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накратко
Нестле България откри нова производствена мощност в София
Нестле България официално откри нова производствена мощност за шоколадови бонбони във фабриката в София. Инвестицията е на стойност 19 млн.
лв. Създадени са 70 нови работни места. Производството, разположено на
площ над 4000 кв.м, разполага с около 100 машини от най-ново поколение,
чиито автоматизирани процеси гарантират чисто и ефективно производство от 2,3 млн. консуматорски опаковки до края на 2021 г. Продукцията е
предназначена за местния пазар и експорт към 10 страни по света.
Сред гостите на официалното откриване бяха вицепремиерът и министър
по управление на европейските средства Атанас Пеканов, министърът на
икономиката Даниела Везиева, министърът на регионалното развитие и
благоустройството Виолета Комитова, кметът на София Йорданка Фандъкова, посланикът на Конфедерация Швейцария в България Н.Пр. Раймунд Фурер, изпълнителният директор на Българската агенция по инвестиции (БАИ)
Стамен Янев, изпълнителният директор на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) Георги Руйчев.

Два проекта за общо над 10 млн. лв. получиха сертификати по реда на ЗНИ
Два проекта на обща стойност 10 932 000 млн. лв., които предвиждат
разкриването на 215 нови работни места, получиха сертификати по реда
на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) от Министерството на
икономиката. Министър Даниела Везиева връчи сертификат за инвестиция
клас „А“ на фирма Палфингер Продукционстехник България за инвестиционен
проект за създаване на център за споделени услуги в София. Проектът е на
стойност 4 432 000 лв. и ще разкрие 200 нови работни места. Сертификат за инвестиция клас „Б“ получи фирма САРК България за проект за производство на медни жици в Шумен. Инвестицията е в размер на 6 500 000 лв.
и ще доведе до разкриването на 15 нови работни места. На церемонията
министър Везиева съобщи, че за периода януари – октомври 2021 г. са сертифицирани общо 26 проекта с общ размер на планираните инвестиции
1184,12 млн. лв., които ще създадат 2521 нови работни места.

ЕК ще инвестира близо 2 млрд. евро за постигане на напредък в цифровия преход
Европейската комисия прие три работни програми за програмата „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и конкретните тематични
области, които ще получат финансиране в размер на общо 1,98 млрд. евро.
Този първи набор от работни програми включва стратегически инвестиции, които ще бъдат от основно значение за постигането на целите за
осъществяване на цифровото десетилетие на Европа, посочват от ЕК.
Целта на програмата „Цифрова Европа“ е да укрепи технологичния суверенитет на Европа и да предложи на пазара цифрови решения в полза на
гражданите, публичните администрации и предприятията.
Основната работна програма на стойност 1,38 млрд. евро ще бъде насочена към инвестиции в областта на изкуствения интелект, компютърните
услуги в облак, квантовата комуникационна инфраструктура, задълбочените цифрови умения и широкото използване на цифровите технологии в
икономиката и обществото до края на 2022 г.
Наред с нея Комисията публикува две специални работни програми – първата е съсредоточена върху финансирането в областта на киберсигурността
с бюджет от 269 млн. евро до края на 2022 г., а втората – върху създаването и функционирането на мрежата от европейски цифрови иновационни
центрове с бюджет от 329 млн. евро до края на 2023 г.
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накратко
Microchip представи решения за функционална безопасност в автомобилостроенето
Microchip започна да предлага нови сертифицирани пакети за функционална безопасност, позволяващи на автомобилните инженери да разработват
своите продукти съгласно стандарт ISO 26262. Решенията на Microchip са
предназначени за dsPIC33C цифрови сигнални контролери (DSC), PIC18 и AVR
микроконтролери (MCU), които ускоряват разработката на критични за
безопасността проекти, насочени към ниво на безопасност ASIL B и ASIL C.
Microchip предлага три пакета за функционална безопасност по ISO 26262
– базов, начален и пълен, за да помогне на клиентите с различни нива на опит
и в различни етапи от оценката за съответствие и развойния цикъл.
В допълнение към пакетите за функционална безопасност Microchip предлага сертифициран от TUEV SUD комплект от инструменти за развойната
среда MPLAB. Това включва сертифициран от TUEV SUD компилатор за функционална безопасност MPLAB XC, ръководство за функционална безопасност
за компилатора и др. Microchip предлага също така подготвени за функционална безопасност CAN FD и LIN приемопредаватели и придружаващ хардуер,
включително прибори за контрол на напрежението, които могат да се използват с подготвени за функционална безопасност цифрови сигнални контролери и микроконтролери в широк спектър от автомобилни приложения.

Сливания и поглъщания за 22 млрд. USD в електронната индустрия
След рязък спад в обявленията за сливания и поглъщания в електронната
индустрия през втората половина на 2020 г. 2021 г. стартира със сделки
за рекордните за първо тримесечие 15,8 млрд. щатски долара. През следващите пет месеца следва нов спад и общата стойност на сливанията и
поглъщанията през периода януари – август 2021 г. възлиза на 22 млрд.
щатски долара, сочат данни на IC Insights.
Сделките за цялата 2020 г. достигат рекордните 117,9 млрд. щатски
долара след стабилизирането на бизнес условията през втората половина
на годината след пандемията от COVID-19. Сред обявените големи сделки
бяха планираното от NVIDIA поглъщане на ARM за 40 млрд. щатски долара,
очакваното поглъщане на Xilinx от Advanced Micro Devices за 35 млрд. щатски долара, приключилата сделка по поглъщането на Inphi от Marvell
Technology за 10 млрд. щатски долара и обявената от Intel продажба на
бизнеса с NAND памети и производствена мощност в Китай за 9 млрд.
щатски долара на SK Hynix.

Бизнесът и университетите заедно създават 17 нови учебни програми
Представители на бизнеса и на университети работят заедно за създаването на модерни програми по търсени специалности на пазара на труда,
съобщават от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
В широка партньорска мрежа от 9 университета, 3 национално представителни организации на бизнеса и над 20 асоциирани партньори университети от чужбина ще бъдат създадени 17 нови програми, две от които на
английски език, за обучение на студенти в областта на информационните
технологии, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки.
Предвижда се по една и съща програма да могат да се обучават студенти
в различни висши училища, като се споделят и обменят преподаватели.
Новите програми се създават в рамките на проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“,
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“. Координатор на проекта е Софийският университет „Св. Климент
Охридски“. Изпълнението му трябва да приключи до декември 2023 г.
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във фокус

Решения
за автоматизация в
леенето под налягане
на пластмаси
Леенето на пластмаси под налягане е сред промишлените приложения, които могат да
извлекат най-много предимства от средствата за автоматизация поради специфичния характер на извършваните операции
Пазарът предлага изключително богат асортимент от технологични решения – както за
автоматизиране на отделни етапи от процеса, така и за цялостна интеграция
Незаменими във все повече предприятия се оказват и промишлените роботи, които непрекъснато подобряват съотношението между капиталовложение и реализирани ползи

В

исокотехнологичната автоматизация в съвременната индустрия
предлага единен отговор на множество въпроси, свързани с повишаване
на ефективността, скоростта и качеството, а също и на безопасността в производството. Всяко следващо поколение средства за автоматизация води до грандиозен скок при
функциите и възможностите на обо-

8

рудването и логично – до експоненциален ръст в приложенията. Днес
леенето на пластмаси под налягане
е сред браншовете, които могат да
извлекат най-много ползи от внедряването на автоматизирани решения
поради специфичния характер на извършваните операции – трудоемки,
рискови и повторяеми, същевременно изискващи висока устойчивост и
прецизност при изпълнение. Пазарът
предлага изключително богат асор-

тимент от технологични решения
– както за автоматизиране на отделни системи и етапи от процеса
по инжекционно формоване, така и
за цялостна интеграция на ниво производствена линия или цех. Незаменими във все повече предприятия в
отрасъла се оказват и промишлените роботи, които непрекъснато подобряват съотношението между капиталовложение и реализирани ползи по отношение на производител-
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във фокус
режим на работа между хора и роботи – т. нар. коботи. Оборудвани с
усъвършенствани сензори за ограничаване на силата и траекторията на
движение, предотвратяващи колизия
както с неодушевени обекти в работната зона, така и с оператор,
роботите от този клас позволяват
гъвкаво и безопасно автоматизиране на процеса там, където е най-необходимо.

Директна автоматизация
на производствения
процес

ност, точност и бързина при изпълнението на все по-разнородни и
комплексни задачи.

Потенциал и
технологично развитие
Повишаването на степента на
автоматизация на използваното
оборудване се доказва като печеливш ход не само за средни и големи
по обем производства, но и за все
повече малки бизнеси, ориентирани
към бъдещ растеж. А и в този изключително наситен пазарен сегмент
динамиката на търсенето и предлагането е такава, че предприятията,
които отказват да се развиват в
технологичен аспект и да инвестират в съвременни средства за оптимизация на производството и редуциране на себестойността на единица продукция често търпят драстични спадове на пазарните позиции.
Именно тук автоматизацията се
оказва решаващ фактор за много
компании, тъй като позволява извличане на по-големи ползи при еднакви
базови ресурси.
Различни средства за автоматизиране на ръчния труд в леенето на
пластмаси под налягане са намирали
широко приложение в този отрасъл
още през миналия век, а сред първите кандидати за оптимизация са
рутинни операции като отстраняване на формованите детайли от матрицата, събиране и поставяне на
изделията върху конвейери или други
транспортни системи за придвижването им към следващата работна
станция. При тях машинното из-
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пълнение притежава потенциал за
неимоверно увеличаване на скоростта. По традиция обаче освен с голяма повторяемост тези задачи се
отличават и с висока степен на непосредствен риск за здравето на
служителите, когато се осъществяват ръчно. В по-ранните етапи на
частична автоматизация и зараждащ се хибриден подход към човешкия и машинния труд на преден план
изниква необходимостта от осигуряване на съответните предпазни
средства и системи, гарантиращи
безопасността на хората и оборудването. Независимо че в много производства днес функционират изцяло автоматизирани линии, машинната безопасност остава водещ приоритет.
Недостатък на пионерските решения за автоматизиране на инжекционното формоване е, че обикновено са проектирани за даден отделен
етап от производствения процес,
физически са ограничени и не позволяват интеграция с останалите звена на технологичната линия. Повечето от съвременните инструменти
за промишлена автоматизация разполагат с вградени предпазни функции и системи, които позволяват
значително по-голяма гъвкавост при
внедряването и интегрирането на
отделните производствени етапи в
цялостни платформи за управление,
включително и при наличието на
ръчно изпълнявани задачи. Своеобразен технологичен скок в автоматизацията на инжекционното формоване е въвеждането на колаборативен

Ориентираната към удобство и
безопасност съвременна промишлена автоматизация прави възможна
съвместната работа на хора и машини във всякакви по тип, сложност
и натовареност производствени
процеси. Технологиите от ново поколение позволяват интегриране и на
най-дребните аспекти на инжекционното формоване в цялостни решения
с централизирано управление, например в т. нар. работни клетки. Тези
компактно обособени в пространствено отношение системи се отличават с висока концентрация на
средства за автоматизация и могат
значително да оптимизират традиционно сложни приложения, като опаковането например. Една такава
клетка може да обхване целия производствен цикъл на дадено пластмасово изделие, като на входа й се подава изходната суровина, а в края
излиза напълно готов, опакован продукт. Комбинация от автоматизирани и роботизирани системи се „грижи“ за всички отделни технологични
етапи – леене под налягане, охлаждане, изваждане на формованите заготовки, почистване, маркиране, етикетиране, асемблиране и други довършителни операции. Следва транспортиране към опаковъчна станция,
отново интегрирана в клетката,
запечатване и подготовка за транспортиране, наред с качествен контрол, палетизиране и т. н.
Най-големи подобрения в ефективността на процеса по шприцване на пластмаси на практика се постигат посредством увеличаване
на скоростта на производство,
като същевременно се запазва постоянно високо качество. Делегирането на тежките, уморителни и
повторяеми операции на роботите
значително съкращава времената за
изработка на дадена партида, елиминирайки рисковете за служителите и налагайки устойчиви стандар-
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ти в качеството и производителността. Предназначени първоначално за оптимизация на груби и некритични задачи в сферата на шприцването, високотехнологичните съвременни роботи днес могат да заменят
човека и в най-прецизните дейности, например вмъкване/позициониране на компоненти за повторно или двуслойно формоване (overmolding), обрязване и зачистване на леяци, както и отстраняване на миниатюрни, фини
и деликатни изделия от матрицата, без опасност от
повреждането им.
Що се отнася до безопасността, леенето на пластмаси под налягане по традиция е високорисков производ-
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ствен метод поради голямото количество топлина,
многото подвижни части, тесните пространства между машинните елементи и огромните сили, които са
неизменна част от процеса. Цялостното и директно
автоматизиране на всички тези дейности не само елиминира рисковете за хората, но позволява и ангажирането им с операции от по-висока тактическа значимост,
като планиране, програмиране и оптимално оползотворяване на наличните ресурси. Така ключовата роля на човека на стратег, кородинатор и „диригент“ на индустриалното производство се запазва и утвърждава дори в
изцяло автономните фабрики от бъдещето, където ще
се произвеждат все по-сложни и прецизни пластмасови
продукти. А инжекционното формоване остава предпочитан и високорентабилен метод за производство на
компоненти и изделия за все по-широк кръг от индустрии, включително хранително-вкусовата, бутилиращата,
фармацевтичната, козметичната и химическата промишленост, автомобилостроенето и общото машиностроене, медицината, отбраната и много други.

Повече за ролята на роботите
Движени от стремежа за все по-ефективни и гъвкави решения за автоматизация, която пазарната динамика налага, производителите на пластмасови изделия
чрез леене под налягане трайно изместват фокуса на
инвестициите си към индустриалната роботика. Обект
на интерес вече не са само pick-and-place системите за
зареждане и разтоварване на матриците и шприцавтоматите и подаване на формованите изделия към
транспортни линии. Роботите намират приложение
във всеки етап и вариант на производствения процес,
включително в двуслойното леене, етикетирането, обрязването, измерването, визуалната инспекция, опаковането и т. н. Там, където ръчното изпълнение оставя
поле за вариации в качеството, скоростта и ефективността, роботизираните решения не допускат компромиси.
Шприцването на пластмаси традиционно е свързано
с производството на големи обеми от идентични продукти. В такива предприятия промишлените роботи са
отлично решение за прецизното изпълнение на сложни
последователности от опасни, уморителни и деликатни операции с висока повторяемост и без нужда от
почивки и прекъсвания. Едно от най-популярните приложения на роботизираните системи в полимерната индустрия е обслужването на производствените машини и
автомати (machine tending). Тази интензивна по отношение на труд, концентрация и постоянство в изпълнението си дейност може да бъде осъществявана напълно
автономно от специално оборудван със съответните
пневматични/вакуумни хващачи и допълнителни инструменти робот, без нужда от намесата на оператор.
Ползите са много – повишена производителност, скорост и точност на работа, елиминиран риск при боравенето с горещите матрици и заготовки, както и сведен
до абсолютния минимум брак.
Друго водещо приложение на промишлените роботи
в сегмента е вмъкването на функционални (най-често
метални) детайли в изделието, например пластини, резбови елементи, щифтове и т. н. Тези вложки могат да
бъдат поставяни в излетите заготовки както преди или
по време, така и след етапа на шприцване, включително
в още горещите шприцформи или след тяхното изстиване чрез механичен монтаж.
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Шестосните роботи са популярно решение за зареждане и разтоварване на детайлите от машината в
комбинация с позициониране и монтиране на допълнителните елементи.
Те са подходящи както за хоризонтални, така и за вертикални системи. Триосните роботи пък са предпочитани за хоризонтални шприцмашини и приоритетно – за високоскоростни приложения.
Двуслойното леене също е сред
възможните за роботизиране в различна степен операции. При него две
или повече самостоятелно отлети
части се съединяват, за да се получи
крайният продукт, като етапите на
леене често се извършват и на различни машини. Ключово тук е прецизното позициониране на отделните
компоненти при преместването им
от една работна станция на друга, а
промишлените роботи осигуряват
постоянно високо качество, бързина
и точност при изпълнението на тази
задача.

Спомагателни и
довършителни операции
Широко поле за роботизация предлагат и спомагателните и довършителни операции в леенето на пласт-
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масови изделия под налягане. Т. нар.
„вътрешно“ етикетиране включва
поставянето на различни информационни маркировки, както и декорирането на отливките по време на цикъла на инжекционно формоване. Тук роботизирани системи се използват за
влагане на предварително принтирани етикети или декоративни филми
директно в отворената матрица.
Впоследствие те перманентно се
капсуловат в готовото изделие и се
превръщат в интегрални елементи
от крайния продукт.
Друга задача, изискваща особена
прецизност, е обрязването, почистването и шлифоването на отлетите пластмасови продукти. Отстраняването на излишния материал от заготовката и събирането на
изстиналите в каналите на шприцформата леяци генерира сравнително голямо количество отпадъчен
продукт, подходящ за рециклиране. А
многократната употреба на термопластичните полимери е сред „зелените“ принципи, заложени в политиката на всяко предприятие, стремящо се към ресурсна ефективност и
екологична устойчивост. Специално
проектираните за целта роботи
бързо и точно се придвижват между
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станцията за обрязване и леяковите
канали и поставят събрания материал в гранулатор за последващо разтопяване и използване. Много производители залагат и на специални
роботизирани клетки за комбинирано извършване на довършителни операции, от които продуктите излизат напълно готови, идентични помежду си и с постоянно високо качество. Едновременното изпълнение на
множество дейности, включително
почистване, етикетиране, опаковане и палетизиране, допълнително
повишава гъвкавостта и производителността.
При асемблирането на отлети
компоненти чрез лепене или нанасянето на защитни покрития роботите прецизно дозират винаги едно и
също количество от използваната
субстанция на едно и също място,
редуцирайки до минимум загубата на
материал и бракуваните изделия.
Индустриалните роботи се справят
и с по-сложни задачи като тестване, визуална инспекция, горещо щамповане, комплексни заваръчни операции посредством лазер и т. н., съкращавайки значително работните цикли и оптимизирайки разходите за
единица продукция.
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Компаунди с швейцарско
качество
Динамичното развитие на международните пазари принуждава все повече фирми, занимаващи се с преработката на полимери, да търсят нетрадиционни решения и алтернативи за
своето производство. С производствени локации в Швейцария и Австрия, нашите партньори от SAX Polymers се
стремят да предлагат не просто масови продукти, а полимерни решения,
съобразени с конкретните нужди на
бранша. Независимо дали имате нужда от ABS, POM, PA, PC, PC/ABS, PBT,
PP, SAN, PET или специални мастербачи, продуктите на SAX се отличават
с изключително високо качество,
употреба на нови технологии и гъвкавост на производството.

Индивидуалните полимерни решения – бъдещето на бранша!
Стандартизацията на производството и процесите в преработващата
индустрия са задължителни за всеки
успешен модел. Това правило важи с
особена сила в преработвателната индустрия. За съжаление, много често
сме принудени да приспособяваме своето производство към наличните материали, а не към конкретните нужди на изделието и клиента.
Именно компаундите предлагат
възможността да предложим оптимално решение за нуждите на даден
проект. Използването на добавки към
базовия материал позволява надграждането на неговите характеристики.
Например POM SAXAFORM с PTFE намалява механичното триене, а PA 6
SAXAMID с 30% стъклени нишки има
много по-висока механична якост и устойчивост на високи температури.
Добавянето на талк към PP редуцира
усукването на детайла, а карбонът в
поликарбоната увеличава термична
устойчивост. Могат да бъдат използвани и добавки за UV устойчивост, негоримост, антистатичност, хигроскопичност и цвят според Вашите
изисквания.

Защо композитните материали помагат на околната среда?
Опазването на околната среда е
отговорност на всички нас. С навлизането на все повече екологични алтер-
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нативи и продукти в областта на полимерите, композитните материали
допринасят за намаляване на вредните емисии и подпомагат въглеродната неутралност. По-малко производствен брак и по-кратък престой на
материала в инструмента намаляват
потреблението на електроенергия и
нуждата от рециклиране, което е важна стъпка в борбата с климатичните
промени. Използването на рециклирани или полимери с индустриално качество, като PET SAXAPLAST, също понижава въглеродния отпечатък. SAX
Polymers разполага с най-съвременни
производствени и рециклиращи инсталации и непрекъснато инвестира в нови технологии и екологични алтернативи.

редством правилен избор на материал също допринася за по-ниски производствени разходи – по-кратките серии означават по-ниски разходи за
труд, поддръжка и електроенергия.
При предварително оцветените материали, предлагани от SAX Polymers, няма опасност цветът да не отговаря
на заложения в проекта и да се налага
повторната му преработка. Продуктите на SAX спестяват време, пари и увеличат производителността!
Фирма Аектра Пластикс ЕООД e
част от паневропейската група
Hromatka и е дистрибутор на инженерни полимерни гранулати, компаунди и блендове в областта на автомобилостроенето, електрониката, производството на санитарни и медицински изделия.

Как компаундите могат да намалят производствените разходи?
При избора на материал трябва да
намерим подходящ полимер, който не
само да гарантира качествено изделие, но и да сведе производствения
брак до минимум. Именно затова компаундите са добра възможност да намалим количеството брак, а изборът
на материал, който да отговаря на Вашето техническо оборудване и нужди,
е особено важен. Редуцирането на времето на производствения цикъл пос-

АЕКТРА Пластикс ЕООД
office@aectra-plastics.bg
тел.:+359 2 9504850
www.aectra-plastics.bg
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Новият сайт на Ехнатон беше
предизвикателство, но създадохме
отлично работеща платформа със
съвременна визия и функционалност
Ива Теофилова, графичен дизайнер във фирма Ехнатон,
ръководител на проекта за нов сайт на компанията
Какво е посланието на
новия сайт?
Повече от 25 години ЕХНАТОН е
надежден партньор на българските
производители. Ние сме компания с
опит, доверие, стабилни морални
устои, новатор с визия и поглед в
бъдещето, проводник на иновациите
в индустрията. Това е и посланието, което е заложено в основата на
нашия нов корпоративен уеб сайт.

Каква е целта, която
следвахте при създаването на новия сайт?
Целта на новата уеб платформа
е да даде на потребителите задълбочен поглед за многообразието от
инженерингови дейности и решения,
както и за дистрибутираната апаратура от водещи световни производители, които ЕХНАТОН предлага на своите клиенти. Не на последно място, да покаже човеколюбивия
облик на компанията, която се грижи за съхраняване на българските
ценности и култура, подпомага активно българското образование и
способства развитието на бъдещите инженери в страната.

познаят с цялостната налична информация по вълнуващата ги тема:
реализирани инженерингови проекти, оборудване, типови решения за
автоматизация, приложения в индустриалните области, самообучение и много допълнителни ресурси.
Удовлетворени сме, че постигнахме
търсената симбиоза между различните дялове, като запазихме добра
структурираност и лесна навигация
без натоварване за потребителите.
В сайта са заложени някои средства за улеснение на клиентите,
сред които мощен и изключително
добре организиран инструмент за
търсене, а с богатия асортимент
от над 150 000 артикула на повече
от 20 световно признати производители, които ЕХНАТОН предлага на
своите клиенти, беше предизвикателство да синтезираме огромния
обем от информация така, че тя да
бъде лесно достъпна, изчерпателна
и пълноценна.
Вярваме, че успяхме да постигнем един добър баланс, като при
всяка стъпка сме на разположение
на своите клиенти за професионални консултации и експертиза.

Какви бяха предизвикателствата и как се справихте с тях?

С какво е различен новият сайт на Ехнатон и
какво да очакват посетителите от него?

За нас беше важно да изградим
взаимовръзките между отделните
звена така, че целият масив от информация да работи единно и в своята пълнота. Така например, клиентите ни разполагат с удобството
от почти всяка точка, в която са
на сайта - независимо дали това е
страница в инженеринговия дял или
продуктово представяне, да се за-

Освен като организация на информационните масиви и богатството от ресурси, сайтът на Ехнатон е актуален и интересен: нашите потребители ще бъдат винаги информирани за новите технологии в индустрията, актуални продукти, атрактивни промоции и
събития, посредством новинарския
дял на сайта.
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Радваме се, че създадохме една
отлично работеща платформа със
съвременна визия и функционалност. Но искам да отбележа, че това
не е финалът, а началото: продължаваме да развиваме платформата и
вече плануваме допълнителни функционалности, по които да започнем
работа.
Продължаваме и да гледаме напред към бъдещето ни на водеща
компания във високотехнологичната автоматизация и да създаваме
среда, в която индустриалните компании смело се възползват от повече възможности на международния
пазар, като се уповават на своите
автоматизирани дейности, напълно
оптимизирани процеси и повишена
бизнес ефективност.
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Изграждаме дългогодишни партньорства с
клиентите благодарение на качествените
ни продукти и услуги
Тодор Стефанов, управител на Кселекс, пред сп. Инженеринг ревю
Кселекс е водещ доставчик
на оборудване за третиране на индустриални и битови отпадъчни води. Разкажете на читателите ни
накратко за пътя на компанията на българския пазар.
Дружеството е регистрирано
през далечната 1994 год. и в онези
смутни времена дейността ни беше
доста разнообразна. Преди повече
от 20 години решително се насочихме към доставката на оборудване за
пречистване на води – отпадъчни и
питейни. Водата е изчерпаем ресурс
и обществото отделя средства за
съхранението й, но е очевидно, че се
прави по-малко от необходимото.

Пречистването на отпадъчни води е сектор, характеризиращ се с динамично развитие в технологично отношение. Кои от предлаганите от Кселекс продукти
бихте определили като найиновативни?
От визитната ни картичка се
вижда, че отдавна си сътрудничим
с реномирани европейски производители, предлагащи съвременно оборудване, отговарящо на най-високите изисквания по отношение на
енергийна ефективност, ниво на
въглеродния отпечатък и т.н. В тази връзка ще спомена имената на
някои от основните ни партньори
– SULZER, SEEPEX, SODIMATE,
Triogen, Berson. Турбокомпресорите
тип HST на SULZER с магнитно лагероване са без аналог в целия свят.
Те се отличават с висока енергийна
ефективност, гарантираща оптимални разходи в рамките на целия
жизнен цикъл. Сред другите им предимства са ниски нива на шум, висока надеждност, минимална нужда
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от поддръжка, прецизно измерване
и липса на вибрации. HST могат да
бъдат инсталирани в множество
конфигурации и са изключително
подходящи за аерация при третиране на битови и индустриални отпадъчни води, както и за други промишлени приложения. Разпределението на въздуха се осъществява без
пулсации, което осигурява по-фини
мехурчета за по-ефективен процес
на аерация.
Иновативната патентована
конструкция на помпите на SEEPEX
значително намалява ремонтните
разходи за труд и резервни части. Те
намират широко приложение в производството на храни и напитки,
опазването на околната среда и във
всички сектори, изискващи изпомпването на флуиди с нисък до висок
вискозитет и агресивен или абразивен характер. Всички предлагани решения са с отлично качество, високи нива на надеждност и рентабилност.

Оборудване, доставено от
Кселекс, е внедрено в редица обекти на територията
на страната. Представете
някои от най-интересните
Ви реализирани проекти.
Какви предизвикателства
срещате най-често и на какъв подход залагате за преодоляването им?
През последните няколко години
доставихме цели технологични линии и отделни машини на много
обекти – пречиствателни станции
за отпадъчни води в София, Варна,
Созопол, Добрич, Карлово. Много впечатляваща е компресорната станция в ПСОВ Кубратово – четири
турбокомпресора тип HST на
SULZER подават въздух към биоба-

сейните почти безшумно, без вибрации, въпреки работната скорост от
18 000 об/мин. При получаване на сигнал за промяна на необходимото количество въздух от управлението на
станцията компресорите реагират
незабавно за оптимизиране на процеса и съществено намаляват разхода на електрическа енергия.
Единственият проблем за нас е
нелоялната конкуренция, на която се
противопоставяме с качества като
отговорност и коректност, както и
с предоставяне на бърз отговор на
всеки възникнал въпрос. Неслучайно
сме изградили дългогодишни успешни
партньорства с повечето ни клиенти, които ни търсят за втори, трети или четвърти проект.

Какво включва бизнес стратегията Ви в краткосрочен
план. Предвиждате ли разширяване на партньорската си мрежа и пазарната си
позиция?
На първо място искаме да се уверим, че клиентите ни познават
всички предлагани от нас машини и
съоръжения. Предлагаме пакет от
услуги, включващ консултация, ноухау, подробна техническа информация и подходящия продукт, като
осигуряваме и следпродажбено обслужване. С цел подобряване на сервизното обслужване търсим партньори.
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електроника

Новости при
компонентите за LED
осветление - част II
Eлемент на интелигентните осветителни системи са IOT драйверите с възможност за
безжична комуникация
Използването на по-топло бяла светлина има преимущества при опазването на фоточуствителни биологични видове и техния цикъл на нощен живот
Значително е развитието при вторичните оптики за улично осветление. Днес вече се използват оптики от трето поколение с оптимизирано светлоразпределeние

В

Стефан Стефанов

първата част на статията,
публикувана в бр. 7/2021 на списанието, бяха разгледани новости в елементната база за реализиране на
светодиодни медицински (дезинфекционни) системи и за приложение на
LED осветлението в градинарството и овощарството. Тук продължаваме с новостите при сградните и
улични LED осветителни решения и
перспективите пред навлизащата
OLED технология.

Интериорно осветление
Според някои проучвания вътрешното осветление понастоящем
държи 78% от световния пазар на
интелигентно осветление. В рамките на дигитализацията на сградните системи за осветление се откроява сегментът „комфорт и осветление“, който включва „смарт“ устройства и източници на светлина в
единно решение, даващо възможност да бъде обединявано с други и
имащо за цел да подобри жизнената
среда.
Елементи на подобни решения са
светодиодите с нисък риск от облъчване със синя светлина (455 –
485 nm) по стандарт IEC 624712006, група RG-1. Изследвания през
последните години установиха, че
твърде голямото излагане на синя
светлина се свързва със сериозни
здравословни рискове, причинени от
нарушаване на циркадния ритъм,
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включително нарушения на съня, депресия, затлъстяване, диабет, сърдечно-съдови заболявания. LED с нисък
риск от облъчване със синя светлина
обикновено са реализирани в средномощни корпуси 2835 и осигуряват
цветна температура 2200 –
3500 K, както и 2200 – 4000 K за
корпус 5630 (Таблица 1).
Други елементи на интелигентните осветителни системи са IOT
драйверите с възможност за безжична комуникация посредством утвърден стандарт за предаване на данни
– ZigBee или Bluetooth. OTi QBM 20/
220...240/500 NFC S на OSRAM са
характерен пример за захранвания с
режим на управление чрез Bluetooth и

функция за контрол на интензитета,
с NFC програмиране на изходните
параметри по ток, и SLEV обхват на
напрежение.
Добре познат стандарт за управление е DALI/DALI2, чрез който също
се реализира интелигентно управление на осветлението. Драйверите
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW
имат функция коридорно и евакуационно осветление. Лесно се комбинират със светодиоди COB Tunable
whitе 2PTU10WN49P53003 на Edison
Opto (фиг. 1) или PDSP-8FQL-D2748 на
ProLight Opto, като позволяват лесно
да се направи симулация на дневна
светлина в помещения без прозорци.
Драйверите използват два независи-

Таблица 1. Типични LED от групи RG-1 и RG-2. Източник: Cree.
J Series LED

2016
(3 V, 0.2 W)
2835
(6 V, 1 W)
3030
(3 V, 1 W)
5050 K Class
(6 V, 5 W)
5050
(36 V, 5 W)
5630
(3 V, 0.2 W)

Цвят

Макс. ток

Рискова група при
макс. ток

Надхвърля
RG-1 при

RG-1/RG-2 гранично ниво
Ethr
dmin

Cool White
Neutral White
Warm White
Cool White
Neutral White
Warm White
Cool White
Neutral White
Warm White
Cool White
Neutral White
Warm White
Cool White
Neutral White
Warm White
Cool White
Neutral White
Warm White

0.150 A
0.150 A
0.150 A
0.200 A
0.200 A
0.200 A
0.400 A
0.400 A
0.400 A
1.000 A
1.000 A
1.000 A
0.165 A
0.165 A
0.165 A
0.240 A
0.240 A
0.240 A

RG-1 нисък риск
RG-1 нисък риск
RG-1 нисък риск
RG-2 среден риск
RG-2 среден риск
RG-1 нисък риск
RG-2 среден риск
RG-2 среден риск
RG-1 нисък риск
RG-2 среден риск
RG-2 среден риск
RG-1 нисък риск
RG-2 среден риск
RG-2 среден риск
RG-2 среден риск
RG-2 среден риск
RG-1 нисък риск
RG-1 нисък риск

NA
NA
NA
0.084 A
0.144 A
NA
0.203 A
0.273 A
NA
0.611 A
0.827 A
NA
0.051 A
0.082 A
0.126 A
0.141 A
NA
NA

NA
NA
NA
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697 lux
1130 lux
NA
756 lux
1178 lux
NA
1023 lux
1284 lux
NA
837 lux
1262 lux
2141 lux
566 lux

288 mm
222 mm
NA
250 mm
208 mm
254 mm
219 mm
591 mm
509 mm
390 mm
257 mm
NA
NA
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Източник: Ledil

Източник: Edison Opto

електроника

Фиг. 2.
Dim-to-Warm
светодиод

Източник: Edison Opto

Фиг. 1. COB светодиоди Tunable whitе

ми един от друг канала, свързани към
LED с различна цветна температура, най-често в диапазона 2200 –
4000 K. Чрез софтуер се контролира така, че да се получи междинен
резултат – например 3000 K, или да
се намали интензитетът на източника, като двете функции са независими една от друга.
Интерес представляват така наречените Dim-to-Warm светодиоди
2PDW13WW49P49001 на Edison Opto
(фиг. 2) и PDSR-40FVL-D2030 на
ProLight Opto, които се различават
от предходното решение по това,
че преминаването през диапазона на
цветна температура 2000 – 3000 K
се постига едновремено с намаляване на интензитета. Това може да
бъде реализирано чрез драйвери OTe
18/220…240/350 PC, които лесно се
управляват с обикновен димер.
В последните години се разви кон-
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Фиг. 3. Вторична оптика и фотометрия на Linda-Up с LED XP-G3 на Cree

цепцията Human Centric Lighting, с
основна функция грижа и подобряване на настроението и здравето на
човека. Насочена към създаване на
светлина без трептене, естетически приятна и осигуряваща точно
възприятие на цветовете, тя повишава човешката производителност,
стимулира бдителността, когнитивните функции и настроение. Към
тази концепция са ориентирани значителни усилия на производителите
и се смята, че тя ще е в основата на
развитието на технологиите за LED
осветление през следващото десетилетие.
Сред типичните компоненти за
изграждане на Human Centric Lighting
системи може да бъде отбелязана
вторичната антизаслепяваща оптика с нисък индекс UGR<16. Характерно е, че във всяко рефлекторно гнездо, за да се намалят нежеланите

отблясъци, е разположена единична
оптика C16870_DAISY-7X1-WW на
Ledil. Това решение може да се комбинира с оптика F16860_LINDA-UP, оптимизирана за индиректно осветление (фиг. 3). Интелигентните (IoT)
драйвери от серията Optotronic Intelligent DEXAL осигуряват възможност
за добавяне на сензори за движение,
фотоклетки, таймери и Wi-Fi модули.
Захранванията могат да предават
данни към централна система за управление, имат ефективност над 90%
и ниско ниво на пулсации PSTLM<1%,
като настройката на изходния ток в
диапазона 350 – 1050 mА. Сензори,
свързани с управлението на драйвера,
следят заетостта и движението в
помещението, като осветлението се
намалява или изключва, а цветната
температура се регулира според
това коя част на деня е.

LED улично осветление
След цяло десетилетие на развитие на светодиодното осветление
за улично осветление все още се
отбелязва в редица прочувания носталгия по жълто-оранжевата светлина (1800 K) на HPS лампите.
Търсенeто на улично осветление с
много топла бяла светлина е характерно за градове с исторически квартали или защитени природни паркове. По-топлата светлина допринася
за естетически визуален ефект,
като наличните LED технологии постигат около 2200 K и могат да
осигурят цветопредаване от Ra 70
– 90 и ефективност 122 lm/W при
Inom 350 mA/Tc=85°C. За постигане
на още по-топло бяло (1800 K) може
да се използва комбинация с PC amber
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Източник: Cree

електроника
Таблица 2.
Изисквания

Енергоефективност
и екологичност

Управление

Качество на светлината
Механични характеристики

Фиг. 4.

Фиг. 5.

Източник: Ledil

пакет 3535, използващ стандартен
син чип и луминофор, като получената светлина е в диапазона 530 –
680 nm (фиг. 4).
Използването на по-топло бяла
светлина има преимущества при
опазването на фоточуствителни
биологични видове и техния цикъл на
нощен живот. Организацията IES и
Международната асоциация за
тъмно небе (IDA) препоръчват
3000 K или по-топло бяло осветление за жилищни райони, райони в близост да природни паркове и за малки
населени места. Подходящо решение
в този аспект са последното поко-
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Предимства на OLED технологията
Дълъг експлоатационен живот
Ниски работни температури, хладни на допир
Рециклируеми, добра RoHS съвместимост
Ниско работно напрежение
Незабавно постигане на пълен интензитет при включване
Възможност за димиране
Широк диапазон на цветната температура CCT
Постижим е висок индекс на цветопредаване CRI
Без пулсации и отблясъци, ниско ниво на UV излъчване
Ламбертиански/дифузен излъчвател, голяма излъчваща площ
Тънки и леки, нечупливи, гъвкави, прозрачни

ление топло бели светодиоди
XPGDWT-BS-0000-00LE7 3000K/CRI70
на Cree със светлинна ефективност
172 lm/W при Inom 350 mA/Tc=85°C.
Разликата спрямо масово използваните XPGDWT-BS-0000-00N5E (с параметри 4000 – 5000K/CRI70, ефективност 180 lm/W, Inom 350 mA/
Tc=85°C) е минимална, но пикът на
синя светлина е близо 50% по нисък
в полза на топло белите.
Уличното осветление е обект на
сериозна дигитализация, като новите
поколения драйвери, поддържащи DALI
2 (D4i), позволяват лесно интегриране на сензори за осветеност, движение или камери. Интеграцията на
отделните осветители в система за
управление става безжично, а мониторингът ще става задължително
условие в новоизграждащите се осветителни уредби. Повечето модерни
драйвери разполагат с възможност за
свързване на термосензор, разположен на светодиодния модул, което
позволява поддържане на работната
температура до допустимия максимум. Типични за тях са вградената
защита от външни пренапрежения 6
до 10 kV, самостоятелната защита
от прегряване, ниската консумация в
режим на готовност (<0,5 W), програмирането на изходния ток (например
чрез NFC) и стойности на Vout в диапазона 35 – 260 V.
Значително е развитието при
вторичните оптики за улично осветление. Днес вече се използват оптики от трето поколение с оптимизирано светлоразпределeние Т1-М, LN1,
LM1, LM2, LW1 (фиг. 5), осигуряващи
равномерна осветеност и постигане на съответния клас улично осветление с по-малка инсталирана мощност. Производителите на вторична оптика предлагат мултиоптики
с размер 50x50 mm и съответно 4,
8, 16 оптични гнезда. Новост е оптиката за улично осветление
STRADELLA-IP-64-T2, която събира 64
средномощни LED 3030, осигурявайки максимална мощност 64 W при

размери 253x74 mm. Сериозно развитие претърпяха и оптиките за LED
5050, които вече са налични за повечето светлоразпределения IESNA
Type I, II III.

OLED в осветлението
Органичните светодиоди отдавна претендират да бъдат следващата крачка в осветителните системи, макар засега да са главно технология за дисплеи в потребителската
електроника. Сред основните предимства на OLED са по-голямата излъчваща площ и възможността за
пространствено огъване. Освен
това OLED по дефиниция е дифузен
„ламбертиански“ излъчвател, при
който не е необходимо да се използват допълнителни оптични системи
за изравняване на интензитета. Някои от ключовите характеристики
в таблица 2 подкрепят мнението, че
OLED вероятно ще е изгряващата
звезда на следващото поколение осветителни системи.
Все пак, за да се утвърдят, OLED
трябва да преодолеят предизвикателствата за намаляване на производствените разходи и комерсиализиране на високите показатели, демонстрирани в лабораторни условия. Засега приложението им в областта на осветлението остава ограничено, въпреки че между 2004 и
2020 г. ефективността се е увеличавала с впечатляващите 28% на година за лабораторни прототипи и
33% за комерсиални или демонстрационни продукти. Настоящият абсолютен рекорд по ефективност е
156 lm/W в рамките на 7-годишен
интервал, което представлява 65%
от максималната теоретична ефективност от 240 lm/W за бяла светлина. Реално пазарно достъпните
OLED панели имат приблизително
90 lm/W което е сериозно изоставане от LED, но според някои прогнози до 2035 г. OLED ще достигнат до 180 lm/W и експлоатационен живот 100 000 часа.
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Задвижвания последни
технологични
тенденции
Съвременните двигатели и задвижвания стават все по-мощни, компактни и ефективни
Новаторски комуникационни концепции като IIoT качествено надграждат възможностите
им за управление и експлоатация
Нараства търсенето на по-лесни и интуитивни за използване решения с усъвършенствани
функции за персонализиране и интеграция

С

веткавичните темпове, с които съвременната индустрия възприема всяко следващо поколение технологични иновации в хода на четвъртата промишлена революция, задължават производителите на задвижвания неотлъчно да следват последните тенденции, за да запазят конкурентните си позиции. В резултат
на този динамичен процес съвременните решения за задвижване стават
все по-мощни, компактни и ефективни, а новаторски концепции като IIoT
качествено надграждат възможностите им за управление и експлоатация. В настоящата статия ще направим детайлен обзор на направленията в развитието на индустриалните задвижвания, които пазарните
анализатори определят като водещи, както и на някои от най-интересните им прогнози за бъдещето на
системите в този сегмент.

По-мощни, интегрирани и
безопасни
Макар пазарът на промишлени
мотори и задвижвания в наши дни да
търпи множество сътресения вслед-
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ствие на пандемията и други икономически фактори, влияещи негативно върху веригите на доставките,
няколко водещи технологични тенденции обещават да се превърнат в
„двигатели“ на бъдещия пазарен
ръст. Сред тях са търсенето на полесни за използване решения, опциите за персонализиране и възможностите за интеграция, сочи актуално
проучване на сп. Control Design, базирано на допитвания до представители на някои от водещите компании
производители на индустриални задвижващи системи.
Експертите, взели участие в анкетата, определят като най-значима
посоката на развитие към по-интуитивни и клиентски ориентирани технологии, които активно направляват
потребителя през целия процес на
първоначална настройка. Подобна
функционалност тепърва предстои
да се наложи при сервосистемите,
поясняват анализаторите. А пионерите сред производствените предприятия, които успеят да предложат
оптимален баланс между богат набор
от възможности и лесно конфигуриране и управление, със сигурност ще
спечелят допълнителни точки в тази

конкурентна надпревара.
По-малките и леки компоненти са
ключови в редица приложения, включително в мобилната роботика и
портативното медицинско оборудване. Тази тенденция поставя поредната доза високи изисквания пред
разработчиците, които са изправени пред и без това сложното предизвикателство да създадат компактно поколение задвижвания, осигуряващо същата или по-голяма мощност
в умален корпус и то в съчетание с
функции за по-прецизно управление на
движението. Нараства търсенето и
на интегрирани функции за безопасност като аварийно спиране, режими на безопасна скорост и позициониране – в добавка към стандартизираната възможност за безопасно
спиране на въртящия момент (safe
torque off, STO), която отдавна се
предлага при голяма част от моделите. Този набор от функции е задължително условие при производството на новата генерация машини,
покриващи по-високи стандарти за
безопасност (до степен/категория
SIL3/Ple).
Сред водещите технологични
тенденции при задвижванията, обоб-
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сто няколко години. Тези фактори
тласкат производителите на оригинално оборудване към разработването на двигатели и задвижвания с
опростен процес на проектиране,
каквито са например системите, които интегрират все по-голям брой
хардуерни и софтуерни функции в
единно решение. Примери са двигатели с вградено задвижване и управляваща електроника, интегрирани комбинации от двигатели и задвижвания
с интегрирани функции за безопасност и задвижвания с вградена
Industrial Ethernet свързаност за директна връзка към машинната мрежа.
щени от анализаторите, е и все поцеленасоченото пазарно търсене на
специализирани решения за конкретни приложения. Типични примери са
моделите за помпено оборудване за
питейни и отпадъчни води, ОВК системи, елеватори и кранове. Инвестицията в специално проектирано за
целта решение създава по-голяма
доза увереност у потребителите,
които са убедени, че така могат да
разчитат на оптимизиран хардуер,
фърмуер и техническа документация,
отговаряща точно на приложната
област.
Много производители на оригинални компоненти за машини (ОЕМ) биват натоварени със задачата да разработят нови, по-компактни, бързи и
интелигентни продуктови линии,
адекватно покриващи изискванията
на водещите съвременни автоматизирани приложения. Сред тях са умните складове и логистични центрове,
чийто брой непрекъснато нараства
с бума на електронната търговия. В
допълнение към динамично променящите се пазарни условия идват и
настойчивите очаквания на клиентите развойният цикъл на даден модел
да отнеме минимално количество
време, например няколко месеца, вме-
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Иновациите
трансформират
сегмента
Маркетолозите отбелязват, че
сред най-генералните пазарни тенденции е търсенето на все по-гъвкави машини, които могат бързо да се
адаптират към различни продуктови програми и партиди с различен
обем, като позволяват производството на персонализирани изделия
в малки и дори единични серии. Сервозадвижванията и серводвигателите са основни градивни блокове на
това ново поколение машини, което
разкрива огромен потенциал пред
производителите в редица промишлени отрасли.
Базовата производителност на
променливотоковите задвижвания
остава непроменена, но приложенията и възможностите им непрекъснато се увеличават. Чрез добавяне на
функции за IIoT свързаност, тези устройства осигуряват по-прецизно управление, по-безопасна работа и повишена процесна ефективност, редуцирайки оперативните разходи и консумацията на енергия. Клиентите
търсят решения за своите промишлени устройства, които са по-гъвка-

ви и по-лесни за използване. Същевременно наблюдаваме нарастващ брой
на приложенията, в които задвижванията с променлива честота (VFD)
могат да осигурят конкурентни предимства, тъй като потребителите
стават все по-запознати с инверторната технология, отбелязват експертите. Вземайки предвид усъвършенстваното управление и ефективност, които съвременните VFD системи предоставят, специалистите
очакват този ръст в търсенето им
да се запази устойчив и през идните
години.
Друга ключова технология, дефинираща посоките на развитие при индустриалните двигатели и задвижвания, е роботиката. Роботизираните системи намират все по-масово
приложение в големите промишлени
халета и дистрибуционни центрове,
но прогнозите твърдят, че в рамките на следващото десетилетие те
постепенно ще завладеят и транспорта под формата на полу- и изцяло
автономни превозни средства. Очаква се тази повсеместна технологична трансформация да породи множество позитивни ефекти по отношение на пътната безопасност, ефективността и екологичната пригодност. Роботите играят важна роля
в прилагането на стратегиите за
зелен, интелигентен и интегриран
транспорт, а двигателите и задвижванията в сегмента ще отговорят
на прогнозния ръст в приложенията
чрез нов еволюционен скок във функциите и възможностите, убедени са
пазарните анализатори.
Съществено поле за технологично развитие при съвременните индустриални задвижвания дава и съвременното селско стопанство. В този
доста напреднал в техническо отношение сектор непрекъснато се увеличава търсенето на безпилотни
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трактори и друго моторно земеобработващо оборудване, роботизирани системи за изпълнение на различни дейности като жътва и прибиране на реколтата, подрязване, плевене, наблюдение от въздуха, сортиране, засяване, пръскане, обработка на
насипни материали и т. н. В решенията от сегмента намират приложение усъвършенствани сензори и хардуерни компоненти, както и технологии за работа в мрежа и високопрецизна локализация.

Ролята на IIoT
С налагането на индустриалния
Internet of Things (IIoT) като водещ
комуникационен стандарт в промишлената автоматизация оперативна-
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та съвместимост въз основа на
отворени платформи се превръща
по-скоро в правило, отколкото в изключение. Ръстът в IIoT приложенията налага интегрирането на повече
гъвкавост и възможности за свързаност във всеки компонент, включително в задвижванията. Машиностроителите се опитват да извлекат максимално много ползи от IIoT
чрез подобрения на ниво продукт и
добавена стойност за клиентите.
OEM производителите от своя страна настояват за задвижващи системи, които функционират безпроблемно както в стандартни, така и в
персонализирани конфигурации и са
способни да комуникират с множество различни мрежи и платформи.

Бързите темпове на дигитализация в производството изискват от
двигателите и задвижванията да
могат да се свързват директно с
останалите машинни компоненти.
Колкото по-скоро тези системи
бъдат снабдени с възможности за
работа под всички налични комуникационни протоколи, толкова побързо IIoT ще достигне етап на масово внедряване в автоматизираните приложения, обясняват специалистите. И тъй като крайните потребители вземат окончателното решение за това кои мрежови протоколи да използват в производствата си, отговорността да им предоставят оборудване, което е съвместимо с тези протоколи, пада върху
производителите на машини. Доставчиците на двигатели и задвижвания с поддръжка за най-широк набор от мрежови опции – включително Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP,
Modbus, IO-Link и MQTT – могат да
предложат на OEM компаниите различни предимства по отношение на
мрежовите изисквания на крайните
потребители. Една универсализирана гама от двигатели и задвижвания,
които работят еднакво ефективно
във всяка индустриална Ethernet мрежа например, прави процеса по избор
на продукти много по-лесен.
В основата на Industry 4.0 стоят
големите обеми данни и тяхното
непрекъснато събиране от всяко
възможно устройство, а обработката, анализът и съхранението им все
по-често се прехвърлят към специално създадени за целта облачни платформи. Лесният достъп от всяка
точка до информацията, събрана от

ноември 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

автоматизация
сервоустройствата в експлоатация
предлага на промишлените предприятия множество допълнителни конкурентни предимства. За да им осигурят такива възможности, производителите на свързани двигатели и задвижвания се нуждаят от две относително прости технологични решения.
Първото прави възможно споделянето на данни посредством крайно устройство, което извлича данните от
интелигентните компоненти и ги
изпраща към сървъра на клиента.
Второто е свързано с осигуряване на
достъп до данните на ниво полево
устройство. Сервозадвижванията
например могат да споделят информация за въртящия момент и скоростта на двигателя, която би могла да
бъде ефективно използвана за прогнозен мониторинг и превантивна диагностика и поддръжка.
Оказва се, че IIoT не е резервирана
само за най-напредналите производствени платформи технология. Комуникационна свързаност с цел
трансфер на критична информация
от устройствата може бъде постигната и чрез своеобразен ретрофит на по-старите системи по
стандартите на Индустрия 4.0. Анализът на данни от свързани компо-
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ненти като честотните задвижвания дава много по-добра цялостна
представа за работата на машините и технологичните процеси, отбелязват експертите.
Така чрез интегрирането на модерни VFD устройства в съществуващи производствени системи потребителите получават възможността да извличат големи обеми ключова оперативна информация от
оборудването, каквато не е било
възможно да бъде събирана и обработвана преди това. Дигитализацията в индустрията дава поле за непрекъснати технологични подобрения и модернизации, но едно такова
сравнително просто допълнение към
производственото оборудване може
значително да спомогне за ускоряване на прехода към четвъртата промишлена революция и да гарантира
нови нива на прозрачност за потребителите.

Технологиите преди и
сега
Преходът към комуникация посредством мрежи на ниво машина
всъщност е само началото на технологичната трансформация. Следват подобрения на хардуерно ниво в
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интерфейсите между програмируемите логически контролери и честотните задвижвания посредством
допълнителни блокове памет в обмена на данни.
Съвременните VFD устройства
могат да разполагат с набор от 400
или дори повече програмируеми параметри. Възможностите за достъп
до настройките им през машинната
мрежа се основават именно на такъв
мрежов интерфейс, който осигурява
връзка със самото софтуерно приложение за конфигуриране.
Както във всички останали сегменти на индустриалната автоматизация, по-високата производителност в по-малък корпус, съчетана с
непрекъснато усъвършенстване на
функциите за конфигуриране и комуникация при стъпковите и серводвигатели също води до отчетлив ръст
в приложенията им в дигитализирани платформи. Сред ключовите иновации при сервоустройствата се
оказват именно управлението с отворен контур и стъпковото управление.
С помощта на сензори и известен
контрол върху скоростта и ускорението може да се постигне много,
но без обратна връзка ролята на
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та, които приемат обратната
връзка от енкодера директно в полевото устройство. Така самият контрол на движението се измества на
ниво устройство, вместо да се използва PLC алгоритъм за приблизително управление със затворен контур. Продуктите в този сегмент са
на далеч по-достъпни цени от сервозадвижванията, но реално използват
същия набор от контролни команди.

Как би изглеждало
бъдещето?

управлението с отворен контур се
изчерпва дотук. Интегрирането на
честотни задвижвания в мрежата на
ниво машина създава възможности
за използване на линейни или ротационни енкодери за предоставяне на
обратна връзка по отношение на
позицията, което се явява своеобразен метод за частично затваряне на
цикъла. Макар теоретично подобна
конфигурация да не представлява
същинско управление със затворен
контур, опцията за използване на
енкодери вместо цифрови сензори
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създава достъпен начин за оползотворяване потенциала на VFD устройствата в прецизното управление на
движението.
През последните няколко години
придоби популярност и друг метод
за управление посредством VFD решения. Вследствие комерсиализацията на технологията на пазара се
появиха продукти от ново поколение,
размиващи границите между честотните и сервозадвижванията. На
практика те представляват задвижващи системи с променлива често-

Водещите производители на двигатели и задвижвания, участвали в
допитването на сп. Control Design, се
обединяват около тезата, че ключовите Industry 4.0 технологии като
изкуствен интелект и машинно самообучение ще изиграят фундаментална роля в развитието и на модерните задвижвания в промишлената
автоматизация. Потребителите
вече очакват от всяко устройство
да притежава интелигентни функции, но самоцелното им интегриране само по себе си не води до сериозен технологичен напредък, смятат
експертите. Истинските победители в надпреварата ще бъдат тези
производствени компании, които
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автоматизация
успеят да впрегнат иновации като
машинното самообучение в събирането на данни за производителността от честотните задвижвания в
реално време. Възможностите за
автоматизирано адаптиране на работните параметри и процеси „в
движение“ на база събраната информация ще се окажат реалното печелившо предимство пред конкуренцията.
Сред останалите технологични
тенденции, които се очаква допълнително да оформят бъдещия облик на
задвижванията в умните фабрики, са
все по-богатата интегрирана функционалност, т. нар. „зелена електрификация“, както и усъвършенстваните опции за персонализиране, обобщават специалистите.
Те очакват устойчив ръст в приложенията на линейни задвижвания и
системи в микроелектрониката, разработката на лекарствени продукти, естествените науки и прецизната автоматизация. Водещите посоки на развитие при линейната техника отново ще бъдат свързани с
подобряване на интелигентните
функции и възможностите за създаване на персонализирани продукти
съгласно изискванията на конкретно-
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то приложение и заданието на клиента.
Пазарните анализатори прогнозират ръст в използването и на интуитивни уеб базирани платформи за
избор и комбиниране на компоненти,
които дават пълна свобода на ОЕМ
производителите при проектирането на персонализирани решения.
Мобилните и онлайн приложения за
оразмеряване и селекция, генериране
на CAD модели, конфигуриране на
нестандартни продукти според персоналните потребности, както и
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тяхната поръчка и доставка ще осигурят водещи пазарни позиции на
компаниите, които съумеят да предложат и поддържат такава функционалност за клиентите си. Огромна
роля в дигитализацията на задвижванията е отредена и на цифровите
двойници, които се очаква да превърнат виртуалното онлайн програмиране на системите за управление
на движението в проста ежедневна
практика, достъпна за всеки желаещ,
вярват още специалистите в бранша.
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Шинопроводни
системи
Според функционалните си характеристики шинопроводите биват магистрални, разпределителни и комплектни
Интегрирането на кондензатори, индуктори и бобини в тези системи дава възможност за
постигане на по-компактни размери
За защитата на шините на електрически централи и подстанции с напрежение 110 kV и повисоко се предвижда специална релейна защита за всяка шинна система

Н

арастващите електроенергийни нужди създават и необходимост
от сигурни и надеждни електроснабдителни и електроразпределителни
услуги. Има два начина за свързване
на електрическото оборудване в схемите на електрическите съединения
– чрез шини и чрез кабели. Шинопроводите играят роля на опорната
основа в разпределителните устройства, а прогнозите са в бъдеще да
затвърдят тази си роля, като същевременно се развиват, за да отговорят на променящите се изисквания
на приложенията.
За разлика от кабелите шините са
неизолирани проводници. Монтажът
им се осъществява много по-лесно и
бързо, а надеждността им и икономичността им са предимства, които
днес им отреждат мястото на найпредпочитаната технология за
свързване на критична електроразпределителна апаратура. В енергоемки електрически приложения те са
ключов елемент при големи товари
за дадена инсталация. Шинопроводните системи могат да се реализират
в най-различни конфигурации, в това
число вертикални и хоризонтални
линии в разпределителни табла или
такива, които са част от определен
промишлен процес. Шинопроводите
са комплексни системи, които правят
сложното разпределение на мощността по-лесно, по-евтино и по-гъвкаво.

Характеристики и
функции на
шинопроводните системи
Според функционалните си характеристики шинопроводите биват
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магистрални, разпределителни и
комплектни. Магистралните служат за пренос на електричество с
величина на тока до няколко хиляди
ампера. Те захранват разпределителни табла или мощни единични
консуматори. Разпределителните
шинопроводи са за ток до 600 ампера и имат много отклонения, реализирани чрез разклонителни кутии
и обикновено захранват консуматори с напрежение 220 V, 380 V. Комплектните шинопроводи често са
затворени и защитени и се комплектуват с фабрично изработени елементи.
Профилите на шините обикновено са лентови, прътови или тръбни
и са изработени от мед, алуминий
или техни сплави, оптимизирани според изискванията на специфичното
приложение и параметрите на подаваното електричество.

Тъй като шините изпълняват предимно функции на електрическо
свързване, а не конструктивни функции, проектантите трябва да решат по какъв начин да се обединят
в обща инфраструктура, като се
вземат предвид търсената производителност на системата и ограниченията, свързани с оразмеряването й, както и да се гарантира, че са
спазени определени параметри на
разсейването на топлината.
С нарастването на нуждата от
електрифициране на транспорта и
индустрията и използването на
възобновяеми енергийни източници
расте и необходимостта модулите
за преобразуване да бъдат все поефективни. За да се постигне максимална ефективност преносът на
енергията към и от инверторното
оборудване се превръща в елемент
от критично значение за цялостната
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производителност на системата.
Например, за да се подобри производителността в приложения за
високо напрежение, паразитната
индуктивност в шините за постоянен ток трябва да се сведе до минимум, за да се минимизират пиковете на напрежението, което ще
подобри скоростта на превключване. Конструктивни елементи като
пътища на късо съединение и минимални разстояния между съседни
шини влияят съществено за цялостната ефективност на системата.
В системите с ниско напрежение
размерът на елементите често е
отправният критерий за проектантите. Интегрирането на кондензатори, индуктори, бобини в тези системи дава възможност за постигане на по-компактни размери, което
позволява на проектантите да интегрират цялостната система модули за захранване в части от електромоторното задвижване например.

Защита на
шинопроводните системи
Основният нормативен документ, който регламентира изискванията и мерките за защита на шинопроводите е Наредба № 3 от 9
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юни 2004 г.за устройството на
електрическите уредби и електропроводните линии. Тя гласи, че за защитата на шините на електрически централи и подстанции с напрежение 110 kV и по-високо се предвижда специална релейна защита за
всяка шинна система (при двойни
шинни системи, схема „прекъсвач и
половина“ и др.) и за всяка от секциите при единични секционирани с
прекъсвачи шинни системи.
За защитата на единична шинна
система и за двойна шинна система с постоянна работа на една от
шините с напрежение 110 kV и повисоко също се предвижда защита.
Специални защити на шините се
изискват и за шините с напрежение
до 35 kV на електрическите централи и важните понижаващи подстанции с високо напрежение 110 –
400 kV, когато това е необходимо.
Шините с напрежение до 35 kV на
отговорни районни подстанции с
непрекъсната работа на двете шинни системи или на двете секции на
шините, когато делителната защита на шиносъединителя или секционния прекъсвач не отговаря на изискванията за сигурна работа на системата (като се вземат предвид
възможностите, осигурявани с при-
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лагането на АПВ и АВР).
За защита на шините на електрическите централи и подстанции с
напрежение 110 kV и по-високо (ако
е необходима специална защита на
шините и делителната защита на
шиносъединителния или секционния
прекъсвач не дава задоволително
решение) се предвижда диференциално-токова защита без закъснение,
обхващаща всички елементи, присъединени към системата или секцията
на шините.
При двойна шинна система на
електрическите централи и подстанциите с напрежение 110 kV и
по-високо с един прекъсвач на присъединен елемент и при едновременна
работа на двете шинни системи
диференциалната защита се изпълнява за фиксирано разпределение на елементите.
За осигуряване на избирателно и
бързо изключване на повредите при
секционирани шини с напрежение 6
– 35 kV в електрически централи се
поставя двустъпална непълна диференциална защита. Защита се изпълнява като токова отсечка или
дистанционна защита за първо
стъпало и максималнотокова защита със закъснение за второ стъпало. Защитата действа на изключва-
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не на захранващите елементи и трансформаторите
за собствени нужди.

Технологии за свързване
Медните шинни системи, използвани например при постояннотоковата връзка към инверторните устройства, оптимизират преноса, минимизират загубите на
мощност и осигуряват високо ниво на разсейване на
топлина. Въпреки това свързването на шинните системи към други компоненти като постояннотокови кондензатори или към входа на захранващия модул доскоро
беше труден процес.
Конвенционалните методи, използвани в приложения
с по-големи мощности, като свързване на шините с
болтове, заваряване или скоби, невинаги са приложими,
тъй като към захранването все по-често са отправени
изисквания за компактност и комплексност.
Запояването също представлява проблем, тъй като
разсейването на топлината в шината прави този тип
свързване непрактичен като част от конвенционалните процеси на автоматизирано асемблиране и често се
изисква специализирано допълнително ръчно доработване. Това не само отнема време и средства, но, което е
по-съществено, излагането на окомплектовани елементи на вторичен процес на запояване може да представлява риск от повреда на чувствителни компоненти.
Свързването чрез технология на запресоване (Pressfit) дава просто решение на тези проблеми, защото предлага отлична проводимост и елиминира нуждата от
запояване.
Доскоро някои проектанти се колебаеха дали да възприемат тази технология за директно свързване при медни
шини поради погрешното схващане, че поради свойство-
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то на медта да се деформира трайно при високи температури местата на снаждане може да се разхлабят с
течение на времето и това да доведе до понижаване на
капацитета на системата като цяло.
Проведени са множество тествания на прилагането на Press-fit технологията за свързване на медни шини,
включително при тестване на ускорени промени в медта при високи температури, което поражда основно
притеснения. Тестванията показват, че използването
на този тип свързване на шините осигурява надеждна
производителност при удължен жизнен цикъл на продукта.
Като цяло може да се каже, че цялостното изграждане на шиноповоди чрез запресоване в системите за електрозахранване значително подобрява ефективността,
намалява разходите за материали, улеснява монтажа и
опростява конструкциите и цялостно редуцира размерите на системата.

Технологии и материали за изграждане
на шинопроводни системи
Технологията на ламинираните шини представлява
многослойна композитна структура, която може да се
разглежда като подобна на магистралната електрическа мрежа. За разлика от традиционните времеемки и
тромави методи за опроводяване използването на ламинирани шини улеснява проектирането, прави инсталирането по-бързо и спомага за добре структурирани
разпределителни системи. Характеризира се с устойчиви електрически характеристики, нисък импеданс, защита от смущения, висока надеждност, компактност, както и лесен и бърз монтаж.
Ламинираните шини се използват широко в множество приложения, в това число захранване за железопътен и хибриден транспорт, тягово оборудване,
клетъчна комуникация, базови станции, основно мрежово оборудване, електроразпределителни системи, системи за производство на електроенергия, модули за преобразуване на мощности за електрооборудване и т.н.
Шините с гъвкави конструкции се състоят от
плътно дифузно заварени слоеве медно фолио в зоните
на монтаж. Този метод придава на краищата твърдост
и здравина за качествено свързване, а същевременно
междинните части запазват гъвкавост. Предимствата на шинопроводите изградени с този метод, са
отличната способност за поглъщане на вибрации и
удари, подобрена проводимост и висока енергийна ефективност. Гъвкавостта на конструкцията не компрометира здравината и надеждността на конструкцията, а същевременно позволява значително отместване/несъвпадение с проектната позиция на монтаж,
както и лесно персонализиране, така че шинопроводната система да може лесно да се съвмести със специфични монтажни среди. Намират приложение в свързване на електрическата апаратура в комплектни разпределителни устройства, трансформатори, захранване
за генераторни уредби и т.н.
Докато шините продължават да бъдат критичен
фактор за пренос на електрическа енергия в и между
сложни силови модули и приложения, основните технологии и подходи за проектиране и за внедряване на шини
преминават през революционни промени.
За продуктовите инженери, които се стремят да
внедряват най-рентабилните, надеждни и адаптивни
решения в нови проекти, е важно да познават и разполагат с пълния набор от възможности за имплементация.
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фирмена публикация

Цялостна защита от
електрически пожари
Всяка година пожари, възникнали по електрически причини, нанасят щети за над 3 милиарда щатски долара на
нежилищни сгради в САЩ и Европа (според Националната асоциация за противопожарна защита – NFPA, и Европейския алианс за пожарна безопасност – EFSA), като
последиците са на много по-висока стойност. В допълнение към преките загуби около половината от компаниите, претърпели такъв пожар, прекратяват дейността
си през следващите 5 години.

Защитата започва с проектирането
Schneider Electric, глобалният лидер в дигитализацията на енергийния мениджмънт и автоматизацията,
идентифицира критичните точки в електрическите системи на различни сгради – в индустрията, административни, обществени и други, които трябва да бъдат наблюдавани с повишено внимание и прецизност. Електропроектантите играят основна роля при предотвратяването на пожари по електрически причини. Всички електрически системи и инсталации трябва да бъдат проектирани съгласно съвременните стандарти и изисквания
с цел превенция и ефективна работа в бъдеще. Електрически табла, изработени от негорими материали, са от
съществено значение при работа в среди с тежки условия. Електрическо оборудване, съобразено с техническите изисквания и норми, е задължително за всеки проект.
Избраното оборудване трябва да дава възможност за лесна превантивна поддръжка след това, тъй като това би
спестило много усилия и ресурси във фазата на експлоатация. Съвременен софтуер и IoT базирани приложения
позволяват мониторинг в реално време и улесняват поддръжката. Най-удобно е такъв тип системи да бъдат
предвидени още на етап проектиране. В резултат получаваме по-ефективно управление на цялостните оперативни разходи и оптимизация.

Термичен мониторинг в критичните
точки
Допълнително конкретно решение против електрически пожари е термичният мониторинг с Asset Connect, който е част от IoT базираната платформа EcoStruxure на
Schneider. Постоянният мониторинг на температурата в критични точки на оборудването като табла, трансформатори, UPS и шини дава ценна информация за състоянието и изправността на електрическата система.
Одитът с термокамери вече не е единствената възможна процедура за термичен мониторинг, тъй като свързаните решения предоставят данни в реално време и правят видими дори малки вариации, които показват рисковетe от електрически пожар на много ранен етап. Слабите връзки или прегряването на оборудването могат да
бъдат признаци за потенциални заплахи и идентифицирането им навреме може да запази човешки живот, да предотврати повреди на скъпоструващи съоръжения и да
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спести разходи от престой. Всички събрани данни могат
да се визуализират по удобен начин, както и да се съхраняват с цел анализ, проследяване на трендове и вземане
на информирани ефективни решения.

Предимствата на Asset Connect
Като част от платформата EcoStruxure, решението
Asset Connect дава възможност за интегриране в цялостна система за енергиен мониторинг или добавяне като
модул към система за енергиен мениджмънт. В зависимост от организацията в отделното предприятие или
сграда, системата може да се следи както локално от собствен персонал, така и отдалечено чрез изнесена услуга.
Безопасността на персонала, както и намаляването на
работните часове, необходими за сервиз и поддръжка, са
допълнителни предимства за бизнеса.
Цялостната защита от пожари по електрически причини изисква ангажираност от фазата на проектиране
и изграждане до експлоатацията и поддръжката. Съвременните подходи позволяват свързаността да се предвиди още при залагането на технически решения и целият експлоатационен цикъл на сградите да е обезопасен
чрез постоянно наблюдение на ключови параметри.

www.se.com/bg
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3D принтиране на
метални детайли
Благодарение на напредъка при машините адитивно вече могат да се произвеждат детайли,
чиято изработка не бе възможна преди няколко години, и то с високи нива на якост и съответствие с конкретните приложими стандарти, използвайки разнообразие от материали
Методите за адитивно производство с метал могат да бъдат класифицирани спрямо вида
на процеса, използван за съединяване на метала, който може да включва свързващ агент,
нагрята дюза или лазери
Процесите на адитивно производство с метал редуцират загубата на материал в сравнение с традиционните методи

П

рез последните години 3D принтирането с метал се счита за един
от производствените методи на
бъдещето. Технологията показва обещаващи резултати и предизвиква
вълнение в сферата на металообработката. Доскоро обаче тя не се обмисляше за внедряване от страна на
повечето предприятия, тъй като не
осигуряваше достатъчно стойност.
Днес обаче 3D принтирането с метал
е много по-достъпно, мащабируемо и
устойчиво.
Движени от появата на нови машини за адитивно производство с
метал, отличаващи се с по-високи
скорости на принтиране и по-голяма
гъвкавост по отношение на материалите, продажбите на системи за 3D
печат с метал непрекъснато нарастват, като се очаква до 2024 г.
сегментът да генерира приходи на
стойност от почти 4 млрд. щатски
долара. Отчитайки постоянния прогрес в областта, е важно да се познават ползите от адитивното
производство с метал и по какъв
начин многобройните приложения на
процеса променят индустриалния
свят.

Началото
Корените на процеса на адитивно производство могат да бъдат
проследени до средата на 1980-те
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години, когато се появяват методи
за ускорена разработка на продукти.
Първоначално наричан бързо прототипиране, процесът позволява получаването на модели, даващи възможност за създаване на прототипи с
по-висока скорост, за да се проверят
размерите и функциите на продуктите.
До 1987 г. се комерсиализира нова
технология за преработка на пластмаса, известна като стереолитография (SLA), превръщайки се в първия
патент в областта на адитивното
производство. Благодарение на SLA
производителите могат да втвърдя-

ват чувствителни към UV светлина
течни полимери с помощта на лазер,
създавайки 3D модели по-бързо от
всякога. Този ключов момент при
адитивните процеси предлага на
производители, инженери и проектанти нови възможности за по-ефективното създаване на продукти в
сравнение с миналото.
До ранните 1990-те години се
разпространяват и други процеси за
адитивно производство с различни
полимери. През 1992 г. се появява
селективното лазерно синтероване
(SLS), при което прахообразни материали се спояват в твърд продукт с
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помощта на лазер. Скоро след това
е патентовано и достъпно на пазара и адитивното производство с
метал. Аналогично на останалите
процеси за адитивно производство,
3D принтирането с метал дава
възможност за бързо производство
на метални прототипи, продукти и
инструменти. Въпреки че появата на
процесите за адитивно производство с метал позволява изработката на метални детайли чрез синтероване на избрания метален прах,
крайният резултат са материали,
съпоставими в по-голяма степен с
композити, отколкото със сплави,
тъй като материалите с ниски точки на топене вече могат да се комбинират с високо устойчиви метали, например неръждаема стомана.

Процеси
Както е известно, адитивното
производство е процес, при който се
създават обекти чрез добавянето на
материал слой по слой – независимо
дали става въпрос за метал, пластмаса или керамика. Адитивните тех-
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нологии могат да подпомогнат и в
някои случаи да заменят традиционните производствени методи,
включващи механична обработка,
рязане, струговане, формоване, фрезоване и други процеси, свързани с
отнемане на материал.
Производството на предмет чрез
адитивен метод изисква проектирането му с помощта на CAD софтуер
или сканирането на обекта, който
ще бъде принтиран. Софтуерът
може да преобразува сканираното
изображение в прецизна рамка, която слой по слой да бъде следвана от
машината за 3D печат.
При адитивното производство с
метал, посредством наслояване на
метални прахове с помощта или на
енергиен източник, или на свързващ
агент, могат да се проектират и
конструират обекти с високо ниво
на прецизност. Благодарение на напредъка при машините адитивно
вече могат да се произвеждат детайли, чиято изработка не беше
възможна дори преди няколко години,
и то с високи нива на якост и съот-

ветствие с конкретните приложими стандарти, използвайки разнообразие от материали.
Предлаганата на пазара широка
гама от метални прахове за адитивно производство непрекъснато нараства. Сред най-често използваните
метални материали са различни класове неръждаема стомана, никел,
кобалт-хром, титанови сплави и алуминий. Този постоянно разширяващ
се диапазон от материали позволява на производителя да избере найподходящия материал за конкретните спецификации и очаквания за детайлите.
Методите за адитивно производство с метал могат да бъдат класифицирани спрямо вида на процеса,
използван за съединяване на метала,
който може да включва свързващ
агент, нагрята дюза или лазери. В
зависимост от прилаганата техника принтираният детайл може да се
нуждае от допълнителна обработка
или не.
При PBF (powder bed fusion) методите се използва или лазер, или електронен лъч, който разтопява и споява металния прах до получаването
на твърд детайл. Тази техника
включва следните методи на адитивно производство с метал: електронно-лъчево топене (EBM), директно метално лазерно синтероване
(DMLS), селективно топлинно синтероване (SHS) и селективно лазерно
топене (SLM). Селективното лазерно синтероване (SLS) е допълнителна техника, при която за синтероването на прахообразните материали
като енергиен източник се използва
лазер. Методът обаче по-често се
прилага за полимери, а не за метали.
Независимо от технологията, всички лазерни техники от тази група
изискват полагането на металния
прах върху предходните слоеве – чрез
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ролка или острие. Най-често използваните метали в този адитивен
процес са неръждаема стомана, титан, алуминий, стомана, кобалт-хром
и мед.
Струйното изграждане със
свързващ агент е метод за адитивно производство с метал, чийто
работен принцип е аналогичен на
този на мастилено-струйните принтери за двуизмерен печат. Металните прахове се подават струйно
върху платформата за изграждане,
като детайлите се принтират посредством непрекъснат процес или
т.нар. drop on demand (DOD) подход.
За съединяването на прахообразния
материал слой по слой и изграждането на желания детайл се нанася течен свързващ агент. Първоначално
принтираните детайли са крехки,
което налага последващото им синтероване, благодарение на което
якостта им нараства. Крайният резултат може да бъде опционално
подложен на допълнителен процес на
финишна обработка, включващ или
полиране, или полагане на никелово
или златно покритие. Една от уникалните ползи на струйния метод е
елиминирането на процеса на топене на металните прахове, който
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може да доведе до натрупване на
остатъчни напрежения. Той е и сред
най-достъпните техники за адитивно производство с метал от финансова гледна точка.
При ламинирането листове материал се съединяват слой по слой посредством зацепване, ултразвуково
заваряване или спояване с твърд припой. Методите от тази група са
нискотемпературни процеси, които
могат да се използват за съединяване на различни материали. Обикновено ламинирането се използва за изграждането на модели с цел изследване на визуалните и естетическите характеристики на продуктите,
а не за структурни приложения.
Насоченото енергийно отлагане
(DED) представлява по-сложен процес
на 3D принтиране, при който енергиен източник като лазер или електронен лъч се фокусира върху материала за изграждане на детайла, за да
го разтопи, като същевременно се
отлага слой след слой. Техниката
често се прилага за ремонтиране или
за добавяне на допълнителен материал към съществуващи структури.
При насоченото енергийно отлагане
се използва нагорещена дюза за отлагането на стопения материал –
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обикновено титан или кобалт-хром,
върху определената повърхност,
където се втвърдява.

Предимства
В рамките на последните няколко
десетилетия от съществуването
им адитивните технологии оказаха
революционно въздействие върху
производствения сектор като цяло.
Възможността да се принтира детайл като едно цяло, вместо да се
изработят множество компоненти,
които трябва да бъдат съединени
или прикрепени един към друг, намалява загубата на материал и обикновено подобрява качеството и експлоатационните характеристики на
продуктите.
При използването на традиционните производствени методи с отнемане на материал повишената
сложност на даден детайл води до
увеличени разходи, тъй като са необходими повече операции по фрезоване, оформяне на контури и финишна обработка. Когато се използват
адитивни технологии, сложността
на детайла не води до съществено
нарастване на разходите и затова
цената на крайния продукт често е
по-ниска, отколкото ако е произведен
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чрез конвенционални методи. Ако се разгледа например
един призматичен детайл – фрезоването до крайния му
вид е просто и изисква няколко хода на фрезата, поради
което и разходите са ниски. Принтирането на подобен
детайл налага множество ходове на машината за отлагането на необходимото количество материал, в резултат на което детайлът би бил с много по-висока цена.
Ако обаче детайлът има по-специфична форма, фрезоването би изисквало използването на специални захващащи механизми, осъществяването на множество ходове
на машината, съпроводени от честа смяна на инструментите и времеемко програмиране, като всички тези
фактори водят до високи разходи. За да се принтира
същият детайл, ходовете на машината се програмират
автоматично, в резултат на което те са много по-малко на брой и количеството използван материал също
намалява, поради което разходите биха били по-ниски.
Процесите на адитивно производство с метал редуцират загубата на материал в сравнение с традиционните
методи. Тъй като суровината се полага с високо ниво на
прецизност слой по слой, необходимостта от допълнителна обработка е малка. Използва се само нужното количество материал, който се отлага на точно определените места, което прави технологиите за адитивно
производство с метал изключително ресурсно ефективни. В допълнение 3D принтирането с метал намалява загубите и чрез елиминиране на нуждата от скъпа инструментална екипировка, спестявайки на компаниите време
и финансови средства. Изборът на подходящ процес на
адитивно производство с метал гарантира възможност
за използване на широка гама от материали за задоволяване на специфичните производствени потребности.
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Свойствата и експлоатационните характеристики на
един материал се определят от химичния му състав,
кристалното състояние и микроструктурата им. Тези
параметри често обуславят необходимостта от правене на компромиси при избора на материал за дадено
приложение. Тази практика обаче може скоро да остане
в миналото благодарение на напредъка при технологиите за 3D принтиране. Докато преди производителите
бяха ограничени по отношение на използваните материали за адитивно производство с метал, сега списъкът с
наличните метални прахове се разраства с бързи темпове. Сред по-разпространените метални материали, използвани за 3D печат са неръждаема стомана, стомана,
титан, алуминий, мед, кобалт-хром, титанови сплави,
никелови сплави, злато, сребро, платина, паладий и др.
Адитивното производство с метал позволява създаването на уникални и комплексни структури, които при
прилагане на традиционни методи биха изисквали отделянето на допълнително време и повече детайли.

Приложения
Типичните приложения на 3D принтирането с метал
включват производството на модели и прототипи във
фазата на разработка на продуктите, детайли за пилотни серии в областта на медицинската техника, автомобилостроенето и авиационната и космическата
индустрия, производството на малки партиди, за които
разходите за механична обработка или отливане биха
били прекалено високи, и изработката на детайли със
сложни геометрични форми. Понастоящем адитивното
производство с метал не е подходящ процес за масово
производство на милиони идентични прости детайли. С
напредването на технологиите, развитието на системите и съкращаване на времето за обработка обаче,
приложимостта на 3D принтирането с метал за производството на големи партиди ще се превърне в целесъобразна възможност.
Предимствата на адитивното производство са
свързано с високата гъвкавост, дължаща се на факта, че
продуктът се изработва директно от CAD модел. Това
дава възможност за производството на продукти с
всякаква геометрия.
Има приложения, например денталната медицина, които наистина се възползват от пълния потенциал на 3D
печата. Прилагането на адитивно производство в тази
силно индивидуализирана област е икономически целесъобразно, като се постига ускоряване на процесите без
повишаване на разходите.
Приложения в аерокосмическата индустрия поставят
акцент върху възможностите на адитивното производство с мета. С помощта на технологията например се
проектират горивни дюзи, които са с 25% по-леки и 5
пъти по-издръжливи от предшестващите ги модели,
изработени само с конвенционални производствени методи.
Адитивното производство допълва обширната гама
от производствени процеси, позволявайки на проектанти и инженери да подобряват функциониращите технологични вериги и предлагайки много повече възможност.
Трудно е да се каже кога 3D принтирането с метал ще
стане предпочитаният вариант за дадено предприятие,
но за малки производствени серии (в зависимост от
детайла, например няколко хиляди детайла годишно),
функционални прототипи и единични части, технологията е подходяща и към настоящия момент.
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Тенденции и
приложения в
меката роботика
Меките роботи са все още в ранен етап от своето технологично развитие – първият такъв
модел е разработен едва преди десетилетие
Оттогава насам сегментът експоненциално нараства както по типов асортимент, така
и по брой на внедряванията
Софт роботиката разкрива множество нови възможности за редица отрасли като селското стопанство, хранително-вкусовата и опаковъчната промишленост, медицинския сектор
и здравеопазването

Е

кспоненциалното развитие на
технологиите в сферата на роботиката и автоматизацията през последните десетилетия непрекъснато
доближава промишления робот до
човека. Днес вече поглеждаме отвъд
изкуствения интелект, който имитира човешкия разум – към дизайни
и материали, вдъхновени от плавните движения и тактилните характеристики на живите организми. Освен
за бионика и биороботика, във високотехнологичната индустрия все почесто се говори и за т. нар. мека
роботика (soft robotics), която разкрива необятен потенциал за приложения в сферата на производството –
манипулиране с деликатни обекти,
изпълнение на разнородни задачи в
колаборативен режим, както и улесняване на физическия труд на работниците в промишлеността чрез
гъвкави екзоскелети.

Особености и
класификация
Меките роботи се отличават от
конвенционалните промишлени и колаборативни системи по това, че
конструкцията им е направена от
пластични и еластични материали,
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което им придава завидна адаптивност и им позволява да изпълняват
съвсем различен набор от задачи.
„Софт“ роботите са все още в ранен етап от своето технологично
развитие, имайки предвид, че първият такъв модел е разработен едва
преди десетилетие. От 2011 г. насам обаче ставаме свидетели на
истински бум в този сегмент, който не спира да нараства по асортимент и брой внедрявания, предлагайки на индустриалните потребители
все по-усъвършенствани и многофункционални варианти.
Материалите, от които се изработват меките роботи, са подобни
на тези у живите организми. Те са
гъвкави, разтегливи и лесно деформируеми, което ги прави и далеч побезопасни за човека в сравнение с
металите и другите твърди материали, използвани в конструкцията
на традиционните индустриални
роботи. По силата на тази логика
софт моделите позволяват напълно
безопасна работа рамо до рамо с
хората в колаборативен режим във
все по-популярните интегрирани работни пространства от типа „човек – робот“.
Целта на инженерите и разработчиците в тази сфера е да проекти-
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рат и създадат системи с изцяло
гъвкави тела и електронни компоненти. Голяма част от стандартните
роботи също включват меки елементи, например меки крайни манипулатори за роботизирани рамена, направени от гума, силикон или синтетична кожа. Благодарение на такива специални хващачи роботите са способни нежно да захващат и да боравят
с крехки, деликатни или неправилни
по форма обекти. Голяма част от
класическите мобилни роботи също
включват стратегически позиционирани в конструкцията им меки компоненти със специализирани функции.
Такива са например подложките за
крака, проектирани да абсорбират
тласъци, сътресения и вибрации, както и пружиниращите стави за съхраняване и освобождаване на еластична енергия.
В сегмента на софт роботиката
обаче попадат модели, които са предимно или изцяло меки по отношение на конструкцията и елементите си. В допълнение към плавните,
естествени движения на човешките ръце, основно вдъхновение за дизайнерите в областта е и животинският свят, който изобилства от
„меки“ организми. Такива са например безгръбначните и мекотелите
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оказали пагубни за всякакво стандартно електрическо или електронно
оборудване. Такива системи се оказват особено полезни и в предприятия, които използват лесно запалими или токсични химикали в производствените си процеси.

Пазарни тенденции и
приложения

– медузи, октоподи и т. н. Благодарение на своето устройство те
успяват ефективно да се придвижват, да се хранят и да оцеляват в
комплексни среди по цялото земно
кълбо. Практика на инженерите в
сферата на софт роботиката е да
създават своите конструкции „по
образ и подобие“ на техните оригинали, черпейки идеи още от механизмите им на движение и моделите
им на поведение.

Потенциал в търговията
и производството
Ръстът на роботизираните приложения в епохата на четвъртата
индустриална революция води до
повишени изисквания при извършването на деликатни операции, възлагани доскоро само на прецизните
човешки ръце. Необходима е обаче и
висока степен на устойчива повторяемост в движенията, която човек
е трудно да поддържа в рамките на
по-продължителни периоди от време.
Меките роботи, от своя страна,
разполагат с комбинация от точност и последователност и могат
ефективно да отменят хората в
редица тежки, фини и рутинни дейности. Оборудвани с технологии за
машинно зрение и сензори от последно поколение, тези системи отлично покриват стандартите на нови
пазарни сегменти с експоненциален
ръст в търсенето като електронната търговия.
Конвенционалните индустриални
роботи по традиция са тежки, обемни и често с ограничена гъвкавост, а
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в допълнение изискват сложно и
продължително програмиране. Меките роботи използват автономни
системи, които интелигентно управляват еластичните им структури, позволявайки много по-висока
степен на свобода в движенията и
значително по-голяма сръчност по
човешките стандарти. Сред моделите, придобили популярност в промишлената практика, са силиконовите пипала, снабдени с усъвършенствани умни сензори. Те могат да
захващат различни обекти, изучавайки формата, размерите и текстурата им, и да адаптират движенията
си въз основа на сензорната информация, за да изчислят какъв натиск е
необходимо да приложат и върху кои
точки от повърхността на обекта,
за да изпълнят оптимално дадена
задача.
Пластичните и еластични материали – най-често обемни форми от
силикон, каучук или полимер, пълни с
различни флуиди (включително въздух
и вода), гелове и еластомери, правят
меките роботи много по-издръжливи
от твърдите им метални „събратя“
в редица приложения. Проектантите
и научноизследователските екипи в
сегмента непрекъснато разработват инженерни решения за специфични приложения, например за работа
при екстремни температури, под
вода или при голямо натоварване.
Простичните задвижващи технологии като водното или въздушно налягане позволяват на някои модели
меки роботи да функционират безпроблемно в среди, които биха се

Меката роботика обхваща разнородни типове активни и реактивни
системи, изработени от пластични
и еластични материали, включително меки задействащи механизми,
разтегливи сензори, меки „energy
harvesting“ технологии, както и меки
електронни компоненти, захранвани
предимно чрез движението на флуид.
Софт роботите разкриват множество нови възможности за редица
отрасли като селското стопанство,
хранително-вкусовата и опаковъчната промишленост, медицинския сектор и здравеопазването. А бъдещето на това ново поколение технологии пряко зависи от комерсиализирането на промишлените му приложения.
Меките роботи са физически системи, които се нуждаят от редица
компоненти – ефективни задвижващи механизми, източници на захранване и схеми на управление. По-комплексните меки роботи пък налагат
интегрирането и на усъвършенстван мидълуер (middleware) или междинен интеграционен софтуер, който да обедини множеството хетерогенни, но взаимосвързани хардуерни и софтуерни модули в системата
им. Така на практика с развитието
на сегмента са ангажирани производителите и доставчиците на всички тези типове продукти.
Понастоящем експертите определят пазара на софт роботи като
умерено конкурентен и наситен с
голям брой тясно специализирани
модели. Нарастващото търсене на
средства за автоматизация на складовата, логистичната и дистрибуционната дейност вследствие бума на
електронната търговия през последните години се очаква да наложи и
по-универсализирани решения.
В сферата на индустриалното производство фокусът на все повече
малки и средни компании се измества
към бюджетни коботи, които да покрият изискванията на приложения
като сортиране, pick-and-place операции, изпълнение на поръчки, транспорт, логистика и т. н. Повече инвестиции се насочват и към по-скъпи-
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те, но значително по-ефективни колаборативни роботи от висок клас,
оборудвани с интелигентни сензори,
задвижвания и системи за машинно
зрение. Това повишено търсене създава достатъчно голяма пазарна ниша
и за меките роботи, които са отлични кандидати за работа в колаборативен режим. По своята същност те
са много по-безопасни, адаптивни и
интуитивни в непознати среди, особено при взаимодействия от типа
„човек – машина“.
Освен като високотехнологични
екзопротези, средства за рехабилитация и бионични импланти в медицината, софт роботите могат да
намерят ефективни приложения и в
промишленото производство под
формата на гъвкави екзоскелети, които многократно намаляват необходимите усилия на работниците да
извършват трудоемки задачи, свързани например с повдигане на тежести,
монтажни операции и т. н.
В селското стопанство и производството на храни софт роботите вече са придобили комерсиална
значимост благодарение на възможностите си за прецизно боравене с
деликатни обекти. Тези системи са
отлично решение например в бране-
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то и сортирането на меки плодове
и зеленчуци, захващането и манипулирането с крехки и ронливи продукти като яйца, печива и др. Все помасово меки роботи се използват и
в засаждането и отглеждането на
капризни култури, към които стандартните метални модели биха се
отнесли твърде „грубо“.

Производствени
технологии и материали
Конвенционалните производствени техники с отнемане на материал
като фрезоването и пробиването са
безполезни при конструирането на
меки роботи с деформируеми тела.
За целта се разработват и прилагат
усъвършенствани иновативни методи като производство чрез отлагане на форми (Shape Deposition
Manufacturing, SDM), производство на
интелигентни композитни микроструктури (Smart Composite Microstructure, SCM) и мултиматериално
3D принтиране.
Много софт роботи използват
пневматични или хидравлични задвижващи системи, но за моделите,
при които те не са приложими, са
необходими алтернативни технологии. Такива са например електроак-
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тивните полимери, които чрез електрически импулси активират специални меки задвижващи системи, за
да инициират движение. Меките
роботи се нуждаят и от специални
гъвкави и разтегливи електронни
компоненти, тъй като морфологията им не позволява използването на
конвенционални такива. В софт системите намират приложение различни пиезорезистивни, пиезоелектрически, капацитивни, магнитни и други типове сензори, измерващи сила,
налягане, разтягане, огъване, кривина, вътрешно напрежение, деформация, оптични или акустични загуби,
както и химически и биологични датчици. Алтернатива на стандартните захранващи компоненти пък са
източници, базирани на химични реакции и горива.
Интересно решение са диелектричните еластомерни задействащи
механизми, които използват електростатична сила за задвижване. Друга
иновация в сегмента са топлинно
активираните източници, включващи
полимери и сплави с памет на формата. В някои модели меки роботи се
влагат и т. нар. пневматични изкуствени мускули, функциониращи на
базата на разлика в налягането.
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ВиК

Водомерни зони
с управление на
налягането
Водомерните зони с управление на налягането представляват един от най-обещаващите
методи за подобряване на водоснабдяването в качествено и количествено отношение
Обособяването на водомерни зони с управление на налягането е еднакво лесно в градски
райони с плътно разпределение на потребителите и в селски райони, където малък брой
потребители са разпръснати на голяма географска площ
Водомерните зони трябва да бъдат формирани по такъв начин, че за постигане на желаните резултати да са необходими минимален брой вентили и дебитомери

У

величаващото се население и нарастващото ниво на урбанизация
през последните няколко десетилетия доведоха до експоненциален ръст
в потреблението на вода. Това повишение в търсенето обуславя необходимостта от висока ефективност
на водоснабдителните мрежи и от
широк набор от възможности за измерване на параметрите им.
Водомерните зони с управление
на налягането представляват един
от най-обещаващите методи за по-
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добряване на водоснабдяването в качествено и количествено отношение. Водата, която не се фактурира
и съответно не носи приходи, е огромно предизвикателство за ВиК
операторите в глобален мащаб. Водомерните зони с управление на налягането представляват малки
клъстери от консуматори, при които индивидуално се следят количествата на подадена и употребена
вода. Всяка зона може да бъде изолирана от останалите по два начина
– или чрез вентили, или чрез
прекъсване на тръбопроводите,

свързващи я с другите водомерни
зони.
Противно на всеобщата представа, обособяването на водомерни зони
с управление на налягането е еднакво лесно в градски райони с плътно
разпределение на потребителите и
в селски райони, където малък брой
потребители са разпръснати на голяма географска площ.

Фактори
При формирането на водомерни
зони в съществуващи водоснабдителни мрежи трябва да се отчетат
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множество фактори. Една водомерна зона обикновено има между 1000
и 2500 присъединявания. При по-големи зони засичането на неносещата
приходи вода би било трудно, а при
по-малки зони разходите за мониторинг и оборудване за изолиране ще
преминат прага на икономическата
целесъобразност.
Препоръчва се при обособяването
на водомерните зони да се използват
наличните топографски характеристики като реки, езера, изменения в
терена и дори главни пътища, тъй
като те биха улеснили изолирането
на зоните.
Въпреки че водомерните зони
трябва да бъдат добре изолирани
една от друга с цел гарантиране на
точността на измерванията, те
трябва все пак да са свързани чрез
вентили, които обикновено са затворени и се отварят при аварийни
ситуации или в случай на спукан
тръбопровод. Това позволява подобряване на разпределението чрез
подаване на водата от една водомерна зона в друга.
Разходите за обособяване на водомерни зони се определят предимно от разходите за необходимото
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изолационно и измервателно оборудване. За изолиране на зоните найчесто се използват стандартни
вентили, а за измерване – дебитомери. Водомерните зони трябва да
бъдат формирани по такъв начин, че
за постигане на желаните резултати да са необходими минимален брой
вентили и дебитомери.
В идеалния случай водомерната
зона трябва да включва терен с равна повърхност. Ако в зоната има
множество изменения в терена, подаването на вода с равномерно налягане към всички потребители би било
трудно.

Предимства и
недостатъци
Водомерните зони са силно развита концепция, широко приета в световен мащаб като стандартна практика. Единственият им недостатък
са по-високите първоначални разходи, свързани с обособяването им. Ако
обаче се отчетат многобройните
ползи, които носят, в дългосрочен
план реализираните спестявания значително надвишават първоначалната инвестиция.
Неносещата приходи вода е общо-
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то количество вода, което се използва или губи, но не се фактурира.
Незаконно използваната вода, течовете и неоторизираните присъединявания допринасят за неносещата
приходи вода. Обособяването на водомерни зони и периодичното анализиране на водопотреблението и
сравняването му с получените приходи може да даде представа за дела
на неносещата приходи вода. Проследяването на причините за наличието на вода, която не се фактурира, и елиминирането им съществено влияят върху доходността
на разпределителните мрежи за
вода.
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Водомерните зони също осигуряват равномерно и постоянно водоподаване към потребителите. Разумно проектираните водомерни
зони, при които са отчетени вариациите в терена, водят до разпределение на водата с равномерно
налягане.

Правилно оразмеряване на
вентилите
Една от най-разпространените
грешки при оразмеряване на редуцир
вентилите за водомерни зони с управление на налягането е просто да
се избере вентил, отговарящ на размера на тръбопровода в конкретната локация. От най-голямо значение
при оразмеряването обаче е максималният дебит. Производителите
на редуцир вентили предоставят
оразмерителни таблици и програми
за определяне на подходящия вентил
за максималния дебит. Ако редуцир
вентилът е преоразмерен, той
може да бъде нестабилен при ниски
дебити, тъй като повечето производители предлагат вентили, които са най-стабилни, когато функционират в обхват на хода между 20
и 80%. Ако вентилът е преоразмерен, той може да е леко отворен при
максимален дебит, което води до
вибрации и т. нар. чукане. Ако може
да се измери позицията на вентила,
може да се забележи, че тя не е постоянна, тъй като вътрешният
вентил е нестабилен, поради което
се издава шум. Това обикновено е
свързано с допълнителни проблеми
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при поддръжка и обслужване.
Инженерите трябва да оценят не
само настоящия максимален дебит,
но и да предвидят бъдещи разширения на мрежата и бъдещи максимални дебити. Следва да се вземе предвид потреблението не само за питейни нужди, но и за пожарогасене.
Ако вентилът се монтира на
тръбопроводна линия с диаметър
200 мм, според максималния дебит
вентил с отвор 150 мм може да се
окаже идеалното решение. В този
случай вентилът ще е един размер
по-малък от номиналния размер на
тръбопровода, на който се монтира. Това ще гарантира нормалното
му функциониране при по-ниски дебити, без да се стига до необходимост
от поддръжка и рискове от възникване на неизправности.

Възможности за ниски и
високи дебити
При избора на вентил за зона с
управление на налягането, най-вече
на редуцир вентил, е важно да се
разбере ясно диапазонът на дебита
за всеки размер на вентила. Повечето производители предоставят информация за максималния дебит, но
не всички посочват обхвата на минималния препоръчителен дебит.
Много производители на диафрагмени вентили може да се затруднят
при предоставянето на информация
за по-ниските дебити, защото при
определени ниски стойности вентилите стават нестабилни. Това може
да окаже негативно въздействие

върху вентила и тръбопроводния
участък след него и да доведе до
нужда от допълнителна поддръжка и
съкратен експлоатационен живот.
Повечето водоснабдителни системи
се характеризират с максимален
дебит (често през деня, на закуска/
вечеря) и периоди с изключително
ниски дебити (през нощта), така че
преминаването от високи към ниски
дебити е нормално за по-голямата
част от водомерните зони с управление на налягането.
Поради изменящите се дебити
много инженери специфицират основен редуцир вентил с по-малък редуцир вентил, монтиран на байпасно
отклонение. По-малкият вентил е
предназначен за малко по-високо налягане от основния. Така, когато
потреблението е високо, потокът
преминава през големия вентил. Когато консумацията е по-ниска, поголемият вентил се затваря и потокът преминава през по-малкия
вентил, предвиден за по-ниски дебити.
Тази система е ефективна, като
единствените й недостатъци са
свързани с повишените разходи и
размера на камерата, необходима за
разполагане на допълнителния байпасен вентил.

Възможности за
надграждане
Възможността за добавяне на
допълнителни компоненти към вентилите в бъдеще е от ключово значение за максималното им оползотворяване. Важно е вентилът да се
обслужва от горната му страна и да
не се изисква демонтажът му от
тръбопровода. Повечето такива
вентили предлагат възможност за
добавяне на допълнителни компоненти, осигуряващи възможност за следене на позицията на стеблото на
клапана или на превключвателите,
ако вентилът е с електронно управление. Индикаторът за позиция е
изключително важен, когато в една
водомерна зона с управление на налягането има повече от един редуцир
вентил, тъй като позволява да се
види, че всички вентили се отварят
и не се създават мъртви зони. Ако
вентилът е инкорпориран в SCADA,
може да е необходим електронен
индикатор за позиция, който може да
бъде инсталиран в самото начало или
да бъде добавен след монтирането
на вентила.
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Опаковъчни
решения в
пивоварни
През последните години властите и индустрията полагат все повече усилия в посока намаляване на въздействието на опаковките върху околната среда
Доскоро при избора на опаковъчна стратегия пивоварните се фокусираха върху минимизиране на експозицията на светлинни и температурни изменения с цел поддържане на качеството на бирата
Като алтернатива за опаковане на кашони, каси и стекове бира, обвити в термосвиваемо
фолио, може да се използва стреч фолио

И

зготвянето на цялостна стратегия за опаковане е от ключово значение за поддържането на високо качество и стабилен вкус на бирата.
Тя се съхранява предимно в кегове,
стъклени бутилки, алуминиеви кенове и бутилки от полиетилен терефталат (PET). Тъй като очакванията и
предпочитанията на потребителите са различни, типът на първичната опаковка варира в значителни граници между отделните държави. В
Европа например се използват предимно стъклени бутилки, докато в
САЩ потребителите предпочитат
алуминиевите кенове. Пазарната реализация и атрактивният външен
вид на продукта са важни фактори
при създаване на стратегията за
опаковане. През последните години
властите и индустрията полагат
все повече усилия в посока намаляване на въздействието на опаковките
върху околната среда. Вследствие на
това законодателството на местно ниво относно таксите за опаковки и депозитните системи също
оказва влияние върху избора на опаковка.
Употребата на различни опаковки може да бъде определена и от раз-
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стоянието, на което ще се транспортира продукцията. Поради логистичните особености, свързани с
рециклирането им, кеговете обикновено не се транспортират на далечни разстояния в чужбина. Бутилките и металните кенове, от друга
страна, се използват както за бира,
предназначена за консумация в страната производител, така и за износ
в други държави. Еднократните
стъклени бутилки обикновено се
използват за износ. Стъклените
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бутилки за многократна употреба
са по-тежки, което увеличава издръжливостта им. За транспортирането на бутилки и метални кенове се използва вторична опаковка.
Стъклените бутилки с бира за консумация на местно ниво се транспортират предимно в пластмасови
каси, което улеснява и логистиката,
свързана с рециклирането. При износ
за други държави бутилките и кеновете се опаковат с картон (кашони
или държачи) и фолио.
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те от пивоварната индустрия върху
околната среда. Други производители използват алтернативни материали за тези пръстени, например биоразградим картон, което спестява
близо 90 тона пластмаса годишно.
С цел да елиминира изцяло употребата на пръстени за опаковките от
6 кена, водещ датски пивовар използва рециклируемо лепило, което позволява лесно разделяне на кеновете,
но същевременно осигурява необходимата стабилност при транспортиране на продукцията. Очаква се това
решение да спестява употребата на
около 1200 тона пластмаса годишно. Същият производител разработва и хартиена бутилка, направена от
добити по устойчив начин дървесни
влакна. Съществуват два прототипа – един с тънък бариерен слой от
рециклиран PET полимер и друг със
100% биобазиран слой от PEF полимер.

Съображения при
съхранение и транспорт
Тенденции и иновации
Според пазарно проучване на
Mordor Intelligence глобалният пазар
на първични опаковки за бира ще регистрира среден годишен ръст от
3,6% през периода 2021 – 2026 г.
Прогнозите са стъклото да запази
първата позиция поради предимства
като възможност за повторна употреба и поддържане на качествата на
бирата за по-дълъг период от време
в сравнение с другите опаковъчни
материали. Стъклото също не реагира химически със съхраняваните в
бутилката продукти и е добър изолатор, което позволява поддържане
на желаната температура за повече време.
Кеновете и бутилките могат да
се държат различно на поточната
линия. Затова е по-важно от всякога
да се провеждат подходящите тестове за контрол на качеството,
които да спомогнат за справянето
с всякакви проблеми – от парофазен
анализ до откриване на течове и
проверки при отпечатване и етикетиране. Поради тази причина изборът на нов вид опаковка трябва
да се извършва изключително внимателно.
Пазарните анализатори забелязват тенденция на преминаване на
голяма част от новите пивоварни,
по-специално крафт пивоварните, от
бутилки към метални опаковки. Така
много компании, на които досега не
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им се е налагало да инвестират в
измервателна техника за кенове,
имат необходимост от нови методи за контрол на качеството на бирата.
Осведомеността по въпросите на
околната среда и лобирането от
страна на пивоварната индустрия в
голяма степен допринесоха за разработването на нови устойчиви решения. Активността в това направление е много по-висока през последните 4 – 5 години, главно поради потребностите и ценностите, свързани с отговорното потребление на
наличните природни ресурси и подсилването на репутацията на брандовете.
Актуалните тенденции в устойчивите опаковки за бира се основават предимно на кръговата икономика. В този смисъл глобалната опаковъчна индустрия, особено на територията на Европейския съюз, отговаря на натиска, породен от два основни вида фактори. От една страна са политическите фактори, а от
другата – потребностите на съвременния консуматор, който е много
по-взискателен, социално отговорен
и уважава околната среда.
Една от новостите са пръстени
за опаковки от 6 броя кена с бира,
произведени от 55% рециклирана
пластмаса. Инициативата е на американска компания, разполагаща с
богат опит в областта на намаляване на въздействието на опаковки-

Проучвания показват, че експозицията на светлина и по-висока температура оказва влияние върху количеството химични реакции на стареене, протичащи в бирата. Доскоро при избора на опаковъчна стратегия пивоварните се фокусираха върху
минимизиране на експозицията на
светлинни и температурни изменения с цел поддържане на качеството
на бирата. Поради ограничаването
на теглото и използваните за опаковката материали обаче, в процеса
на вземане на решение за опаковъчната стратегия се намесват и икономически и екологични фактори.
Оптималната температура за
съхранение на бирата според литературата е между 0 и 5°C. Качествата на бирата се влошават при повисоки температури, тъй като се
понижава количеството енергия,
необходима за активиране на химичните реакции. Трябва да се отбележи също, че всеки тип реакция изисква различно ниво на активираща
енергия, което обуславя и различни
скорости на протичане на реакциите с повишаване на температурата.
В резултат с повишаване на температурата се формират различни
химични съединения в различни обеми.
Влошаването на качеството на
бирата може бъде причинено и от
експозиция на светлина, което води
до абсорбция на енергия, генериране
на пренос на интрамолекулярна енер-
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да бъде намалена до 0,1 mg/l. При вибрации кислородът
в гърлото на бутилката се смесва с бирата, което ще
доведе до протичането на повече окислителни реакции
и съответно до ускореното стареене на продукта. Освен това вибрациите могат да увеличат ударите между молекулите, което ще понижи активиращата енергия за реакциите. Вследствие на това ще се улесни формирането на съединения, водещи до стареене на бирата. Затова може да се заключи, че вибрациите могат да
повлияят на качеството на бирата и следователно
трябва да бъдат избягвани.

Вторични опаковки

гия и протичане на няколко химични реакции. За да предотвратят свързаното със светлината влошаване на
качеството на бирата, пивоварните я съхраняват в цветни бутилки или кенове, които не пропускат светлина.
При транспортиране бирата е изложена и на вибрации. При експерименти е установено, че вибрациите
могат да повлияят на качеството на хранителните
продукти. При бирата е забелязана появата на мътност,
дължаща се на вибрациите. Окислителните реакции инициират поредица от други химични реакции, водещи до
стареенето на бирата. Поради това пивоварите се
стремят да избягват високите нива на кислород при
производството и бутилирането на бирата. През последните години благодарение на съвременните техники
за пълнене концентрацията на кислород в бирата може
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Бутилките бира се опаковат в кашони или пластмасови каси, а кеновете се опаковат с термосвиваемо
фолио или също се поставят в кашони. След това вторично опакованата продукция се палетизира и стабилизира с термосвиваемо или със стреч фолио. При кеговете с бира не е необходимо опаковане с фолио след палетизиране.
При опаковането с термосвиваемо фолио се използва
полимерен филм, който не е разтеглив и се свива при
нагряване. Материалът е направен от полиолефини, включително полипропилен и нееластичен полиетилен. Термосвиваемото фолио може да се използва за единични
кенове, комбинирани пакети от по няколко кена или кашони с бутилки. За по-малки палети може да се използва
ръчен топлинен пистолет, но за по-големи обеми продукция са необходими термотунели. Машините за опаковане с термосвиваемо фолио използват същите материали, като разликата е в това, че опаковката се поставя
от горната страна (като качулка) преди прилагането на
топлина.
Предимствата на термосвиваемото фолио за пивоварните включват: опакованите по този начин продуктови единици заемат по-малко пространство; полимерните материали са издръжливи и рециклируеми; технологията се отличава с висока разходна ефективност за
много големи пакети; фолиото защитава продуктите
от различни фактори на околната среда – ултравиолетова светлина, ниски температури, корозивни агенти и
др. В допълнение термосвиваемото фолио се отличава с
висока прозрачност, позволявайки лесно разчитане на
баркодове и RFID етикети. Сред недостатъците на
технологията са разходите, свързани с нагревното оборудване, както и по-високият риск от възникване на
инциденти в сравнение с опаковането със стреч фолио.
Като алтернатива за опаковане на кашони, каси и
стекове бира, обвити в термосвиваемо фолио, може да
се използва стреч фолио. Опаковането със стреч фолио
може да се извърши или на ръка, или с помощта на машина. Сред преимуществата на опаковането със стреч
фолио е липсата на необходимост от нагревно оборудване, което прави процеса по-енергийно и разходно ефективен в сравнение с опаковането с термосвиваемо
фолио. Стреч фолиото също е устойчиво на пробиви и
издържа на вибрации и удари. При използване на двустранно лепящо се фолио обаче може да се стигне до слепване
на товарите, което може да повреди палетите или да
затрудни разтоварването им. Това е особено опасно,
когато става дума за палетизирани бутилки с бира.
Стреч фолиото също така не е толкова лъскаво като
термосвиваемото фолио и затова се използва предимно
за складова дейност, а не при излагане на стоката в
магазините.

ноември 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

инструменти, материали

Ремъци
и ремъчни шайби
При ремъчните предавки не се предават ударните натоварвания, тъй като еластичният
ремък дава възможност за приплъзване
Те се използват в автомобилостроенето за предаване на механичното движение в двигатели на автомобили, камиони, автобуси, в стационарни електрогенератори, авиационни двигатели и др.
Назъбеният профил на зъбните ремъци съвпада със съответните жлебове в шайбите, като
по този начин осигурява синхронизирано зацепване

Е

фективността на разходите е
от съществено значение в механичните системи и инженеринговите
решения, внедрявани в едно производство. В особено голяма степен това
важи за системите за предаване на
движение. Инженерите проектанти
се нуждаят от висококачествени
компоненти, за да гарантират устойчива производителност при ниски експлоатационни разходи.
Високото качество на ремъчните
предавателни механизми, прецизно
подбраните компоненти и правилно
съобразеното предавателно отношение са от голямо значение за
продължителността на живота на
ремъка и ефективността на работа,
което на свой ред спомага и за нама-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ляване на общите разходи за експлоатация на машината. Разнообразието от шайби, ролки и ремъци, предлагани на пазара е голямо както по
отношение на материали, така и по
отношение и на профила, като това
включва клиновидни ремъци, плоски
ремъци, синхронизиращи ремъци и
други. За да се направи правилен избор, специалистите предоставят
съвети, които да насочат потребителите към най-подходящата шайба
за дадено приложение. Например синхронен ремък за голямо натоварване
ще изисква здрава шайба с високи експлоатационни параметри.

Характеристики и
критерии за избор
Най-разпространеният и най-бюджетен начин за предаване на мо-
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мент от източника на енергия към
механично устройство и трансформирането на тази енергия в механично движение е чрез използването на ремък и шайба. Тази мощност
се генерира или електрически, или
механично и предава въртеливо движение към даденото устройство.
Ремъчни предавателни механизми
трансферират движението с помощта на ремък, при което се разчита на силата на триене между
ремъка и монтираните върху валовете ремъчни шайби. В системата
на ремъчно предаване на движението ремъкът минава по протежение
на жлеб в шайбата, така че мощността може да се прехвърля или от
една шайба на друга, или от шайбата директно към машината.
Ефективността на ремъка силно
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зависи от работата на шайбата.
Висококачествените шайби значително увеличават живота на ремъка. Шайбата или ролката е монтирана към въртяща се част на източника на енергия, така че силата се прехвърля посредством ремък към устройството.
Що се отнася до предаване на
механична сила, ремъкът е най-бюджетният вариант, като същевременно той се характеризира и с висока надеждност. Той представлява
контур от гъвкав материал, използван за механично свързване на два или
повече въртящи се вала, често паралелно свързани. Ремъците се използват в различни задвижвания благодарение на ефективността на предаване на механичната сила.
Предимствата им са, че са безшумни, подходящи са за високи честоти на въртене. При тях не се
предават ударните натоварвания,
тъй като еластичният ремък дава
възможност за приплъзване. Те са
добър избор при приложения с големи
междуосови разстояния и позволяват
свързване на валове с кръстосани
геометрични оси, особено при кръгъл
и двойно трапецовиден ремък. Достъпната им цена също е едно предимство, което не бива да бъде пренебрегвано.
За сметка на изброеното те
имат и редица недостатъци. Поради приплъзването предавателното
отношение е непостоянно. Те причиняват голямо радиално натоварване
на валовете. Размерите им са значително по-големи в сравнение със
зъбните и верижните предавки.

54

Ремъкът трябва да се сменя сравнително често.

Функции и видове профили
ремъци и ремъчни шайби
Ремъци и ремъчни шайби се използват в автомобилостроенето за
предаване на механичното движение
в двигатели на автомобили, камиони, автобуси, в стационарни електрогенератори, авиационни двигатели и др. Те също така намират приложение и в задвижванията на
въздушни компресори, селскостопанска техника, конвейери и др.
Основната функция на ремъка е да
предава въртящия момент, докато
шайбата позволява на ремъка да преминава плавно при предаването на
движение. Шайбите се проектират
с различни функции и диаметър, тъй
като се използват за промяна на
скоростта на въртене. Шайбите
имат две приложения – увеличаване
или намаляване на скоростта или
въртящия момент и предаване на
мощност от един вал на друг. Ако
предаването на мощността е всичко, което се цели със системата,
тогава две шайби с еднакъв диаметър ще свършат работа. В по-честия случай обаче задачата е, освен
да се предаде сила, да се увеличи
моментът за сметка на скоростта
или обратното. Това се прави с помощта на шайби с различна стъпка.
Диаметърът на стъпката на шайбата не е външният диаметър, нито
вътрешният диаметър. Всъщност
директното измерване на диаметъра на стъпката е много трудно. Разрезът на ремъка показва влакната в

близост до външната страна. Това
е частта, която понася напрежението върху ремъка, останалата част
на ремъка служи, за да пренася силите от шайбата. Диаметърът на
стъпката на всяка шайба се измерва
при влакната. С други думи, диаметърът на стъпката на шайбата
зависи не само от самата шайба, но
и от ширината на ремъка. Ако се
постави ремък от серия B на шайба
от серия A, се увеличава ефективният диаметър на стъпката.
Ремъци с плосък профил се предлагат в голямо разнообразие за различни приложения. Те се използват в
машинни ленти за полиграфически
машини. Служат като моторни ремъци, задвижващи и тангенциални ремъци, за специални силови задвижвания
и други. Полиуретановите плоски
ремъци с отворен край се характеризират с висока гъвкавост и
възможност за опъване. Това ги прави изключително подходящи за вграждане в компактни двигателни механизми, които имат шайби с относително малки диаметри в сравнение
с конвенционалните двигателни механизми. По-малките шайби позволяват да се използват мотор-редуктори, които спестяват място. Малогабаритните задвижващи конфигурации с ниска инерция не само намаляват производствените разходи, но
също и консумацията на енергия.
Плоските ремъци са една от предпочитаните и широко признати технологии в много механични системи.
Същевременно възникват и много
нови области на приложение, като
например в подемни системи, автомивки, мотокари, системи за маневриране/манипулиране на товари и
повдигащи платформи и др.
Полиуретановите ремъци са устойчиви на масла и смазки, бензин и
бензол, а също така демонстрират
добри показатели на издръжливост
на UV радиация и озон. Температурният им диапазон на работа варира
от -30°C до +80°C.
Плоските ремъци могат да бъдат
изработени според необходимите
параметри, зададени от потребителя и според дадения режим на натоварване, който трябва да издържат.
Могат да бъдат изработени варианти за изключително високо натоварване, подсилени с армиращи нишки
от неръждаема стомана, както и
варианти за висока гъвкавост.
V-образните или трапецовидните
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ремъци са широко използвани във всички области на промишлеността, като се използват за ремъчни предавки в
комбинация с трапецовидни шайби. Обвитите трапецовидни ремъци са произведени от висококачествени материали чрез високотехнологични процеси и осигуряват
отлична надеждност на работата на задвижващия механизъм дори при големи натоварвания и тежки индустриални условия.
Те могат да се влагат както в много взискателни
задвижващи системи в прецизна механика, така в тежки машиностроителни производства. Отговарят на
стандарт ISO 1813, проявяват умерена устойчивост на
масла и са подходящи за работна среда с температури
в диапазон от -55°C до +70°C и силно запрашване.
Трапецовидните ремъци, усилени с текстилни обвивки,
проявяват изключителна здравина и известна еластичност, тъй като в състава им участват еластични армиращи полиестерни нишки. Качествените ремъци са изработени в съответствие с изискванията на действащите стандарти като ISO 4184/DIN 2215. Усилващите
нишки ги предпазват от прекомерно разтягане и провисване, а наличието на външна обвивка гарантира отлична
здравина. Стандартно произвежданите ремъци имат
добра устойчивост на смазочни продукти и крайни стойности на температурата на средата. Те трябва да са
защитени от възникване на електростатични заряди.
Възможността за приплъзване при конвенционалните
ремъци пречи на използването им в приложения, в които
входящите и изходящите валове трябва да бъдат синхронизирани. Зъбните ремъци са разработени, за да преодолеят това ограничение. Те имат назъбен профил,
който съвпада със съответните жлебове в шайбите,
като по този начин осигурява синхронизирано положително зацепване, както при предавки с вериги или зъбни
колела. Неизменната дължина на ремъкците е от решаващо значение за синхронните приложения, така че първоначално те са били подсилвани със стомана. Днес найразпространената армировка е от стъклени влакна, но
се използва и арамид, когато се изисква максимален капацитет.
Профилът с трапецовидните зъбни ремъци е използван за първи път за синхронизация, но той е признат
като стандарт. Синхронизиращите ремъци имат редица привлекателни характеристики, които им намират
място в приложения, където няма реална нужда от синхронизация на валовете. Те са тънки и гъвкави, така че
работят добре при малки по размер задвижвания и в
приложения, включващи високи скорости или малки шайби. Предварителните проучвания показват, че те може
да са най-ефективната форма на предаване на мощност
без директно задвижване. Освен това те са в състояние
да издържат на големи натоварвания. Поради тези причини тези ремъци се оказват рентабилен избор в такива приложения като задвижвания за моторни триони,
мотоциклети и др. Ремъците с такъв профил обикновено се използват и в металорежещи машини, машини в
текстилната промишленост, домакински уреди, бизнес
оборудване и в задвижването на разпределителния вал в
двигатели.
Най-новите разработки внасят модификации в профилите на зъбите, които подобряват трапецовидната
форма. Напълно овалният профил, често наричан HTD,
разпределя натоварванията на зъбите по-равномерно
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върху опънния елемент на ремъка, осигурява по-голяма
якост на срязване на зъбите и следователно понася поголямо натоварване от трапецовидните профили.
Ремъчните шайби са втората основна съставна част
на ремъчната предавка. Чрез тях ремъкът предава движението и въртящия момент от задвижващия към задвижвания вал чрез триене при трапецовидните и пистовите
ремъци или чрез назъбения профил при синхронизиращите
(зъбни) ремъци. Шайбите може да са изработени от чугун,
стомана или алуминий и са снабдени с пилотен или центриращ отвор или с отвор за конусна втулка.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Curiosity Nano ðàçâîéíà
ïëàòôîðìà îò Microchip
Ðàçáåðåòå êîëêî ëåñíî å
äà ñúçäàäåòå ñðåäà çà ðàçðàáîòêà è äà ïðåíåñåòå èäåÿòà ñè îò êîíöåïöèÿ äî ïðîòîòèï!
Ïåðñîíàëèçèðàíàòà ïëàòôîðìà çà ðàçðàáîòêà íà
Curiosity Nano âêëþ÷âà öåíîâî åôåêòèâíè óñòðîéñòâà
Curiosity Nano è óíèâåðñàëíàòà Curiosity Nano Base çà èçäåëèÿ Click
Boards - Mikroe, êàòî ïî òîçè íà÷èí âè îñèãóðÿâà îòëè÷íà îòïðàâíà
òî÷êà çà ñúçäàâàíå íà èíîâàòèâíè ïðîåêòè.
Ïëàòêèòå Curiosity Nano ðàçïîëàãàò ñ ðàçíîîáðàçèå îò 8-áèòîâè
PIC® è AVR® ìèêðîêîíòðîëåðè (MCU), 16-áèòîâè PIC MCU è 32-áèòîâè
ARM® Cortex® áàçèðàíè íà ÿäðîòî SAM MCU, êîåòî âè ïîçâîëÿâà ëåñíî
äà îöåíÿâàòå ðàçëè÷íè àðõèòåêòóðè çà âàøèÿ äèçàéí. Òå ñúùî òàêà
ïðåäëàãàò ïúëíè âúçìîæíîñòè çà ïðîãðàìèðàíå è îòñòðàíÿâàíå íà
ãðåøêè, êîèòî äà âè ïîäêðåïÿò ïðåç öåëèÿ ïðîöåñ íà ðàçðàáîòêà.
Âñÿêà ïëàòêà Curiosity Nano å ñúâìåñòèìà ñ Curiosity Nano Base çà
Click Boards - Mikroe. Òàçè áàçà âêëþ÷âà öîêúë, êîéòî ïàñâà íà âñè÷êè ïëàòêè Curiosity Nano ïëþñ òðè ãíåçäà mikroBUS è ãíåçäî Xplained
Pro, êîåòî ùå âè ïîçâîëè áåç óñèëèå äà ðàçøèðèòå ïðîåêòà ñè ñúñ
ñåíçîðè, êîìóíèêàöèîííè ìîäóëè è äð.
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