позволяват асинхронен и
пакетен (burst) режим на работа,
като пакетите могат да съдържат
4, 8, 16 или 32 думи, или да имат произволна дължина. PSRAM паметите
са с индустриален температурен обхват, имат висока скорост на обмен
на данните поради времето на
достъп от 70 ns и работят с едно
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захранващо напрежение в обхвата
1,7-1,95 V или 2,6-3,3 V. В класическия режим на пестене на енергия са
добавени възможностите за автоматично температурно самоопресняване (ATCSR), самоопресняване на
част от паметта (PASR) и режим
Deep Power Down.

TDK Epcos
Нови алуминиеви В41897 и FA
CeraLink кондензатори
TDK представи новата серия алуминиеви електролитни кондензатори
на Epcos, характеризираща се с компактни габарити, устойчивост на
високи напрежения и работа със значителен ток на пулсации. Серията
В41897 е за постоянни работни
напрежения между 25 и 75 V и капацитети от 270 uF до 12 000 uF.
Благодарение на използването на
материали с подобрени качества
кондензаторите могат да издържат на високи температури,
като максималната за кратко време може да достига +150°С. В сравнение с предишните серии тази позволява по-големи пулсации на тока
едновременно с увеличение на капацитета с 60%. Резултатът е максимален ток на пулсациите от 7 А
при +125°С и 100 kHz.

Друга новост бяха кондензаторите
CeraLink FA с модулна flex-assembly
технология. Тя осигурява успоредно
свързване на два, три или десет еднакви кондензатора с общ извод, което означава увеличаване на капацитета едновременно с осигуряване на
малък обем. Постоянните работни
напрежения на кондензаторите са
500, 700 и 900 V, като в зависимост
от това напрежение и броя на

свързваните кондензатори се получава капацитет между 0,5 uF и 10 uF.
Специфична особеност на кондензаторите е използването на PLZT керамика (оловно-лантанов-циркониев
титанат), която осигурява работа
при температури до +150°С. Паразитната индуктивност на кондензаторите е извънредно малка - 3 nH.
Благодарение на малките паразитни
ефекти кондензаторите CeraLink се
препоръчват за конвертори с бързи
полупроводникови прибори, базирани
на GaN и SiC. Отскоците на напрежението при превключване са значително по-малки в сравнение с класическите кондензатори.

u-blox
Модули ZED-F9 и NINA-W15
Сред акцентите в представянето
на швейцарския производител беше
GNSS модулът ZED-F9T, съответстващ на изискванията за времева
синхронизация в 5G мобилни мрежи.
Той осигурява по-надеждно функциониране, като реализира достъп до
четирите GNSS спътникови системи, подобрява глобалното покритие

на приемника и подпомага синхронизацията в проблемни за разпространение на сигнала условия. ZED-F9T
разполага с развити средства за
повишаване на сигурността, сред
които защитено зареждане и мониторинг на автономния интегритет
по време (T-RAIM).
Вниманието на специалистите привлече и новообявената серия многорежимни модули NINA-W15, осъществяващи едновременна поддръжка
на Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth Low
Energy и Bluetooth BR/EDR връзки. За
модулите е предвиден комуникационен софтуер от u-blox, който поддържа различни мрежови модели
като множество индивидуално управлявани връзки, паралелно използване на протоколи за GATT и сериен
порт и др. Тази функционалност е
достъпна от централния микроконтролер чрез базови AT команди.
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Модулите ще се предлагат с вградена антена (NINA-W152) или с извод
за външна антена (NINA-W151). Като
типични области на приложение за
новите модули са изтъкнати системите за индустриална и сградна
автоматизация.

Wago
MCS MAXI 16 клеми за платки
с лостче

© Messe München

Новост на изложението бе серията
MCS MAXI 16-832, представена като
първата в световен мащаб клема за
печатни платки със закрепващо лостче за кабела, предназначени за
силови вериги. Новата серия клеми
позволява непосредствено свързване
на проводници със сечение, достигащо 25 mm2 (4 AWG) и представлява
разширение на фирмената MULTI
CONNECTION SYSTEM.

Новите клеми имат разновидности
за свързване на два кабела (wire-towire) и на кабел към платка (wire-toboard), всяка от които се предлага с
2 до 6 позиции. Всички те са предназначени за проводници с номинално сечение 16 mm2 (6 AWG), напрежение до 1000 V и ток 75 А (IEC).
Закрепването на проводниците се
осъществява чрез Push-in Cage Clamp
технологията, която позволява просто директно поставяне в клемите
на едножилни проводници и такива
с втулки. Куплунгите със закрепващи лостчета MCS MAXI 16 заемат
по-малко пространство и са предназначени за едно- и многожилни проводници със сечение до 25 mm2 (4AWG).
Двете положения на техните лостчета са ясно различими. Вградената
в куплунгите пружинка осигурява
малка необходима сила върху лостчето за закрепване на кабела, което е
гаранция за сигурна връзка.

Wuerth Elektronik
Комплект за обучение TI-PMLK Wuerth Elektronik-Edition
На изложението бе представен
създаденият съвместно с Texas
Instruments и италианския професор
Никола Фемиа комплект за обучение
на студенти от инженерни специал-
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ности и електроинженери в областта на влиянието на магнитните
елементи върху работата на понижаващи ключови стабилизатори.
Комплектът включва платка и книга с експерименти. На платката има
два независими един от друг стабилизатора и 6 различни бобини с
възможност за независим избор.
Студентите могат да изследват
качествата на бобини с различни
сърцевини, индуктивности и размери и да анализират влиянието им
върху статичните и динамичните
параметри на стабилизаторите.
Във всяка от схемите има възможност за промяна на режима на работа, включително честотата между
100 и 700 kHz, за да се оцени нейното влияние върху бобините и върху
ключови стабилизатори, реализирани с различни бобини. Двете схеми
на стабилизаторите включват последователно свързан във веригата
на тока входен филтър за електромагнитните смущения за анализиране влиянието на бобините върху
потискането на създаваните смущения заедно със сравняването на параметрите на филтри с бобини,
проектирани по различни критерии.
Комплектът позволява още анализ
на индуктивността на различни
бобини, тяхното насищане и влиянието на температурата, оценяване
на постояннотоковите и променливотоковите загуби на мощност,
измерване на пулсациите на тока и
напрежението, както и наблюдаване
на прекъснатите и непрекъснатите
режими на работа и предавателната характеристика на стабилизаторите.

Yokogawa Test&Measurement
DLM3000 осцилоскопи
На изложението бе представена
новата серия осцилоскопи за смесени сигнали, предназначена за изсле-

дователска и развойна дейност в
областта на електромобилите (ЕV)
и силовата електроника и съдържаща модули с честотна лента 200,
350 и 500 MHz. Серията е наследник
на осцилоскопите DLM200 series от
същия тип, но има нови функции в
отговор на последните изисквания
на разработчиците на електроавтомобили и силова електроника. Комбинирането на DLM3000 с фирмените ScopeCorders и анализатори на
мощност осигурява оптимални решения на работещите в тези области да разширяват възможностите
на измервателната им апаратура,
заявяват производителите. Серията е предназначена за производители на автомобилна електроника, устройства на индустриалната мехатроника и инвертори в силовата
електроника.

DLM3000 включва модели с дву- и
четириканални входове. Дори при едновременното ползване на всички
канали всеки от моделите може да
работи с максимална честота на
дискретизация 2,5 G/s. Минималната стойност на измерваните напрежения е намалена на 500 uV, а максималното входно напрежение е увеличено на 300 Vrms. За улесняване на
ползването на DLM3000 потребителският му интерфейс включва
капацитивен сензорен екран. За ускоряване на разработката на ЕV
осцилоскопът има възможност за
циклично превключване на каналите,
като всеки може да работи с разновидността Flexible Data-Rate (CAN
FD) на интерфейса CAN и със стандартите за локални мрежи CXPI,
предназначени за автомобили.
Възможността за едновременно изписване на екрана на осцилограмите
на превключваните канали и на резултатите от анализа на сигнали
позволява на потребителя да сравнява двете групи данни.
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Оборудване за
подстанции СН/НН
П

одстанциите са част от електрическата инсталация, включваща
комутационна апаратура, a в някои
случаи и трансформатори, в която
завършват преносните или разпределителните линии. Тези съоръжения
обикновено са оборудвани и с всички
необходими устройства за управление и защита. В зависимост от изпълняваната функция подстанциите
могат да бъдат трансформаторни,
преобразувателни, преносни или разпределителни. Трансформаторните
електрически подстанции СН/НН
включват набор от устройства,
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предназначени за преобразуване на
подаденото от разпределителната
мрежа средно напрежение до стойности, подходящи за захранването
на линиите за ниско напрежение.
В допълнение, електрическите подстанции могат да бъдат разделени и
на обществени и частни. Първите са
собственост на електроразпределителнитe компании и доставят на
частни потребители едно- или трифазен променлив ток (типичните
стойности на напрежението за двата типа захранване могат да бъдат
230 V и 400 V). На свой ред те са
разделени на градски или селски подстанции, състоящи се от един-един-
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ствен малък трансформатор.
Частните подстанции често могат да се разглеждат като терминални, т. е. където линията средно напрежение завършва. Те могат да захранват както цивилни (училища, болници и т. н.), така и промишлени потребители, свързани към обществената мрежа СН. Собствениците на
такива съоръжения трябва да предоставят специално помещение, достъпно за персонала на разпределителните дружества, в което да бъде инсталирано оборудването, за което те
отговарят. Предлагат се решения с
различна конфигурация, като напоследък все по-широко разпространено
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става използването на фабрично сглобени подстанции.

Разединители
Системите СН трябва да включват изолиращо устройство преди
всеки товаров прекъсвач-разединител, който не отговаря на стандартите за прекъсвачи. Предпазителите
СН пък трябва да са свързвани към
комутиращо и разединително устройство, което позволява безопасната им подмяна.
Тъй като разединителите нямат
затваряща и изключваща мощност,
те трябва да работят при отсъствие на ток и обикновено са блокирани със съответното комутационно оборудване, за да не се отварят или затварят под товар. В допълнение, всяко устройство за разединяване трябва да бъде свързано със
заземен комутатор, блокиран в отворено или изключено положение.
Поради тези причини често се предпочита използването на многофункционални устройства, които са координирани и позволяват елиминирането на всички проблеми, свързани с
блокировките. На пазара се предлагат два основни вида многофункционални устройства – линеен товаров
прекъсвач-разединител/заземителен
комутатор и прекъсвач/линеен разединител/заземителен комутатор.

Прекъсвачи
Общо изискване е всички потребители СН да бъдат защитени срещу
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къси съединения към земята. Изборът
на защита се свежда или до многофункционалните устройства, които
вече бяха разгледани, или до прекъсвачи, ако е необходимо по-традиционно решение и с по-добри електрически характеристики по отношение на
номиналния ток и комутиращата
способност. В системите СН
прекъсвачите трябва да имат достатъчна комутираща и затваряща
способност за тока на късо съединение, изчислен в точката на монтаж.
Някои стандарти препоръчват и
включване на аларма, която веднага
да сигнализира за прекъсване на захранването за работния механизъм, и
по този начин да позволи предприемането на незабавни действия за
възстановяването му.

Измервателни
трансформатори
Измервателните трансформатори (токови и напреженови) са необходими в подстанциите за понижаване на тока и напрежението на
инсталацията до стойности, които
могат да бъдат отчетени от измервателните и защитните устройства. Друга тяхна важна функция
е да се направят вторичните вериги за измерване и защита галванично независими от първичната верига на захранване, като по този начин се гарантира по-голяма безопасност за операторите.
Основен фактор при избора на
измервателните токови трансфор-

матори е, че класът на точност е
гарантиран за вторични товари с
25% по-високи от номиналните характеристики. В миналото, когато
измервателните уреди бяха електромеханични, беше логично да се ползват токови трансформатори с
високи спецификации, но днес цифровите инструменти позволяват прилагането и на такива с ограничени
експлоатационни характеристики
(обикновено 5, максимум 10 VA).
Основна характеристика на измервателните токови трансформатори е насищането за токове малко
над номиналния първичен ток, за да
се гарантира защита на инструментите в случай на късо съединение. За
измервателните токови трансформатори трябва да бъде определен
коефициент на безопасност така, че
за по-високи от определена стойност токове насищането да е с достатъчно ниво на сигурност и да се
осигури защита за вторичната верига.
В действителност токовите
трансформатори не се натоварват
във вторичната верига до достигане на номиналните си характеристики, а до по-ниски стойности. Реалният коефициент на безопасност следователно е по-голям от номиналния
и това обуславя необходимостта от
проверка, за да се гарантира, че
свързаната към вторичната верига
апаратура е адекватно защитена.

Защитно реле
Всяка верига, включваща прекъсвач, трябва да бъде оборудвана с
устройства за максималнотокова
релейна защита, които се задействат от командата за отваряне на
прекъсвача. Предпазните устройства могат да бъдат: директни релета, монтирани върху прекъсвача и
захранвани директно от първичния
ток (не се използват при средно напрежение); индиректни релета без
спомагателно захранване; индиректни релета със спомагателно захранване.
Максималнотоковите релейни защити трябва се избират, като се
вземат предвид характеристиките
на конкретната верига и селективната координация на защитите. Ако
разпределителното дружество изисква защита с незабавно изключване,
може да не е възможно да се постигне селективна координация на защи-

декември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2018

35

електроапаратура
требителската мрежа с компенсираща неутрална система; втори праг
от насочен тип с дефинирано времево изключване за идентифициране на
еднофазни заземителни неизправности в потребителската мрежа с
изолирана неутрална система; трети праг от ненасочен тип с дефинирано времево изключване за идентифициране на двойни еднофазни заземителни неизправности в потребителската мрежа.

Силови трансформатори

тите като част от вътрешната
разпределителна мрежа СН (ако има
такава) поради незабавното изключване на главния прекъсвач. В този
случай обаче е възможно да се ограничи пробивът в резултат на неизправност във вътрешната мрежа
например чрез използването на подходяща разпределителна схема (двойна радиална, отворен пръстен) и
подходящи устройства за идентифициране на дефектния сегмент или за
внедряване на селективност на тока
с мрежата НН.
Осигурените защити в точката
на свързване между потребители и
разпределителните дружества не са
предназначени за предпазване на оборудването и системите, а се използват само за определяне на договорните стойности, над които потребителят трябва да се изключи от
мрежата. Поради това инсталирането на защитно устройство в точката на доставка не е гаранция за
адекватна защита на мрежата надолу по веригата.
Като цяло, защитната система
трябва да осигурява най-малко следните функции:
l предпазване от фаза на претоварване с три прага: първи праг със задействане, отнемащо повече време
при по-ниско претоварване и по-малко време при по-високо претоварване; втори праг за идентифициране на
незначителни многофазни къси съединения в мрежата на потребителя;
трети праг за идентифициране на
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многофазни къси съединения в мрежата на потребителя;
l защита от униполярно претоварване: тази защита може да бъде
реализирана по два различни начина
в зависимост от капацитивния принос на потребителската мрежа към
разпределителното дружество. Поспециално, ако приносът на потребителската мрежа е под 80% от стойността, която се изисква от дружеството, защитата може да бъде от
ненасочен тип; в противен случай
задължително трябва да бъде насочена (с посока на активиране за ток,
протичащ от разпределителното
дружество към потребителската
мрежа);
l за мрежи с капацитивен принос, помалък или равен на 80% от заложената стойност, се изискват два прага
за максимален униполярен ток със
следните характеристики: първи
праг с дефинирано времево изключване за идентифициране на еднофазни заземителни неизправности в
потребителската мрежа; втори
праг с дефинирано времево изключване за идентифициране на двойни
еднофазни заземителни неизправности в потребителската мрежа;
l за мрежи с капацитивен принос над
80% от заложената стойност се
изискват три прага за максимален
униполярен ток със следните характеристики: първи праг от насочен
тип с дефинирано времево изключване за идентифициране на еднофазни
заземителни неизправности в по-

Тъй като трансформаторът е
най-важната част от трансформаторната подстанция, изборът му
оказва съществено влияние върху
конфигурацията й. Той се извършва
въз основа на няколко фактора: характеристики на инсталацията на потребителя, необходимо ниво на непрекъснатост на услугата, местоположение на електрическата подстанция.
В зависимост от вида на охлаждането трансформаторите се категоризират както следва: AN – охлаждане с естествена циркулация на
въздуха; AF – охлаждане с принудителна циркулация на въздуха; ONAN –
охлаждане с естествена циркулация
на масло и въздух; ONAF – охлаждане
с естествена циркулация на масло и
принудителна циркулация на въздуха;
OFAF – охлаждане с принудителна
циркулация на масло и въздух. Найчесто използваните типове са AN и
ONAN, тъй като в подстанциите
обикновено няма непрекъснато
присъствие на персонал и не се препоръчва да се използват машини с
вентилатори или маслени циркулационни помпи.
При подаване на заявка за свързване разпределителното дружество
трябва да определи границата за
максималната мощност на един или
няколко трансформатора, успоредно
свързани на една и съща шина НН,
отнасяща се до посочените типични
напрежения на късо съединение, които потребителят може да инсталира в собствената си система, за да
се избегне задействането на максималнотоковата защита, монтирана
на линията СН, която я захранва в
случай на късо съединение по шините
НН на трансформатора. Това ограничение на максималната мощност е
обикновено 2000 kVA (20 kV мрежи) и
1600 kVA (15 kV мрежи).

декември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2018

37

автоматизация

Роботизирани
складови системи
Т

ехнологичният напредък в сферата на изкуствения интелект и индустриалната роботика през последните десетилетия създаде предпоставки за възникването на нова категория роботи, считани за бъдещето на автоматизацията в складове,
центрове за дистрибуция и логистични бази. Приложенията на роботизираните складови системи бързо
се разрастват, а основната им функция е значително да оптимизират
товаро-разтоварните складови процеси, пестейки човешки труд и усилия. Тази еволюция в средствата за
автоматизация на складови стопанства се дължи и на ускореното развитие на сензорните технологии
през изминалите години, което разкри нови приложни употреби на ултразвуковите и визуалните сензори в
направляването на роботи. Така ролята на човека в складовата дейност
тотално се трансформира от работник и изпълнител в координатор
на технологичните операции. Крайната цел на интелигентните складови роботизирани системи е с помощта на изкуствен интелект да
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функционират, „мислят“ и обработват информация в различни ситуации
подобно на човека с цел да работят
максимално автономно и надеждно.
В резултат, съвременните складови
роботи се превръщат във все попривлекателна инвестиция в посока
намаляване на оперативните и логистични разходи, съкращаване на времето за доставки и оптимизиране
на цялостната складова дейност.

Технологично развитие
С въвеждането на мащабни системи за автоматизация в складовете
още през 80-те години на миналия век,
за да се улесни изпълнението на
поръчки по каталог, складовата индустрия прави големи стъпки към постигане на подобна оптимизация.
Технологичните разработки в областта на автоматизираната складова
техника оттогава насам са насочени
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автоматизация
Предимства и
предизвикателства

към непрекъснато съкращаване на
времето и дистанцията, които персоналът трябва да пропътува в склада, за да изпълни дадена задача, повишаване на точността и прецизността на изпълнение, както и намаляване на времетраенето на цялостния
цикъл на доставките. Значителен бум
на технологиите в този сегмент се
забелязва през последното десетилетие с налагането на онлайн пазаруването и електронната търговия сред
предпочитаните от потребителите
в глобален мащаб начини за снабдяване с желаните стоки.
В съвременните центрове за дистрибуция и изпълнение на онлайн
поръчки изискванията към автоматизираните системи отдавна са
надхвърлили съкращаването или елиминирането на проходеното/
пропътувано от служителя време и
разстояние. В тези звена са необходими решения, които осигуряват
оптимална гъвкавост, мащабируемост и намалена зависимост от
временни или ненадеждни групи работници, които да компрометират
адекватното изпълнение на доставките. Развитието на колаборативната роботика и роботизираните
складови системи позволи въвеждането в складовата индустрия на т.
нар. „goods-to-person“ роботи, които
правят възможно споделеното манипулиране със складови единици от
страна на хора и роботи в общи
работни зони без нужда от обезопасителни средства. Много такива
автоматизирани платформи за
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складове и логистични центрове се
предлагат в базови варианти, които могат да бъдат придобити срещу сравнително ниско първоначално
капиталовложение и позволяват
бъдещо разширяване/мащабиране
според нуждите, намалявайки периода за възвръщане на инвестицията.
Те могат да съдържат широк набор
от различни елементи, включително високоавтоматизирани конвейери, спомагателни системи, които
асистират персонала в изпълнение
на поръчките, както и автономни
роботи, които се придвижват самостоятелно в складовете.
Традиционните схеми на складова
организация, при които складовите
единици се транспортират с помощта на работници, управлявани от
хора превозни средства, товароподемни съоръжения и лентови транспортьори, постепенно се надграждат и оптимизират с внедряването
на роботи във все повече процеси.
Съвременната автоматизирана
складова индустрия използва широка гама роботизирани системи за
товаро-разтоварни дейности, сортиране и манипулиране със складови
единици, съхранение, транспорт и
доставка, както и за осъществяване на мониторинг и отчетна дейност. Тези решения са базирани на
различни форми на навигация, включително релсови системи, кабелно
насочване, етикети и маркери, магнитни ленти, лазерни средства, визуални сензори, машинно зрение, геоориентация и др.

Сред най-очевидните предимства
от внедряването на складови роботи са съкращаването на разходите
и подобряването на времевата ефективност по отношение изпълнението на доставките. При роботизираните системи са елиминирани комплексни аспекти на човешкия труд
като човешката грешка, умората,
отпуските по болест и др. Сред ползите от инвестицията в складови
роботи са възможностите за изпълнение на множество задачи едновременно, на повторяеми, тежки и
сложни операции без риск за човешкото здраве и без нужда от прекъсвания на работния процес.
В някои складови и логистични
стопанства днес функционират изцяло автоматизирани системи за манипулиране, опаковане и транспортиране на складови единици, в други се
залага на специализирани роботи за
специфични дейности като високоскоростно сортиране. Цялостните
платформи, базирани на множество
различни типове роботизирани системи, включително колаборативни
роботи, са сред най-сложните и капиталоемки варианти, но с тях се постига най-висока ефективност в големите глобални центрове за дистрибуция. Роботите с автономна навигация, насочвани от сървър, могат
да се движат в група, оптимизирайки
изпълнението на множество задачи
наведнъж. Често търсено решение са
складовите роботи, които могат да
локализират, повдигат кашони, кутии, стелажи и палети и да ги доставят до работни станции с оператори хора. Мобилните роботи значително намаляват рисковете за здравето
на персонала от паднали товари, съборени и срутени складови съоръжения,
като най-предпочитана схема е отделянето на човешкия трафик от
движението на превозните средства.
С нарастването на ефективността на специализираните складови
роботи те стават и все по-достъпни в ценови план, все по-гъвкави и
мащабируеми. Основен ограничаващ
приложната им област фактор обаче все още е цената. Но макар цялостната складова автоматизация да
е трудно постижима във финансов
аспект за малките и средни търговци, всяка компания днес може да планира оптимална степен на автоматизиране на транспортно-складовите си процеси срещу разумна инвестиция.

декември 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2018

41

автоматизация

Мобилни, автономни и
колаборативни системи
В много логистични и дистрибуционни центрове, както и в производствени халета и складове все
още се разчита на ръчното манипулиране със складови единици. Автономните, мобилни и колаборативни
роботи от ново поколение обаче
могат напълно да елиминират ненужното придвижване на работниците
из склада. Все по-прецизната сензорна навигация при тези роботи манипулатори ги прави ефикасно и безопасно решение за значително повишаване на ефективността на технологичните процеси.
Сред най-популярните системи в
сегмента са роботи, които превозват по сложни траектории обекти
от една станция на друга – както до
автоматизирани точки, така и до
станции, оперирани от хора. Наймодерните системи в областта нямат допълнителни инфраструктурни изисквания, не са свързани с внедряването на спомагателни средства и могат да бъдат въведени в
експлоатация само за няколко часа.
Програмирането и управлението им
се извършва посредством опростен
интерфейс, достъпен за всеки служител с базови компютърни умения.
С все по-масовото навлизане на
електронната търговия в ежедневието ни и почти безкрайните възможности за персонализиране на онлайн
поръчваните продукти складовата
дейност вече отдавна не се отнася
само до боравене с големи обеми от
еднотипни обекти. Този комплексен
характер на поръчките и доставките е сред основните предпоставки
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за увеличаване на степента на автоматизация в центровете за дистрибуция и популяризирането и еволюцията на т. нар. goods-to-person системи. Днес в тази категория попадат
както големи транспортни системи
с манипулатори, така и компактни
мобилни роботизирани превозни
средства, които доставят кашоните и товарите до работните станции на служителите и след това
връщат контейнерите на артикулите обратно в хранилището. Така на
самия оператор не му се налага да
става и да се придвижва всеки път
до търсената складова единица, както и да я търси сред останалите в
халето. С помощта на роботи артикулите изключително лесно и бързо
се въвеждат и извеждат от складовата система.
Сред най-ефективните решения за
складова автоматизация са роботите, които се придвижват по специална мрежа (решетка) над халето за
съхранение, елиминирайки нуждата
от оставяне на пътеки между стелажите за придвижване на робота
или служителя. Тази плътна организация на складовите единици пести
място и време за движение и набира
все по-голяма популярност в големите дистрибуционни и логистични
центрове по света.
Въпреки високата ефективност на
решенията от този тип, много компании не могат да си позволят инвестиция в толкова мащабна спомагателна инфраструктура за придвижване на роботите. Затова предпочитан
вариант в много складови стопанства са автономните мобилни роботи, които работят в споделени зони
с операторите. Някои такива систе-

ми оптимизират работния поток с
помощта на интегрирани скенери за
верифициране на складовата единица
и постигат висока прецизност при
изпълнение на задачи от порядъка на
100%. Някои от складовите роботи в
този сегмент осигуряват само валидиране и транспортиране на артикулите, докато други са способни сами
да открият търсената единица, да я
захванат, преместят и позиционират
на желаната станция без нужда от
човешка намеса. Подобни мобилни манипулатори намират все по-широко
приложение в различни индустрии,
включително в електрониката, производството на облекло, хранителновкусовата, фармацевтичната промишленост и др. Основна функция на
тези прецизни автономни роботизирани „ръце“ е да манипулират с различни индивидуални обекти. С помощта на усъвършенствани системи за
машинно зрение, машинно обучение и
сензорни технологии ръцете-роботи
могат да се адаптират към почти
всякакви приложения и роботизирани
рамена.

Сортиращи системи
Макар роботите сортировачи все
още да не са масово явление в складовите стопанства по света, роботизираното сортиране намира приложение в комбинация с една позната и
утвърдена технология в бранша –
самонасочващите се автономни превозни средства (automated guided
vehicles, AGV). На практика те представляват мобилни роботи, които
следват различни насочващи маркери
или кабели на пода, или пък използват
комплексни системи за машинно зрение, магнити или лазери за навигация.
Такива системи от години се използват за транспортиране на насипни,
пакетирани и палетизирани товари
в складове в широка гама отрасли и
приложения. Най-съвременните разработки в сегмента представляват
автономни системи за манипулиране
с товари, които освен транспортиране позволяват и сортиране на единични артикули, контейнери и пратки. Те функционират подобно на традиционните сортиращи системи с
накланящи се маси или сортировъчни
ленти, но включват напълно автономни роботи в ролята на маса или лента за сортиране без нужда от релсов транспорт. Роботите могат самостоятелно да отидат до желаната станция по най-краткия маршрут,
като системата позволява лесно
модулно разширяване чрез добавяне на
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произволен брой станции, манипулатори и роботи. Основно предимство на решенията от такъв тип са възможностите за по-ефективно планиране и изпълнение на технологичните операции в складовете с фокус върху подобряване на ефективността, гъвкавостта, управлението на
стоковия поток и услугите по обслужване на клиенти.
На пазара се предлагат и специализирани роботизирани системи за сортиране на различни малки артикули,
които могат в една стъпка да локализират, захващат,
транспортират и позиционират широк набор от дребни обекти и складови единици с разнообразни форми,
размери и ориентация. За разлика от традиционните
сортиращи системи, тези прецизни роботи редуцират
времетраенето на цикъла на доставка чрез намаляване
на броя захващания и поставяния на обектите, както и
на локациите, на които се позиционират и обработват.

Самоходни кари/високоповдигачи
С нарастването на степента на автоматизация и
роботизация в модерните високотехнологични складове
и центрове за дистрибуция все по-функционални, автономни и интелигентни стават и подемно-транспортни
средства като карите и високоповдигачите. Те са предпочитано решение за приложения, в които процесите по
манипулиране с товари осигуряват малка добавена стойност и включват повторяеми операции и по-дълги разстояния на транспортиране. Някои модели съвременни
автономни електрокари разполагат с интегрирани лазери за навигация, предни и странични сканиращи устройства, както и 3D камери, визуални и акустични предупредителни индикатори, които им позволяват безопасно да се придвижват безпилотно в споделена работна зона с хората. Някои производители предлагат роботизирани системи, които са в състояние да разпознават обекти в реално време и да променят курса си на
движение според елементите на средата. Те могат да
функционират както самостоятелно, така и в групи от
по няколко десетки кари, а в някои приложения – и в комбинация с високоповдигачи с хора оператори.
Сред най-високотехнологичните продукти на пазара
са кари, които могат да „виждат“, „мислят“ и действат
напълно автономно с помощта на камери, платформи за
машинно зрение и радарни системи за прецизен анализ
на обкръжаващата ги среда. Подобни логистични решения позволяват не само локализиране на статични складови единици, но и напълно автономно проследяване на
движението им в складовото стопанство – от пристигането до доставката към клиента. Системата е в
състояние сама да изчисли необходимите товарно-транспортни операции, да подбере оптималния маршрут, самостоятелно да си зададе задачи, да кооперира с останалите кари и автоматизирани работни станции в халето, както и да изпраща доклади и отчети към ERP платформа за ресурсно планиране. Роботизираните високоповдигачи от този клас разполагат и с технология за
автономно управление на акумулаторната батерия, както и с режим за самостоятелно връщане към зарядна
станция при достигане на дадено ниско ниво на заряд.

съвременните роботизирани системи за такива приложения могат самостоятелно да проследяват наличностите по предварително зададен от управителите график. Роботизирането на тази сложна, трудо- и времеемка дейност позволява провеждането й с желаната честота в зависимост от характера на складовата дейност – не само веднъж в тримесечието например, а дори
ежедневно. Резултатите от такъв регулярен инвентаризационен мониторинг биха могли да се използват за
максимално оптимизиране на складовите операции и
ефективността на изпълнение на поръчки и доставки.
Мобилните роботи с RFID четци осигуряват пълен
обхват на халето и могат да разчитат радиочестотни
етикети на сравнително големи разстояния в сравнение със стационарните решения. Така става възможно
не само проследяване на движението и управлението на
складовите единици в реално време, но и своеобразно
„картографиране“ на склада в реално време с цел получаване на актуална информация и визуализация на съхраняваните стоки и товари. Роботите разполагат и с технологии за откриване на различни проблеми, като прекалено струпване на контейнери и товари на едно място
например, които водят до неефективно придвижване на
хората и транспортните средства из склада. Роботизираните системи за мониторинг могат да следят и
изтичащи срокове на годност при съхранение на малотрайни стоки, хранителни продукти, лекарствени и
козметични средства и др. Въпреки наглед високата цена
на подобен робот, една компания би могла да си спести
много средства в дългосрочен план от разходи за труд,
намаляване на отпадъците и оптимизиране на складовите наличности.

Автономни роботи в управлението на
складовите наличности
Автономните мобилни роботи за складова автоматизация осигуряват множество възможности и в областта на управлението на складовите наличности. В комбинация с технологии за радиочестотна идентификация
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Иновации във вътрешно-складовите
транспортни дейности с датските
автономни мобилни роботи MiR
Солтех е представител за България на два утвърдени световни бранда в сферата на роботиката - UR (колаборативни роботи) и МiR (мобилни индустриални роботи). Ние предлагаме не просто роботизирани решения, а изграждане на
цялостна стратегия за автоматизация на производството. В тази статия ще насочим вниманието Ви към eдин от
нейните основни компоненти - оптимизацията на вътрешно-складовите транспортни дейности.
Eдно от предизвикателствата при вътрешното транспортиране на материали е постоянно променящата се конфигурация на производствените пространства. Нарастващите изисквания на пазара налагат динамично въвеждане
на иновации в производствените единици и процеси - често
пъти с кратко предизвестие. Транспортирането трябва да
е процес, който лесно и гъвкаво да се адаптира според обстоятелствата, за да могат служителите да се заемат
със задачи с по-висока добавена стойност. Големи съоръжения с фиксирани, повтарящи се процеси традиционно включват автоматизирани управляеми транспортни средства
(англ: AGV - Automated Guided Vehicles) за преместване на материали. Te използват фиксирани маршрути, които се управляват от магнитни ленти или сензори. В случаите, когато са необходими промени в производствените процеси, усвояването на пространството трябва да се оптимизира възможно най-бързо. Техният недостатък е, че когато материали и хора да блокират маршрутите на AGV за кратко време, те не са в състояние да продължат работа, докато не се
изчистят всички препятствия.
Едно нововъведение в тази сфера са автономните мобилни роботи, които предлагат комбинацията от гъвкавост,
сигурност и бърза възвръщаемост, което позволява на фирми от всякакъв размер да автоматизират производството
си. Лесната интеграция е възможна благодарение на вградените сензори, камери и софтуер, които целят елиминиране
на трудностите, които традиционните решения срещат в
динамични условия.
MiR транспортират елементи между точки, производствени линии или съоръжения за поддръжка. Основните продукти на датската компания са MiR100 и MiR200, позволяващи
оптимизацията на вътрешните логистични процеси лесно и
ефективно. Двата модела работят по един и същ начин, като единствената разлика е свързана с техния полезен товар
- 100 кг директно натоварване или теглене на количка до 300
кг за MiR100, съответно 200 кг полезен товар и възможност
за 500 кг с количка - за MiR200. През 2018 г. бе представен и
MiR500, който може да събира, транспортира и доставя палети със скорост от 7.2 км/ч при полезен товар от 500 кг.
MiR използват лазерни скенери, които гарантират зони
за безопасност около робота. Дори препятствията, които
се появяват внезапно, биха накарали робота веднага да спре
и изчака, при това без човешка намеса. Хардуерните елементи са обезпечени със софтуерна част, откъдето непрекъснато се събират данни от измервания, в допълнение на тези
от предната 3D камера. Що се отнася до човешкия фактор,
роботите MiR позволяват дори на потребители без опит да
ги управляват чрез компютър, таблет или смартфон, а в
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идеалния вариант се осигурява интеграция с ERP системи.
Тази технология преодолява нуждата служителите да се
занимават с вътрешния транспорт. В условията на eдно
оптимизирано производство, те свеждат до минимум излишните движения и чакането на "отпадъците", които нямат
добавена стойност. Модулите, които надграждат мобилния
робот, са напълно персонализирани и могат да включват рафтове, контейнери и транспортни ленти.
Основната бариера пред предприемачите да не прилагат
тази технология е липсата на експертно мнение, което да
ги подпомогне при вземането на решения за инвестиции в
тази сфера, тъй като е необходимо да придобият директна
представа за процесите на интеграция и очакваната
възвръщаемост. Въпреки това, роботиката вече не е футуристична идея и в рамките на пет години се очаква все поширокото й интегриране. За тези собственици на предприятия, които желаят отрано да гарантират конкурентното си предимство и изберат да заложат на иновациите през
2019 г. - Солтех предлага експертна помощ за конкретните
предизвикателства пред Вашето производство и формулирането на цялостен план за въвеждане на роботизирани решения. Очакваме Ви на www.soltec.bg!
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машини

Гилотини с ЦПУ
Г

илотините са машини за рязане
на листов материал, които се използват в металообработката, машиностроенето и други отрасли на индустрията от десетилетия. И макар
технологиите за оптимизиране и
управление на процеса да са еволюирали значително през последните
години, самият метод е останал до
голяма степен непроменен. Основните променливи при рязането на листов материал с гилотини, които
влияят на качеството на отреза,
най-общо могат да бъдат сведени до
вида на режещия нож, настройката
на ъгъла на рязане, разстоянието
между ножовете, дължината на предните опори и параметрите на задния упор. Важен параметър е и броят на ходовете на ножа за единица
време. Всички значителни съвременни подобрения в процеса са постигнати благодарение на развитието на
технологиите за централно програмно управление и контрол на движението. Модерните гилотини с ЦПУ са
специализирани машини, способни
прецизно и високоскоростно да отрязват листове от различни метали и в широк диапазон от дебелини с
възможности за усъвършенствана
автоматична настройка и оптимизация на параметрите на рязане посредством програмно управление.

Особености на метода
Гилотините се използват за рязане на въглеродна и неръждаема стомана, цветни метали и сплави посредством двойка ножове, разположени един над друг. Те могат да са с
фиксирано или регулируемо разстояние помежду си. Гилотините могат
да бъдат с електромеханично, пневматично или хидравлично задвижване. Хидравличните гилотини, използвани масово в съвременната практика, се подразделят на гилотини с
въртящо рамо и такива с падащ нож
и променлив ъгъл на рязане. Електромеханичните машини обикновено са
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само с въртящо рамо. Ножовете
могат да бъдат с фиксиран ъгъл на
рязане или с възможност за настройка на ъгъла в зависимост от приложението.
Първата стъпка в обработката
на листов метал е отрязването на
парче, заготовка или лента с необходимите размери, което се извършва
чрез листоотрезно оборудване. Някои листоотрезни машини използват механизми за рязане под ъгъл,
подобни на ножица. Други по-едрогабаритни конструкции машини са
базирани на системи за прав отрез
посредством нож, фиксиран под ъгъл
спрямо ъгловото движение на металния лист. При гилотините отрязването се извършва от двойка ножове, като единият е фиксиран в леглото на машината, а другият се придвижва във вертикално направление.
Отрезът се осъществява постепенно от едната страна на листа към
другата. Освен от типа и дебелината на материала, рязането се влияе
и от някои конструктивни особености на машината като дължината й
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на рязане или по-точно от това заготовка с каква максимална дължина
е способна да отреже. Основен елемент на режещата конфигурация са
и системите за фиксиране на листовия материал при рязане, които найобщо се подразделят на такива за
листа с малка и за листа с голяма
дебелина.

Принцип на действие на
гилотините
Гилотините могат да бъдат с
механично, пневматично задвижване,
както и задвижвани чрез серво мотор или хидравлична система. При
електромеханичните варианти електрически двигател може да задвижва маховик или да осигурява директно задвижване посредством предавателен механизъм и ексцентрична
система. Последната конфигурация
не изисква електродвигателят да
работи непрекъснато, а само при
натискането на педал с цел иницииране на срез. При вариантите със
серво двигатели машината обикновено задвижва горния нож посред-
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ством коляно-мотовилков механизъм. Този тип машини
се считат за ефективно решение за много приложения,
което в допълнение осигурява по-тиха работа.
Несъмнено най-популярни в практиката са хидравличните гилотини, чиято конструкция включва електродвигател, помпа, клапани, бутала и хидравлично масло
като работен флуид. Тези машини осигуряват високоефективно предаване на усилие на рязане към ножовете.
Листовият материал се захваща към работната
повърхнина чрез специална система с подходящи предпазни накрайници, които защитават листа от повреждане. Подвижният нож се движи към статичния под избран ъгъл с цел получаване на желания ход на рязане от
едната страна на листа към другата. Позицията на
ножовете под ъгъл един спрямо друг намалява необходимата сила, но увеличава дължината на хода на рязане.
Ъгъл на рязане от 5 градуса например редуцира нужното
усилие с около една пета на цената на същото количество вложена енергия. Подвижният нож стандартно
може да бъде под ъгъл от 0,5 до 2,5° с цел избягване на
клиновидно сплескване или сдъвкване на листовия материал между остриетата. Позиционирането на ножовете под ъгъл един спрямо друг може да компрометира
правоъгълността на отрезния ръб.
В базовата си конструкция съвременните гилотини
се състоят от работна маса, система за закрепване на
листовия материал, двойка ножове и калибриращ/шаблонен механизъм, гарантиращ точната позиция на листа и отреза.
Дизайнът на гилотините често налага компромис с
някои от ключовите фактори за постигане на високо
качество и производителност: прецизно рязане, висока

мощност и голяма здравина и устойчивост. Идеалната
конфигурация би включвала и трите, но на практика е
трудно постижима. Типично силно заострените режещи инструменти с ножовидна геометрия позволяват
високо качество на среза, но предполагат по-малка структурна здравина. Ето защо по-често се използват подобни на паралелепипеди ножове с четири заточени ръба на
рязане, особено в по-тежките приложения. Така след изтъпяване на единия ръб се използват последователно останалите три. Гилотините изискват регулярна поддръжка и заточване на ножовете с цел избягване допускането на нискокачествени отрези. За заточване се
използва специализирано оборудване, съобразено с вида
и геометрията им, тъй като ъгълът на режещия ръб и
повърхностните характеристики на заточващото средство играят основна роля за производителността и
дълговечността на инструмента. Обикновено производителите на гилотини предоставят на своите клиенти
и съответното заточващо оборудване.
Обикновено гилотините се използват в индустрията
за отрязване на заготовки, парчета и ленти от различни сплави, включително алуминий, месинг, бронз и мека
стомана поради отличните им характеристики на срязване. Неръждаемата стомана не се реже посредством
гилотини толкова често, поради тенденциите й да се
втвърдява при обработка.

Избор на конфигурация
При рязането на листов материал с дебелини от
порядъка на 5-6 мм се предпочитат хидравлични гилотини. В много приложения рязането на стоманени листове
с дебелина до 30 мм се извършва посредством високопроизводителни електромеханични машини. Повечето понови машини в съвременните цехове все пак са с хидравлично задвижване, поради възможностите за прецизно
управление на процеса посредством ЦПУ, върху които
производителите на модерно листоотрезно оборудване се фокусират.
Гилотините с въртящо рамо се използват предимно
за рязане на листов материал с дебелина 4-6 до 20 мм,
предимно за мека стомана. При тези модели ъгълът на
рязане е фиксиран с цел да се намали влаганото усилие на
отрязване и да се гарантира ефективно рязане и на подебели листове. Такива конфигурации се използват предимно за изрязване на еднотипни по-големи заготовки
или за работа с по-високо натоварване.
Класическите гилотини с падащ нощ и променлив ъгъл
на рязане са по-подходящи за приложения, в които се
налага отрязване на различни детайли от листов материал с широк диапазон от дебелини. Този дизайн се доказва като по-ефективен при отрязването на тънки метални ленти, като в допълнение крие по-малък риск от усукване или извиване на отрязвания детайл. Гилотините с
падащ нож типично се използват за материали с дебелина от 6 до 30 мм и дължина до около 6 метра.

Възможности на съвременните решения
с ЦПУ
Капацитетът на една гилотина се определя от работното компресионно натоварване, което се прилага,
за да се изреже желаната заготовка. Номиналният капацитет на гилотините се задава в тонове и описва натиска, който плъзгащият (направляващ) механизъм може
безопасно да упражни в началото/края на хода при работа в зададения диапазон на гилотината. Ходът представ-
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лява дължината на придвижване на
плъзгача, като той се характеризира и с определена скорост. При избор и закупуване на гилотина е важно да се вземат и габаритите на
машината, необходима за постигане
на отрязване на детайли с нуждата
дължина.
При съвременните модели гилотини с централно програмно управление контролът и оптимизирането
на работните параметри може да се
осъществява автоматично, гарантирайки по-висока ефективност,
производителност и качество на
отрязване. Важен аспект от възможностите на машините с ЦПУ е осигуряването на максимално безопасен
процес на рязане. При механичното
задействане на гилотината от
страна на оператор е необходимо
натискането на бутон или педал
например. Този тип активиране крие
значителен риск от човешка грешка.
Автоматизираните ЦПУ системи
от ново поколение могат автоматично да зареждат материал и да
разтоварват заготовки от гилотината без нужда от операторско управление, което значително повишава безопасността на процеса. Машината може да изпълнява различни
програми или да настройва/сменя инструменталната екипировка по
предварително зададената програ-
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ма. Най-често срещаните параметри, които подлежат на автоматизирана настройка, са скоростта и прилаганото усилие. Освен с ЦПУ, рязането с гилотини може да бъде автоматизирано и посредством програмируем контролер, с чиято помощ да
се зададат и управляват необходимите последователности от операции. На пазара се предлагат и модели с компютърно управление и операционна система, които могат да
бъдат програмирани посредством
компютърен интерфейс.
Основно предимство на модерните високотехнологични конфигурации с ЦПУ са възможностите за лесно управление и настройка на различни програми за надеждно рязане с удължен живот на инструментите и
оптимизирана ефективност. Програмното управление съдейства още
за значително по-голяма прецизност
на отрязване, както и за лесно изпълнение на режими за високоскоростно и високопроизводително рязане
на листов материал. Най-съвременните модели на пазара разполагат с
функции за улеснено генериране на
програми за рязане, бърза настройка
на ъгъла на ножовете, оптимизиране на качеството на отреза с цел
избягване на изкривяването и деформацията. Управлението на машината се осъществява посредством
цифров контролен панел с физически

или сензорни бутони.

Спомагателни системи
Съвременните гилотини с ЦПУ
могат да включват и широк асортимент от спомагателни системи за
улесняване на оператора, които оптимално автоматизират процеса.
Модерните технологии за захващане на листовия метал елиминират
нуждата от втори оператор, който
да придържа края на листа или заготовката, за да не провисне.
Някои машини са оборудвани и с
модули за автоматизиран лентов
транспорт и подреждане един върху
друг на готовите детайли, които се
управляват от ЦПУ. Тези транспортьори могат автоматично да
върнат листа и в изходна позиция, за
да може да започне изрязването на
друга заготовка от него. Специализирани системи се използват и за
отделяне на отпадъчния от полезния
материал.
Напредъкът при технологиите за
програмно управление на гилотините значително повиши точността
на тези машини през последните
години, както и възможностите им
за работа с по-високи скорости и
натоварвания. Интегрирането на
серводвигатели и комплексни задвижващи механизми със сачмено-винтови двойки например допълнително повишава разходната ефектив-
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ност на процеса и разширява приложната област на гилотините.
Сред широко прилаганите модерни спомагателни технологии, оптимизиращи рязането, са лазерните
системи, които улесняват оператора при позиционирането на листа,
за да съвпадне с необходимото разчертано обозначение или маркер.
Пневматични системи за захващане на листовете материал с малка
дебелина се грижат за правилното
поставяне на листа в машината и
предотвратяват разместването
му по време на рязане. Много съвременни модели гилотини разполагат
и с оптични системи за безопасност, които активират алармен
сигнал или блокират изпълнението
на рязането, ако системата разпознае несъвпадение между маркерите
и желаните им позиции или ако в
работната зона има неразрешен
обект, включително ръката на оператора.
Работата с по-тежки и дебели
метални листове може да бъде значително улеснена посредством пневматични системи за повдигане и
наместване на листа. Тъй като и
самите заготовки са по-тежки, автоматизираното им разтоварване
от машината прави задачата на
оператора много по-лека. Автоматичният транспортьор, управляван
от ЦПУ, може да придвижва отрязаните детайли върху палетизатор
или стакер в зависимост от приложението и последващите етапи на
обработката им в цеха.
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Технологични и
икономически
съображения
Наред с базовото оборудване в
конфигурацията на съвременните
гилотини с ЦПУ, инвестицията в
различни спомагателни системи
може значително да увеличи ефективността и производителността
на тези листоотрезни машини и да
спомогне за по-бърза възвръщаемост на инвестицията. Специализираните модулни системи позволяват конфигуриране и прецизно адаптиране на една и съща машина към
различни производствени програми
и приложения за отрязване на заготовки с различни форми и дължини
от листов материал в широк диапазон от дебелини. Хидравличните
гилотини например са подходящи
както за дребно-, така и за среднои едросерийно производство, което
ги прави гъвкаво решение за много
предприятия, които се стремят да
отговорят на динамичните изисквания на съвременното индустриално
производство.
Правилният избор на решение е
важен не само от икономическа, но
и от технологична перспектива и
пряко повлиява адекватното планиране и последващо изпълнение на
производствената програма. Важно е да се отчете какъв асортимент от заготовки ще се произвежда, с какви форми и размери, от
какъв диапазон материали и дебелини на металните листове, в какви серии и обеми. Ключов фактор

при избора на конфигурация е да
осигурява максимално бързо
възвръщане на капиталовложението, особено в малки и средни предприятия, при които инвестициите
в по-скъпо и модерно оборудване са
свързани с голям залог по отношение постигането на производствените срокове и управлението на
оперативните разходи. Добре е да
се вземе предвид и наличното място в цеха, тъй като от това ще
зависят максималните габарити на
избраната машина.
Така не само първоначалната цена
за закупуване, но и възможностите
за повишаване на ефективността
в дългосрочен план трябва да бъдат
взети предвид при закупуването на
модерна гилотина. Вариантите с
ЦПУ, макар с по-висока цена, притежават голям потенциал за оптимизиране на производството, дори при
бързопроменящи се клиентски изисквания. Предпочитан вариант от
много съвременни производители на
заготовки от листов метал с широки продуктови асортименти са
универсалните и мултифункционални машини, които правят възможна
изработката на по-голям набор от
детайли на една и съща машина. Такива обикновено са хидравличните
гилотини с падащ нож и променлив
ъгъл на рязане. Те позволяват по-висока точност на работа с по-голям
капацитет с по-малък риск от усукване и деформация на заготовката,
особено при рязане на по-дебели листове метал.
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Алкомет пуска
в експоатация нова
„HybrEx“ преса
Алкомет АД, най-големият
производител на валцови и пресови алуминиеви изделия в
България, пуска в експоатация
нова преса. 2500-тонната
HybrEx преса от немския производител SMS group ще позволи
на компанията да произвежда
профили с максимално описана
окръжност (CCD) от 310 мм и
дебелина на стената до 0.8 мм.
Благодарение на пресата от
последно поколение производственият капацитет на пресовото производство ще се увеличи с до 35 000 тона на година.
“За екипа на SMS group е чест,
че нашата иновативна технология в областта на пресовото
производство играе ключова
роля за бъдещето развитие на
Алкомет. Тази инвестиция е
ярък пример как устойчивостта и рентабилността вървят
ръка за ръка. Устойчивото развитие придобива бизнес смисъл
с имплементирането на
енергоспестяващa преса като
HybrEx”, коментира Микаел
Шефър, старши вицепрезидент
и ръководител на алуминиевия
бизнес в SMS group.
“Екипите на Алкомет и SMS
group успяха да инсталират
пресата за рекордно кратки
срокове и професиоанлният подход и изпълнение на участвалите екипи не останаха незабелязани. Очертава се ползотворно

52

и дългосрочно партньорство
между двата екипа, работещи
по проекта.”, добави Йоахим
Шмид, директор на екипа за управление на проекта от SMS
group.
Изпълнителният директор
на Алкомет АД Хюсеин Йорюджю заяви: “Доверихме се на SMS
group за планираното разширяване и удвояване на производствения капацитет в пресовото ни производство. Убедени
сме, че с пресата HybrEx ще
отговорим на все по-високите
изисквания на нашите клиенти”.
Алкомет предлага и допълнителни операции чрез 5-осово машинно обработване и точност

на рязане до минимум 40 мм с допустимо отклонение от ± 0,1 мм.
С помощта на пясъкоструйна
машина се осигурява обработката на продукти, които изискват
декоративна повърхност. Компанията предлага и допълнителни довършителни услуги
като елоксация и прахово боядисване.
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Полимерни зъбни
предавки - част 1
З

ъбните предавки, изработени от
инженерни пластмаси, набират все
по-широка популярност в различни
технически приложения благодарение
на някои функционални предимства
на полимерните материали в сравнение с металите. Такива са ниските нива на шум и корозионната устойчивост на пластмасовите предавателни механизми, които ги правят предпочитан вариант в редица
индустрии като хранително-вкусовата промишленост, производството
на медицинска техника и химическия
отрасъл. Полимерните зъбни колела
и предавки разполагат и с множество други експлоатационни и технологични преимущества както
като готови изделия, така и по отношение на иновационния потенциал
при производствените материали и
процеси.

Специфики
Ключов фактор в преценката дали
една пластмасова зъбна предавка е
подходяща за дадена практическа
употреба е работната среда. Пластмасите традиционно разполагат с помалка пространствена стабилност в
сравнение с металите, а здравината,
твърдостта и устойчивостта им са
силно зависими от температурата
и други фактори на средата. Влошаващи или променящи експлоатационните им характеристики условия са
например излагането на влага или
химикали, които могат да причинят
издуване или свиване на материала в
зависимост от химическия агент и
полимерния материал.
Пластмасовите и металните
зъбни предавателни механизми са
подложени и на различни типове контакт при натоварване. Металните
устройства обикновено имат линеен контакт при зацепване на зъбната двойка, с по един зъб в междузъбие
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наведнъж. Пластмасовите зъбни колела обаче обикновено са ротационни елементи с еволвентен профил на
повърхността, който може да се
деформира при натоварване, разпределяйки контактното напрежение на
по-голяма площ и позволявайки контакт между съседни зъби. Това прави възможно споделяне на натоварването между зъбите и позволява
удължаване на експлоатационния
цикъл на полимерните зъбни предавки в множество приложения, особено в такива с високи ударни и ниски
непрекъснати натоварвания.
По-малкото тегло на пластмасовите зъбни колела и механизми означава, че те имат и по-малка инерция
в сравнение с металните си аналози, което често е от съществена
важност в космическата индустрия,
отбранителния сектор и др. Повечето полимерни зъбни предавки могат
да работят без смазване или да
бъдат произведени с „вградени“ намаляващи триенето материали (графит, силикон, тефлон и др.) Налице
са и технически приложения, в които мазането е задължително и/или
до голяма степен улеснява действието на предавателния механизъм.
Изборът на смазочен флуид е препоръчително да вземе предвид експлоатационните условия, планираните работна скорост и профил на
натоварването. Ако се използва лубрикант, който не е съвместим с пластмасовия материал, може да се
получат напуквания и други повреди
по елементите на предавката.
Благодарение на основно плъзгащия контакт, който осъществяват,
червячните предавки са подложени
на голям топлинен стрес вследствие
на покачване на работните температури на механизма при триенето,
което може да увеличи износването
при полимерните варианти и да компрометира здравината на елементите им. Ето защо пластмасовите

червячни предавки обикновено са със
специфични ограничения по отношение на работната скорост и се препоръчва смазване.

Характеристики на
материалите
Разнообразието от пластмаси,
които са подходящи за производство
на зъбни колела и механизми, е голямо, като най-често използваните
материали включват найлон, поликарбонат, полифенилен сулфид, полиуретан и ацетилови съединения. Добавянето на стъклени влакна може
да подобри твърдостта и топлопроводимостта на някои материали,
въпреки че понякога крие риск от
намаляване на износоустойчивостта
им. С цел по-голяма здравина на зъбите и по-ниски производствени разходи в сравнение с механичната обработка пластмасовите зъбни колела
и механизми често се изработват
чрез шприцоване. Когато са налице
по-високи стандарти за качество на
изделието в специфични приложения
обаче, машинната обработка остава предпочитан производствен метод.
В практиката ацеталите се използват по-често за производство на
формовани зъбни предавки, а найлонът – за механично изработени изделия. Ацеталовите съединения са
пространствено стабилни, устойчиви на широка гама химикали и не абсорбират влага. Необходимо е обаче
непрекъснато смазване при високи
натоварвания. Найлонът е по-малко
стабилен в пространствено отношение, а формата и размерите му могат да се изменят в зависимост от
температурата и влажността. Предимство на найлона в производството на зъбни предавки е, че обикновено се самосмазва. Когато се използват ацетали, винаги съществува опасение, че суровината може да съдържа
кухини, което не е проблем при упот-
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ребата на гланцов (лят) найлон.
Много конструктори се въздържат от използването на пластмаси
за изработка на дадени детайли от
предавателни механизми поради пониската здравина на материала в
сравнение с металите. Един от начините за повишаване здравината
на найлоновите зъбни колела и детайли е при леенето на материала под
формата на пръти да се добави някаква усилваща нишка, подобряваща
якостта на натиск.

Предимства и
недостатъци
Правилно подбраните полимерни
материали осигуряват редица предимства на пластмасовите детайли за зъбни предавателни механизми
в сравнение с металните. Такива са:
намалената нужда от поддръжка; повисоката износоустойчивост при
работа без смазване; по-безшумната
работа; по-доброто поглъщане на
шок и вибрации; корозионната устойчивост; по-ниската инерция вследствие на по-малката въртяща се
маса; по-малкото тегло и плътност;
по-ниският коефициент на триене;
по-ниските производствени разходи;
възможностите за самосмазване и
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др. Полиамидите са инженерни материали, които подлежат на модифициране с цел покриване в по-малка или
по-голяма степен на някои от изброените характеристики.
Пластмасовите детайли за зъбни
предавки могат да бъдат произвеждани чрез нарязване с червячна фреза, щамповане или в по-големи обеми
– чрез инжекционно формоване. Сред
водещите приложения на пластмасовите зъбни механизми са системи в
хранително-вкусовата промишленост, тъй като полимерните материали позволяват експлоатация във
влажни и мокри среди, както и в контакт с хранителни продукти, като
правят възможно покриването на
стриктните хигиенни изисквания в
този отрасъл.
Както при останалите материали, и при пластмасите са налице някои недостатъци по отношение на
възможностите за използването им
в производството на зъбни предавателни механизми. Те имат по-малък
капацитет на натоварване в сравнение с метален аналог със сходни
размери. В допълнение, формованите
елементи не могат да поддържат
толкова малки допуски, колкото металните зъбни детайли. По-ниската
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пространствена стабилност на
пластмасите в сравнение с метала
често води и до вариации в пространствените характеристики
поради промени в температурата и
влажността. Друг недостатък във
връзка с производствените разходи
е вариращата цена на полимерните
материали вследствие колебания в
цените на базовите химикали в сравнение с тези на основните метали.
Сериозен експлоатационен недостатък в някои приложения е трудността при сглобяване на пластмасови зъбни колела с метални валове.
При избор на материал за изработка на елементите на зъбна предавка за дадено приложение е препоръчително да се отчетат ограниченията по отношение на скоростта и натоварването на пластмасите. Металните зъбни колела и детайли обикновено могат да работят
добре в рамките на целия температурен диапазон на дадения метал.
Конструкцията на пластмасовите
елементи обаче е добре да бъде съобразен с това, че с увеличаване на
триенето, натиска и скоростта работната температура на предавката значително се повишава.
Статията продължава в следващ брой
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Измерване на водни
дебити в индустриални
процеси
В

промишлените предприятия
водата намира редица приложения –
за охлаждане, използване в производствените процеси, за технически
цели и др. Точното измерване на дебитите на различни процесни потоци е от критично значение за осигуряване на нормалния експлоатационен режим на оборудването и постигането на оптимална ефективност
на завода.
Понякога обаче измерването на
водни дебити може да е предизвикателство. Сред факторите, които
оказват влияние върху определянето
на дебит, са обемът на водата и
диаметърът на тръбопровода, липсата на прави тръбни участъци с
голяма дължина, съдържанието на
примеси, наличието на променливи
дебити, както и възможността за
монтаж на дебитомери в съществуващи инсталации с минимално нарушаване на работния режим.

Диференциални
дебитомери
При този вид уреди стеснен
участък в тръбата води до падане
на налягането и повишаване на кинетичната енергия вследствие на увеличаващата се скорост на водния
поток. Диференциалното налягане се
получава от разликата в наляганията преди и при/след стеснението.
Методът за измерване на дебит
на база диференциално налягане се
прилага в световен мащаб, като според проучвания уредите от този вид
отговарят за 21-процентен дял от
глобалния пазар на дебитомери. Диференциалните разходомери могат
да бъдат използвани както за вода,
така и за други течности и газове
дори при екстремно високи температури и налягания. Предлагат се
различни конструкционни разновидности, които могат да осигурят
оптималното решение за конкретните експлоатационни условия и изис-
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квания на индустриалните потребители. Важни фактори при избора на
диференциален дебитомер са падът
на налягането, който по правило
следва да е малък, дължината на правите входни и изходни участъци,
както и разходите.
Диференциалните разходомери
могат да бъдат използвани безпроблемно само при определени специфични условия на потока. Нееднородните скоростни профили след препятствия предотвратяват формирането на осовосиметричен профил в
гърлото на уреда и по този начин
стойностите за диференциалното
налягане се променят. Поради това
тези дебитомери трябва да се монтират между два прави участъка от
цилиндричен водопровод, в които не
се наблюдават изменения на диаметъра.
Основен елемент на диференциалните разходомери е предавателят,
който трябва да отговаря на няколко изисквания. Той следва да издържа
на високото статично налягане във
водопровода и да се отличава с висока чувствителност, позволяваща
използването му при ниски диференциални налягания, които често са
предпочитани, тъй като високите
стойности обикновено водят до голяма загуба на налягане. Освен това
предавателят трябва да бъде изгра-

ден от химически устойчиви материали, да е лесен за употреба и да
включва функции за самостоятелен
мониторинг. Предимство е възможността за комуникация чрез smart
или fieldbus технологии (PROFIBUS PA,
FOUNDATION Fieldbus).

Диференциални
разходомери с клиновидна
диафрагма
Работният принцип на тези уреди
за измерване на дебит е относително прост. Те се отличават с V-образен клин, който ограничава площта за
преминаване на водния поток. Аналогично на вече описаните диференциални разходомери, скоростта на потока при преминаване през клина нараства, което води до повишаване на
кинетичната му енергия. Както е
известно, всяко повишение на кинетичната енергия е съпроводено със
съответното понижение на потенциалната енергия (статичното налягане). Това означава, че водният поток
непосредствено преди клина е с повисока потенциална енергия (и по-високо статично налягане) от потока
след ограничителя. От двете страни на клиновидното стеснение се
разполагат два датчика за налягане,
с помощта на които може да се измери диференциалното налягане,
възникващо в резултат на дисбалан-
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са в потенциалната енергия. Обемният дебит на водата може да бъде
изчислен директно от измерената
стойност на диференциалното налягане. Част от загубата на налягане,
създадено от ограничителния клин
впоследствие се възстановява след
разходомера, като кинетичната енергия се преобразува в потенциална.
Този вид дебитомери могат да се
използват за прецизно измерване на
дебит във всички режими – ламинарен, преходен или турбулентен. Уредите се инсталират лесно, без необходимост от специални инструменти или обучение на техниците. Тъй
като експлоатационните характеристики на диференциалните разходомери с клиновидна диафрагма не зависят от конструкционните особености на водопроводните тръби, не
е необходимо те да бъдат монтирани в дълги прави участъци. За приложението им не са необходими и филтри – с тях безпроблемно може да
бъде определен дебитът на течности с неразтворени твърди частици
и/или неабсорбиран газ, газове,
съдържащи твърди частици или течности, както и на наситена свръхпрегрята пара. Типични приложения
на тези уреди са двупосочното измерване на дебит, използването им
в индустриални процеси с високи
работни налягания и/или температури. Предназначени са и за течности
с ниска електропроводимост, вискозни течности и др.

Тръби на Пито
Усреднителните тръби на Пито
представляват подвижна или фиксирана сонда, която обхваща целия ди-
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аметър на процесния водопровод.
Външната тръба на сондата има
няколко отвора със сензори, разположени на равномерни разстояния един
от друг. Общото налягане при всеки
от отворите е сума от статичното налягане и налягането, причинено от взаимодействието с протичащата вода. Тези налягания се усредняват в сондата и така се получава
компонентът високо налягане. Разстоянията между отворите гарантират, че получената средна стойност е представителна за скоростта на измервания воден поток по
целия диаметър на тръбопровода.
Компонентът ниско налягане се генерира от един-единствен отвор с
датчик, разположен от срещуположната на посоката на потока страна. Разликата между двете налягания
е пропорционална на дебита на потока.

Разходомери с променлива
площ
Дебитът на газови и течни потоци може да бъде определен лесно и
относително точно с помощта на
дебитомери с променлива площ (ротаметри). В случая на воден дебит
водата се движи във възходящо направление през вертикална конусовидна тръба, чийто диаметър се
увеличава в посока нагоре. Преминаващата вода придвижва нагоре намиращ се в тръбата поплавък до такава височина, че пръстенът, който се
получава, да е с площ, водеща до равновесие на силите, действащи на
поплавъка. Пръстенът, достъпен за
преминаване на водния поток, се изменя в резултат на коничната фор-
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ма на мерителната тръба с издигането на поплавъка. По този начин
височината на поплавъка предоставя информация за дебита. При използване на стъклена мерителна тръба
измерената стойност може да бъде
отчетена директно от скала.
Важно изискване за измерването
е прецизното центриране на поплавъка в мерителната тръба. На пазара
се предлагат поплавъци в богато
разнообразие от форми. Теглото,
формата и материалите, от които
са изработени, се адаптират към
отделните инсталации. Най-разпространени са сачмените поплавъци,
зависимите и независимите от вискозитета поплавъци и тези, предназначени за нисък пад на налягането.

Електромагнитни
дебитомери
Ако електрически проводник се
движи в магнитно поле, което е перпендикулярно на посоката на движение и на проводника, в него се индуцира напрежение, чиято големина е
пропорционална на силата на полето
и на скоростта на движение. Това е
валидно и за случаите на движение
на проводима течност в тръбопровод през магнитно поле.
За да може да се приложи този
принцип, във водопровода трябва да
съществува магнитно поле, а индуцираните напрежения трябва да могат да бъдат измерени без смущения. Две бобини генерират магнитното поле, което се разпростира
през тръбата, освен ако не се наруши от пропускливи конструкционни
материали. Аустенитната стомана
не възпрепятства магнитното поле
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ВиК
и поради тази причина е най-често използваният материал за мерителната тръба в електромагнитните разходомери. Напрежението се измерва посредством два
метални електрода, които са в електрически контакт
с водата. Минималната проводимост на потока е между 20 и 0,05 µS/cm в зависимост от вида на уреда.
Електромагнитните дебитомери включват сензор и
предавател. Определящи фактори за избора на подходящ
сензор са неговият материал и видът на процесната
връзка. В мерителната тръба електродите и облицовката са в контакт с флуида (вода или друга среда). Поради
това тези елементи трябва да са изработени от химически устойчиви материали. Най-често за облицовката
се използват твърд или мек каучук, политетрафлуороетилен (PTFE, тефлон), перфлуороалкокси-полимери (PFA)
и керамика, а за електродите най-разпространени са
неръждаемата стомана, танталът и платината.
Външната част на уреда включва корпуса, мерителната ръба и тръбните връзки. И в този случай изборът на
материал се определя от специфичните инсталационни
условия. По технически причини и за да се осигурят подходящите физически свойства на мерителната тръба,
тя трябва да е изпълнена от аустенитна (неръждаема)
стомана. Тръбните връзки също обикновено са от стомана или неръждаема стомана, докато корпусът е или
от лят алуминий, или от неръждаема стомана.
Прието е електромагнитните дебитомери да се калибрират при температура на околната среда от около
20°C. Ако впоследствие уредът се използва при друга
температура, съпротивлението на бобините се променя, а с него и възбудителният ток и магнитната индукция, което води до изменения в сигналното напрежение.

Функцията на предавателя е да усили относително
ниските измервани напрежения, да ги отдели от шумовите напрежения и да ги превърне в използваеми сигнали, предоставяйки техните стойности или предавайки
ги за последваща обработка. Предлагат се различни конфигурации на предавателя и сензора, които могат да
удовлетворят специфичните изисквания на конкретна
система за електромагнитно измерване на дебита.

Ултразвукови дебитомери
Скоростта на разпространение на звуковите вълни
се изменя в зависимост от плътността на дадената
среда, т. е. величината й зависи от температурата при
течностите и от налягането и температурата при
газовете. Времето за разпространение на звуковата
вълна се променя, когато и носителят е в движение (скоростта му е сума от скоростта на звука в измерваната среда и скоростта на самата среда). Този ефект се
използва в работния принцип на ултразвуковите разходомери.
Сред ограниченията на тези уреди е фактът, че стойността на измерения дебит през цялото сечение на
тръбата е валидна само при осевосиметрични профили
на потока. За да се постигнат тези условия, е необходимо дължините на входните и изходните участъци да са
в определено съотношение с диаметъра на тръбата.
Ултразвуковите дебитомери се предлагат в два варианта – вградени или захващащи се системи. При първия
вид ултразвуковите преобразуватели се монтират в
тръбопроводната стена и са в пряк или индиректен
контакт с водата. При захващащите се системи ултразвуковите преобразуватели се инсталират от външната страна на тръбопровода. Звуковият импулс трябва
да премине през тръбната стена и евентуално наличните покрития два пъти с различни скорости на звука.
Затова при монтаж на тези уреди трябва да се отчетат законите на рефракция и отражение.

Кориолисови дебитомери
Измерването на масов дебит често се предпочита в
индустриалните процеси, тъй като този показател не
се влияе от физически въздействия за разлика от обемния дебит – налягането, плътността, температурата
и вискозитетът не изменят масата.
Работният принцип на тези уреди е следният: при
преминаване на водния поток с определена маса през
вибрираща тръба възникват Кориолисови сили, които
огъват или усукват тръбата. Тези малки деформации на
мерителната тръба се измерват с помощта на оптимално разположени сензори и се оценяват електронно.
Тъй като измереното фазово отместване между сензорните сигнали е пропорционално на масовия дебит, то
той може да бъде отчетен директно. Резонансната
честота, която възниква, е функция от геометрията на
мерителната тръба, свойствата на материала и масата на измерваната среда.
Сред предимствата на кориолисовите дебитомери са
много високата точност, възможността за едновременно измерване както на масов, така и на обемен дебит,
плътност и температура. Освен това те нямат подвижни части, т. е. не са обект на износване. Недостатъците им са свързани с относително високите първоначални разходи, ограниченото им приложение за многофазни среди или такива с високо съдържание на газ, както и
фактът, че наличието на отлагания може да доведе до
грешки, особено при измерването на плътност.
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Осветление за
офшорната
индустрия
В

продължение на десетилетия платформите за добив на нефт
и газ са снабдени с осветителни системи, включващи или флуоресцентни крушки, или такива с нажежаема
жичка. Тези системи обаче имат редица недостатъци – регулярните
дейности по поддръжка за поправка
на неизправните крушки например
водят до постоянни енергийни загуби. В допълнение, увеличаващите се
цени на електроенергията превръщат търсенето на по-енергоефективни възможности в приоритет както в икономическо, така и в
екологично отношение. Решение на
тези проблеми се явява индустриалната LED технология от следващо
поколение.
В сравнение с традиционните методи за осветяване, светодиодите
имат значителни предимства.
Въпреки това повечето от компаниите от нефтената и газовата промишленост все още не са убедени
дали LED технологията е по-достъпно и ефективно решение, отколкото
ползваните досега.
Понастоящем светодиодите отговарят за около 18-процентен дял от
пазара, но анализаторите са единодушни, че в средно- и дългосрочен план
се очаква ръст. Според проучвания на
водещи пазарни анализатори, до 2020
г. светодиодите ще отговарят за 6070% от общия пазар на осветление.
Към момента LED осветлението не
успява да придобие същата популярност в нефтената и газовата индустрия, както в останалите промишлени сектори. Някои обясняват това
с естествената предпазливост на
индустрията, която изисква най-новите технологии, но би заложила само
на доказани решения, а според други
причината е в разходите за осъществяването на прехода. Всяка една
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платформа се нуждае от десетки
хиляди светодиоди в няколко зони на
съоръжението – проучвания предполагат, че броят на крушките, които
трябва да бъдат заменени, достига
5 млн. Демонтажът на съществуващата осветителна система в полза
на светодиодите представлява значителен разход по отношение както
на инсталацията, така и на свързаното с нея време на престой.
На фона на изброените недостатъци обаче трябва да се оценят множеството предимства. Най-големият
движещ фактор за преминаване към
LED са постоянните изисквания за
поддръжка на конвенционалните решения за осветление. Една офшорна
нефтена платформа е изложена на
редица тежки условия като корозивни елементи във водата и въздуха,
непрекъснати вибрации, удaри и риск
от пожар. Дизайнът на флуоресцентните лампи и тези с нажежаема жичка е изначално неподходящ за дейностите и условията на офшорните
съоръжения. Жичките могат лесно да
се повредят, а според операторите
на платформи, подложени на по-екстремни условия, осветителните решения често не отговарят на проектните си характеристики.
За сравнение, светодиодното осветление няма движещи се части и
е по-дълготрайно, виброустойчиво и
функционира по-добре в корозивни
условия на работната среда. Способността за безискрово включване
също има очевидни предимства, когато осветителите са разположени
в близост до запалими елементи.

Местоположение на
осветителните тела на
платформите
Обикновено на платформите за
добив на нефт и газ се инсталират
десетки хиляди единични крушки в
различните зони на съоръжението.
Всяка зона изисква специално приго-

дени за нея решения – от интериорно осветление и светлинна маркировка до осветяване на външни парапети, хеликоптерни площадки, предупредителни лампи за преминаващите плавателни съдове и др.
Освен на платформите, операторите трябва да проучат потенциала за прилагане на LED за подобряване на осветлението и на всички плаващи съоръжения за добив, съхранение и пренос на нефт и газ. Светодиодите могат да се използват навсякъде в плавателните съдове, осигурявайки издръжливост на счупване
и изпръскване на палубата, по-голяма
степен на проникване на светлината от навигационните светлини и
по-тиха и нискотемпературна работа на мостика или кабината. Както
при платформите, разходите за ремонт на инсталацията и замяна на
телата с нажежаема жичка със светодиоди представляват значителен
първоначален разход. От друга страна обаче, намалените оперативни
разходи означават, че инвестицията
се възвръща с течение на времето
благодарение на подобрената ефективност на осветлението, повишената видимост и редуцирания риск
от злополуки.

Опасни среди
Всяка офшорна нефтена платформа изисква използването на продукти, способни да издържат на екстремни и опасни условия – а именно в
зони, съдържащи запалими или корозивни газове, течности, прахове или
влакна. Всяка осветителна инсталация трябва да отговаря на изискванията за приложимите категории на
опасност на зоните, където е налице пряк контакт с взривоопасни материали. Това е област, в която светодиодите показват ясно техническо предимство пред флуоресцентните лампи или тези с нажежаема жичка. Тяхната вътрешна конструкция
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е по-здрава, правейки ги по-устойчиви на счупвания или удари.
Най-големите ползи от светодиодното осветление са дългият му експлоатационен живот, намаленото
време за престой и по-ниските разходи в сравнение с тези, свързани с
традиционната замяна на лампи и
баласти. Сравнявайки нужната поддръжка при LED осветление с тази
при натриевите, флуоресцентните
или метал-халогенните осветителни тела, когато са правилно проектирани и избрани, първите могат да
намалят разходите с повече от 67%.
Например натриевите лампи изискват ремонт поне на всеки 20 000-24
000 часа, докато един светодиоден
осветител ще продължи да работи
повече от 60 000 часа, което определя минимум 2 посещения за поддръжка по-малко и намалява риска от
възникване на инциденти.
Конструкцията и характеристиките на светодиодните осветителни тела са пряко свързани с дългия
експлоатационен живот, надеждната работа и високото ниво на безопасност. Светодиодните осветители отделят много по-малко топлина
от конвенционалните и по този начин водят до много по-високи температурни кодове (по-ниска температура на повърхността) за по-безопасна работа около хора и оборудване в
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зони, където се работи със запалими
газове и прах.

Енергийна ефективност
LED осветлението вече се ползва
в много индустриални приложения,
където демонстрира енергийни спестявания до 80%. Един светодиоден
осветител консумира 150 W мощност в сравнение с 400 W за натриева крушка и предлага двойно по-висока енергийна ефективност спрямо
флуоресцентните лампи и 80% спрямо тази на телата с нажежаема жичка. Колкото повече електричество
използва едно съоръжение, толкова поголеми са енергийните спестявания,
което прави LED осветлението идеално за офшорни нефтени платформи. Поради нарастващия натиск за
подобряване на екологичните показатели на нефтената индустрия, преминаването към LED осветление става още по-атрактивно. Освен че намаляват драстично потреблението
на енергия, LED осветителите не
съдържат опасни химикали, а обезвреждането им представлява по-малка заплаха за околната среда.

По-добри характеристики
LED осветлението има значителни предимства по отношение на
експлоатационните си характеристики, а също така е по-издръжливо и

енергийно ефективно. Най-общо един
светодиод може да излъчва над два
пъти повече светлина, отколкото
флуоресцентна крушка. Най-важното
обаче е, че произведената светлина
е по-чиста, по-ярка и с по-добро общо
качество в сравнение с качеството
на червеникавата светлина, излъчвана от конвенционалното осветление. Това има ясни предимства по
отношение на безопасността – от
намаляване на риска от подхлъзвания
и спъвания до по-ефективната сигнализация при преминаване на плавателни съдове и при насочване на хеликоптери.
Така разгледаните предимства
представят неоспоримите ползи за
офшорната индустрия от преминаването към светодиодно осветление. Разликите в експлоатационните
характеристики са такива, че операторите все повече виждат LED
технологията като стъпка напред в
сферата на осветлението на нефтени платформи. Тя обещава едновременно намаляване на разходите, подобряване на безопасността и понижаване на въглеродните емисии. В
миналото прилагането на технологията до голяма степен е възпрепятствано от високите първоначални
инвестиции, но сега с усъвършенстването й разходите за внедряване непрекъснато намаляват.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Quectel ïðåäñòàâÿ ìóëòèôóíêöèîíàëåí
GSM / GPRS / GNSS / Wi-Fi ìîäóë
MC90 å ÷åòèðèáàíäîâ ïúëíîôóíêöèîíàëåí
GSM/GPRS/GNSS/Wi-Fi ìîäóë, â LCC êîðïóñ.
Ïîääúðæà õèáðèäíè òåõíîëîãèè çà ïîçèöèîíèðàíå, êîèòî âêëþ÷âàò ïîçèöèîíèðàíå ñïîðåä
GNSS, Cell ID è Wi-Fi. Ìîäóëúò ïðåäëàãà íèñêà
êîíñóìàöèÿ è ïîääúðæà ôóíêöèÿòà åäíîâðåìåííà ðåãèñòðàöèÿ â 2 ìðåæè (dual SIM).
Áëàãîäàðåíèå íà õèáðèäíàòà òåõíîëîãèÿ çà
ïîçèöèîíèðàíå, MC90 ïîääúðæà ïðîñëåäÿâàíå
íà ïîçèöèèòå êàêòî â çàêðèòè, òàêà è â îòêðèòè ïðîñòðàíñòâà. GNSS + Cell ID + Wi-Fi
õèáðèäíîòî ïîçèöèîíèðàíå ãàðàíòèðà, ÷å ìîäóëúò ìîæå äà ïðîñëåäÿâà ïîçèöèÿòà ñè äîðè è ïðè ñëàá èëè çîíè áåç
ñèãíàë. Wi-Fi ïîçèöèîíèðàíåòî ñå èçïîëçâà, çà äà ñå îñèãóðè ïðîñëåäÿâàíå íà ïîçèöèÿòà íà çàêðèòî. MC90 å íàñî÷åí êúì øèðîê êðúã îò IoT ïðèëîæåíèÿ, êàòî ñïîäåëÿíå íà âåëîñèïåäè, èäåíòèôèêàöèîííè êàðòè çà
ó÷åíèöè, óñòðîéñòâà çà ïðîñëåäÿâàíå íà ïðåâîçíè ñðåäñòâà, ïåðñîíàëíè
ìîáèëíè óñòðîéñòâà, óñòðîéñòâà çà íàáëþäåíèå íà äîìàøíè ëþáèìöè,
ñèñòåìè çà ïðîñëåäÿâàíå íà ñòîêè, çàïèñâàùè óñòðîéñòâà è ò. í.
Îñíîâíè ïðåäèìñòâà:
l Support 2.4G Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) (scan only)
l Low power consumption: 1.2mA @DRX=5
l Support voice, data, SMS, OpenCPU and QuecFOTA functions
l Embedded abundant Internet service protocols
l Built-in LNA for higher sensitivity: 149dBm @Acquisition; 167dBm @Tracking
l Multi-GNSS system: GPS, GLONASS, Galileo and QZSS
l Support hybrid positioning (GNSS, Cell ID and Wi-Fi aided positioning)
l Support advanced technologies: EASYTM / LOCUSTM / AlwaysLocateTM / GLP /
SDK / AIC / EPOTM / QuecFastFix Online
l Great anti-jamming performance due to multi-tone active interface canceller
l Support 1PPS function
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - áóë. Ñâîáîäà 69 ñåê.5 îôèñ 3; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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