www.brtechnika.com

www.engineering-review.bg
www.tllmedia.bg
брой 1, февруари 2018

.
цена 4 00 лв.

ISSN 1311-0470

®

4

февруари 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2018

5

6

февруари 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

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

февруари
2018

®

в броя:
10 Накратко
16 Утвърдихме се като водеща компания
в сектора - интервю с д-р Христо
Христов, управител на ВИТТЕ
Аутомотив България

18 Екипът ни дава ценен принос за успеха
на LEM - интервю с Анелия Пергот,
управител на ЛЕМ България

20 Предоставяме на клиентите
комплексни решения на място интервю с Трифон Филипов,
управляващ директор на МУЛТИВАК
България, и Тобиас Рихтер,
вицепрезидент на МУЛТИВАК за
Източна Европа

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2018

7

22 Солтех представи ново поколение
софтуер за дизайн и симулация

24 Новото ръководство на Studer, Schaudt
и Mikrosa представи приоритетите
си на Motion Meeting 2018

26 Захранващи блокове/драйвери за LED
осветление

38 Поддръжка на електроразпределително
оборудване

44 Хидравлични преси за горещо
щамповане

52 Машини, оборудване и материали
за опаковане на консерви и
бутилки

60 Особености на материалите за 3D
печат

62 Тенденции в мултисензорните
измервания - част I

64 Lights-out производство
®

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

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

8

главен редактор
финанси и администрация
рекламeн отдел reklama@tllmedia.bg
Дарена Мартинова
Таня Терзиева
Петя
Найденова % (02) 818 3810 0888 414 831
% (02) 818 3828 0888 335 882
% (02) 818 3858
d.martinova@tllmedia.bg
Мариета Кръстева % (02) 818 3820 0888 956 150
0888 335 881
tanya@tllmedia.bg
редактори
Анна Николова % (02) 818 3811 0887 306 841
editors@tllmedia.bg
Мирена Русева % (02) 818 3812 0889 717 562
Елеонора Еленкова
% (02) 818 3822
Галина Петкова % (02) 818 3815 0889 919 253
Диляна Йорданова
Мария
Кояджикова % (02) 818 3802 0889 256 232
% (02) 818 3844
Венета Стефанова
Гергана Николова % (02) 818 3813 0888 395 928
% (02) 818 3841
маркетинг
и разпространение
компютърен дизайн
abonament@tllmedia.bg
prepress@tllmedia.bg
Мирена Русева
www.engineering-review.bg
m.russeva@tllmedia.bg
Теодора Бахарова
% (02)8183812 0889717562
1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9
Камелия Кирилова
тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800
Емилия Христова
Петя Гарванова
office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg
% (02)8183848 0887662547
% (02) 818 3830

февруари 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2018

9

накратко
Siemens открива два нови инженерингови хъба в България
Siemens ще открие два нови хъба като част от направления Дигитализирано
производство и Процесни индустрии и задвижвания, съобщиха от компанията.
Те ще бъдат разположени във Варна и София, като инженеринговият хъб във
Варна ще обслужва автомобилната индустрия, а този в София ще отговаря за
обработката на клиентски поръчки на направленията от целия регион на Централна и Източна Европа.
„Решението на компанията майка да избере именно България за локация на новите структури отразява имиджа на страната ни като привлекателно място за
бизнес и развойна дейност. В момента сме в процес на търсене на кадри за двете
нови звена, които се очаква да започнат работа през пролетта на 2018 г.“, обясни
Теодор Маринов, ръководител на двете направления в Siemens България. Във Варна
ще се разработват и внедряват системи за производство и автоматизация. За
тази цел направлението търси инженери в сферата на автоматизацията, които
ще преминат и през специално обучение. Инженерите ще се занимават и с интегриране на място и пуск на софтуера, както и със задвижвания за индустриалните
роботи в автомобилните заводи. Хъбът в София цели да уеднакви процесите по
изпълнение, проследяване и фактуриране на клиентски поръчки. Планира се в бъдеще всички поръчки да постъпват централизирано в този хъб, където ще бъдат
обработвани и фактурирани независимо от държавите, от които идват.

Комет Електроникс стана оторизиран дистрибутор на Supertronic
Като оторизиран дистрибутор на испанския производител Supertronic, Комет Електроникс вече предлага пълната гама пластмасови кутии и аксесоари,
съобщиха от компанията.
Производствената гама на компанията включва кутии в няколко категории
- за дистанционни управления, за монтаж на стена, за сензори, DIN и Plug-In кутии, за настолни (Desktop) и ръчни (Hand-held) измервателни уреди и универсални
/с общо предназначение, по спецификация на клиента, както и аксесоари, допълниха Комет Електроникс.

Хенлих откри собствен сервиз за ремонт и поддръжка на помпи
Хенлих откри свой собствен гаранционен и следгаранционен сервиз за ремонт
и поддръжка на всички видове помпи, съобщиха от компанията. Сервизната база
е оборудвана с професионални ръчни, електро- и измервателни инструменти,
хидравлична преса за демонтаж на лагери, крик и други. Мобилният сервиз се
осигурява от напълно оборудван автомобил VW Caddy и предлага краткосрочна
реакция и обслужване на място при клиента. „Решихме да направим тази важна
стъпка, за да осигурим максимална добавена стойност към нашите надеждни и
доказани центробежни и обемни помпи. Уверени сме, че така сме по-близо до
своите клиенти и ще помагаме за безпроблемната работа и непрекъсваемостта на производствения им процес“, разказват от Хенлих.
От компанията са готови да предложат своите условия за стандартен, абонаментен и авариен сервиз и ремонт на помпи на всеки заинтересован клиент,
като те могат да се прилагат и за помпи, които не са закупени от фирмата.
Основното предимство за всички клиенти на Хенлих е, че ще получават професионална консултация, пуск в експлоатация и обучение на персонала напълно безплатно със закупуването на всяка нова помпа, допълват те.

Двустранни бизнес срещи на MachTech&InnoTech 2018
Двустранни бизнес срещи между български и чуждестранни компании ще се
проведат в рамките на MachTech&InnoTech от 26 до 29 март т. г. в Интер Експо
Център (ИЕЦ), съобщават организаторите. „Създаването на устойчива среда и
добър екип са два от основните фактори за успешен бизнес. За да се разгърне
обаче пълният потенциал на една компания и да бъдат оптимално развити възможностите на бизнеса, е изключително важно представителите на компаниите да
се срещнат „на четири очи“. Именно тази уникална възможност предоставяме на
международното изложение MachTech&InnoTech“, коментират от ИЕЦ.
MatchMaking срещите ще се осъществят с подкрепата на Enterprise Europe
Network и ще се проведат на 28 март. Участието е безплатно, като е необходима
регистрация в срок до 20 март, информират организаторите. След преглед на
подадените заявки, всеки одобрен участник ще получи персонален график за срещи
в рамките на събитието. Основни сегменти на тазгодишното изложение
MachTech&InnoTech ще бъдат: „Мехатроника“, „Индустриална автоматизация и
софтуер“, „3D принтиране“, „Металообработване, лазерни технологии и заваряване“ и „R&D машинни инструменти“. Последното издание на изложението привлече
над 120 водещи компании, представляващи над 250 световни бранда.
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накратко
Обявиха носителите на Наградата на Германската икономика в България
На 25 януари т.г. Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)
отличи за четиринадесети път фирмите, допринесли за развитието на българогерманските взаимоотношения през изминалата година. Наградата бе връчена в
четири категории – голямо предприятие, малко и средно предприятие, корпоративна социална отговорност и иновации, като общо бяха номинирани 32 компании. В категория „Голямо предприятие“ първо място спечели фирма ВИТТЕ Аутомотив България. Второ и трето място в категорията заеха ТЕД БЕД и Фесто
производство. С награда „Малко и средно предприятие“ на първо място бе отличена „АМК задвижваща и управляваща техника“. Второ място спечели Интрама
инвест, а трето – Нухелт. Третата категория, „Корпоративна социална отговорност“, бе връчена на Лидл България. Второ и трето място спечелиха съответно
Фесто производство и БГО Медия. Наградата в категория „Иновации“ бе за фирма
Елпром Троян, а след нея в категорията се наредиха Нухелт и Лидл България.

Microchip представи микроконтролер за космически приложения с
радиационна защита
Microchip представи нов микроконтролер за авиационната и космическата
промишленост, предназначен за разработка на устойчиви на радиация системи.
ATmegaS64M1 е вторият 8-битов megaAVR микроконтролер от Microchip, който
е разработен в съответствие с изискванията за радиационна защита. Той отговаря на лъчеви толеранси със следните целеви показатели: пълен имунитет от
единично събитие (SEL) до 62 MeV.cm2 /mg; без функционални прекъсвания с единично събитие (SEFI); натрупана доза на йонизиращи лъчения (TID) между 20 и 50 Krad
(Si). Новият прибор допълва ATmegaS128, радиационно-защитен микроконтролер,
който вече намери приложение в няколко космически мисии, включително проучване на Марс и няколкостотин сателита на ниска земна орбита (LEO).
ATmega64M1 може да се използва заедно с развойните комплекти и кодовия
конфигуратор при първоначално проектиране на хардуер, фърмуер и софтуер.
Когато системата е готова за създаване на прототипи или производство,
приборът може да бъде заменен със съвместима по изводи устойчива на лъчение
версия в 32-изводен керамичен корпус (QFP32) със същата функционалност. Това
води до значителни икономии на средства, като същевременно намалява времето и риска при разработка.

Ломини откри нова производствена линия във Враца
В началото на т.г. компанията Ломини направи инвестиция в нова технологична линия във Враца на стойност 1 417 600 лв. Финансирането е част от
реализиран проект на фирмата „Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска“. На
церемонията присъстваха кметът на Враца Калин Каменов, заместник-кметът
Мария Попова, управителят и собственик на фирмата Христо Стоянов, търговският директор Стоян Стоянов, партньори и служители. Чрез проекта ще бъде
реализирана на пазара иновационна в световен мащаб система за закрепване на
камера върху предпазна каска „Bubble“. Новият продукт е предназначен за любители и професионалисти в спортни, екстремни, развлекателни и тренировъчни
дейности, специализирани служби в обществена полза и др. „С откриването на
новия производствен цех се надявам, че ще се даде началото на още много бъдещи инвестиции, които ще стартират във Враца през тази година. В града ни
има работна ръка, която трябва да бъде открита“, заяви кметът г-н Каменов.

Русенският университет и НКИЗ подписаха меморандум за сътрудничество
Национална компания индустриални зони (НКИЗ) сключи пореден договор в
рамките на проекта Fast Tracking Success за осигуряване на стаж и постоянна
заетост на студенти. Компанията подписа меморандум за сътрудничество с
Русенския университет „Ангел Кънчев“. Споразумението бе подписано от изпълнителния директор на НКИЗ Антоанета Барес и ректора на университета
проф. д-р Велизара Пенчева. То ще подсигури ускорено професионално изграждане на младите хора, които в момента се обучават или завършват висшето си
образование, като им предоставя възможности за развитие в компаниите от
индустриалните зони на НКИЗ. Освен с университети, са планирани и партньорства със средните професионални училища.
„За момента имаме партньорство със Софийския университет, Техническия
университет в София, Университета за национално и световно стопанство,
Нов български университет, Лесотехническия университет, а сега вече и с
Русенския. Планираме да подпишем меморандуми и с университетите в Шумен, Варна, Бургас и Велико Търново. Амбицията ни се простира до постигане
на партньорства и с професионалните гимназии, тъй като голяма част от
инвеститорите търсят работна ръка с различни познания“, заяви г-жа Барес.
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TTI с награда за дистрибуция от Smiths Interconnect
TTI, Inc. получи от Smiths Interconnect награда за дистрибуция и висок пазарен
растеж в региона на Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA). Smiths Interconnect
обслужва главно авиационната и космическата промишленост и отбранителния
сектор, а TTI реализира особено високи продажби на индустриалните M12/M23
конектори и серията правоъгълни пластмасови конектори IP67 REP.
„Smiths Interconnect е синоним на изключителна ефективност, когато се изисква качествено високотехнологично решение, което гарантира надеждност и
безопасност. Благодарим за тази награда и очакваме да работим в още по-тясно
сътрудничество в бъдеще“, коментира Роналд Велда, маркетинг директор по
доставките на конектори в TTI Европа.

Клъстер Тракия икономическа зона оборудва учебен център за 1,5 млн. лв.
Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ стартира оборудването на
учебен център с 10 зали за теоретично и 1 за тренировъчно обучение. Обученията са за изграждане на фундаментални знания и компетентности в различни за
индустриалното производство области и умения в работата, обслужването и
проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация.
За центъра са предоставени средства в размер на 1 754 167,51 лв. по проект
„Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“.
Финансирането е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП“, процедура „Развитие на клъстери в България“. Безвъзмездната финансова
помощ е 1,2 млн. лв., а 30% от общата стойност (510 хил. лв.) е съфинансиране
от Клъстер Тракия икономическа зона. Учебният център, разположен в Тракия
икономическа зона, ще разполага с 211 компютъра и модерен софтуер до края на
т.г. Ще бъде въведена и електронна платформа за управление на учебния процес,
провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения
за нуждите на индустрията и др.

БМГК с нов изпълнителен директор
От края на месец януари т. г. д-р инж. Иван Митев заема длъжността изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара (БМГК). Иван Митев е
магистър по инженерна геология и има докторантура в областта на подземното строителство. В момента е главен асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в катедра „Подземно строителство“.
Професионалният опит на д-р инж. Иван Митев е свързан с участие в научноизследователски колективи в направления „Проучване, добив и преработка на
полезни изкопаеми“ и „Архитектура, строителство и геодезия“. Той притежава
професионален опит като проектант и ръководител на проучвателно-проектантски колективи при изготвяне на инвестиционни проекти в областите „Подземно строителство“, „Геотехника“, „Строителството на сгради и съоръжения“
и „Енергийна ефективност“.
„Мандатът на новия изпълнителен директор започва в година, която е богата на събития в минния бранш. Една от най-важните инициативи, които
БМГК ще организира през май, е Европейският минен бизнес форум – събитие,
което фокусира тенденциите в минната индустрия на европейско и национално равнище. Тази година форумът се провежда като част от събитията, включени в председателството на България на Съвета на Европа“, коментират от
БМГК.

Стокообменът между България и Турция с ръст през 2017 г.
Близо 3 млрд. евро е достигнал стокообменът между България и Турция през
изминалата 2017 г., което е увеличение от 17,4%. От януари до септември
износът на страната за Турция е в размер на над 1,5 млрд. евро или 7,7% от
общия износ на България. Тези данни сподели министърът на икономиката Емил
Караниколов по време на среща с посланика на Турция у нас Н.Пр. д-р Хасан Улусой.
Те обсъдиха развитието на двустранните икономически отношения и акцентираха върху възможностите за засилването им. Посланик Улусой подчерта, че над
3000 фирми с турско участие работят в България, а също така има и значителен интерес за инвестиции в страната от нови турски компании. Министър
Караниколов от своя страна представи възможностите за инвестиции в индустриалните зони в България. „Реализирането на проекта за индустриална зона
в района на Кърджали ще засили интереса на потенциални турски инвеститори
заради благоприятната локация и допълнителните възможности по Закона за
насърчаване на инвестициите“, допълни Караниколов.
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Утвърдихме се като
водеща компания в сектора
д-р Христо Христов,
управител на ВИТТЕ Аутомотив България,
пред сп. Инженеринг ревю
Преди 3 години в интервю за
списанието (ИР 1/2015) г-н Томаш Ийндра разказа за амбициозните планове за развитие на
ВИТТЕ Аутомотив България.
Реализираха ли се те и какво се
промени за това време?

За изминалите 3 години ВИТТЕ
Аутомотив България не само реализира плановете си за развитие, но и
смело мога да кажа, че ги надмина.
След започването на дейността
ни в България, през август 2008 г.
(реалното производство започва от
средата на 2010 г. в помещение под
наем), благодарение на отличните
производствени резултати за първите две години на функциониране,
главното управление взе решение да
инвестира и да построи собствен
завод в Русе. Новата сграда отвори
врати през юли 2014 г. Оттогава
компанията в България прави интензивно развитие, като за периода
2014-2016 г. достига над 50% ръст
на производството всяка година.
През 2017 г. ръководството от
Германия взе решение да разшири
производствените мощности на
завода в Русе. Разширението трябва да започне през пролетта на 2018
г. и да завърши до края на годината,
предвиждайки изграждане на ново
производствено хале, прилежаща
логистична и техническа инфраструктура. То ще удвои производствения капацитет и ще доведе през
следващите 4 години до удвояване на
продажбите и създаване на допълнителни работни места за около 500
души както работници, така и специалисти. Съвместно с нашия добър
и дългогодишен партньор РУ „Ангел
Кънчев“ ще работим за намирането
и подготовката на висококвалифицирани кадри. Така числеността на
ВИТТЕ Аутомотив България ще достигне 1200-1250 души.
След няколкото години на непрекъснат растеж, какво е ак-
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туалното място, което заема
българското дружество в глобалното семейство на WITTE
Automotive?

През 2017 г. продажбите на завода в Русе надминаха 80 млн. евро, а
до 2021 г. е заложено да достигнат
до 160 млн. евро. Отличните резултати за качество, ефективност и
клиентската удовлетвореност поставят ВИТТЕ Аутомотив България
като един от най-добрите заводи в
Германската група. След завода на
ВИТТЕ в Чехия, българският завод е
втори по брой на персонала в Групата – над 800 към настоящия момент.
Колко и какви решения включва актуалната Ви продуктова
листа и към кои клиенти е насочена тя?

ВИТТЕ Аутомотив България основно произвежда размерни компенсатори, ключалки за седалки, заключващи
системи за достъп, ключалки за предните капаци и др. Занапред заводът
трябва да се оформи като водещ
производител на групата ВИТТЕ за
тези продуктови групи.
В момента ВИТТЕ Аутомотив
България доставя продукция на над 70
индивидуални клиента. Продуктите
се доставят до над 200 клиентски
завода по цял свят (без Австралия).
Благодарение на отличната производствена организация успяваме в
срок да произведем и доставим нужната продукция. Най-големите клиенти на компанията са: Volkswagen,
Audi, Ford, General Motors, Volvo, BMW,
Daimler, Toyota, както много от системните доставчици като Adient,
Lear, Faurecia и други.
Наскоро компанията бе отличена в категория „Голямо предприятие“ в рамките на Наградите на германската икономика. Какво е значението на подобни признания и какво според
Вас е ключовото за успеха Ви

както в конкурса, така и в бизнеса като цяло?

Винаги съм смятал, че истинският успех е постигнат тогава, когато другите го признаят и оценят.
Отличието е едно от безспорните
доказателства за успеха на компанията. Някои от основните критерии
в конкурса бяха: инвестиции и повишаване броя на работните места;
технологични и екологични иновации
и решения; реализирани програми,
свързани с повишаване квалификацията на служителите; проекти в областта на околната среда; социална
ангажираност. Безспорно ВИТТЕ
Аутомотив България може да се похвали с активност във всички критерии. За близо 10-годишното си съществуване се утвърдихме като една
от водещите производствени фирми в направлението автомобилостроене в страната. Като работодател ВИТТЕ Аутомотив се превърна
в символ на просперираща, устойчива и модерна работна среда, благодарение на възможностите, които
предлага за професионално и кариерно развитие на своите служители.
Смятаме, че успехът на ВИТТЕ
Аутомотив България е успех и за
град Русе и заедно с наградата на
Русенската индустриална камара,
която беше връчена на същото събитие, е знак за положителното развитие и на града през последните години.
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Екипът ни дава ценен
принос за успеха на LEM
Анелия Пергот,
управител на ЛЕМ България,
пред сп. Инженеринг ревю
С какви предизвикателства Ви срещна постът
управител на ЛЕМ България?

Досега съм ръководила отдели за разработка основно
на интегрални схеми. Постът в LEM ме изкуши, тъй като
електронните компоненти, които компанията произвежда, са на едно по-високо ниво от интегралните схеми. Да
преминеш от развойна дейност към такава, обхващаща
и производство, е голяма отговорност и предизвикателство. В ролята ми в момента – и на директор операции,
използвам много от придобитите като директор по качеството в Белгия знания. Друго голямо предизвикателство е размерът на фирмата – 300 души, от които 200
са оператори в производството.
Готовият екип, който заварих, ме изненада приятно и
ме кара да съм амбициозна в плановете си за нови разработки, за постигането на нови, по-високи резултати.
Какви инвестиции и промени в развойната и производствената ви дейност са заложени в бизнес
плана за 2018 г.?

Разширението, което направихме – от 3000 на 5000
кв. м, е нещо много позитивно за нас. Продължаваме с
трансферирането на модерни линии, най-новите типове, създадени във фирмата-майка. Предстои да се увеличи директната работа с клиенти, както и работата по
отношение на развойната ни дейност. Ще се постараем
да бъдем по-предвидими, да въведем системи, които ни
позволяват да проследяваме продукта от началото до
края. Нашият мениджмънт екип е предимно млад и възнамеряваме да инвестираме много в развитието му.
Кои са най-иновативните и специфични технологии, които разработва ЛЕМ България?
Приоритетни са продуктите с безжична комуникация.
Разработваме продукти и за IoT, използваме и нови
технологии, свързани с цифрови интерфейси и smart-grid.
Фирмата се старае да навлиза на нови пазари, както и
да разшири присъствието си на съществуващите.
В България произвеждаме решения, намиращи приложение в индустрията и железопътната инфраструктура. Продуктите ни са с много широк обхват за мерене
на токове – от 1 А до 10 kА и повече. Както старите,
така и новите методи за измерване се интегрират в
нашата дейност, но оставаме специализирани именно в
тази област – измерване на токове с много висока
точност.
Каква е политиката ви по отношение на доставчиците?
Важна функция на нашето дружество е локализирането на доставчици на нови материали. Целта е тези
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доставчици да са или в България, или максимално близо
до страната. Работата с нови фирми в района продължава да бъде основен фокус и в плановете ни за настоящата година, тъй като това ни позволява да подобрим
скоростта на изработка за крайния клиент и да сме погъвкави. Имаме голяма самостоятелност при избора на
доставчици в региона, а екипът, работещ в това направление, е на много високо ниво и е изключително ценен за
другите фабрики от групата.
Какъв е специфичният принос на екипа Ви за
успеха на LEM?
В момента произвеждаме 15% от общата продукция
на фирмата, вторият по големина дял от производството й след Китай. Нашият екип играе изключително важна роля за намаляване себестойността на продукта като
цяло. От съществено значение е образованието на моите колеги, опитът им в закупуването и знанията в областта на логистиката. Важни са и идеите за подобрение, които нашите инженери дават по отношение на
системите в трансферираните линии.
Екипът ни от индустриални инженери е иновативен и
креативен. Вече имаме дефиниран нашия първи кобот.
Това е един от новите проекти, по които работим съвместно с други фирми в България.
Продуктът ни е изключително специфичен. Крайният
резултат е съчетание на електроника, магнетизъм и
механика. Но предимството на нашите инженери е, че
са млади, запознати са с най-новите уреди и софтуер за
оптимизация и симулация. Прилагайки тези нови методи, те често са по-бързи и от своите колеги в Швейцария.
На какво разчитате в процеса на привличане на
качествени инженерни кадри?

Важно е как се позиционира фирмата на пазара и какво
име си създава. Решенията на LEM от десетилетия са
познати на българските специалисти. Репутацията,
свързана с много висока точност, прецизност и качество
на продукта, привлича инженерните кадри към нашата
фирма.
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Предоставяме на клиентите
комплексни решения на място
Трифон Филипов, управляващ директор
на МУЛТИВАК България,
и Тобиас Рихтер, вицепрезидент на
МУЛТИВАК за Източна Европа,
пред сп. Инженеринг ревю
Трифон Филипов

Г-н Филипов, от началото на т. г. поехте нова за
Вас позиция в МУЛТИВАК. Кои елементи от досегашния управленски опит ще приложите при изпълнението на задълженията Ви?

Трифон Филипов: Както бе обявено по време на наймащабното изложение за нашия сектор в България – Месомания, от януари 2018 г. заемам длъжността управляващ директор на МУЛТИВАК България. Имам 17-годишен
опит в международната хранително-вкусова промишленост, който натрупах след приключване на следдипломна
квалификация в университета „Хумболт“ в Германия. Досега бях на позицията регионален търговски мениджър за
страните от Източна Европа, като работих и 4 години
в централата на МУЛТИВАК в Германия.
През този период отговарях за прилагането на търговската политика на групата МУЛТИВАК в голяма част от
Европа, за което бе необходимо да притежавам мултикултурно ноу-хау и способност да управлявам редица
различни екипи едновременно.
Кои са основните акценти в стратегията за
развитие на МУЛТИВАК в България и как смятате да ги реализирате?

Трифон Филипов: Що се отнася до стратегията на
МУЛТИВАК на българския пазар, трябва да кажем, че тя
е в съответствие с глобалната визия на Групата. Целта на МУЛТИВАК България е да продължим да доставяме
опаковъчни решения с най-високо качество и съобразени
с потребностите на клиентите в страната, както и
иновативни комплексни решения до ключ.
Съсредоточени сме и върху производството на високоефективни термоформовъчни опаковъчни машини от
ново поколение, наречено X-line, като по този начин развиваме направлението Industry 4.0. Стремежът ни е да
продължим добрия бизнес в хранително-вкусовия сектор,
както и да се фокусираме върху продуктите за фармацевтични и медицински приложения.
Визията ни в областта на човешките ресурси е да
разширим значително екипа на МУЛТИВАК в България през
следващите години.
Компанията развива широка дейност в Източна
Европа. Как оценявате значимостта на МУЛТИВАК България в това отношение?

Тобиас Рихтер: Създадохме МУЛТИВАК България през

20

Тобиас Рихтер

2008 г. след многогодишно присъствие на българския
пазар чрез дистрибуторската мрежа. Тогавашният пазарен дял на МУЛТИВАК за страната не беше достатъчен за нас, затова създадохме дъщерно дружество. В
началото това беше малка компания, разполагаща само
с няколко служители, но пазарът бързо показа големия
си потенциал и тя прерасна за кратко време от микров малко предприятие. Главната причина за това беше
професионалният екип на местно ниво и доброто му
познаване на нуждите на клиентите. Политическите и
икономическите условия в страната също бяха много
благоприятни за корпоративното развитие. Конкурентоспособността на страната и членството в ЕС са
основни предимства за МСП в България.
Гледаме на България като на разрастващ се и бързо
развиващ се пазар – особено за нашия бизнес сегмент.
Това е една от причините да вземем решение за инвестиция в нова офис сграда и завод за производство на
компоненти в Божурище. Ние сме германска компания за
технологии и оборудване, но амбицията ни е да реагираме бързо и да бъдем близо до своите клиенти с помощта
на местни специалисти, които могат да разберат найдобре индивидуалните нужди.
Кои производители са сред партньорите на
МУЛТИВАК България и кои са основните технологични решения в портфолиото на компанията?

Тобиас Рихтер: МУЛТИВАК България, като част от
Групата, разполага със специализирана технологична
мрежа МУЛТИВАК. При необходимост безпроблемно интегрираме различни модули от партньорите ни в своите решения за опаковане. Мрежата включва фирми, които имат високи стандарти за качество и са подходящи
за нашите клиенти на местно ниво. По този начин можем да гарантираме високото качество, икономичността и ефективността на нашите опаковъчни решения.
Наши партньори в мрежата за България са: PFM (Италия), Hoegger (Швейцария), Trepko (Полша), Leich und Mehl
(Германия), Wipak (Германия), AMB (Италия), Krehalon (Холандия) и Deutsche Leasing.
Със своите собствени разработки и иновативни решения вече предоставяме на клиентите комплексни решения на място, които варират от дозиране на продукти в опаковъчни машини до палетизиране на кутии с
пакетирани продукти.
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Солтех представи
представи ново
поколение софтуер
за дизайн и симулация
Н

а 16 януари т. г. Солтех, официален партньор на
SIEMENS PLM за България, презентира NX 12 - най-новата версия на софтуера за проектиране и дизайн. Събитието се проведе в Limacon Event Center в гр. Пловдив и
протече под надслов "NX 12 – ново поколение софтуер
за дизайн и симулация в производството". В рамките на
програмата експерти от Солтех изнесоха подробна презентация пред клиенти и партньори на фирмата и демонстрираха нагледно новите и подобрени функции в NX
12, а участниците имаха възможност да зададат своите въпроси.
Семинарът беше разделен в две направления. Първото, посветено изцяло на NX 12, а второто - на апликацията за производствени процеси NX CAM. "Целта на мероприятието беше всички присъстващи да се запознаят по-подробно с един от най-предпочитаните продукти на Siemens PLM и да се покаже как той помага на
бизнеса в условията на Индустрия 4.0", разказаха организаторите.
Семинарът започна с презентация на Николай Ангелов, специалист по Приложно инженерство в Солтех. Той
представи подобренията и новите функции, с които
разполага NX 12, в сравнение с предходните версии на
продукта. Сред тях са: възможност за многочислен дисплей, която значително улеснява и ускорява процеса на
работа; внедряване на т. нар. sketch relation browser, който позволява визуализация на всички взаимовръзки и е
много полезен в практиката; подобрена визия на моделите, чрез която се постига лесна филтрация на геометрията и не на последно място - лесното и бързо добавяне
на решетъчни структури в дизайна, които физически
олекотяват всеки продукт.
Интерес сред присъстващите предизвикаха и PMI
(product manufacturing information) инструментите и техните предимства. "Те спестяват генерално от времето за разработка и правят процеса на работа по-оптимизиран. Освен това редуцират времето за създаване
на техническа документация. Практиката показва, че ако
един дизайнер прави своя проект средно за 5 дни, то
той отделя още около 4 дни за техническа документация. Тези 4 дни вече могат да се спестят, защото в NX
12 създаването на техническа документация е по-оптимизирано от всякога. Трето, но не и на последно място,
софтуерът на Siemens предоставя информация за
вътрешните процеси много по-бързо от преди. Образно
казано, системата "разбира" специфичните нужди по
процесите и откликва по най-добрия начин. Добавената
опция за виртуална реалност директно в NX 12 пък прави съвместната дистанционна работа по-достъпна от
всякога. Хора, които са на хиляди километри един от друг,
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могат да влизат в системата и директно да коригират, филтрират, променят, тестват и верифицират.
Могат също да симулират процеси, като накрая всичко
се синхронизира автоматично", разказа г-н Ангелов.
NX CAM - апликацията за производствени процеси, бе
представена подробно от Георги Бейрийски, специалист
в областта на приложното инженерство в Солтех. Някои
от ключовите акценти бяха: адаптивно фрезоване, комплексна обработка на инструменти, специализирани операции за кухини и тесни региони, автоматизация на програмирането, производство на електроди с NX CAM и др.
Пред присъстващите беше демонстрирана подобрената стратегия за довършителна обработка в NX 12,
т. нар. mold and die machining. Стана ясно, че тази функция дава нови възможности за допълнителни процеси
като например обработване на по-детайлни кухини, а в
резултат се постига по-високо качество на обработваните повърхнини, има по-малко довършителна работа и
се намаляват нуждите от преработка на продукта.
Още една функция в NX CAM, обработката на форми,
също беше демонстрирана по време на семинара. "Ключовото при нея е, че вече има по-оптимизиран път на
инструмента, в следствие на който се регистрират няколко ползи. Първо, отнемане на материал за най-кратко
време, второ - по-плавно е отместването на инструмента от детайла, и трето, елиминират се внезапните спирания и промяна на посоката на рязане", споделиха
организаторите.
"Siemens предлага абсолютно всички инструменти, от
които се нуждаете, за да стане фирмата Ви част от
Индустрия 4.0. Единствено ние в този бранш предлагаме
толкова комплексно портфолио", коментира след събитието Бенедек Юхаш, консултант на Siemens за развитие
на портфолиото в Централна и Източна Европа.
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Новото ръководство на
Studer, Schaudt и Mikrosa
представи приоритетите
си на Motion Meeting 2018
К

омпаниите от United Grinding Group – Studer, Schaudt
и Mikrosa, представиха стратегиите си за развитие и
последните си проекти в областта на кръглошлифовъчните машини в рамките на ежегодната среща Motion
Meeting, която се проведе на 2 февруари т. г. в град Тун,
Швейцария. Акцент на събитието бе новината, че Studer
разширява продуктовото си портфолио с нови машини,
които ще направят премиерата си на 14 март на международното изложение GrindTec в Аугсбург.

Постигнати цели
По време на специалната пресконференция, на която
присъства и представител на TLL Media, новият главен
изпълнителен директор на Studer, Schaudt и Mikrosa Йенс
Блеер съобщи, че изминалата година е най-добрата за
трите компании след кризата през 2008/2009 г. След силен старт през пролетта, Schaudt Mikrosa отчита значителен ръст по отношение на броя на поръчките, особено
в сектора на автомобилостроенето, където се наблюдава увеличение на търсенето. Представената статистика за географското разпределение на поръчките показва,
че 50% от тях са получени от Германия, а най-голям ръст
е регистриран при поръчките от Китай, което според
Блеер се дължи на бързото развитие на пазара в страната през м. г.
„С оглед на рекордните продажби отдел Обслужване
на клиенти отново подчерта силната си позиция. Непрекъснатите подобрения в организацията на Studer са
успешни, което се потвърждава от факта, че всички
планови стойности бяха надминати през 2017 г. Повишаването на ефективността в обслужването и все постриктното спазване на графиците за поддръжка формират основата за по-нататъшното разрастване на
бизнеса“, коментира Сандро Ботацо, главен директор по
сигурността в Studer.
На събитието бе обърнато по-специално внимание на
две от услугите – системна поддръжка и основен ремонт. С договорите за поддръжка, специално пригодени
за всяка машина, Studer предлага услуга, от която се
възползват над 1500 клиенти годишно, а в отдела за
основен ремонт и реконструкция всяка година се обслужват 500 агрегата и повече от 30 машини.

Приоритети и проекти
По време на пресконференцията главният оперативен директор на Studer Щефан Щол дефинира трите
основни приоритета на компанията за настоящата година – осигуряване на солидна основа чрез качествено
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образование на стажантите, които представляват 0%
от служителите на Studer, Schaudt и Mikrosa; гарантиране на най-висока прецизност в производството чрез допълнителни инвестиции в измервателни машини и повишаване на ефективността.
„Движеща сила за подобряване на ефективността са
редицата ни проекти като разработването на новата
универсална шлифовъчна машина на Studer. Трите компании реализират и множество проекти в рамките на
инициативата за Industry 4.0 на United Grinding Group.
Например разработването на дигитални инструкции за
асемблиране, които ще бъдат достъпни като приложение за таблет. Те ще бъдат въведени масово през 2018
г.“ поясни Щол.
На пресконференцията бе поставен акцент и върху
основните направления, в които трите компании ще
съсредоточат усилията си с цел гарантиране на високото качество на машините – софтуер, дигитализация,
сензори и охлаждане. Прилаганият интелигентен метод
за разработка на софтуер предоставя използваем резултат на всеки 30 дни, като според главния технологичен
директор Даниел Хубер успехът му се дължи на тясното
сътрудничество в рамките на екипа. От тази година
методичният подход ще бъде внедрен и в областта на
разработка на електромеханични компоненти.
Други актуални проекти в приоритетните области
са внедряването на OPC-UA стандарта, разработването на решението за контактна детекция Studer Sensitron
4.0, дюзи за ламинарен поток на охлаждащата течност
и технологията Studer-WireDress, която позволява ефективното реализиране на непостижими досега геометрии, обобщи Хубер.
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Захранващи
блокове за
LED осветление
В

Стефан Куцаров

бр. 5/2017 г. на списание Инженеринг ревю бяха разгледани новостите в интегралните схеми на
драйвери и контролери за LED осветление, чиито приложения са основно
за вгражданата в осветителните
тела електроника и за реализацията
на самостоятелни захранващи блокове, наричани и драйвери (LED Driver),
с изход за последователно свързани
LED. Именно на захранващите блокове, вече масово използвани в осветителната техника, е посветена настоящата статия. Според околната
среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в
таблиците на статията като
„вътрешни“, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение
„външни“. Съществуват и модели „за
вграждане“, които са без кутия. Наймасово разпространени са захранваните от електрическата мрежа, без
да се омаловажава значението на
ползващите нисковолтови постояннотокови източници, чиито приложения постепенно нарастват, като
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по своята същност и двата типа са
ключови стабилизатори (Switching
Power Supply, Switched Mode Power
Supply, SMPS) с избирана от производителя разновидност. Съществени причини за широкото им разпространение са улесняването и ускоряването на изграждането на осветителни мрежи, по-простото им поддържане, тяхното лесно разширяване и модернизиране.

Драйвери с неизменен
изходен ток за
променливотокови мрежи
Те са най-голямата група (Constant
Current Driver, CC Driver), тъй като
осигуряват неизменен ток на LED и
съответно постоянен интензитет
на излъчваната светлина. Част от
моделите имат възможност и за
работа с постоянно входно напрежение без никакви допълнителни промени. Характерни приложения на драйверите от категорията „вътрешни“
са в търговски и жилищни помещения, учебни зали, складове, за декоративно осветление и др. Драйверите
от категорията „външни“ се използват за улично осветление (Street

Lighting), осветяване на големи площи (Wide-area Downlight), често и за
индустриални помещения (Industrial
Lighting).
Основни параметри. Първата им
група е свързана с изхода и включва
изходната мощност (Rated Power)
POUT, изходния ток (Rated Current) IOUT,
точността на поддържането му
(Current Accuracy) ∆IOUT и обхвата на
изходното напрежение (Output Operating Voltage Range) VOUT. Не трябва да
се забравя класическата зависимост
на IOUT на нормално работещ блок от
околната температура (Derating
Curve), която показва намаляването
на тока над определена нейна стойност. Неизбежно съществуващите
променливи съставки в изходния ток
и напрежение се отразяват по различен начин – обикновено чрез пулсациите на изходния ток (Current Ripple)
CR или сумата от пулсациите на
напрежението и насложения върху
него шум (Ripple&Noise) VR&N. Последният параметър от групата е времето на установяване на напрежението при включване на блока (Setup
Time) ts.
Втората група са свързаните с
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а

б
в
Фиг. 1. Регулиране на изходния ток: а - двата начина за фазово димиране; б -маркерите за означаването му; в - захранващ блок с два вида аналогово димиране.

входа параметри, първият от които
е обхватът на входното напрежение
(Input Voltage Range) VIN. Важно е да
се има предвид, че част от блоковете работят само с променливо напрежение, при което към неговите
стойности се прибавя АС, докато
другата част (все по-нарастваща) са
и за постоянно напрежение (към
стойностите му се прибавя DC). При
ползване на последното трябва да се
спазват указанията в техническата
документация за осигуряване на правилно свързване на блока към него.
Други параметри от групата са
входният ток (Input Current) IIN в установен режим и определено входно
напрежение, входният ток на включване (Input Inrush Current) IRUSH и ефек-
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тивността (Efficacy) Eff със същото
значение, както при класическите
SMPS.
Специфична особеност е, че освен
класическият работен температурен обхват ТА заедно или вместо
него в част от блоковете се дава
максимално допустимата температура ТС на определена точка от корпуса им (обикновено означавана на
фигура в каталога), като в последния
случай не се споменава минималната
работна температура. Вероятната
причина за това е, че в реалните
условия на работа тя не се достига.
При ползване на параметъра MTBF,
който не се различава от този на
другите електронни прибори, трябва да се обръща внимание при каква

околна температура е в сила неговата стойност.
Регулиране на IOUT (димиране,
Dimming). То е налично само в част
от захранващите блокове, целта му
е промяна на светлинния поток на
LED и съществуват два начина за
осъществяването му. Първият е аналоговото, което от своя страна има
няколко разновидности.
При фазовото димиране (Phase
Dimming) се въздейства на променливото входно напрежение чрез входното напрежение на блока, начините
за което са показани на фиг. 1а. Регулирането по време на нарастването
на синусоидата (лявата времедиаграма) се нарича и Leading-Edge Dimming
и на ползващите го блокове може да
е поставен левият маркер от фиг.
1б. Дясната времедиаграма и средният маркер от фиг. 1б се отнасят
за регулиране чрез намаляващата
част на синусоидата,като другото
му наименование е Trailing-Edge Dimming. Съществуват димери, ползващи едновременно двете възможности (Leading&Trailing-Edge Dimming) и
носещи десния маркер.
Втората разновидност на димиране е известна като 1-10 V, тъй
като минималната задавана стой-
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Таблица 1. Драйвери с неизменен изходен ток за променливотокови мрежи.
№

1
2
3
4
5
6

Модел (бр.
драйвери в
серията)
[категория]

Производител

AMEOR30-5070AZ;
Aimtec
(5) [за вграждане]
LMD800 (5)
Cree
[вътрешни]
EVM120W-3000-40
ERP Power
(16); [външни]
FSP320-SZAE(140)MG FSP Technology
(4); [външни]
PCC40W-DC- DALIGLP Global
350 (4); [вътрешни] Leader Power
MD42-U24
Magtech
[вътрешни]
Instruments

POUT,W (IOUT,mA)
[ IOUT,%]

VOUT,V (пулсации)
[ts,s]

VIN,V (IIN) [IRUSH,A]
{Eff,%}

Регулиране на
IOUT
(интерфейси)

35;(700) [±3]

36-50; (75mV) [0.45]

90-277AC 130-390DC
(0.16A); [40]; {86}

-

OLP, SCP, OTP (3)

TA=-40 +80
(>400 000) [148x50x33]

Вх. мощн. 130
(2000)

28-54

120-277AC {90}

0/1-10

-

[160x63x47]

120; (3000)
320; (1400) [±5]
40; (350) [±5]
40 (1000-2000)
[±5]

30-40

120-277AC {max87}

0.1-10V/
Triac/ELV

Защити (VI/P-O/P,kV) Раб.темп.обхват, oС
[IP] {Isolation Class} (MTBF, h) [размери,mm]

OLP, SCP, OOP, OTP
TCmax=+90 (50000)
(4) [IP20]
[144x70x40]
114-229;
90-305AC ( 1.56A/230V) 1-10V/ PWM/RD
SCP,OVP,OTP (6)
TA=-40 +70
(0.05IOUT);[ 1]
[Ӗ80];{97}
[IP67 или IP65]
(50 000) [260x84x42.5]
1
0
0
2
6
4
A
C
(
0
.
2
A
/
2
3
0
V
)
O
L
P
,
S
C
P
,
O
V
P
(
3
)
60-110 (VR&N=1V) [1]
(DALI)
TA=-30 +60 [123x81x28]
[30]; {85}
[IP20]; {II}
1
1
5
2
7
7
A
C
(
0
.
1
5
A
/
2
7
7
V
)
0
1
0
V
/
T
r
i
a
c
/
TA=-30 +50 (2,27.106)
14-24 [<0.5]
OLP,SCP,OVP
{85}
ELV/PWM
[88x34.8x30]
16-32; (VR&N=350mV) 9(00.-1256A4/A2C301V2A7C-3)7[07D0]C;
T
SCP (3.75) [IP30]; {II} (>100 A0=0-03)0[6+0x7300x20]
[0.5]
{82.5}

7

APC-8-250 (4)
[вътрешни]

MeanWell

8;(250) [±8]

8

EHC-026B025 (4)
[външни]

MOSO Power
Supply
Technology

26; (1050) [±8]

18-25 [0.5]

108-305 (0.35); {85}

-

SCP, OVP, OTP
[IP67]

TC=-40 +75
(200 000) [74x64x33]

Murata

81.7 (1400) [±5]

30-50 (190mA)

90-267AC (0.34A/267V)
[30max];{80.7}

-

SCP, OOP (4)

TA=-10 +50
(40 000) [179x85x35]

Osram

9.7-75 (250-700)
[3]

54-240 (<0.01IOUT)

198-264AC 176-276DC
[20];{<93}

1-100% (DALI-2,
NFC)

OLP, SCP {I}

TA=-25 +50 TCmax=+75
(500 000) [360x30x11]

Osram

6.5-21;(250; 350;
450;500) [±7.5]

25-42 (<0.05IOUT]

198-264AC (0.13A/230V)
[<16];{87}

-

MPA1960A (3)
[вътрешни]
OTi DALI 75/220…
10 240/700 D LT2 UF (7)
[вътрешни]
OT FI 20/200…
240/500 CS (1);
11
[вътрешни]
9

OLP, SCP, OOP, OTP TA=-20 +50 TCmax=+80
[IP20]; {II}
(50 000) [97x43x29.5]

12

RACD60-4200A (5)
[вътрешни]

Recom

50 (420-4200) [±5]

9-12; (250mV) (<2)

90-305AC (0.8A/240V)
[70];{86}

1-10V/ PWM/RD

SCP, OTP (3.75);
[IP67]

13

SMJR-M-230-07 (5)
(вътрешни)

Seoul Semiconductor

15 (72) [±5]

88 и 106 (<0.1IOUT)
[<0.3]

230AC [<0.3] {85}

-

OTP [IR66]

14

STC HC (1) [за
вграждане]

TCI

6;(1200) [-8;+5]

2.5-5; [CR<0.03IOUT]

198-264AC 176-264DC
[20]; {>75}

-

OLP, SCP, OTP

ност на светлинния поток е между
1 и 10% от максималната (в зависимост от модела на димера) и 100%
от нея, като тази промяна се осигурява чрез постоянно напрежение 110 V. Съответната графична зависимост е определена от стандарта
IEC60929.
Други разновидности на аналоговото димиране са чрез резистор
(Resistance Diming, RD), чието съпро-
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тивление определя стойността на
IOUT и чрез импулснокодова модулация
(PWM Dimming), при която токът на
LED е правоъгълни импулси с регулируем коефициент на запълване. Не са
рядкост модулите, ползващи повече
от един от начините за димиране,
например 3 in 1 dimming включва и
трите и се означава като 1-10V/
PWM/Resistance (например дадения
на ред 4 от табл. 1).

TA=-30 +50
(min 200 000)
[179x45.1x32.5]
TA=-40 +60
TC=-40 +85
[38x28x20.5]
TA=-25 +50 TCmax=70
[51x31x21]

Вторият начин е цифровото регулиране на светлинния поток и той
не се използва едновременно с предните. Най-често цифровото регулиране се осъществява чрез специализирания интерфейс DALI, като промяната на IOUT е в границите 0,1% 100% в съответствие с установена
от IEC62386 зависимост (тя отчита особеностите на възприемане на
потока от човешкото око). Използ-
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Таблица 2. Драйвери с неизменен изходен ток за постояннотокови нисковолтови мрежи.
№

Модел (бр. драйвери
P ,W (IOUT,mA)
Производител OUT
в серията)
[ IOUT,%]
[категория]

VOUT,V (пулсации)

VIN,V (IIN) [Eff,%]

Регулиране на
IOUT

Защити

Раб.темп.обхват, oС
[размери,mm]

1

AMLD-36100IZ (16);
[вътрешни]

Aimtec

(1000); [±2]

2-32 (300mV)

5-36 (max 96)

0-6V; ON/OFF

SCP, OOP

TA=-40 +85
[31.8x20.3x10.2]

2

LDH-45A-700 (8);
[вътрешни]

MeanWell

45.1; (350) [±5]

21-126 (2.5Vp-p)

18-32 (2.1);[93]

0.25-1.3V; PWM;
ON/OFF

SCP, OVP, UVLO

TA=-40 +70
[75x53x22.7]

3

RCD-24-0-30/PL (6);
[за вграждане]

Recom

(300); [±2]

2-35 (max 300mV)

4.5-36 (96)

0.13-4.2V; PWM;
ON/OFF

SCP

TA=-40 +85
[31x11.4x6.6]

4

WLMDU9456001 (8);
[вътрешни, външни]

Wuerth
Elektronik

27; (450) [±3.5]

4.5-60

4.5-60 (max 95)

PWM

SCP, UVLO, OTP

TAmax=+85
[13.8x10.2x4.57]

ват се и интерфейсите Bluetooth,
DMX, UART и Zigbee, като необходимата за работата им електроника
е вградена в блока. Като самостоятелни прибори съществуват конвертори за преобразуване на данни от
DALI в PWM сигнал – пример е DALIPWM Signal Converter на производителя TCI.
Защити. Те са три типа, първият
от които е защитата от електрически величини, позната от множество други електронни прибори. Тук
влизат защита от претоварване
(IOUT над определена стойност Overload Protection, Overcurrent Protection) с означения OLP и OCP, от
късо съединение на изхода (Short
Circuit Protection) SCP, от характерните за осветлението отскоци на
V OUT (Overvoltage Protection, Surge
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Protection) OVP и от липса на товар
(Output Open Loop) OOL. Особено полезна е разновидността Hiccup Mode
Operation на OLP и SCP, при която
контролерът на блока след изключване на товара проверява през определени интервали от време дали
причината за задействане на защитата е отпаднала и съответно
възстановява нормалната работа.
Резултатът е намаляване на загряването на блоковете в сравнение с
класическото действие Auto
Recovery. За блоковете с галванична
изолация между входа и изхода съществен параметър е максимално допустимото променливо напрежение
между тях (AC RMS Isolation Voltage,
Withstand Voltage) VI/P-O/P и вградената защита не позволява надхвърлянето му. Все повече от новите мо-

дели съдържат и защити от импулсно напрежение между фазата и нулата на мрежата (Surge Capability L-N)
и на всеки от тези проводници спрямо земя (Surge Capability L/N-Ground),
които също се задействат при надхвърляне на максималната му стойност.
Вторият тип е защита от надхвърляне на определена температура, т. е. от прегряване (Over Temperature Protection) OTP, като в някои
модели нормалната работа автоматично се възстановява след премахване на причината за задействането й и намаляване на температурата до определена стойност.
Последният тип защита е срещу
въздействия на околната среда (IP
Code), но тя не е задължителна. Захранващите блокове трябва да имат
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и защита според Isolation Class I или
Isolation Class II на IEC 61140, която
да съответства на тази на ползващите ги осветителни тела.
Характерни СС драйвери. С малки изключения те се предлагат като
серия с фиксирана POUT или с дадени
нейни граници и с различни IOUT и VOUT.
Типични примери са в табл. 1, като
втората колона съдържа и вида им.
Някои производители предлагат разновидности на даден модел с различни възможности за регулиране на IOUT
– пример е този на ред 4, едната от
които е с 1-10V и PWM при степен
на защита IP67, а другата е с вграден потенциометър и IP65. Предлагат се, макар и не много, блокове без
кутия за вграждане в апаратури –
пример е даденият на ред 1. Също
сравнително рядко се предлагат
модели с два изхода и различни напрежения, които могат да се ползват едновременно от различни набори LED – такива са дадените на
ред 13 и LF2200 на MAG Tech
Industries. Българският производител
Vivalux предлага серията SMPD LED
Driver от 4 модела захранващи блокове с метален корпус, POUT=100, 150,
200 и 250 W, V OUT =12V и T A =20÷+50°C, последният от които осигурява IOUT=20,8 A. Съществуват и
блокове с второ постоянно изходно
напрежение за общо предназначение
(не за захранване на LED), пример за
които е SAE1 Series от 4 модела на
компанията FSP.

Драйвери с неизменен
изходен ток за
постояннотокови
нисковолтови мрежи
Постепенното разрастване на
постояннотоковите мрежи с ниско
напрежение обуславя наличието на
захранващи блокове за свързваните
към тях LED. Те се използват както
за вътрешно (насочено, за лунички,
мебелно), така и за външно (улично,
аварийно – Security Light, в тунели)
осветление. Тук не се използват
част от параметрите на променливотоковите мрежи, което се вижда
от сравняването на табл. 1 и табл.
2, а защитите обикновено са по-малко.
Практическа особеност на този
тип драйвери е необходимостта от
свързан в изхода на кондензатор с
давани в документацията тип и капацитет. В някои модели (например
тези с представители на редове 2 и
4 от табл. 2) е вградена защита от
недопустимо малко входно напрежение (Under Voltage Lock Out) UVLO, а
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а

б
Фиг. 2. Типично свързване на драйвери
с неизменно изходно напрежение: а принципна схема; б - монтажна схема.

повечето (редове 1-3) имат извод
ON/OFF за включване и изключване.
При регулиране на IOUT чрез постоянно напрежение зависимостта е линейна. Особеност на серията блокове на ред 3 е възможността за едновременно регулиране на IOUT по два
начина.

Драйвери с неизменно
изходно напрежение за
променливотокови мрежи
По своята същност те (Constant
Voltage Driver, CV Driver) са класически постояннотокови стабилизатори,
чиято опростена в сравнение с СС
драйверите структура определя пониската им цена, по-малки размери и
тегло. Към последните две предимства се прибавя опростеният монтаж (фиг. 2 за драйвера на ред 1 от
табл. 3), поради което е значителен
относителният дял на драйверите
за вграждане в осветителни тела. За
използване в последните и по принцип за всякакви ограничени пространства нараства относителният дял
на „тънките“ драйвери (Low Profile
Design), примери за каквито са тези
на редове 2 и 6 от табл. 3, и на
миниатюрните (ред 3).
Фиксираното VOUT на СV драйверите определя спецификата на приложенията им – за захранване на
набори от LED, предназначени за
тяхното напрежение, но имащи различна POUT. Драйверите се ползват
за външно и вътрешно осветление –
декоративно, в офиси, хотели, ресторанти, музеи, здравни заведения, за
сигнализация (LED Signage), диодни
ленти, скрито осветление (Cove
Light) и др.
Не съществуват принципни различия между параметрите на СV и СС
драйверите, но сравнително по-рядко се ползва регулиране на VOUT в
сравнение с това на IOUT. Един от
малкото примери за последното е
драйверът на ред 7 от табл. 3. Уве-
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Таблица 3. Драйвери с неизменно изходно напрежение за променливотокови мрежи.
№

Модел (бр.
драйвери в
серията)

Производител

POUT,W (VOUT,V)
[ IOUT,%]

IOUT,mA
(пулсации) [ts,s]

VIN,V (IIN) [IRUSH,A]
{Eff,%}

Регулиране на
VOUT
(интерфейси)

Защити (VI/P-O/P,kV)
[IP] {Isolation Class}

Раб.темп.обхват, oС
(MTBF, h) [размери,mm]

1

VLM60W-48 (3)

ERP Power

60;(48)

1250

120-270 {93}

-

[IP66]

2

GTPS-30-12 (1)

Global Leader
Power

30;(12) [±5]

APV-8-5 (3)

MeanWell

7;(5) [±5]

180-264 (0.25A/230V)
[<80]; {85}
90-264 (0.15A/230V)
[70];{74}

-

3

2500 (240mVp-p)
[<1]
1400 (250mVp-p)
[0.5]

4

OTi DALI 50/220…
240/24 1…4CH (7)

Osram

50 (24)

-

198-264 [43]; {90}

0.1-100% (DALI)

OLP, SCP, OVT, OTP
(3.75)
OLP, SCP, OVP (3.75)
[IP30]; {II}
OLP, SCP, OTP (3.1);
{I и II}
{III}
OLP, OCP, OVP, OTP;
(3.75)
OLP, SCP, OVP, OTP
[IP66]

TAmax=+90 (50 000)
[117x19x19]
TA=-25 +50
[182x44.5x16]
TA=-30 +70 (1,63.106)
[60x30x22]
TA=-20 +45 (50 000)
[346x32x22]
TA=-20 +45 (50 000)
[172x42x20]
TA=-20 +85 (30 000)
[128x50x13]
TA=-40 +50
[230x70x46]

-

5

OT BLE DIM

Osram

240 (12-24)

-

{98}

0-100% (Bluetooth
Low Energy)

6

RACV20-24-LP (2)

Recom

20;(24) [±5]

830 (500mVp-p)
[0.05]

198-264 (0.21A) [8]

-

7

DC 100W 12V
VPS 1-10V (6)

TCI

100 (120)

8300

100-265 {>83}

0-10V; PWM
потенциометър

Таблица 4. Драйвери с неизменно напрежение/неизменен ток.
№

Модел (бр. драйвери в
POUT,W CV [VOUT,V]
Производител
серията)
CC [IOUTmax,mA] {VOUT,V}

1

FSP045-1SZ24-48 (5)

FSP Technology

45.6; (48) [950]; {36-48}

2

LPF-40D-15 (9)

MeanWell

40; (15) [2.67]; {9-15}

3

RACD03-700 (3)

Recom

3; (6) [700] {2.5-6}

4

DC JOLLY US BI (1)

TCI

20; (24) [830]; {2-24}

Защити (VI/P-O/P,kV)
VOUT,% ( IOUT,%) V ,V (I ) [I
IN
IN RUSH,A] {Eff,%}
[IP] {Isolation Class}
[пулсации] {ts,s}

(±5); [4.8Vp-p] { 0.5} 120-240AC{8(<80} .65A) [42]; OLP, SC(3P.,7O5)VP, OTP

TA=-20Ӟ+60 (50 000)
[102x50.8x28]
9
0
3
0
5
A
C
1
2
7
4
3
1
D
C
O
L
P
,
S
C
P
,
O
V
P
,
O
T
P
T
=
4
0
+70 (min 395 000)
A
±4 [150mAp-p] {0.5}
(0.3A/230V) [50];{85}
[IP67] {II}
[163x43x32]
90-264AC 120-370DC
OLP, SCP, OVP, OTP
TA=-20 +40 (>20 000)
(±10) [0.1Ap-p]
(0.13max) [10max]; {62}
(3.75) [IP66]
[38.1x29.6x23.1]
99-264AC 176-276DC [5]; OLP, SCP, OTP [IP20] TA=-25 +45 TCmax=+75
(±5) [max 3%]
{>88}
{I и II}
[103x67x21]

Фиг. 3. Волтамперна характеристика
на СV/СС драйвери.

Фиг. 4. Волтамперна характеристика
на СV/CP/СС драйвери.

личава се ползването на интерфейси – освен модели с DALI (ред 4) вече
се появяват такива с безжичния
Bluetooth Low Energy (BLE), какъвто е
даденият на ред 5 на табл. 3 (на
пазара от януари 2018 г). Специфична област са лентите с червени,
зелени и сини LED (RGB LED Module) и
тези с добавени бели (RGBW LED
Module), които изискват драйвери с
3 или 4 изхода (Multichannel Topology)
и възможност за независимо димиране на свързаните към всеки от тях
LED. Пример за първия тип е OT DMX
RGB DIM на компанията Osram, осигуряващ на всеки изход 9,5V-25V и 2
А с димиране чрез интерфейса DMX.

на действието им се изяснява чрез
волтамперните характеристики (IV Curve) ВАХ на фиг. 3, които са на
драйверите от ред 3 от табл. 4.
Хоризонталният участък на всяка от
тях е режимът СV, в който драйверът осигурява неизменно изходно
напрежение V OUT, представляващо
един от основните параметри. В
него изходният ток е различен в зависимост от броя и вида на свързаните LED. Достигането му до максималната стойност IOUTmax, също
основен параметър, означава получаване на най-голямата изходна мощност POUT=VOUT IOUTmax и автоматично преминаване в режим СС (вертикалният участък на ВАХ). В него изходното напрежение е по-малко от
това в режим СV, зависи от LED и
възможните му граници също са параметър.
Моделът на ред 1 в табл. 4 и останалите от серията са без кутия
и съответно предназначени за вграждане, серията на ред 2 притежава

Драйвери с неизменно
напрежение/неизменен
ток
В каталозите те се означават
като C.V.+C.C. Mode, CC/CV Output или
Constant Current/Constant Voltage, а
като български термин може да се
използва СV/СС драйвер. Принципът

36

Раб.темп.обхват, oС
(MTBF, h) [размери,mm]

три начина за регулиране на IOUT в
режим СС, а даденият на ред 4 освен
регулирането на IOUT в същия режим
чрез напрежение 1-10 V има и микроключета за допълнително регулиране.
Описаният класически тип СV/СС
драйвери осигурява даваната като
параметър POUT само теоретично в
момента на смяна на режима на работа, а реално получаваната винаги
е по-малка. Осигуряване на P OUT в
определена област на изходните
напрежения и токове се постига чрез
технологията Constant Power Design,
предлагана главно от производителя MOSO Power Supply Technology.
Извън тази област остават режимите СV и СС, поради което може да се
използва терминът СV/СР/СС драйвери. Пример за тяхната ВАХ е даден на фиг. 4, която е на фирмените
модели LDP-320M230 и LDP320R230. Долният й хоризонтален
участък е за СV с минималното напрежение 120 V и ток 0,21–2,1 A, а
левият вертикален е за СС с ток 0,2
А и изходно напрежение 120-230 V.
Горният хоризонтален участък отново е СV с напрежение 230 V и ток
между 0,21 и 1,39 А, като при последния се достига POUT =320 W и
драйверът преминава в режим СР,
където тя се поддържа до 2,1А/
152V. При опит за консумиране на
по-голям ток драйверът отново преминава в СС. Освен показаните на
фигурата драйвери серията съдържа
още три с различни VOUT, един от
които е с 235-457 V.
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Поддръжка на
електроразпределително
оборудване
П

оддържането на съоръженията в системите за електроразпределение е свързано с четири важни
ползи – осигуряване на безопасност
и защита на оборудването, гарантиране на непрекъсваемост на захранването и оптимизиране на капиталовите и оперативните разходи.
Една от най-значимите отговорности на операторите на електроразпределителните дружества е да
осигурят устойчиво развитие на
бизнеса си. Те са длъжни да приложат
всички налични технически и икономически мерки, за да се сведе до
минимум рискът от нежелани събития, например такива, които вредят
на персонала, апаратурата и самата
дейност. В същото време те трябва да спазват и изискванията на
международните стандарти за безопасност и опазване на околната среда и здравето.
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Част от електроразпределителното оборудване е предназначено да
минимизира възможността от
възникването на аварии или да намали степента им – например мощностните прекъсвачи и разединителите със стопяеми предпазители. С
най-висок приоритет е поддръжката
именно на тази апаратура.
Поддръжката осигурява максимален експлоатационен живот на системите. В повечето случаи тя се
извършва по график в извънпикови
периоди. Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава
риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко
време в сравнение с извършването
на авариен ремонт. Според проучвания, годишните загуби за индустрията, свързани с неизправности в
енергийната инфраструктура, възлизат на 10 млрд. евро само в Европа.
Липсата на добра поддръжка често води до необходимост от разхо-

ди, свързани със закупуване на резервни части на завишени цени, допълнителен труд и спиране на различни
процеси. Това обаче са само видимите оперативни разходи. Поддръжката спомага за запазване и на енергийната ефективност на електроразпределителното оборудване.
Съвременните практики по поддръжка са се превърнали в жизненоважен фактор, тъй като се прилагат
и за ранна детекция и идентифициране на проблеми.

Корективна поддръжка
При този подход оборудването се
оставя да работи, докато не се появи неизправност. Незабавната корективна поддръжка (corrective maintenance, CM) възстановява определената функция на дефектиралия компонент веднага след откриването на
повредата. Понякога тази функция
може да бъде възстановена само за
ограничен период от време, при кое-
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то за извършването на цялостния ремонт се прилага
отсрочена корективна поддръжка. Целта на незабавната CM е да се възстановят нормалните експлоатационни условия за възможно най-кратко време, докато отсрочената възстановява функционирането на повредения
компонент след:
l Незабавна корективна или профилактична поддръжка.
И в двата случая се изисква диагностика на оборудването за засичане на повредата, локализиране, идентифициране на причината и подходящото решение за отстраняване на проблема;
l Поддръжка на оборудването на място на база на състоянието му или диагностика. И в двата случая повредата
вече е открита и се прави единствено крайна проверка,
за да се потвърди, че компонентът може да функционира с номиналните си характеристики.
Производителите на оригинално електроразпределително оборудване често са най-добрият избор за извършване на корективна поддръжка, защото предоставят най-рентабилните решения благодарение на ноу-хау
за определени технологии, утвърдени работни протоколи, методологии на изпитване и производствени процеси.

Профилактична поддръжка
Профилактичната поддръжка (preventive maintenance,
PM) се извършва на предварително определени периоди
в съответствие със зададени критерии, като целта й е
да се намали вероятността за влошаване на експлоатационните характеристики на електроразпределителното оборудване и скъпата му корективна поддръжка.
Въпреки това, този подход все пак изисква съществени

усилия и много високо ниво на управление на инвентара
от резервни части на място.
PM на електроразпределително оборудване включва
изпълнението на поредица от предварително дефинирани дейности, например визуални инспекции, функционални
проверки (на електрическите, механичните и електронните системи) и проактивна подмяна на части за свеждане до минимум на износването на компонентите и удължаване на експлоатационния живот на оборудването.
Този вид поддръжка може да бъде категоризирана в
три нива в зависимост от сложността на изпълнение –
изключително, средно и базово. Дейностите от първото ниво се осъществяват от технически екипи на производителя на оборудването и включват например проверка, разглобяване, обезмасляване, смазване, повторно
асемблиране и повторна проверка на работния и пусковия механизъм на мощностни прекъсвачи.
Второто ниво на PM обхваща проверки на движещите се и изваждаеми части на оборудването, както и на
шините (поява на пукнатини, признаци за прегряване и
др.). Тези дейности обикновено се поверяват на производителя или на висококвалифицирани техници, сертифицирани от него. Базовите дейности по поддръжка могат да бъдат извършени и от персонал на електроразпределителното дружество, обучен от производителя на
оборудването. Те включват проверка на общото състояние чрез проста визуална инспекция, без разглобяване
на съоръженията и функционални изпитвания. PM се изпълнява по време на планирано прекъсване, за да се минимизират последствията за бизнеса.

Поддръжка на база на състоянието
Следващото ниво на поддръжка по ефективност е
поддръжката на база на състоянието (condition-based
maintenance, CBM). Целта й е да повиши надеждността
на оборудването, поддържайки го възможно най-близо до
оптималното му състояние. CBM е продължение на профилактичната поддръжка, включващо тествания, анализи и/или непрекъснат мониторинг, и произтичащите от
тях дейности.
Това е възможно благодарение на функционалната
диагностика на място (по график или при необходимост)
или непрекъснатото следене на състоянието на електроразпределителните съоръжения. С тяхна помощ се
идентифицират признаците на незасечени до момента
малфункции или влошаване на работните характеристики на оборудването, преди да е възникнала повреда.
Поддръжката на състоянието на място представлява CBM с включена диагностика на оборудването. Този
подход предоставя възможност за най-задълбочена оценка на състоянието на база действителни данни за ключови характеристики на апаратурата. Изпълняват се
стриктно рутинни тестове с помощта на работни
протоколи и инструменти (хардуерни и софтуерни), чрез
които се открива неизправният компонент.
От друга страна, CBM с непрекъснат мониторинг на
електроразпределителното оборудване и онлайн свързаност позволява осъществяването на детайлна диагностика на база дистанционен анализ на данни с алгоритми, симулиращи поведението на съоръженията. В този
случай се откриват признаци за неизправност, без да се
определя с голяма точност дефектиралата част. Следенето на състоянието на място и непрекъснатият мони-
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условия на съоръженията така, че да
сигнализират при достигане на дадена предварително определена граница на износване. Тези решения са
известни като системи за управление на експлоатационните характеристики на оборудването (asset
performance management, APM), които
често се предлагат като услуга
(APMaaS).
APMaaS осигуряват дистанционно
ранни предупреждения, основани на
задълбочена диагностика на електроразпределителното оборудване. Данните се оценяват и валидират, след
което се задават нареждания за
тези събития, за които е важно да
се насрочи полева поддръжка. Данните от мониторинга на показателите на оборудването могат редовно
да бъдат подавани до потребителя
през облачна структура.
торинг са допълнителни за CBM.
Подходът се прилага за активите
с най-критично значение, чиято повреда се отразява на експлоатацията, дълготрайността на оборудването, безопасността и др., или е
свързана със съществени инвестиционни разходи за корективна поддръжка. Това ниво на поддръжка е
лесно за внедряване и разходно ефективно решение.
Изпълнението на CBM включва
ремонтни дейности само когато са
необходими, което се определя на
основата на функционална диагностика. Вследствие на това този подход е по-рентабилен в сравнение с
регулярната профилактична поддръжка, при която частите се подменят проактивно (на определен
период или на база продължителност
на експлоатация), без да се прави
оценка на състоянието.

Прогнозна поддръжка
Прогнозната поддръжка (predictive
maintenance, PdM) е най-високото ниво
за минимизиране на непланираните
прекъсвания и намаляване на разходите за поддръжка, което същевременно осигурява пълна сигурност на електроразпределителната инфраструктура. Тя представлява прилагане на
принципа „Точно навреме“ (Just-In-Time,
JIT) към профилактичната поддръжка.
Този подход е начин за оптимизиране
(но не и за елиминиране) на регулярните полеви интервенции по поддръжката, които налагат прекъсвания, чрез
прогнозиране и предприемане на действия при риск от повреда на оборуд-
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ването. Това прогнозиране и произтичащите от него ползи изискват инвестиране във високотехнологични
решения като:
l свързани продукти и оборудване с
възможност за интегриране на сензорни технологии със специфично
предназначение. Това може да включва например комуникационни модули,
датчици и управляващи устройства,
които осигуряват свързаност и генерират данни. За тази цел са подходящи новите IoT технологии, които
предоставят евтини, лесни за инсталация и надеждни решения дори
за най-тежките експлоатационни
условия;
l edge computing (метод за оптимизиране на изчислителни системи
в облак чрез обработка на данни в
края на мрежата, в близост до източника на данните) на ниво оборудване спомага за взаимодействие с
потребителя посредством по-добри
софтуерни интерфейси, включително публикуване на работните параметри онлайн с цел обмяна на данни
с други системи, а в някои случаи и
нови алгоритми за самодиагностика;
l аналитични инструменти и услуги в облак-базирани платформи, където може да се обедини и съпостави
информация от различни източници
(големи масиви от данни, big data).
Услугите за анализ на големи масиви данни чрез интелигентни алгоритми, симулиращи поведението на
оборудването, лесно и автоматично
адаптират алармените прагове за
всяко едно от експлоатационните

Периодичност на
поддръжката
Производителите на електроразпределително оборудване препоръчват извършването на редовни дейности по поддръжката на място при
прилагане на CBM и PM. Тъй като
всеки вид апаратура е различна
(стойност, функция, значение, надеждност, експлоатационен живот), за
всяка група може да се предприеме
различен подход за поддръжка.
Лицата, отговарящи за поддръжката, имат сложната задача да
определят най-добрата практика за
всеки вид оборудване и да упълномощят доставчика на услугата, като
зададат и съответните периоди, на
които да се извършват дейностите.
При определянето на периодичността следва да се отчетат значимостта на оборудването и условията
на работната среда.
Значимостта на оборудването в
дадена инсталация зависи от два ключови фактора – нивото на натоварване и въздействието върху надеждността на системата. Среди с екстремни температури, съществени
температурни изменения, висока
влажност или соленост, допринасят
за ускорено стареене на електроразпределителното оборудване. Това, от
своя страна, води до повишен риск от
малфункция на съоръженията.
Силно се препоръчва периодичността на интервенциите да бъде редуцирана при работа извън нормалните или при тежки условия на средата.
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Хидравлични
преси за горещо
щамповане
И

зползването на технология за
горещо щамповане, наричано още „закаляване чрез щамповане“, е един
от ключовите подходи, които производителите използват за производството на много здрави и леки
структурни компоненти за превозни средства. Горещото щамповане
буквално оформя много гореща борова стомана. Загряването на стоманата я прави гъвкава за формоване и
елиминира някои от проблемите,
като напукването, свързани с формоване на твърди метали при стайна
температура. Свойствата на боровата стомана са тези, които я правят изключително твърда, когато се
нагрее до ултрависоки температури и след това бързо се охлади.

стъпка е избор на заготовка и нейното поставяне в пещ, за да се загрее до над 900°C. След това заготовката се прехвърля на щамповъчната
преса, където се оформя и впоследствие се охлажда с бърза закаляваща
стъпка. Накрая заготовката автоматично се изважда от пресата.
Автоматизираното поставяне и
изваждане на материала в пещта и
пресата е необходимо с цел гарантиране на безопасно манипулиране с
него, тъй като той преминава през
високи температури и бързо охлаждане. Автоматизацията може да
бъде чрез робот или високоскоростен подавач. Примери за автомобилни компоненти, които понастоящем
се произвеждат с процес на хидравлично горещо щамповане, са: греди за
врати, шини за покриви, колони за
тела, брони, подсилени тунели и др.

Етапи
Процесът на горещо щамповане
включва няколко етапа. Първата
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Прес-рамки
Двата типа прес-рамки, които

най-често се използват в хидравличните преси за горещо щамповане, са
тези с предварително напрегнати
рамки на корпусите и монолитните
рамки.
Предварително напрегнатата
пресова рамка на корпуса се състои
от отделни структурни компоненти, включващи леглото, плъзгача,
корпусите, четирите направляващи
и обикновените и предварително
напрегнатите гайки. Тази конструкция на прес-рамката е необходима,
когато тя е твърде голяма, за да
бъде доставена като едно цяло и по
този начин може да бъде разглобена
за транспортиране и сглобена отново на работното си място.
Прес-рамките с монолитна конструкция се изработват чрез заваряване от унифициран материал, който
е термично отвърнат, преди да бъде
окончателно обработен. Тъй като е
изработена от едно цяло парче, подобна конструкция на рамката пред-
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лага опростен монтаж. Тази опция е
възможна, когато размерът на рамката е достатъчно малък, за да бъде
доставена тя като самостоятелна
единица. Такава конструкция обикновено излиза по-евтина от предварително напрегната прес-рамка със
същия размер.
Независимо от дизайна, всички
рамкови структури се проектират
посредством софтуер за 3D моделиране и се оптимизират чрез инструменти за анализ на крайни елементи,
за да се гарантира, че ще издържат
на очакваните деформации и напрежения. Това е особено важно при хидравличните преси за горещо щамповане, при които има условия за натоварване с изместен център (ексцентрично) по време на щамповъчния
цикъл.
В повечето линии за горещо щамповане процесът протича през предната и задната страна на пресата,
което налага смяната на матрицата да се извършва през едната или
двете страни на пресата. Важно е
рамката на пресата да бъде изработена със странични отвори, достатъчно големи, за да позволяват
матриците и свързаните с тях периферии да могат да бъдат поставяни и отстранявани съответно от
едната страна или от двете страни на конструкцията съобразно дизайна.

Направляващи системи
Оптималната направляваща конфигурация за хидравлична горещощамповъчна преса е регулируема система от 8-точков тип. Централизирана автоматична технология за
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смазване минимизира поддръжката и
осигурява непрекъснато смазване на
компонентите на направляващата
система. Плъзгачът трябва да бъде
проектиран с голямо съотношение
между дълбочина и ширина.
Комбинацията с 8-точково направляване осигурява висока степен на
механично водене по време на формовъчния цикъл. На водещите
повърхности на прес-рамката се
монтират подменяеми, прецизно
шлифовани закалени облицовки. Капаците на направляващите повърхности са опция за по-добра защита на
направляващата система.

Скорост на отваряне и
затваряне
Тъй като загрятата заготовка
започва да се охлажда бързо веднага след като е извадена от пещта,
е от критично значение пресата
много бързо да се затваря и да генерира тонаж, за да формира детайла. Автоматизираното зареждане на детайли обикновено изисква пресата да се отвори значително, за да осигури достатъчен
достъп. Отварянето на толкова
голям клирънс прави още по-критична за процеса скоростта, с която
пресата може да се отваря и затваря. Обикновено са необходими
скорости на затваряне от 500 до
1000 mm в секунда.
Оптималната преса за горещо
щамповане включва три главни цилиндъра, посредством които потокът от всички помпи на хидравличната система да може да бъде
насочен към централния цилиндър по
време на предварителния цикъл на

пресоване. Това позволява газовите
пружини да се свият в инструмента
или предварителното притискане на
заготовката да се извърши при пониски тонажи и високи скорости.
Останалите цилиндри трябва да
бъдат предварително напълнени,
така че те да бъдат готови да се
задействат с пълен тонаж веднага,
щом се наложи.
За фазата на окончателното пресоване или поддържане и втвърдяване в цикъла на пресоване, налягането
във всички главни цилиндри се изравнява, така че да се постигне пълен
тонаж.
Необходима е контролирана декомпресия и отваряне за завършване
на цикъла, за да се предотврати обратен натиск от газовите пружини
на инструмента, което може да доведе до неконтролирано връщане на
плъзгача. След този етап са необходими високи скорости на отваряне,
за да се съкрати допълнително общото време на цикъла. Скоростта на
бързо връщане (отваряне) обикновено е подобна на скоростта на бързо
притискане (затваряне).

Тонаж
Хидравличните и управляващите
системи на хидравличните преси за
горещо щамповане трябва да подлежат на напълно програмируемо и
повторяемо управление на натиска.
Това оптимизира процеса и намалява консумацията на енергия.
Пресата трябва да може да генерира достатъчно тонаж, за да формира детайла и да го задържи и
втвърди, но трябва да се избягва и
прекомерният натиск. Прекалено
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та могат ефективно да намалят
въздействието на ексцентричните
товари, но да увеличат цената на
пресата.
Препоръчително е предварително
обсъждане с производителя на пресата, за да се гарантира, че е проектирана да осигури съответното
потенциално ексцентрично натоварване.

Бърза смяна на матрици

големият прилаган тонаж може да
доведе до излишна консумация на
енергия и износване на инструментите.
След като се установят и запазят
оптимални параметри за всеки детайл, управлението на пресата
трябва да осигури точен и повторяем цикъл, за да се гарантират постоянно качество на детайлите и високи производствени скорости.

Натоварвания с изместен
център (ексцентрични)
Натоварването на пресата трябва да бъде напълно балансирано, когато са налице условия за това. Ексцентричните натоварвания винаги
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трябва да се минимизират във
възможно най-голяма степен. В практиката обаче понякога възникват
обстоятелства, които водят до
ограничени натоварвания с изместен център, включително използването на няколко матрици едновременно или многоточкови матрици,
предназначени да произвеждат едновременно множество детайли.
Ограничени ексцентрични натоварвания могат да бъдат изпълнени
чрез тежки пресови рамки и направляващи системи, а също и чрез използване на по-дълбок плъзгач. Друга
възможност е да се включи система
със сероконтрол за осигуряване на
успоредно плъзгане. И двата вариан-

Съществуват много възможности за бърза смяна на матриците в
хидравличните преси за горещо щамповане. Най-често срещаните са Tтип матрични маси, каретки за матрици и подвижни опори.
T-тип матричните маси, които
могат да бъдат монтирани на всяка
от страните на пресата, използват
устройства за изтласкване или изтегляне, за да се замени с нова използваната вече матрица и тя да се
извади извън пределите на пресата.
Отделно устройство за повдигане
прехвърля матрицата върху отделна
направляваща, например в посока
отпред-назад, където тя ще заеме
индексираното си място, като позволи на следващата предварително
зададена матрица да се прехвърли в
пресата.
Двойните матрични каретки се
използват по същия начин като матричните маси тип „Т“ и могат да се
придвижват далеч от пресата, но
по фиксирани релси. Фиксираните
релси позволяват достъп до страните на пресата за поддръжка и за
други цели, които в противен случай биха били недостъпни при уст-

февруари 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2018

49

машини
ройство с фиксирано местоположение, като например матрична маса.
В практиката се използват единични или двойни подвижни опори,
като единичните подвижни опори не
позволяват предварителна настройка на следващата матрица преди
прехвърлянето и в пресата. Двойните подвижни опори изискват значително пространство от двете
страни на пресата, тъй като докато излизат от едната страна на
пресата със старата матрица, от
другата страна следващата матрица трябва да навлезе в работното
пространство.
Ако пространствените ограничения не позволяват това, може да се
използва T-образна конфигурация на
подвижните опори, която да позволява и двете опори да използват
една и съща страна на пресата. Това
обаче е най-скъпото решение, тъй
като са необходими допълнителни
приспособления за повдигане, задвижване и фиксирани релси.
Плъзгачът трябва да включва автоматични подвижни скоби, напълно
интегрирани с главната система за
управление на пресата, за да се улеснят бързите смени на матриците.
Ръчните скоби обикновено са дос-
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татъчни за затягане на долната
половина на матрицата, тъй като
те могат да бъдат отстранени с
по-бавно темпо по време на предварителната настройка, след като е
била извършена смяна на матрицата.
Системите за бързо съединяване
с връзка от много куплунги позволяват бързото прекъсване и свързване
на линиите, необходими за пресоването, включително охлаждането и
спомагателните устройства. Те
трябва да бъдат прекъснати преди
изваждането на матрицата от пресата. Независимо каква е избраната
опция за трансфер е важно тя да
включва предварителна настройка,
което значително намалява времето
за престой между смените на матриците.

Безопасност на
персонала
Защитните прегради и вратите,
с които са снабдени линиите за горещо щамповане, трябва да бъдат
интегрирани с пресата, за да се гарантира, че тя няма да работи, ако
персоналът е в опасна позиция.
Пресата трябва да разполага с
устройство за заключване на плъзга-

ча, за да може той да бъде фиксиран
в напълно отворено положение при
смяна на матриците и дейности по
поддръжка. Блокировките, свързани с
предпазното реле на пресата, трябва да се използват всеки път, когато персоналът ще работи в работната зона на пресата по някаква
причина.
Могат да се осигурят странични
ролкови врати за допълнително ограничаване на достъпа до пресата,
докато тя работи. По желание, опционални светлинни завеси могат
също да се поставят отстрани на
пресата, за да се предпази персоналът от движение на пресата, докато вратите са отворени за смяна
на матрици и поддръжка.
Препоръчително е да се осигурят
още платформа за достъп и корпус
за хидравличния модул, монтиран на
пресата, за да са защитени техниците, когато се качват до върха на
пресата за извършване на дейности
по поддръжка и обслужване на машината. Предпазното съоръжение трябва да включва стeпенки или стълба
за достъп до платформата. Подпружинен люк отгоре не би позволил на
персонала случайно да пропадне през
отвора.
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Машини, оборудване
и материали за
опаковане на консерви
и бутилки
П

акетирането в хранително-вкусовата промишленост (ХВП) и производството на напитки е многоетапен процес, чиято цел е продуктът
да стигне от производителя до крайния потребител. Опаковъчните дейности включват първично пакетиране (поставяне на единична доза/порция от продукта в основната му опаковка), вторично пакетиране (групиране на първичните опаковки в стекове, кашони, картонени подложки или
тавички, опаковани с термосвиваемо
фолио и т. н.), както и третично или
транспортно пакетиране (обединяване на стековете, кашоните и другите вторични опаковки в големи контейнери и палети, които позволяват
консолидиране и обезопасяване на
товара и натоварването му в транспортните превозни средства).
При вторичното и третично опаковане се използват широк набор от
материали с различни функции и предимства, както и богата гама специализирани машини и оборудване,
разработени да обезпечат всяка отделна операция и етап в този комплексен и критично важен в рамките
на жизнения цикъл на продуктите
процес.

Функции на опаковките в
ХВП и в производството
на напитки
Опаковките за храни и напитки
изпълняват няколко основни функции.
Първичната им цел е да сведат до
минимум предаването на топлинна и
светлинна енергия към продукта, да
предотвратят преминаването на
газове отвън навътре, да го защитят
от досег с кислорода във въздуха и от
навлизане на водна пара, прах и други
замърсители. Опаковките целят и да
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предпазят продукта от физическо
увреждане, породено от външни сили,
вибрации, електростатичен разряд
или налягане. Вторичната им функция
е да улеснят дистрибуцията на продукта от производителя към крайния
потребител. В този смисъл опаковките трябва да позволяват удобно,
лесно и безопасно транспортиране на
продуктите, включително товароразтоварни дейности. Те са и средство за идентификация на продукта
– както носител на необходимата за
потребителя информация, така и на
специфичната кодова система, която
прави възможна неговата проследимост. Опаковката е и основен инструмент на маркетинга и рекламата,
като служи за формиране на идентичността на марките и спомага за
тяхното разпознаване и различаване.

Използвани машини и
оборудване
В процеса по вторично пакетиране на консерви, кенове и бутилки се
използват както отделни машини,
така и цялостни линии от опаковъч-

ни машини, специално проектирани за
този етап от жизнения цикъл на продуктите. Гамата от налично на пазара оборудване е изключително широка и включва: термофолиращи машини; палетизатори; полуавтоматични
и автоматични машини за запечатване и опаковане на кашони с тиксо,
лента или фолио; машини за опаковане на палети с фолио; машини за подреждане на пакети в палети; клипс и
други типове машини за запечатване; хоризонтални и вертикални дозиращи и пакетиращи машини; конвейери и транспортни линии; чембер
машини (за опаковане с пластмасова
чембер лента); термоформовъчни
машини; картонир машини (за разгъване, оформяне на кутия, поставяне в нея на продукта и затваряне на
кутията); ръкавни опаковъчни и увиващи машини; изсушители; термо
тунели; каруселни машини принтери;
етикетиращи машини и др.
Транспортирането на продуктите и опаковките между отделните
етапи на опаковъчната линията се
извършва от хоризонтални или вер-
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отговарят за придвижването му.
Обикновено този тип машини се
настройват да запечатват кашони
с определена височина, като смяната с кашони или кутии с друга височина изисква бърза и лесна пренастройка. Съществуват и модели, които могат да запечатват последователно кашони с различна големина,
като запечатващото устройство
автоматично се нагажда на необходимата височина при навлизането на
всеки следващ кашон в машината.
Недостатък на тези модели е, че са
доста по-бавни от първите.
Машините за запечатване на
ръбове облепват и четирите ръба на
картонените кутии след поставянето на първоначалната запечатваща
централна лента. Тези машини също
са достъпни в полуавтоматични и
автоматични версии и са предназначени за специфични приложения, при
които опакованите продукти изискват допълнителна защита.
тикални конвейери. Най-съвременните технологии в областта разполагат с последно поколение средства
за автоматизация, честотни задвижвания, мотор-редуктори, електронни системи и иновативни технологии за управление на задвижването, предварително програмирани
софтуерни модули и др.
Използването на палетизатори и
опаковъчни машини включва движения с високи скорости и ускорения и
многобройни оси на пространствено преместване. За да се гарантира,
че по време на процеса бутилките,
кеновете и консервите са максимално обезопасени, съвременните системи използват динамични технологии
за сервозадвижване. В комбинация със
съответните контролери и софтуер тези технологии осигуряват точно движение и позициониране.

Запечатващи машини
Машините за запечатване на кашони са сред най-използваното в
бранша оборудване. Те могат да са
автоматични или полуавтоматични.
При последните оператор затваря
кашона, преди да го подаде към машината за запечатване. Кашонът се
придвижва по транспортна лента,
докато машината облепва само горната или долната му част или и двете едновременно със залепваща лента. Автоматичните машини извършват същата операция, но сами
затварят горния капак на кашона и
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Ръкавни опаковъчни и
увиващи машини
Ръкавните машини са алтернатива на опаковането в кутии, като
вместо в твърда картонена опаковка бутилките, консервите или кеновете се опаковат в широк пръстен
от термосвиваемо фолио. Готовите
пакети се придвижват в специални
термо тунели, в които фолиото се
свива и обгръща плътно контейнерите, за да им придаде стабилността
и устойчивостта на твърда опаковка. Популярно приложение на тази
технология са стековете с минерална вода и безалкохолни напитки. Особеност на този вид опаковка са двата отвора, които остават от двете страни на опакования стек. Те се
оказват удобно естествено приспособление за захващане на стека при
товаро-разтоварни дейности.
Хибриден вариант на опаковането
в кашони и ръкавното опаковане с
термосвиваемо фолио е комбинацията от картонена подложка и фолио.
Тук опаковъчната конструкция е
създадена да осигурява по-стабилна
опора от варианта само с фолио, но
да използва по-малко картон от опаковането в кашон, както и по-плътно
да притисне отделните бутилки или
консерви една към друга.

Машини за пакетиране,
формиране и запечатване
на кашони
Машините за автоматично формиране на кашони придават обемна

форма на картонената кутия от
плоска заготовка, а след това запечатват дъното на готовия кашон
със залепваща лента или горещо
течно лепило. Тези машини често се
използват в комбинация с машини за
автоматично запечатване на горната част на кашона. Възможни са хоризонтални и вертикални версии на
машините за формиране в зависимост от особеностите на продукта, който се поставя в кашона.
Машините за пакетиране в кашони са достъпни в широка гама от
модели според стоките, които се
опаковат, като отново са налични
в хоризонтално или вертикално изпълнение, както и с роботизирано
управление. Част от продуктите,
които подлежат на автоматично
пакетиране в кашони, са: бутилки,
консерви, черна и бяла техника и др.

Палетизиращо
оборудване
Следващата стъпка след пакетирането на индивидуалните опаковки
в групови е автоматичното им уедряване чрез палетизиране с цел полесно, удобно и безопасно натоварване и транспортиране. На пазара се
предлагат богата гама палетизатори за всякакви приложения, включително за малки обекти, за складови
и логистични цели, както и роботизирани модели. Освен складови единици и опаковки с правилна геометрична форма и твърда структура
като кашони и картонени кутии,
палетизаторите могат да опаковат
и меки, гъвкави и с произволна форма
пакети и обекти.
Машините за увиване на готовите палети със стреч фолио са последният етап от опаковъчния процес.
Те могат да бъдат отново полуавтоматични или автоматични, като
са налични множество различни конфигурации в зависимост от приложението. Освен обикновени еднофункционални машини за увиване, на пазара могат да се намерят и комплексни палетизиращи системи, които
разполагат с възможности за автоматично позициониране, маркиране,
опаковане и транспортиране на палетите до крайната им дестинация
преди натоварване.
Възможен е избор на модели,
включващи въртящи се долни платформи за подреждане на палети, подвижни рамена за подаване на опакованите единици от горе надолу, движещи се в орбита около палета устройства за увиване с фолио и др.
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машини
Вторично и третично
пакетиране
Вторичното пакетиране на консерви, метални кенове за напитки и
бутилки в повечето комбинирани
производствено-опаковъчни линии
започва с поставянето на етикет
върху напълнения и затворен/запечатан контейнер на съответната напитка или хранителен продукт. В
процеса на етикетиране се използват комплексни системи за машинно зрение, които проверяват дали
всеки етикет върху контейнерите е
с необходимите вид, позиция и ориентация, както и съответните системи за отпечатване на кодова маркировка за дата/партида на продукта върху всяка опаковка. На следващия етап индивидуалните контейнери – кенове, бутилки и консерви, се
групират в желаната бройка (стандартно по 6, 10, 12 и т. н.) и се поставят в картонени кутии, кашони,
каси, подложки и табли или просто
се опаковат заедно с термосвиваемо фолио. Специални системи следят
дали всяка вторична опаковка
съдържа необходимия брой продукти
и дали е запечатана достатъчно
добре.
Вторичното и третично пакети-
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ране на кенове, бутилки и консерви е
особено взискателно приложение с
оглед на необходимостта да се осигури адекватно укрепване и обезопасяване на индивидуалните продукти
в рамките на груповата опаковка.
Дизайнът на средствата за вторично и третично пакетиране (кашони,
биг-бегове, палети и т. н.) е от съществено значение за сигурността на
продуктите по време на товаро-разтоварните дейности и транспортирането. Препоръчително е той да
бъде съобразен с конкретния вид изделие и опаковка, които се пакетират и групират. За допълнително
външно укрепване на груповите опаковки обикновено се използват
стреч фолио, различни опаковъчни
ленти, мрежи и т.н.
Целта на вторичните и третични опаковки е да подсигурят стабилното палетизиране на продуктите
без да допуснат тяхното смачкване,
деформиране, чупене или повреждане,
както и да ги защитят от навлизане на влага и прах.
Консервите и кеновете традиционно се групират в няколко варианта на вторични опаковки: пакети по
6 (или друга бройка) в термосвиваемо фолио без допълнителни укрепва-

щи средства; в картонени подложки,
тавички или подноси, опаковани с
термосвиваемо фолио. Стъклените
бутилки вторично се опаковат основно в: стекове с термосвиваемо
фолио без допълнителни укрепващи
средства; в отворени (с отвори за
капачките или отворени отстрани)
или затворени картонени кутии; в
кашони; в картонени подложки, тавички или подноси, опаковани с термосвиваемо фолио и с картонена
обвивка. Пластмасовите (PET) бутилки типично се предлагат групирани
в: стекове с термосвиваемо фолио;
в картонени подложки, тавички или
подноси със или без термосвиваемо
фолио. Рециклируемите бутилки,
предназначени за връщане (например
бирените бутилки от 0,330 и 0,500
л), по традиция вторично се групират в каси.

Избор на материали за
вторични опаковки
Изборът на материал за вторично опаковане на консерви, кенове и
бутилки е от основно значение за
сигурността и функционалността
на опаковката в конкретното приложение. Производителите вземат
предвид всички аспекти на използ-
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машини
удароустойчивост на опаковката;
могат да бъдат лесно декорирани,
върху тях може да се отпечатват
информация и изображения, да се поставят етикети и др.; пластмасите
могат да бъдат запечатвани чрез
загряване.
Някои от широко използваните
полимери в пакетиращата индустрия са: полиетилен (PE), полиетилен
с ниска плътност (LDPE), полиетилен
с висока плътност (HDPE), линеен
полиетилен с ниска плътност
(LLDPE), полипропилен (PP), полиетилен терефталат (PET), поливинилхлорид (PVC), поливинилиден хлорид
(PVDC), полистирол (PS) и др.

Хартия и картон
ването на даден материал в отделните етапи на жизнения цикъл на
продукта и веригата на доставките - нормативните изисквания, цената на материалите, необходимите производствени методи и оборудване, транспортните особености, възможностите за депониране
и/или рециклиране на материала и
др.
С нарастващия фокус върху опазването на околната среда и „зелените“ решения, все повече производители намаляват количеството не
само на материалите, използвани за
първичните, но и в производството
на вторични опаковки за продуктите. Това се постига чрез специални
инженерни технологии и методи,
осигуряващи достатъчна здравина
на по-тънки от стандартните опаковки. Вместо кутии и кашони, все
по-често се използват само картонени подложки, опаковани с термосвиваемо фолио. Позитивите от
намаляването на материалите във
вторичните опаковки са много: помалко тегло, по-малко генерирани
отпадъци, повече пространство в
складовете.
В съвременните модерни фабрики
от ХВП и бутилиращата промишленост консервите, кеновете и бутилките се опаковат от високоскоростно автоматизирано оборудване.
Ето защо използваните за вторични опаковки материали е необходимо да отговарят и на някои допълнителни технически изисквания: достатъчна якост на опън, за да се предотврати прекалено разтягане или
счупване (или малка такава, за да
позволи необходимата деформация);
омекване или разтапяне при загряване, за да се осигури ефективно запе-
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чатване; съответната термоустойчивост, за да се предотврати нежелано деформиране или други повреди
по време на запечатващата операция; здравина, гъвкавост, пластичност, за да се придаде желаната
форма на опаковката чрез съответната формовъчна операция; нисък
коефициент на триене (плъзгавост),
за да позволи на материалите да
преминават през статични части на
машината или липса на такава, за да
могат материалите да бъдат захванати здраво или да бъдат подредени
и др.

Пластмаси
Пластмасите са най-използваният
в опаковъчната промишленост материал, включително и при вторичното опаковане – под формата на
термосвиваемо или стреч фолио –
ръчно и машинно, мрежи, найлонови
торби и опаковки, пликове, бегове,
чували и др.
За съжаление, с оглед на екологичните съображения, пластмасата е и
най-вредният за околната среда материал. Факторите в полза на пластмасовите опаковки пред алтернативните материали са: тяхното
малко тегло, здравината им, както
и лесните и евтини производствени
методи. Пластмасите могат да
бъдат използвани както самостоятелно, така и в комбинация с други
материали. Допълнителни предимства на пластмасите в опаковъчната индустрия са следните факти: от
тях лесно могат да бъдат произведени всякакви форми; от тях могат
да бъдат произведени както твърди
опаковки (например каси), така и
гъвкави такива (фолиа, чували и др.);
пластмасите могат да осигурят

Хартията и картонът също широко се използват в опаковъчната
промишленост поради ниската им
цена, възможността лесно да бъдат
декорирани и от тях да бъдат произвеждани опаковки с устойчива
форма. Индустриалната хартия, от
която се правят опаковки, е произведена предимно от целулозни влакна от дървен материал с пулп, но
може да бъде направена и от други
изходни материали като памук, слама, сизал и коноп. Всички тези варианти са рециклируеми.
Хартията и картонът се различават основно по своето тегло. Материалът с тегло, по-малко от 250
грама на квадратен метър (gsm), се
нарича хартия, а материал с тегло
около 250 г/кв. м и повече е картон.
Влакната на машинно изработената
хартия вървят успоредно на дължината на машината, която я произвежда. Тази ориентация поражда някои специфични закономерности,
важни при производството на опаковки:
l Хартията (картонът) се разкъсва
най-лесно по дължината на влакната.
l Сгъването е най-лесно по дължината на влакната.
l Издръжливостта на сгъване е найголяма напречно на влакната.
l Коравината е най-голяма, когато
се огъва напречно на влакната.
Хартията и картонът подлежат
на ламиниране, за да се увеличи якостта им или да им бъдат придадени
допълнителни бариерни свойства.
Върху хартия и картон могат да
бъдат поставени и ламинирани и
други материали, например фолио
или пластмаса, а готовата
повърхност да бъде гланцова, матова или релефна в зависимост от
функциите и приложението.
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Високопрецизни
зъбофрезови машини!
YG Tech Co., Ltd е основана през
1963 г. в Корея. Компанията се
занимава с производство на универсални фрезови машини, а впоследствие се специализира в производството на зъбофрезови машини Оборудвала е едни от най-големите корейски и международни
компании с повече от 2000 броя
зъбофрезови машини.
През 2006 г. на основата на натрупаните опит, знания и умения, Yunil създават серия HERA
- зъбофрезови машини с ЦПУ. 80%
от продукцията бива изпращана
на чуждестранни клиенти в повече от 10 страни.
Високопрецизните зъбофрезови
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машини са с подсилена структура
на тялото, което ги прави подходящи за тежък режим на работа.
Конструкцията е оптимизирана с
годините и е разработена, за да
улеснява отвеждането на стружки. Всяка машина разполага с вградено устройство за автоматично
елиминиране на луфта по ос В и
високопрецизни лагери по оси В и С.
Лесната работа с машината е
гарантирана от диалоговото програмиране и възможността за работа с две червячни фрези с различни параметри. Разнообразните
възможности за автоматично зареждане и отвеждане на детайла се
предлагат и по задание на клиента.
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YG Tech Co., Ltd предлага проектиране и изработване на необходимата екипировка за производство
на всякакъв вид зъбни колела за
стандартни изделия или по задание
на клиента. Високопрецизните
зъбофрезови машини са с разнообразни възможности за автоматизация, зависещи изцяло от предпочитанията на клиентите.
Лазатек е дистрибутор на машините с марка YG Tech Co., Ltd за
българския пазар от 2012 г. насам.
За повече информация, запитвания
и поръчки можете да ни намерите
на нашия официален сайт или на
MachTech Expo 2018 на щанд А9,
зала 3 от 26 до 29 март.
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инструменти, материали

Особености на
материалите за 3D печат
П

рез последните пет-десет години се наблюдава стремително развитие в областта на материалите за
3D печат. Днес наличните процеси
за триизмерен печат са от съществено значение при създаването на
прототипи и крайни производствени детайли от стотици видове пластмасови и метални материали.
Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със
съответния прогрес в разработкaтa
на материали, оказа огромно влияние
върху начина, по който инженерите,
проектантите и производителите
гледат на 3D принтирането при
създаването на продукти.
Материалите в технологичните
системи за адитивно производство
се определят от технологията. Всяка технология за 3D принтиране
трансформира материала чрез
външно приложена топлина, светлина, лазери и други видове насочена
енергия. Химическите, оптичните,
механичните, топлинните или електрическите характеристики на материалите определят поведението
им при дадени условия. Като количествени показатели, тези свойства
могат да помогнат при оценяване на
ползите от един материал спрямо
друг за конкретно приложение.

Съображения при избор на
материал
Определени материали за 3D
принтиране предлагат биосъвмес-
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тимост, възможности за стерилизация, сертификати за контакт с
кожата, за липса на димна токсичност, невъзпламеняемост, химическа устойчивост или други, които
могат да бъдат критични за даден
проект. При избора на материал и
процес за триизмерно принтиране
за определен проект е важно да се
гарантира, че материалът може да
предложи тези сертификати и да
отговори на съответните изисквания.
Материалите за 3D печат се подлагат на стриктни изпитвания, за
да се тестват видовете напрежения, на които те могат да бъдат
подложени, и нивото на влияние на
околната среда, в която материалът ще бъде използван. Способността на материала да функционира
в желаното приложение зависи отчасти и от дизайна на изработвания детайл.
Материалите за 3D принтиране
често са неразделна част от съответната технология. Освен това,
всяка технология, независимо дали е
моделиране чрез наслагване (FDM),
стереолитография (SLA) или лазерно
синтероване (SLS), превъзхожда другите при създаването на определени уникални геометрични изпълнения.
При избор на материал и технология
за 3D принтиране трябва да се вземат предвид изискванията за точност на размерите, минимално време за изпълнение и дебелина на стените на конструкцията.

Свойства на
материалите
Някои от най-важните свойства
при избора на материали за 3D принтиране са якост на опън, огъване и
разкъсване, модули на еластичност
и гъвкавост, удължение, твърдост на
натиск, свиваемост, адсорбция на
влага, температура на топлинна
деформация (HDT), точка на омекване по Вика и коефициент на топлинно разширение.
Якостта на опън, устойчивостта на материала към разкъсване при
напрегнато състояние, е едно от
най-фундаменталните свойства на
един материал. Днес 3D принтирането вече е напреднало до степен,
при която е в състояние да предостави същата или дори по-висока
якост на опън в сравнение с традиционните пластмаси, формовани
чрез шприцване, като полипропилен
и ABS.
Модулът на Юнг е мярка за
твърдостта на материала под натоварване на опън – колкото по-висока е стойността му, толкова потвърд е материалът. В горния край
на скалата модулът на Юнг определя
количествено чувствителността на
материала при натоварване, което
го прави едно от първите свойства,
които трябва да бъдат изследвани
при избора на материали за всякакви
натоварени механични и структурни детайли, които се очаква да останат в геометричните си спецификации при натоварване.
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инструменти, материали
Якостта на огъване описва устойчивостта на материала на счупване
под товар. Разликата между якостта на огъване и тази на опън е във
вида на натоварването. При повечето пластмаси стойностите за якостта на огъване и опън са много
близки – всъщност ако материалът
е изотропен, неговата якост на огъване би била равна на якостта на
опън. Поради силните химически
връзки при 3D принтирането, детайлите, изработени чрез SLA, са изотропни.
Модулът на огъване е мярка за
твърдостта на материала по направление на огъването. Високият
модул на огъване е признак за потвърд материал. Точно като якостите на опън и огъване, модулите на
опън и огъване са тясно свързани и
обикновено не се различават в голяма степен.
Твърдостта се дефинира като
съпротивлението на материала към
промяна на постоянната му форма,
при прилагане на сила на натиск. Тъй
като ниската твърдост обикновено
означава мек материал, дефиницията
за твърдост става все по-непрактична, колкото по-мек е тестваният материал. Затова се използва
методът на Shore (или твърдостта
по Шор) – метод за тестване и дефиниране, предназначен за измерване на твърдостта (или мекотата)
на меки, гъвкави и еластични материали като каучук, еластомери и някои полимери. Високата твърдост по
Шор определя по-твърд и по-малко
гъвкав материал. Ако в списъка със
спецификации не е спомената стойност за твърдостта, то ниският
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модул на опън също може да бъде
добър индикатор за еластичен и мек
материал.
Водна адсорбция. При нагряване
над определен температурен праг –
обикновено около 150-160°C, в присъствието на влага, много термопластични материали претърпяват
химична реакция, наречена хидролиза,
която води до накъсване на дългите
молекулни вериги в по-къси и отслабва материала. Ако термопластична
суровина с висок адсорбционен капацитет е изложена на влажност преди 3D принтиране или леене под налягане, при процеса протича хидролиза, която води до влошено качество на крайния детайл.
Докато формованите чрез шприцване пластмаси (ABS, найлон, полипропилен) са термопластични, то
SLA фотополимерните смоли са термореактивни материали – те се
обработват със светлинен източник
вместо да се разтопяват и застиват във форма и остават в постоянно твърдо състояние след обработката. В резултат на това те не
са податливи на отрицателните
ефекти от хидролизата.
Температурата на топлинна деформация (HDT) представлява температурата, при която материалът
започва да се деформира при специфично натоварване. Висока HDT е желателна при приложения с високи температури, като например корпуси и
закрепващи елементи за нагревателни елементи и компоненти, които
влизат в контакт с горещи течности или газове, както и инструментална екипировка за шприцформи, флуидни съединители, клапани и дюзи.
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Точката на омекване по Вика отразява изменението на механичните
свойства на материала под влияние
на топлина. Обикновено се използва
за определяне на горната температурна граница за непрекъснато използване на материал при приложение с повишена работна температура, която като правило трябва да
бъде 15°C под точката на омекване
по Вика.
Коефициентът на термично разширение е полезен индикатор за прогнозиране и количествено определяне на начина, по който материалът
променя формата си в отговор на
измененията в температурата. Положителният коефициент на термично разширение показва, че материалът се разширява с повишаваща
се температура.
При работа с термопластични
материали, било то чрез шприцване
или 3D принтиране, трябва да се
отчете топлинното разширение на
материала, за да се получи желаната
форма, след като детайлът се охлади. За да се предотвратят топлинни
явления като свиване и усукване например, които са основни ограничения
в постигането на геометрична точност чрез технологиите за триизмерно принтиране като SLS и FDM, е
препоръчително при избора на материал да се вземе предвид коефициентът на топлинно разширение.
При термореактивните технологии за 3D принтиране, като SLA,
обикновено не се наблюдават топлинни изкривявания, което ги прави
отличен избор за детайли, изискващи висока точност на размерите и
формата.
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измервателна техника

Тенденции
в мултисензорните
измервания - част I
П

ри избора на системи и уреди
за автоматични прецизни измервания специалистите търсят баланс
между три критерия – точност на
измерването, бързодействие и разходи за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. Навлизането на измерванията с
мултисензорни датчици през последните десетилетия, както и повишаването на качеството им, дава подобри възможности по отношение и
на трите критерия. За да бъде експлоатацията им възможно най-ефективна, е добре да се проучи пазарното предлагане и да се избере решението, което обещава най-съществени ползи с оглед на конкретните цели
и условия.

Мултисензорни
измервателни датчици
Във всяко измервателно устройство има поне един чувствителен
елемент. Това е пробникът или детекторът, който снема първичните,
сурови данни за обекта на измерване, въз основа на които впоследствие се извършва самото измерване. Чувствителните елементи,
съответно и датчиците, биват контактни и безконтактни. Датчик,
който упражнява какъвто и да е натиск върху обекта – като познатите допиращи се пробници или сонди,
е контактен датчик.
Безконтактните датчици не се
докосват до измервания обект. Системите за видеоизмервания например използват камери, които визуализират обекта, а измерването се
извършва въз основа на изображението. Лазерните скенери измерват
посредством оптична система и
детектори, които улавят отразения
от повърхността на обекта лазерен
лъч.
Напоследък в практиката се изпол-
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зват все повече микропробници от
ново поколение, които работят на
основата на иновативни технологии
и предлагат разширени възможности. При тях се комбинират контактни и безконтактни методи. Именно такова съчетание на няколко различни чувствителни елемента, събиращи сурови данни и по трите направления в пространството, прави
един измервателен датчик мултисензорен.

Предимства на
мултисензорните
датчици
Всеки от двата метода за измерване – контактен или оптичен, има
своите предимства. Налице са и
множество приложения в измервателната техника, за които се изисква използването само на един от
тях. Но има и много случаи, в които
съчетаването на двата допълващи
се взаимно метода може да даде поточни изходни данни, отколкото ако
се прилага всеки от тях поотделно.
За специални цели може да се добави
и трети вид измерване с различна

технология – лазер или „бяла светлина“. И макар че всички тези измервателни операции могат да се извършват и от отделни датчици,
един мултифункционален уред би
премахнал необходимостта от преместване на измерваните детайли,
което ускорява производствения
процес и намалява разходите за
труд. Освен това, един мултисензорен уред може да се окаже по-изгоден в ценови план от няколко конвенционални прибора, което намалява и
разходите за оборудване. В зависимост от това какви измервателни
операции трябва да се извършват,
мултисензорни и еднофункционални
уреди могат да се използват заедно
и така да се тества в реални условия кое от двете решения е най-ефективно с оглед на конкретното приложение.

Особености на
контактните и
безконтактните методи
При измерванията по оптичен
метод може да се събира много бързо
голям обем от данни и могат да се
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измервателна техника
обработват твърде малки или пък
твърде фини детайли, спрямо които
не може да се приложи контактният метод. Но както е и при изображенията, измерванията по визуален
път „сбиват“ видяното в две измерения. Затова и те дават много
добри резултати, когато трябва да
се мери в равнина, по две оси, обикновено по X и по Y, да се отчита къде
свършват ръбове и се преминава към
равнина на друго ниво или къде се
допират ръбовете на две повърхности. Но тези методи не са подходящи за измерване на обекти, в които
има преходи в третото направление
– обикновено по оста Z, по плавни
контури. И макар че при оптичния
метод може да се „надниква“ и в
отвори, той все пак е ограничен до
зоната на пряката видимост.
Контактните измервания могат
да се прилагат и по трите направления в пространството, включително и по гладки криви по оста Z, и не
се ограничават само до зоната на
пряката видимост. Могат да се извършват във вътрешността на
отвори, по повърхността на стени,
сондите на съответните датчици
могат да достигат странично до
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вертикални повърхнини и да събират
данни, които по визуалните методи
няма как да се съберат. Но контактните измервания се ограничават от
физическия обхват на измервателните сонди. Количеството на събираните сурови данни зависи от начина
на контакт. При устройствата с
отчитане при допир първо сондата
се допира, следва отчет, после сондата се вдига, премества и следва
повторение. Така, в един даден момент се прави отчет само в една
точка. Сканиращите устройства се
плъзгат по повърхността на обекта
и събират отчети от стотици или
дори хиляди точки, докато се движат. Те са както по-бързи, така и
дават много по-подробна информация. Мултисензорните датчици съчетават силните страни и на двата
метода за измерване – оптичния/
визуалния и контактния.

Оптимизиране на
измерванията по визуален
метод
Увеличението, което дава оптичната система, е много важен фактор
за точността на измерванията по
визуален метод. Колкото по-широк е
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зрителният ъгъл, толкова по-голяма
площ може бързо да се покрие. Аналогично, при по-голям коефициент на
увеличение могат да се „разглеждат“
и измерват с по-голяма точност
малки обекти или по-фини елементи.
По-голямото увеличение ще стесни
и фокусира зрителното поле, при
което ще се елиминират несъществени околни детайли.
Друг важен фактор за точността
на измерванията по визуален метод
е ъгълът, под който оптичната система „гледа“ към измервания елемент. Обикновените лещи събират
образи от конусообразната пространствена зона пред тях. При
това, истинско изображение се добива само за обектите, разположени по централната линия на тази
зона. Всички останали обекти, разположени по-встрани, се „гледат“ под
някакъв ъгъл и поради това изображенията им се изкривяват. Телецентричните лещи, които наблюдават
всичко в зрителното си поле челно и
съответно без изкривяване, съществено подобряват точността на
измерванията.
(продължава в следващ брой)

63

автоматизация

Lights-out
производство
Д

окато пазарните анализатори
спорят в прогнозите си дали фабриките на бъдещето ще са напълно автоматизирани или човекът ще запази ключовата си роля в индустрията, все повече процеси и приложения
се изпълняват с минимална човешка
намеса. В много реални съвременни
предприятия навлиза концепцията за
т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори
цели фабрики, които функционират
непрекъснато без нужда от хора,
които да координират операциите
или да вземат решения. И макар
същинските lights-out заводи, в които не работи нито един човек, все
още да са рядкост, приложенията на
автономни и колаборативни роботи
в практиката прогресивно нарастват, особено в трисменните производства. Сред предизвикателствата пред реалното масово внедряване на lights-out линии е необходимостта от специално проектиране на
работните зони и пространства. За
някои производства обаче очакваните ползи от прилагането на подобна стратегия биха могли да надхвърлят необходимите инвестиции.

Същност и
разновидности на
концепцията
Lights-out (в превод от англ. – „на
тъмно“ или „на изгасени лампи“) е поскоро производствена методология
или философия, отколкото специфичен процес или технология. Напълно
автоматизираните фабрики от
този тип не изискват никакво
присъствие на хора на място. Тъй
като роботите не се нуждаят от
светлина, за да работят, производството може да се осъществява
пълноценно и напълно функционално
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и „на тъмно“. Ето защо наименованието на концепцията е абсолютно
буквално. Освен без осветление, роботите могат да вършат задачите
си и без други енергоемки услуги като
отопление, вентилация и климатизация, необходими за осигуряване на
подходящ микроклимат за хората в
производствените помещения. Така
сред основните ползи от lights-out
методологията се нареждат значителните икономии на енергия.
В практиката се срещат доста
„почти“ lights-out фабрики, при които
оборудването и производствените
линии са способни да работят сами,
но все пак изискват някаква форма
на взаимодействие с хора с определена регулярност, например посещение на техник или инженерен екип.
Същинската lights-out концепция обаче се отнася изключително за производства, в които машините са си
напълно самодостатъчни.
С нарастването на достъпността на средствата за автоматизация и на технологиите, необходими
за изграждане на lights-out производ-

ството, много големи индустриални
компании се възползват от възможностите на тази философия. По този
начин те се стремят да оползотворяват времето между отделните
смени на работниците, обедните им
почивки или изцяло неработните дни.
Тази практика възниква в отговор на
нарастващото търсене на индустриална продукция в редица интензивни производства и помага на предприятията да увеличат производствения си капацитет без допълнителни инвестиции в трудова сила.
Статистиките сочат, че са все повече съвременните фабрики, които
се оборудват с линии за lights-out
производство, макар да са единици
сред тях функциониращите напълно
автономно.

История
Въпреки че наименованието на концепцията е напълно буквално, изпълнението й не би могло да се осъществи
в съвсем буквален смисъл без човешка намеса. Не е възможно само внедряване на роботите, настройване на
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производствените линии, тяхното
въвеждане в експлоатация и абсолютното им изоставяне в последствие.
Lights-out методологията изисква внимателно планиране, опитни проектанти, програмисти, екипи по обслужването и поддръжката в изправност и др. Ето защо роботите от
ново поколение, разработени за приложения и в lights-out производства, са
създадени да работят с хората, а не
вместо тях. Това позволява на компаниите да оптимизират работните
процеси, натоварвайки роботите с
мръсните, опасни тежки и повторяеми операции и измествайки човешкия
фактор към по-отговорни и креативни дейности.
Самата концепция за изцяло автоматизирани фабрики, колкото и футуристично да звучи дори днес,
всъщност никак не е нова. Първите
й следи могат да бъдат открити
още в научнофантастичните новели от средата на миналия век.
Първите опити на практика за
фабрики „на тъмно“ са още през 80те години на XX в. в Япония, където
много компании се съсредоточават
върху ползите от роботите и автоматизацията в производството,
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чрез които да компенсират високите разходи за човешки труд. По това
време пазарните анализатори започват със смелите прогнози, че
„тъмните“ фабрики ще стават все
по-масово явление с увеличаването
на недостига на квалифициран персонал в много индустриални области
и с напредъка на технологиите.
Макар стриктното приложение
на концепцията все още да е предизвикателство за много предприятия,
намаляването на броя на заетите с
по-прости дейности служители в
индустрията (например намаляването на броя на операторите на оборудване от един на всяка машина до
един на няколко еднотипни машини)
води до съществена оптимизация на
труда и работния процес.

Предимства и
предизвикателства
Lights-out производството носи
няколко съществени ползи за предприятията, които се проявяват както в оперативната им дейност,
така и в дългосрочен, стратегически план. Сред тях са добавената продуктивност, минималното влияние
на цената на труда, намаляването

на необходимата работна сила, енергийната, ресурсна и икономическа
ефективност. Така компаниите могат да се фокусират върху наемането на по-малък брой висококвалифицирани и профилирани служители,
чиито умения, знания и качества да
използват максимално в по-отговорни и креативни задачи.
От бизнес перспектива, lights-out
производството позволява значително намаляване на оперативните
разходи след първоначално високи
капиталови вложения. При него отпадат: заплащането за труд, много
разходи, свързани с организацията на
труда и работните пространства,
както и загубите, причинени от човешка грешка. Ако тази методология се приложи към неподходящ тип
производство обаче, тя може да
донесе повече проблеми, отколкото
ползи. Без наличието на координатори на дейностите на място, внезапни повреди в машините и оборудването биха могли да доведат до
продължителни прекъсвания на производството и свързаните с това
финансови загуби в много цехове и
фабрики.
И макар за разлика от хората,
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машините да могат да поемат непрекъснато работно натоварване,
въвеждането им в lights-out режим
трябва да се планира внимателно.
Lights-out производствените линии е препоръчително да се проектират така, че първоначалната цена на
оборудването да е съобразена с очаквания период на възвръщане на инвестицията, както и с потенциалните
икономии на разходи за труд, енергия, предотвратени загуби и скрап,
както и сведени до минимум производствени прекъсвания. В общия случай, ако необходимата инвестиция
надхвърля примерен двугодишен период на възвръщаемост, то не е препоръчително тя да се изпълнява.
Предизвикателство при внедряването на lights-out линии представляват производствените приложения,
при които има големи вариации в
продуктовата програма и ефективното им стопроцентово автоматизиране е трудно. В такива сценарии
по-често се подхожда към частична
автоматизация, вместо към изцяло
lights-out оборудване и организиране
на линията. От ключово значение е
да се определи кои процеси са найподходящи за автоматизация и могат да генерират най-висока
възвръщаемост на инвестициите.
Автоматизацията е особено атрактивна в приложения, при които
ръчното взаимодействие с материалите или продуктите може да доведе до проблеми, свързани с качеството или безопасността, или в
ситуации, при които работникът
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просто не може да работи с темпото на машината.

Мотиви за преход към
lights-out производство
Много са причините, които биха
подтикнали един индустриален производител да подходи към lights-out
организация на работата си. Сред
тях са: по-високо качество на продукцията, по-високи производствени
темпове, повишаване на безопасността за работниците и др. Все повече изцяло автоматизирани линии се
внедряват в тежки и опасни за човека промишлени среди, в които характерът на работата е свързан с рискове за здравето и живота на служителите. Друг често срещан мотив
за пълно автоматизиране на производството сред компаниите е недостигът на квалифицирана работна
ръка за дадени ключови длъжности и
приложения. Особено сложен е процесът по намиране и привличане на
качествени кадри в малките и средни индустриални предприятия, които
формират голяма част от производствената база в световен мащаб.
Компаниите, които до голяма
степен са автоматизирали операциите си, получават по-голяма производителност за сметка на по-малки
разходи за поддържането й. Диференцирането на роботите от хората
служители и разпределянето им в
различни работни локации допълнително намалява транспортните,
логистичните и други свързани с
движението на хора и материали в

производствената мрежа разходи.
На практика преместването на хората в други съоръжения означава
организиране на по-малки по площ и
повече на брой работни клетки на
едно и също пространство в цеха.
Така се постига повишена производителност без разходи за труд, осветление и ОВК.
Важно е да се отбележи обаче, че
lights-out концепцията е подходяща
само за производствени процеси,
които са проверени, стабилни и надеждни. Новопроектирани производствени линии не е препоръчително
да бъдат директно въвеждани в
lights-out режим, тъй като е възможно да възникнат проблеми от различен тип. Освен това lights-out производството не е подходящо за предприятия с прекалено широк производствен асортимент, тъй като за тях
ще е предизвикателство във времеви и финансов аспект да тестват
дали всеки процес по производството на даден продукт може да се изпълнява lights-out или ще изисква контрол от страна на човека. За да
улеснят етапите на тестване работата на производствените линии в
lights-out режим и да елиминират необходимостта от физическото им
изпробване чрез виртуална симулация, се разработват специални софтуерни инструменти, насочени
конкретно към този бранш.

Мрежови аспекти на
lights-out производството
С прехода към следващото поколение автоматизирани производствени технологии експертите
очакват и изместване на по-опростеното и спорадично мрежово
свързване между отделните елементи на производствените системи
към повсеместна свързаност, повишена отчетност и усъвършенстван
обмен на информация между системите. Това ще доведе и до по-добри
възможности за реакция и по-адекватни действия при локализиране и
отстраняване на даден проблем от
страна на самите машини. Те ще
бъдат и все по-често натоварвани
със задачата да осъществяват непрекъснат автомониторинг. С повишаването на комплексността и функционалността на производствените системи, машините ще използват събраните данни от процесите,
за да се самообучават как да станат по-ефективни, как по-бързо и надеждно да отстраняват неизправ-
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териали, които са с вградени функции
за безопасност и навигация. Тези усъвършенствани версии постепенно
изместват традиционните автоматично насочващи се превозни средства, които изискват маркери и кабели на пода, системи за машинно
зрение, сензори, магнитно или лазерно насочване за навигация.

Lights-out производство
и IoT

ности и как да бъдат по-продуктивни в дългосрочен план – всичко това
без човешка намеса. Все по-свързаното производство ще позволи повишена безопасност, скорост и прецизност в работата на машините,
което от своя страна би трябвало
да позволи и все повече безпроблемни внедрявания на lights-out технологии.
Една от основните ползи, които
носи lights-out методологията, е
именно мрежовата организация на
производството. Машините събират и отчитат информация на всяка стъпка, като свързват всеки аспект на производството във фабриката с останалите. На практика
хората не биха могли да правят това
в подобен мащаб без допълнителни
средства. Много сектори в сферата
на технологиите станаха свидетели на появата и налагането на т. нар.
отзивчив дизайн (responsive design).
Все повече подобни технологии намират приложение и в производствения сектор. Мрежата в автоматизирана фабрика не само може да докладва ефективно, но и да действа в
отговор. Така машините стават
интуитивни автори на решения, а не
само техни изпълнители.
Преходът към lights-out производство е постепенен процес, съставен
от множество отделни стъпки. За
много предприятия важна такава
стъпка е организацията на стандартизирана мрежова архитектура в
производствените системи, чрез
която отделните машини, роботи и
оборудване могат да комуникират
помежду си.
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Подходящи приложения
Има много процеси и операции във
фабриките, които подлежат на пълно
автоматизиране по изискванията на
lights-out методологията. Такива са
редица приложения в химическата и
фармацевтичната промишленост,
при които елиминирането на човешките грешки е сериозен проблем.
Друго популярно приложение на
напълно автоматизирани системи,
които могат да работят без човешка намеса, са складовете, логистичните бази и центровете за дистрибуция. Препоръчително е пълното
автоматизиране на операциите и в
множество производства, в които
се работи с прахови, лесновъзпламеними и други материали, създаващи
риск от пожар или експлозия на работното място. Все по-автоматизирани са и подходите във визуалната
инспекция, където контролът на качеството се изпълнява от софтуерни платформи и системи за машинно зрение, като човекът запазва
единствено функцията на финален
контролен фактор.
Експертите в бранша прогнозират, че в бъдеще ще нарастват приложенията на lights-out методологията в соларния сектор, автомобилостроенето, производството на медицински изделия, електрониката и други отрасли, в които предприятията
напълно ще автоматизират все поголеми дялове от производствата си.
Сред тенденциите, свързани с този
преход, е навлизането в индустриалната автоматизация на т.нар. автоматизирани интелигентни превозни
средства за транспортиране на ма-

С нарастващата свързаност и все
по-многобройните приложения на
Internet of Things технологиите в
индустрията, производителите се
ориентират към подбора на нов тип
кадри – служители, които имат интерес да оптимизират работните
процеси, а не такива, които просто
и машинално изпълняват повторяеми задачи. IoT решенията вече са
неизменна част от средствата за
индустриална автоматизация, както
и от платформите за откриване и
регистриране на неизправности и
повреди в производствените системи. Все по-достъпните в ценови план
сензори и облачни услуги повишават
броя на IoT внедряванията сред индустриалните производители, които
искат да повишат надеждността,
скоростта и интелигентността на
оборудването си. Този преход безспорно създава все повече условия за
внедряване и на lights-out технологии,
които използват за база повсеместната свързаност на производствените системи във фабриките.
Създаването на lights-out фабрика
само по себе си обаче е сложна задача, която изисква осигуряването на
автоматизирани решения за преодоляването на някои традиционни предизвикателства в индустриалното
производство. Такива са: надеждността на оборудването, настройката
и работата на металообработващите машини, мениджмънтът на
стружкоотвеждането и охлаждането при машинната обработка, боравенето с материали, зареждането и
разтоварването на компоненти в/
от обработващите машини и центри, управлението на системите за
роботизирано обслужване на индустриалното оборудване, планирането
и инициирането на прогнозна и регулярна поддръжка, отдалеченият мониторинг и контрол и др. Всички
тези задачи могат да бъдат улеснени с помощта на съвременните IoTопосредствани производствени технологии, убедени са експертите.
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Bluetooth/Wi-Fi ìîáèëíè
ïðèíòåðè îò SEIKO Instruments

Êîìåò Åëåêòðîíèêñ ïðåäñòàâÿ èçêëþ÷èòåëíî êîìïàêòíèòå 2 è 4- èí÷îâè ìîáèëíè òåðìàëíè ïðèíòåðè MPB20 è MP-A40.
Òàçè ñåðèÿ ìîáèëíè ïðèíòåðè å
ïðåäíàçíà÷åíà çà èçïîëçâàíå â ïðîìèøëåíîñòòà è òúðãîâèÿòà íà äðåáíî, íî çàðàäè òÿõíàòà óñòîé÷èâîñò
íà ìåõàíè÷íè âúçäåéñòâèÿ òå ñà ïîäõîäÿùè ñúùî òàêà â ñêëàäîâè ïðèëîæåíèÿ, ëîãèñòèêà è êîìóíàëíè óñëóãè.
Êàòî äîïúëíåíèå êúì USB èíòåðôåéñà, ïðèíòåðèòå ïðèòåæàâàò
Bluetooth èëè Wi-Fi âðúçêà. Äðóãè âàæíè õàðàêòåðèñòèêè íà òîçè íîâè
ìîáèëíè ïðèíòåðè âêëþ÷âàò ñúâìåñòèìîñò ñ íàé-íîâèòå îïåðàöèîííè
ñèñòåìè êàòî Windows 10. SDK ñà íàëè÷íè çà iOS, Android è Windows CE
çà ìîáèëíè ðåøåíèÿ. Êîìïëåêòúò íà ïðèíòåðèòå âêëþ÷âà áàòåðèÿ, USB
êàáåë, ðåìúê çà êîëàí è òåñòîâà ðîëêà ñ òåðìàëíà ëåíòà.
Îñíîâíè òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè
l Èçäúðæà ìíîãîêðàòíî èçïóñêàíå îò âèñî÷èíà äî 2 ìåòðà
l Êëàñ íà çàùèòà IP54
l Ìíîãî ìàëúê è ëåê
l Ñêîðîñò íà ïå÷àò äî 105 mm/s
l USB çàðÿäíî óñòðîéñòâî
l Öâÿò: ÷åðåí, áÿë
l Ñòèëåí äèçàéí ñ ãîëåìè áóòîíè è LED ïîäñâåòêà çà ëåñíà óïîòðåáà
l Ïîääúðæà ïå÷àòàíå íà åòèêåòè
l Ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò äðàéâåðè è SDK çà ìîáèëíî îáîðóäâàíå
l Ðàáîòíà òåìïåðàòóðà -20 äî 50°C
l Äîïúëíèòåëíà ñòîéêà
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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