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накратко
Cummins Power Generation празнува 100 години от основаването си
Производителят на дизелови двигатели и генераторни системи с голяма
мощност Cummins Power Generation отбелязва 100 години от основаването
си, съобщиха от ИПО, официален дилър на Cummins за България.
Компанията доставя своите решения за световни миннодобивни предприятия за желязна руда, развиващи дейност в екстремни терени – в близост до
полярния кръг и далечни локации в бразилската джунгла. Клиенти на Cummins
Power Generation са също американски военни поделения и центрове за данни
със значителни капацитети. Продуктите на Cummins Power Generation се конструират в 4 различни технологични центъра и се произвеждат в 6 локации
по света. Общо в Power Generation бизнеса на Cummins работят над 5000
служители със световна мрежа от 190 локации.
„Значими тенденции, като децентрализирането на комуналните услуги,
възобновяеми горива като водорода, и новите дигитални изисквания, оформят
възможността на Cummins да разработва иновации за своите нови продукти.
Cummins Power Generation празнува своето начало и своята отдаденост на
следващото поколение електрическа енергия“, споделиха от ИПО.
ИПО е официален дистрибутор за Cummins Power Generation за България с
множество осъществени проекти зад гърба си в различни сектори и от различни размери. „ИПО отстоява същите принципи за надеждност и лоялност
към своите клиенти“, подчертаха от компанията.

Microchip разшири фамилията maXTouch контролери за автомобилни
сензорни екрани
Microchip представи новите сензорни контролери MXT288UD-AM и
MXT144UD-AM от фамилията maXTouch, предназначени за приложения с капацитивни сензорни екрани в автомобилната промишленост.
Сензорите предлагат понижено енергопотребление, отлична водоустойчивост и разпознаване на допир с ръкавици в многофункционални дисплеи, тъчпадове и други сензорни повърхности, интегрирани в автомобили, мотоциклети,
велосипеди и споделени превозни средства. Вторичните допирни повърхности
могат да бъдат разположени както вътре в автомобила, така и във външната
му част. MXT288UD-AM и MXT144UD-AM разпознават докосвания от ръкавици
с пръсти дори и през дебели покрития от кожени или дървени материали, както и при наличие на влага. Обикновено диелектричната константа на декоративните покривни материали би ограничила разпознаването на допир, но контролерите maXTouch предоставят собствено решение за надеждно откриване на многоточково пръстово докосване.

Проф. д-р инж. Димитър Аличков е избран за председател на БАВ
На 29 юни т. г., по време на Общото отчетно-изборно събрание на Българска асоциация по водите (БАВ) беше избран новият председател на организацията проф. д-р инж. Димитър Аличков. Той поема поста, след като дългогодишният председател на БАВ инж. Иван Иванов беше избран за председател
на Управителния съвет на Българския ВиК холдинг.
Новият председател на БАВ е завършил Хидротехническия факултет на
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 1984 г. с
квалификация строителен инженер по водоснабдяване и канализация. Проф. д-р
инж. Димитър Аличков е защитил също докторантура в областта „Моделиране на водопотреблението“ и е специализирал в Университета Генуа в областта на дистанционните методи, моделиране и оптимизация на водоснабдителни и канализационни системи. Проф. Аличков е доскорошен ръководител на
катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ в УАСГ.
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LEM представи нова гама токови сензори за жп и индустриални приложения
LEM представи новата серия токови сензори DVC 1000 за измерване на
номинално напрежение в електрически мотриси и индустриални приложения.
Сензорите се предлагат в компактен корпус с размери 29x51x89 мм. Те измерват номинално напрежение до 1000 Vrms, като използват изолиращ усилвател, осигуряващ много високо ниво на галванично разделяне при изолационно
съпротивление от 4,2 kV.
Новите сензори отговарят напълно на Международния стандарт за железопътна индустрия (IRIS). С тяхна помощ инженерите, разработващи/поддържащи подвижен състав и подстанции, могат да измерват постояннотокови
вериги, изходни напрежения на прекъсвачи, входни напрежения на 4-квадрантни
преобразуватели или напрежение на акумулатори в леки железопътни транспортни средства. Серията DVC 1000 е подходяща и за широк спектър от
измервания на ниски и средни напрежения в индустриални приложения като
мониторинг на постояннотокови захранвания, EV зарядни системи и съхранение на ел. енергия.

Йоханес Мьолер е новият директор на Light+Building
Назначиха бранд мениджъра на Messe Frankfurt Йоханес Мьолер за нов директор на водещото търговско изложение Light+Building. Новият ръководител има
дългогодишен опит в продажбите на търговския панаир Prolight+Sound, след
което в продължение на 4 години е бил личен асистент на президента и изпълнителния директор на Messe Frankfurt. Йоханес Мьолер е наясно с предизвикателствата пред сектора на осветлението и строителните услуги. „Целта
ми е да допринеса за портфолиото на панаира чрез използването на цифрови
канали. Съответно, то скоро ще бъде допълнено от различни формати като
подкасти, онлайн продукти и шоу програми за тенденциите, както и форуми
за интернет дискусии“, коментира Мьолер.
Старшият вицепрезидент на Messe Frankfurt Ирис Джеглица сподели за бившия ръководител на Light+Building Мария Хаселман, че тя е управлявала перфектно пазарните структури и маркетинга на Light+Building. Йоханес Мьолер и
Мария Хаселман са работили съвместно от началото на годината, благодарение на което са предадени голяма част от знанията и опита.

Европейската машиностроителна индустрия се стабилизира след кризата
На 9 юни т. г. се проведе Общото събрание на Европейската асоциация на
машиностроителните индустрии (CECIMO). Основна тема на събитието бяха
негативните влияния на кризата с COVID-19 върху производствения сектор в
цяла Европа. От Асоциацията информират, че прогнозират индустрията да
претърпи значително забавяне през 2020 г. Според прогнозата на Oxford
Economics (пролет 2020), цитирана в обявения доклад на CECIMO, се очаква
глобалното производство да остане слабо през второто тримесечие, преди
да бъде регистрирано бързо възстановяване през втората половина на 2020
г. „Очаква се потреблението на металообработващи машини в Европа да
намалее с 25,8% през 2020 г.“, обявиха оттам.
От Асоциацията обясниха, че автомобилната индустрия е един от основните потребители на металообработващи машини. „Търсенето на автомобили рязко намаля в Европа, Северна Америка, Китай и другаде, което възпрепятства секторното търсене на машини. Очаква се инвестициите на европейските автомобилни компании в оборудване да спаднат с 10,7%.

Завършиха строежа на Индустриална зона "Загоре"
Изграждането на Индустриална зона „Загоре“ завърши, съобщиха от Министерството на икономиката (МИ). По време на бизнес дискусия, проведена в
Стара Загора на 6 юли т. г., министърът на икономиката Емил Караниколов
информира, че с отпуснатите пари от държавата са реализирани довеждащите инфраструктура и комуникации. „Има вече и сериозен интерес от инвеститори“, обяви министърът. По време на дискусията, в която взеха участие
представители на бизнеса и работодателските организации, беше обсъдена
съдбата на изведеното от експлоатация летище Стара Загора. „Целта е за
Стара Загора да се намери голям стратегически инвеститор и то в сектор
с висока добавена стойност“, каза Караниколов. По думите му държавата има
възможност да изгради голяма индустриална зона и върху терена на летището, за да привлече такъв инвеститор. Но според него решението за този
проект трябва да бъде на местния парламент.
Според Емил Караниколов евентуалното изграждане на промишлен терен на
мястото на летището ще реализира 2200 дка площ, която да привлече стратегически инвеститор. „Много бързо може да започне изграждане на такава
голяма зона“, смята министърът и посочи, че само Бургас и Стара Загора имат
такива подходящи терени, за да приемат голям стратегически инвеститор.
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МЕТАЛИК БИСИПИ АД внедри
пилотно за България
технологично решение
На 23.06.2020 г. от 10:30 ч. и на
24.06.2020 г. от 10.30 ч., в гр. Габрово, на
адрес ул. "Орловска" № 106 A, конферентна зала на хотел Орловец, се проведоха две
последователни събития - Работна среща и Пресконференция в изпълнение на
проект BG16RFOP002-3.004-0082 "Ресурсна
ефективност в МЕТАЛИК БИСИПИ АД"
по процедура "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите".
Бенефициентът МЕТАЛИК БИСИПИ
АД е леярско предприятие, което внедри
пилотни за България технологични и ИКТ
решения за оптимизиране на производствения процес, намаляване на използваните суровини и намаляване на част от
образуваните отпадъци в съществуващото производство на стоманени отливки.
Закупени бяха индукционна 20 кг пещ за
стопяване и отливане на стомана в защитена газова среда, инсталация за производство на пясъчни форми подходящи за
леене на стоманени отливки, чрез регенерация на формовъчния материал и соф-
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туер за симулация на леярски процеси.
Успешното изпълнение на проекта създаде предпоставки за по-ефективно използване на ресурсите в предприятието, положителен ефект върху опазването на ОС, чрез
ефективно управление на отпадъците, намаляване на ОХВ, намаляване на количеството емисии в атмосферния въздух.
На пресконференцията бенефициентът
представи изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта, след
въвеждане в експлоатация на пилотните
технологични решения, с цел информиране
на заинтересованите страни и мултиплициране на резултатите.
С организирането на работната среща
се постигна повишаване информираността
на по-тясно заинтересованите страни и
показване ефекта от въвеждането на пилотния иновативен производствен процес.
Присъстващи на събитията бяха представители на медиите, ОИЦ - гр. Габрово,
община Габрово, ТУ - Габрово, доставчици
на оборудване за леярския сектор, редица
предприятия, осъществяващи същата

дейност, които също могат да въведат
пилотните технологии.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата
му стойност е 619 000.00 лв., от които 317
645.00 лв. европейско и 56 055.00 лв. национално съфинансиране.
----------- www.eufunds.bg ----------Цялата отговорност за съдържанието
на анонса се носи от МЕТАЛИК БИСИПИ АД
и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.

"Металик БИСИПИ" АД
5333 Гъбене, общ. Габрово
ул. "проф. Петър Бенев" №17
тел./факс: 066 809 447,
e-mail: office@metalik-bcp.com
www.metalik-bcp.com
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До 2030 г. в ЕС ще са необходими 2,8 млн. зарядни точки за електромобили
На 9 юни т. г. Европейската асоциация на автомобилните производители
(ACEA) и Eurelectric изразиха подкрепата си за фокуса върху зарядната инфраструктура за електрически превозни средства, обявен от Европейската комисия (ЕК) във връзка с плана за възстановяване на икономиката на ЕС вследствие
на пандемията, съобщиха от Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ).
Според документацията от ЕК стремежът е да бъдат инвестирани средства в изграждането на 1 млн. зарядни точки. Според ACEA броят няма да е
достатъчен. „Собствените изчисления на Комисията посочват, че до 2030 г.
ще са необходими около 2,8 млн. публично достъпни зарядни точки, което е
около 15 пъти повече от това, което съществува в момента в Европейския
съюз“, коментираха от Асоциацията.
Призивът на ACEA и Eurelectric е Европейската комисия да преразгледа плановете си, въвеждайки по-амбициозен подход за разгръщане на пунктовете за
зареждане и водородните зарядни станции в целия Европейски съюз, смятат
от ИКЕМ.

Инвестициите във ВиК сектора по ОПОС 2014-2020 г. са 2,26 млрд. лв.
От началото на програмния период по Оперативна програма „Околна среда“
2014-2020 г. (ОПОС) са сключени 222 договора за безвъзмездна финансова
помощ, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Общата стойност на проектите е над 3,7 млрд. лв.
В сектор „Води“ са сключени общо 41 договора, по които са отпуснати над
2,23 млрд. лв. безвъзмездна финансова помощ. Целта е със средства по програмата да бъдат изградени или ремонтирани общо 28 пречиствателни
станции за отпадъчни води (ПСОВ) и да бъде извършено обновяване на мрежата. Към момента по програмата се изпълняват 14 проекта с бенефициенти ВиК оператори, чиято стойност е над 1,22 млрд. лв., обясниха от Министерството.
От МОСВ информират, че към момента са построени и въведени в експлоатация общо 5 ПСОВ, които се намират на териториите на общините Банско, Враца, Раднево, Тервел и Шумен. Вървят и дейностите по мащабния договор за интегрирания воден проект за област Бургас, като възлиза на общо
459,3 млн. лв.

Deutsche Messe има готовност да провежда панаири и в условия на пандемия
Deutsche Messe представи цялостна концепция за хигиена и безопасност за
организиране на събития в условията на коронавирусна пандемия. Изготвеният документ цели да послужи като ръководство за това как търговските
панаири да възобновят дейността си безопасно и отговорно от началото на
септември.
„Можем да провеждаме панаири и по време на пандемия. В нашия модерен
изложбен център ще спазваме всички правила за социално дистанциране, ще
гарантираме цялостна хигиена и ще можем да идентифицираме и проследяваме лица при нужда“, заяви председателят на Управителния съвет на Deutsche
Messe д-р Йохен Кьоклер.
Разработената концепция определя максималния брой посетители и участници на квадратен метър, като изискването e да се осигури спазване на минимално разстояние от 1,5 м между посетителите. Във връзка с това се предвиждат мерки по контролиране плътността на хората във входните зони,
изложбените зали и конферентните зони.

Дадоха официален старт на проекта за суперкомпютър в София Тех Парк
На 2 юли т. г., се проведе официална церемония първа копка на строежа на
сградата на българския петаскейл суперкомпютър, който ще е част от мрежата на EuroHPC, съобщиха от София Тех Парк, на чиято територия ще се
намира машината. В събитието взеха участие премиерът Бойко Борисов,
кметът Йорданка Фандъкова, президентът Росен Плевнелиев и представител
на изпълнителя от консорциум „Петаскейл суперкомпютър – България“.
По време на събитието стана ясно, че с реализирането на проекта ще се
даде възможност за развитие на други проекти в сферите на фармация, медицина, информационни технологии, автомобилостроене, наука и иновации. Премиерът благодари на Европейската комисия (ЕК) и посочи, че страната ни също
участва във финансирането на проекта.
Очакванията са с реализирането на проекта България да се утвърди като
дигитален хъб в региона. Мощността на суперкомпютъра, бидейки включен в
мрежата на EuroHPC, ще позволи страната ни да разполага с около 50 Gbit
изчислителна мощност в секунда. Очаква се системата да заработи до края
на февруари 2021 г. Държавното финансиране в проекта е в размер на 12 млн.
евро, а целият проект е на стойност около 18 млн. евро.
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Пластмасопреработвателната
индустрия беше силно
засегната от кризата
с COVID-19
Цветанка Тодорова,
Председател на Управителния съвет
на Браншова асоциация Полимери,
пред сп. Инженеринг ревю

Моля, представете се пред читателите на сп.
Инженеринг ревю.

Почти целият ми професионален път е в бранш Полимери и съм след учредителите на сдружението още през
2000 г. Председател съм на Управителния съвет на БАП
от 2013 г. Работила съм в небанкова финансова институция като изпълнителен директор и инвестиционен консултант, занимавам се също с управление на проекти.
Тази година Браншова асоциация Полимери празнува 20-годишен юбилей. Отменена беше Международната конференция „Кръгова икономика и
предизвикателства пред полимерната индустрия“, с която трябваше да бъде отбелязан случаят. Какво е най-важното за дейността на БАП,
което щеше да бъде казано на нея?

Браншова асоциация Полимери (БАП) е сдружение с
нестопанска цел на фирми, преработващи и търгуващи
с полимери. Основана е през 2000 г. и е единственото
сдружение на национално ниво, представляващо производители на пластмасови продукти, търговци на суровини и рециклатори. Компаниите, членове на асоциацията, реализират около 60% от оборота и дават работа
на 40% от заетите в производството на пластмасови
изделия в България. Затова ние сме гласът на полимерната индустрия пред националните и европейски институции, обществото и потребителите.
Асоциацията активно следи промените в българското и европейското законодателство и сътрудничи на
българските институции при изготвяне на нормативната уредба, засягаща полимерната индустрия не само в
страната, но и в Европа, като защитава интересите на
бранша.
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Работим за положителния имидж на индустрията с цел
подобряване на конкурентните предимства на предприятията на пазара. Ключови принципи за дейността ни са
кръговата икономика, устойчивост и опазване на околната среда, здравето и сигурността на потребителите.
БАП е активен член на EuPC – Европейската асоциация на преработвателите на пластмаси и на Средиземноморския консултативен борд на PlasticsEurope – организация на производителите на полимери в Европа, като
си партнираме в подкрепа и защита на индустрията за
преработка на полимери. С работата си през годините
успяхме да изградим статута на надежден и коректен
партньор.
Подготвихме международна конференция през април,
с която искахме да отбележим 20-годишния юбилей на
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асоциацията и на която трябваше да бъдат обсъдени
предизвикателствата, които среща полимерният
бранш. Тема щяха да бъдат също начините за ефективно взаимодействие между бизнеса, националните и европейските институции и потребителите, с цел успешното и устойчиво въвеждане на кръговата икономика,
включването на бранша в Зелената сделка. За съжаление, поради пандемията се наложи да отменим събитието.
Какво промени и продължава да променя пандемията от COVID-19 в бранша?

Кризата с COVID-19 имаше различен ефект върху различните подсектори на индустрията. Най-силно пострадаха фирмите, работещи в автомобилния сектор, след
това в сектор строителство и реконструкция и като
че ли най-малко засегнати бяха тези от сектор Опаковки. Фирми, които произвеждат опаковки за стоки от
първа необходимост, като храни и напитки, отбелязаха
временно увеличение на търсенето в началото на пандемията заради презапасяването на хората. Тази тенденция намаля през април.
Пандемията от COVID-19, естествено, промени начина на работа и част от фирмите пренастроиха производствата си за други продукти. Някои от членовете
ни започнаха да произвеждат хигиенни материали, маски, облекла и шишета за дезинфектанти.
Сериозен ефект имаха и ограничителните мерки. Компаниите, при които се наблюдаваше увеличение на търсенето, работиха под напрежение, за да запазят нивата
си на производство, докато се прилагат необходимите
мерки за сигурност и се справят с въздействието на
пандемията върху работниците им.
Въпреки че мерките за блокиране бавно започнаха да
се облекчават в някои държави-членки на ЕС и производството ще започне бавно да нараства, компаниите очакват през цялата 2020 г. ситуацията да остане трудна,
особено след прогнозираната икономическа криза, която
ще последва мерките за блокиране и ще се отрази на
всички производствени дейности.
Как ситуацията повлия на производствата и веригите на доставка?

Като цяло, в сравнение с други сфери на пластмасопреработващата индустрия, най-малко пострадалото от
кризата с COVID-19 е производството на опаковки и
пластмасови изделия за еднократна употреба.
Търсенето на опаковки в медицинския и хигиенен сектор се увеличи и се очаква да остане на високо ниво. От
друга страна, при компаниите, които произвеждат опаковки за индустриално приложение или за еднократна
употреба в туризма и заведенията за хранене, се наблюдава рязък спад в търсенето поради намалената активност на клиентите.
Най-важният проблем за компаниите, които са негативно засегнати от кризата, е липсата на търсене
поради намаленото производство в индустрията и затварянето на някои магазини, както и затварянето на
хотелите и ресторантите, поради ограничителните
мерки, приети от националните власти. Липсата на
търсене предполага прекъсване на производството, но
повечето фиксирани разходи остават. Освен това дружествата трябваше да понесат допълнителни разходи
за дейността си, предвид допълнителните действия за
обеззаразяване и дезинфекция.
Относно промяната в търсенето и предлагането:
фирмите, които произвеждат опаковки за медицински
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приложения, дезинфектанти и бързооборотни стоки,
отбелязват увеличение на търсенето с около 10-40%.
При компаниите, които произвеждат индустриални опаковки обаче, търсенето е намаляло с 30-70%.
Що се отнася до ситуацията с доставките на суровини, при компаниите в сектора на опаковките няма огромни нарушения във веригата на доставките. Основните проблеми на компаниите са надолу по веригата, при
реализирането на готовата продукция, поради намаленото търсене и блокирането на някои сектори. При повечето компании няма недостиг на работници поради
карантинни мерки.
Освен индустрията за преработка на пластмаси, секторът на рециклиране е силно засегнат от кризата
COVID-19. Най-същественото е, че търсенето на рециклирани материали намалява драстично поради затварянето на конвертиращи инсталации и намалената обща
активност на бизнеса. Освен това цените на първичните материали намаляха значително през последните
месеци вследствие на исторически ниските цени на
петрола, което направи използването на рециклирани
полимери икономически неизгодно.
В допълнение, при някои фирми, особено при износ за
Европа, имаше проблеми с логистиката и транспорта,
поради намален капацитет на транспортните компании, наложените карантини мерки и строгия граничен
контрол.
Наред с това, ограниченията за пътуване в цяла Европа засегнаха поддръжката и обслужването на машините
от доставчиците на оборудване. Фирми, които имаха
договори за доставка на машини от Италия например,
не можаха да ги получат в сроковете по изпълнение на
проекти, финансирани със средства на ЕС, и се наложи да
променят проектите си, като същевременно претърпяха финансови загуби.
Не на последно място, започнаха да се появят проблеми със закъснели разплащания между фирмите, като очаквам финансовите проблеми да се задълбочат.
Какво е състоянието и нивото на развитие на
сектор Полимери у нас?

В бранша работят над 1600 фирми, повечето от
които малки и средни предприятия (МСП), с оборот над
3 млрд. лв. годишно и осигуряващи заетост на над
25 000 души. Най-големите предприятия у нас са в сектор Опаковки, които успешно изнасят своята продукция
за външни пазари.
България е малък пазар и не можем да се сравняваме с
развити индустрии за преработка на пластмаси като
Германия, Италия, Турция, но въпреки това, както и въпреки липсата на подкрепа от държавата за сектора, нашите фирми стоят сравнително добре на пазара и търсят
нови възможности за развитие.
Необходимо е да се подкрепи браншът – чрез облекчени фискални мерки, обществени поръчки и се работи за
предсказуема и по-атрактивна инвестиционна среда.
Инвестициите в събирането, сортирането и рециклирането на отпадъци са необходими за подпомагане на кръговата икономика в Европа и създаване на устойчив пазар.
Какви са предизвикателствата пред сектора и в
каква посока ще се развива той в бъдеще?

Предизвикателствата пред преработвателите на
пластмаси стават все повече, като освен конкурентоспособността на преден план излизат законодателни
рестрикции пред бизнеса, свързани с обществени и политически настроения.
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Например европейската директива относно ограничаването на пластмасовите изделия за еднократна употреба, която трябва да се транспонира в нашето законодателство и да влезе в сила от 1-ви юли 2021 г., с която
ще се забрани употребата на прибори за хранене, чинии,
сламки и др., цели да се намали потреблението на опаковки за хранителни продукти и чаши за напитки. В същото време в сегашната пандемична обстановка точно
тези изделия гарантират хигиената за предпазване от
заразяване. Много независими изследвания показват, че
пластмасата е най-подходящият материал за гарантиране на хигиена, безопасност и запазване на храните.
Неотдавна Европейската комисия (ЕК) публикува предложението си за нова многогодишна финансова рамка на
ЕС (МФР) и плана за възстановяване на ЕС. В него се
предвижда налагане на такса „собствен ресурс“ върху
нерециклираните пластмасови опаковки.
Съществува сериозен риск въвеждането на предлаганата такса да отклони значителни ресурси от там,
където те са най-необходими, например иновации, подобрено събиране и сортиране на отпадъци и създаване на
инфраструктура за рециклиране. Загрижени сме за
възможните фискални мерки, които ще бъдат въведени
за възстановяване на изплатените към бюджета на ЕС
суми и въздействието на тези мерки върху веригата на
стойността. Ако се въведе като икономическа мярка
разширена отговорност на производителя например,
вероятната потенциална реакция на пазара може да
доведе до замяна на пластмасите с други материали и
увеличаване на емисиите на CO2 във веригата за доставки на храни на дребно. Това ще доведе до ограничаване на производството на фирмите от сектор опаковки
и сериозни икономически последствия.
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Какви са действията, които трябва да бъдат
предприети за по-доброто бъдеще на сектора?

Като цяло пластмасопреработвателната индустрия
беше силно засегната от кризата с COVID-19 в Европа.
Повече от 50 000 МСП, в които работят повече от 1,6
млн. души в Европа, се нуждаят от помощ чрез Плана за
възстановяване на ЕС, за да избегнат фалити и загуба на
работни места и да осигурят производството на стоки от първа необходимост. За да се подпомогне възстановяването на индустрията, следва да се вземат мерки,
като например:
l Улесняване и подкрепа на инвестиции за производството на продукти от пластмаси.
l Инвестиции в събиране, сортиране и рециклиране на
пластмасови отпадъци за създаване на устойчив пазар на
рециклирани суровини и подпомагане на прехода към кръгова икономика за пластмаси, който беше основен приоритет на полимерната индустрия през последните години.
l Инвестиции в проекти за обществено строителство
и обновяване, за да се увеличи търсенето и да се подпомогне преходът към кръгова икономика в строителството.
l Преоценка на настоящите и бъдещите политически
инициативи относно пластмасите, като се вземат предвид аспектите на хигиената и безопасността на пластмасовите изделия с оглед на бъдещи възможни пандемии.
l Обмисляне на замразяване на всички несъществени
законодателни инициативи, свързани с производството
и преработката на пластмаси, за да се подпомогне
възстановяването на индустрията и да се избегнат
допълнителни разходи за компаниите, които вече се
борят да се справят с последиците от кризата от пандемията от COVID-19.
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Висококачествени полимери
за широка гама приложения от
Аектра Пластикс
Аектра Пластикс e дистрибутор на инженерни полимерни гранулати, компаунди и блендове в областта на автомобилостроенето, електрониката, производството на санитарни и медицински изделия.
Динамичното развитие на международните пазари, принуждава все повече фирми, занимаващи се с преработката на полимери, да търсят нетрадиционни
решения и нови възможности в своето производство.

Еко-полимери в електрониката
и електронните изделия
Пожарната безопасност на електронните изделия
и компоненти е задължително условие за сигурността на потребителите. Полимерни детайли, със степен на негоримост V0, са съставна част от всички
превключватели, адаптери, черна и бяла техника.
Традиционно, тази огнезащита се постига посредством добавянето на хлор, бром, фосфор и други халогени в гранулатите, но през последните години, все
повече производители се насочват към новите, екологични алтернативи.
Избягването на халогените при огнезащита редуцира отделянето на вредни газове в случай на пожар
и така намалява риска за здравето. Освен това, полимерите с еко-негоримост са по-лесни за рециклиране, не натоварват допълнително околната среда с
въглероден отпечатък и са икономически по-изгодни.
Аектра Пластикс предлага различни видове негорими полимери с еко-добавки и сертификат V0 под
UL94, които отговарят на новите тенденции на бранша. Негоримите поликарбонати LEXAN или PC/ABS
блендовете CYCOLOY, натуралните или подсилени със
стъкло PA6 и PA6.6 RADIFLAM, както и V0 PBT VALOX,
са основна част от всяко електронно изделие. В случай че Вашите идеи имат нужда от специални решения, като проводимост, допълнително смазване, ударо- или температуроустойчивост, LNP портфолиото
на SABIC Ви предлага неограничени възможности!

Индивидуалните полимерни решения –
бъдещето на бранша?
Стандартизацията на производството и процесите в преработващата индустрия са задължителни
за всеки успешен модел. Това правило важи с особена
сила в полимерния бранш. За съжаление, много често
сме принудени да нагаждаме своето производство към
наличните материали, а не към конкретните нужди
на изделието.
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С производствени локации в Швейцария и Австрия,
SAX Polymers се стремят да предлагат не просто масови продукти, а полимерни решения, съобразени с
конкретните нужди на бранша. Компаундите на SAX
се отличават с изключително високо качество, нови
технологии и гъвкавост на производството. Независимо дали имате нужда от ABS, POM, PA, PC, PC/ABS
или PET - материалите могат да бъдат подсилени със
стъкло или стъклени топчета, с различни добавки,
като UV или антистатична защита, или оцветени в
избран от Вас цвят. Продуктите на SAX ще Ви спестят време, пари и ще увеличат Вашата производителност.

Нови предизвикателства
в автомобилния бранш
Последните години изправиха автомобилния бранш
пред нови, сериозни предизвикателства, а потребителите държат на по-достъпни, по-екосъобразни и
иновативни превозни средства. Именно тук полимерите предлагат навременни и надеждни решения.
През последните години, с цел намаляването на теглото на автомобила и увеличаване сигурността на
пътниците, все повече "традиционни" материали,
като метал и стъкло, отстъпват своето място на
пластмасови алтернативи, които са неизменна част
и от вътрешността на купето. С масовото навлизане на електромобилите в близкото бъдеще, броят и
приложенията на полимерите ще се увеличат драстично, особено под капака на превозното средство.
В нашето портфолио може да откриете цялата
гама продуктови решения за автомобила от PC
LEXAN за предните фарове, PC/ABS CYCOLOY за контролното табло, POM KEPITAL с ниско отделяне на
формалдехид, одобрените от автомобилната индустрия полиамиди на RADICI, еластомерите на MCPP,
ABS на SAX Polymers или подсилените с талк и стъкло
PP-компаунди на SABIC.
Аектра Пластикс е Вашият надежден партньор от
идеята до крайния продукт!

АЕКТРА Пластикс ЕООД
office@aectra-plastics.bg, тел.:+359 2 9504850
www.aectra-plastics.bg
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Водеща компания за продукти
за автоматизация откри офис
в България
Gimatic е водеща компания в областта на индустриалната автоматизация, която откри офис в
Пловдив от началото на тази година. Основана през 1985 г. в Италия,
фирмата предоставя огромно разнообразие от продукти, приложими
при роботизирано или автоматизирано захващане, преместване и поставяне “pick & place” на даден продукт: пластмасов, метален, хранителен, фармацевтичен или др.
Gimatic, която разполага с над 180
патента, първият от които е регистриран още през 1986 г., се
присъединява към семейството на
американската BARNES Group през
2018 г. През годините компанията е
изградила добре организирана и високонадеждна мрежа от дистрибутори и дъщерни компании по света.
“Gimatic предлага продукти за автоматизация с приложение в различ-
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ни индустриални сектори. Продуктовата гама включва ротационни механизми, пневматични и напълно автоматични електрически бързосменници, разновидности на профили и монтажни детайли за лесен избор при
търсене на оптимално решение, огромно разнообразие от хващачи с различни: размер, сила, ход, начини на захващане и задвижване (електрически и
пневматични), компенсатори и вакуумни вендузи, механизми за отрязване на леяци, датчици (магнитни, индуктивни, оптични и др.). Утвърдила
качеството на продуктите си, компанията продължава инвестициите в
изследвания и иновации на решенията си, както и предлага изготвяне на
конкретни проекти и монтаж на
EOAT-роботизирани ръце според индивидуалните потребности на клиентите”, информира г-н Жулвент Ваид,
мениджър в Gimatic България.

В съзиданието на историята си
Gimatic е установила в световен мащаб дългогодишни партньорства и
референти с дейността си, като
всяка година, благодарение на новите си разработки, успява да впечатли своите партньори.
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Сензори за
автомобилостроенето
Н

Стефан Куцаров

ачалото на реалното използване на електронни сензори в автомобилите датира от 70-те години на
миналия век. Днес съвременните автомобили са оборудвани с многобройни сензори, свързани с електронни управляващи блокове (ECU) и микропроцесорни подсистеми, с изпълнителни модули, индикатори, дисплеи
и т. н. По понятни причини приложението на сензорите стартира в автомобилите с ДВГ, където те
продължават да са най-масово използваните и на тях е посветена настоящата статия. В добиващите популярност електромобили много от
сензорите са аналогични на тези в
автомобилите с ДВГ, но спецификите на електрозадвижването обуславят използването и на немалко нови
видове. В още по-голяма степен това
се отнася за разработваните автомобили без водач.

Сензори за двигателя
Характерни за тях са тежките условия на работа като висока темпе-
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ратура, значително налягане, замърсявания и необходимост от херметизация. Съществена особеност е, че
конструкцията на сензорите трябва да е съобразена с тази на двигателя и затова нерядко те са за даден модел автомобил или няколко
сходни модела.
Охлаждане на двигателя. Тъй
като при работата на двигателя не
трябва да се допуска прегряване, а в

същото време трябва да се осъществи бързо достигане на оптималната работна температура, охлаждащият агент се следи от сензор
(Engine coolant temperature sensor) ETS,
който обикновено е термистор,
свързан през резистор към постоянно напрежение. Пропорционалното на
температурата напрежение върху
термистора се подава на ECU и той
задейства вентилатор при темпе-
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ратура над определена стойност. Такъв термистор е
NTC Type CR1 на Amphenol Advanced Sensors. Достатъчното количество на охладителната течност се оценява чрез друг сензор за нивото й, който задейства индикатор на таблото на водача при намаляването му под
определена стойност. Типичен пример е Coolant Level
Sensor – Reed на Littelfuse.
Температура на горивото. Плътността на горивото се променя в зависимост от неговата температура, а за оптимална работа на двигателя е необходимо
неизменно негово количество в горивната камера. Това
се постига чрез промяна количеството на впръсквано-

то гориво в зависимост от температурата, като нейното непрекъснато измерване се реализира чрез Fuel
Temperature Sensor (FTS). Той подава на ECU пропорционално на температурата напрежение за изработване на
електрически сигнал за осигуряване на желаното количество гориво. Пример за FTS е 0281002471 на Bosch.
Количество на впръскваната горивна смес. Двигателите с вътрешно горене имат дроселова клапа, чието положение определя количеството на въздуха в горивната смес. Към нея има сензор (Throttle position sensor)
за следене на големината на отварянето й и колко бързо
става то при нейното затваряне. Тези данни постъпват
в ECU за определяне на количеството впръсквана горивна смес и на продължителността на запалващата искра.
Такъв сензор е MLX90372 на Melexis, който представлява интегрална схема (ИС) с елемент на Хол за превръщане на положението на клапата в постоянно напрежение
и електронен блок за неговата обработка.
Състояние на маслото. То също има съществено значение за работата на ДВГ и се контролира от два основни вида сензори. Първият е за нивото му (Oil level sensor)
с поплавък и галваничен контакт. При нормално ниво
контактът е отворен и се затваря при спадането му
под определена стойност. В зависимост от типа на
транспортното средство светва индикаторна лампа
на таблото на водача или пък ECU с помощта на ИС
(например CG270 на Bosch Semiconductor) задейства помпа за масло. Тя допълва количеството му и се изключва
при достигане на максималното ниво. Подобно е действието на сензора за налягането на маслото (Oil pressure
sensor), което за нормална работа на двигателя трябва
да се поддържа над минимално допустимото. При понижено налягане се подава сигнал към ECU и индикация за
спиране на автомобила. Маслото в скоростната кутия
също се нуждае от контрол, като типичен за целта
сензор е ИС SMP142 на Bosch Semiconductor.
Количество на кислорода. Осигуряването на оптимално изгаряне на горивото и съответно минимален
разход и ниво на емисиите изисква поддържане на определено съотношение въздух-гориво на горивната смес.
За осигуряването му при промяна на температурата
трябва в зависимост от нея да се променя количеството на подаваното гориво. Това се постига чрез сензор
за кислород (O2 sensor), поставен на мястото на излизане на изгорелите газове. Той има два електрода от платина, изолирани с циркониев диоксид. Получаваното между тях напрежение, пропорционално на количеството
кислород, се подава на ECU. При оптимално съотношение типичното напрежение е 0,5 V, по-голямо е при увеличено съотношение и е под 0,5 V при намалено. В последните два случая ECU подава съответния сигнал на помпата за впръскване на гориво и възстановяване на оптималното съотношение. Пример за О2 сензор е LSU 4.9 на
Bosch.

Сензори за трансмисията и ходовата
част
Сензори за обороти, скорост и изминато разстояние. Най-често те са ИС от елемент на Хол и електронен блок, закрепвани неподвижно на 1-2 mm от въртящия се обект (фиг. 1), който съдържа по периферията си
магнити с редуващи се северен и южен полюс. Преминаването на всеки полюс покрай сензора създава електри-
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Източник: Infineon
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Фиг. 1. Сензор за
обороти

чески импулс и оборотите се оказват пропорционални
на броя на магнитите, което е принципът на сензорите
за обороти (Wheel speed sensor). Важно предимство е, че
замърсяванията между диска и сензора не пречат на функционирането му. Пример за измерването оборотите
на вал е сензорът TLE4922 на Infineon. Поставянето по
подходящ начин на два сензора на Хол в една ИС позволява измерване и на посоката на въртене (Sensor for rotation
speed and direction), какъвто е TLE4966V-1G на същия
производител. Връзката между оборотите и диаметъра
на колелата на автомобила позволява на основата на
оборотомери да се реализират скоростомери (Tachometer) и одомери (Odometer) за изминатия път.
Акселерометри (Accelerometer). Този термин вече е
утвърден вместо българския „сензор за ускорение“. Тъй
като ускорението на физическо тяло се измерва в определена посока, съществуват акселерометри за една посока (Single axes), перпендикулярна на плоскостта на сен-
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зора, за две взаимно перпендикулярни посоки (Dual axes),
които съвпадат с плоскостта му и за три посоки (Triple
axes). Последните са най-популярни в автомобилите, тъй
като могат да измерват ускорение в произволна посока.
През последните години преобладава използването на
акселерометри, базирани на MEMS технология, поради
високата им надеждност и малки размери.
Сред характерните приложения на акселерометрите са системите за поддържане посоката на движение
и стабилността на автомобила (Electronic Stability
Program – ESP, Electronic Stability Control – ESC), за задействане на въздушните възглавници, в антиблокиращите спирачни системи (ABS) и при активните окачвания
(Active suspension system). Акселерометърът при последните регистрира вибрациите вследствие неравности
на пътя, с което се регулира окачването за намаляването им и съответно осигуряване комфорт на пътуващите. ИС на такъв акселерометър е SMB437 на Bosch.
Типични примери за ИС на акселерометри за три посоки са ADXL372 на Analog Devices, SCA3300-D01 на Murata,
FXLS8962AF на NXP Semiconductor и AIS3624DQ на
STMicroelectronics.
Жироскопи (Gyroscope). Независимо от сложното им
по принцип устройство вече масово се използват техни
реализации като ИС на основата на MEMS технология
(MEMS Gyroscope). Жироскопите съдържат бързо въртящ
се диск с основен параметър ъгловата му скорост. При
липса на външно въздействие върху диска ъгловата скорост е постоянна, а при прилагането му се променя
пропорционално на неговата сила. Това показва възможността за ползване на жироскопите като сензори, а
промяната на ъгловата скорост определя второто наименование сензори за ъглова скорост (Angular rate sensor).
Именно нейното регистриране се ползва в автомобилите. На постоянната й стойност при нормално тяхно
движение, т.е. без нежелани външни въздействия, съответства определен изходен сигнал (обикновено напрежение) на сензора и ECU „разбира, че всичко е наред“. При
наличието на такова въздействие или въздействия, чийто вид зависи от типа на свързания към сензора блок,
сигналът се променя и това води до стабилизация на
движението.
Един от примерите за ползване на жироскопите са
вече споменатите ESP и ESC. Сред функциите на ESC е
контролът на сцеплението (Traction control) на колелата
в пътната настилка и при увеличени обороти на едно
от тях автоматично се задейства спирачката му. Сред
ИС на жироскопи са ADIS16060 на Analog Devices с вграден сензор за температура, SCC1300-D04 на Murata,
комбиниран с вграден акселерометър за три посоки, XV8000CB на Seiko Epson и A3G4250D на STMicroelectronics
с размери 4x4x1,1 mm.
Сензори за ъгъл (Angle Sensor). Действието им се
основава на промяната на електрическо съпротивление
под въздействието на магнитно поле, което определя
термина магниторезистивни (magnetoresistance - MR).
Ползват се реализираните като ИС разновидности GMR
Angle Sensor (Giant MR) и TMR Angle Sensor (Tunnel MR),
които могат да са два типа. Първият съдържа два разположени перпендикулярно един спрямо друг MR и електронен блок с изходно напрежение, чиято стойност и
полярност са пропорционални на ъгъл между 0° и 360°.
Тези от втория са мост от MR без електронен блок,
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като предимството им е работа
при максимална околна температура между 150°С и 170°С. Сред приложенията в автомобилите са отчитане ъгъла на завиване на колелата, положението на педала на газта, на чистачките и вече споменатото на клапаните и в EPS системите на безколекторни постояннотокови електродвигатели. Характерни представители на сензорите
за ъгъл са HGAR на Alps Alpine,
TLI5012B E1000 на Infineon, KMZ60
на NXP и TAS2143-AAAA (без електронен блок) на TDK Micronas.
Сензори за налягане. От тази
категория с най-голямо приложение
са предназначените за измерване налягането на гумите. Ползваното означение TPMS е от Tire Pressure
Monitoring Sensor, като те са част
от системата за измерване на налягане (Tire Pressure Monitoring System)
с аналогична абревиатура. Сензорът
се свързва на входа на системите,
реализирани като MEMS ИС, предназначени за обработка на постоянното му напрежение и формиране от
него на сигнал с честота 434 МHz.
Последният се изпраща веднъж в
минута при нормално налягане и на
всеки 15 s при намалено под долната
граница. Приема се от блок, който
задейства индикатор за намалено
налягане на таблото на водача.
Съвкупността от сензора и неговото закрепване върху гумата, обработващия блок с батерия за захранване и антена за излъчване обикновено представлява модул със специфична конструкция за модела автомобил.
Сензорът е мостова схема от
четири пиезокристала, монтирани
върху силициева мембрана. Под въз-
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действие на налягането тя се огъва
пропорционално на големината му,
което променя напрежението на пиезокристалите и напрежението в
единия диагонал на моста, свързан
към входа на MEMS ИС. Предназначените за автомобили (какъвто е
FXTH87EG02DT1 на NXP Semiconductor с вграден акселерометър) измерват налягане между 100 и 900 Ра.
Сензорите за камиони и автобуси са
за максимално налягане до 1800 Ра типичен пример е FXTH8718116T1
на същия производител.
Описаните TPMS са известни
като Direct TPMS, докато другата
разновидност Indirect TPMS ползва
антиблокиращата спирачна система
(ABS). При понижаване на налягането
в някоя от гумите оборотите на
съответното колело се променят,
това се регистрира от ABS и на
таблото се получава индикация.
Друга разновидност са сензорите
за измерване силата на натиск на
дисковите
спирачки,
които
съдържат тензорезистор за превръщането на това усилие в постоянно напрежение. Пример е Brake
Force Sensor на Sensata с максимално
измервано налягане 30 kN.

Сензори за безопасност и
комфорт
Предназначени са за повишаване
сигурността на пътуващите и
създаване улеснения на водача при
шофиране и паркиране.
Сензори за въздушните възглавници. Повишаването на сигурността в случай на катастрофа на превозното средство става чрез
въздушните възглавници (Airbag), задействани от създадените за тях
системи. Те могат да реагират на

удари от произволна страна и преобръщане на превозното средство.
Системите са с 4 до 12 входа за
сензори, а изборът на подходящ модел зависи от конструкторите на
превозното средство. Управляващият блок на системите (Airbag Control
Unit) ACU обикновено е ИС на специализирани производители на електроника за превозни средства. Сигналът за задействане на възглавниците се осъществява от сензори за
удар (Airbag sensor, Crash sensor, Impact sensor). Те реагират на рязкото
намаляване на скоростта при челен
удар, докато за по-малката й промяна при удар отстрани или отзад
могат да се ползват и сензори за
ускорение или за ускорение с жироскоп, в чиято документация е отбелязана възможността за задействане на въздушни възглавници.
Съществуват два типа сензори в
зависимост от принципа на действие и съответно конструкцията.
По-старият и продължаващ да се
използва са механичните сензори,
които при задействане затварят
електрическия си контакт. Вторият
тип са електронните сензори, представляващи съвкупност от сензор и
АCU. Едната им разновидност е ACU
със свързан на входа му пиезокристал, докато втората, с нарастващ
относителен дял, са MEMS ИС. Електронните сензори обикновено са с
цифров изход, данните от който се
подават на ECU най-често чрез интерфейса PSI5.
Типични примери за ИС на сензори
са ADXL251 на Analog Devices, CG902
на Bosch, PKGS-00GXP-1R на Murata и
ASM330LHH на STMicroelectronics.
Сензори за предпазни колани.
Двете им основни разновидности са
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б

Фиг. 2. Ултразвукови сензори за паркиране: а - с разделени части на преобразувателя за излъчване и приемане (сензор PKGS-00GXP1-R на Murata); б - с обединени части (сензор Bosch).

за установяване на поставен колан
и на седнал пътник. Сензорът на
първата представлява ключалката
на колана с монтиран в нея реагиращ на поставянето елемент – механичен ключ, рийд контакт или безконтактен, например елемент на
Хол. Такъв елемент е ползван в Seat
Belt Buckle Sensor на Littelfuse. Със
същите три елемента се реализира
и втората разновидност сензори,
които се поставят на седалката и
се задействат при сядане на
пътник. Такъв с рийд контакт е Seat
Occupancy Sensor отново на
Littelfuse.
Сензори за паркиране. Принципът
на действието е излъчване на ултразвук или електромагнитна вълна и
приемане на отразената от автомобила, пред който се паркира. По-голям е относителният дял на сензорите, ползващи ултразвук, които се
състоят от две части. Едната, с
точно наименование ултразвуков
преобразувател (Ultrasonic transducer),
преобразува електрически сигнал в
излъчван ултразвук, а приетия - в
електрически сигнал. Другата част
е електронен блок за създаване на
електрически сигнал с достатъчна
мощност за осигуряване на обхвата
на излъчване и за усилване на този
от приетия ултразвук.
Предимство на тези сензори е
работата им и при лошо време, тъй
като дъжд, сняг и мъгла не влияят на
разпространението на ултразвука.
Ползваните честоти обикновено са
между 25 kHz и няколко стотици kHz,
като по-висока честота осигурява
по-голям обхват на действие, но за
сметка на излъчване в по-малък ъгъл.
При работата си сензорите излъчват серия от импулси, разпространяващи се със скоростта v=340 m/
s на ултразвука, всеки от които се
отразява от приближавания обект и
се приема от сензора след време t.
Разстоянието между автомобила и
обекта е d=0,5vt. Типичният обхват
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на сензорите е максимално d между
5 и 10 m, а минималното d за действието им е от 3 до 15 cm.
Съществуват три вида структури на сензорите, две от които са
представени на фиг. 2. Третата
структура представлява ИС на електронния блок, например СА271 на
Bosch и PGA460-Q1 на Texas
Instruments, и отделни преобразуватели.
Подобен е принципът на действие
на радарните сензори (Radar sensor),
които вместо ултразвук ползват
електромагнитни вълни в обхватите 24 GHz и 77 GHz (по-често). Реализират се като ИС с вградена или
външна антена, а недостатък е
невъзможността за отразяване на
вълните от неметални обекти. Пример за сензор с външна антена е
RXN7740 на Infineon.
Температура в купето. Осигуряването удобство на пътуващите
чрез поддържане на желана температура не се нуждае от коментар.
Пример за такъв сензор е SACT Series
на Sensirion, оформен като прибор за
директен монтаж. Той е с температурна точност ±0,5°С, има вграден
безшумен циркулационен вентилатор и размери 52x31x31 mm.
Ключове. Много са местата,
където е необходимо чрез ключ да
се регистрира достигането до определено положение на механична
движеща се част. Ключовете обикновено са включени в каталозите на
сензори, а примери са задействането на педалите на спирачките и съединителя, регистриране на закопчан
колан и на положението на седалките. За осигуряване на сигурно действие най-често ключовете ползват ефекта на Хол. Такива прибори са AN3769Q-P-A (част от серия
от 28 модела) на Diodes Inc.,
MLX92211 (5 модела) на Melexis,
MH04-10S-300W на Standex Meder
Electronics и HAL1503 на TDK
Micronas (17 модела). Последният
ключ е с програмиране на 4 параметъра, сред които силата на натиск за задействане и хистерезиса
между включено и изключено състояние. За ключове се ползват и релета с рийд контакти, които някои
производители означават като Reed
Sensor. Сред приложенията им е регистриране достигнатото ниво на
течност (например масло), а типичен техен представител е LS042A66-PA на Standex Meder.
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Industry 4.0 при
PLC технологиите
П

рограмируемият логически контролер (PLC) е основна градивна единица на съвременната индустриална
автоматизация. С бързото навлизане на глобалното производство в
епохата на Четвъртата промишлена революция тази фундаментална
технология е изправена пред множество предизвикателства. Програмируемият контролер продължава да
изпълнява функцията на главен блок
за управление на производствените
машини и във високотехнологични
платформи за интелигентни фабрики като Industrial Internet of Things
(IIoT).

Текущо ниво на
технологично развитие
PLC играе ролята на централен
процесор за вземане в реално време
на решения за производствените
операции. Входните сензори в мрежата изпращат данни директно към
контролера, а той автоматично
подава съответните команди към
оборудването в зависимост от моментните потребности. PLC контролерите служат и за интерфейс
между оператора и машината, повишавайки сигурността на взаимодействието между тях и степента на
автоматизация на системата.
PLC устройствата разполагат с
локално съхранявани програми и логика, което традиционно позволява
работа при липса на мрежова комуникация. Така машината продължава
да изпълнява командите на контролера, като същевременно е независима от комуникационни сривове. Не на
последно място, режимите на работа на PLC се основават на входните
данни, които свързаните към контролера сензори изпращат към него.
Впоследствие изходните сигнали

22

могат да се настройват коректно
на базата на препрограмируема логика без външни смущения. Изходните команди са базирани единствено
на входните данни, следователно
ситуации извън машината нямат
почти никакъв ефект върху работата на контролера.
Съвременните програмируеми логически контролери стават все погъвкави и лесноприспособяеми. Те са
способни да разчитат множество
входящи потоци данни от различни
източници и да бъдат програмирани
с комплексна логика, която позволява прецизно изпълнение на сложни
последователности. PLC контролерите могат да обработват почти
едновременно хиляди входни и изходни сигнали, дори в тежки работни
условия, характерни за индустриалното производство, например при
екстремни температури. Контролерът може да бъде защитен чрез
специален предпазен корпус с промишлен клас на безопасност. Това
прави възможна експлоатацията му

и в агресивни среди с висока степен
на запрашаване и замърсяване. С цел
да се редуцират или елиминират
електрическите смущения пък се
осигурява специална изолация на устройството. Това е особено важно
при наличието на чувствителни сензори и процеси, които изискват прецизен мониторинг и адекватно управление.

Концепцията за
интелигентна фабрика
Визията за умна фабрика от бъдещето включва интелигентни свързани сензори, които изпращат информация едновременно както към PLC,
така и към облака. Благодарение на
облачните платформи става
възможно събирането, съхраняването и обработката на т. нар. Big Data
– гигантски обеми данни, генерирани непрекъснато от интелигентното производствено оборудване. На
база осъществявания в облака анализ
може да се инициира превантивна
диагностика и прогнозна поддръжка
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на свързаното оборудване на ниво
единично устройство или дори компонент. С развитието на технологиите в областта програмируемите
логически контролери могат да изпращат все по-устойчива информация, която включва данни за работата на сензорите и други детайли за
производствените процеси. По този
начин данните от PLC във връзка със
сензора и данните от други полеви
устройства могат да бъдат интегрирани заедно, за да покажат цялостна картина на производствената
система. Специализирани инструменти за анализ се разработват в помощ на операторите на промишлени съоръжения, за да оптимизират
процесите по управление на ресурсите, делегирането на задачи, логистиката, доставките и други критични
условия за обезпечаването на максимално ефективни производствени
процеси.
Концепцията за Industry 4.0 поставя фокус върху бързото и динамично
производство, базирано на подходящата мрежова архитектура за директна комуникация между полевите
устройства и услуги. PLC контролерите са интегрална част от тази
концепция, от технологични платформи като IIoT, както и от визията
за интелигентна фабрика.
Сензорите, измервателните устройства, радиочестотните (RFID)
чипове, програмируемите контролери, човеко-машинните интерфейси
(HMI), платформите за управление на
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производството (MES) и за ресурсно планиране (ERP) са неизчерпаеми
източници на данни с ключово значение за предприятието, както на ниво
технологични, така и на ниво бизнес
процеси. В конвенционалните архитектури за управление в индустриалната автоматизация заявките за
данни обикновено следват дадени
събития или се инициират циклично
и винаги отговарят на искания „отгоре“, т.е. от ниво клиент. По-ниското ниво традиционно функционира
като сървър, като от PLC могат да
бъдат поискани данни например за
състоянието на дадена машина или
към контролера да бъдат прехвърлени нови производствени програми.
Първата стъпка към интегриране
на програмируемото управление в
платформи за изпълнение на производството е превръщането на електрическите сигнали от сензорите в
дигитална информация. След това в
самия контролер се обособява еталон за време, който добавя времеви
маркер към данните. Следва изпращане на информацията към IT слоя на
MES платформата посредством специални комуникационни услуги. С навлизането на концепцията за Industry
4.0 в практиката стриктното разграничаване на отделните нива и
потокът на информация от горе надолу постепенно отпадат и се размиват. В една интелигентна мрежа
всяко устройство или услуга може
автономно да инициира комуникация
с други услуги.

Нови комуникационни
сценарии
Комуникационните и приложни
сценарии, дефинирани от Industry 4.0
и IoT, могат да бъдат условно подразделени в две групи концепции за
архитектура. От една страна са
услугите в контекста на автоматизацията, например т. нар. детерминирани програмируеми логически контролери с функции за управление, а
от друга – услугите в IT контекст. В
резултат са възможни три основни
комуникационни модела - B2B, B2M и
M2M комуникация.
При първия сценарий (B2B, businessto-business) са налице два бизнес процеса, които комуникират помежду си,
например ERP и MES платформа.
Обменът на данни между човеко-машинния интерфейс и MES платформата например, между сензора и
облака или между два отделни модула на MES системата може да отнеме от няколко милисекунди до няколко минути.
При B2M (business-to-machine) комуникацията даден бизнес процес в
реално време комуникира с производствен процес в реално време. Пример за това е бизнес приложение,
което обменя информация с машина. Времето, необходимо за осъществяване на комуникацията, например между HMI и PLC или между MES
и PLC, отново може да варира от
няколко милисекунди до няколко минути.
Концепцията за M2M (machine-to-
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machine) комуникация обхваща два
производствени процеса в контекста на автоматизацията, които
обменят данни помежду си в реално
време. Такъв пример е контролер за
роботизирана система, който изпраща информация за управлението в
хоризонтално направление към ръчен
контролер за робот. Обменът протича в детерминиран цикъл в реално
време в диапазона от няколко микросекунди до няколко милисекунди. Друг
пример са два контролера, които
обменят помежду си информация
хоризонтално – бързо (в реално време), циклично и независимо от
Fieldbus мрежите. Тук детерминизмът изпълнява ролята на качество на услугата (QoS), като са налице и съответните изисквания към
комуникационния процес. Те са дефинирани от гарантираната продължителност на процеса, например при
време на реакция от 100 µs.
Терминът M2M вече е доста популярен в сферата на мобилните
радиокомуникации. Там M2M означава осъществяване на интерфейсна
връзка между устройства посредством мобилна комуникация с дадени IT процеси. В този контекст е
разпространено мнението, че M2M
е налице, когато в приложението се
използва SIM карта. С промяната на
стандартите IoT и Industry 4.0 комуникацията вече не поставя фокус
само върху данните в чист вид и
универсалната оперативна съвместимост на комуникационните системи. Тя се съсредоточава върху
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процеса на обмен на информационни
модели и т. нар. семантична съвместимост. Ключови фактори за този
процес са интегритетът на пренос
и сигурността на достъп до индивидуална информация или услуги. Всички тези принципи се обединяват в
унифицираната OPC архитектура OPC Unified Architecture (OPC UA). Това
е протокол за комуникация от машина до машина за индустриална автоматизация, разработен от фондация
OPC. Благодарение на стандартизираното консолидиране на данни, тяхната структура и функция (метадата), OPC UA е особено подходящ
стандарт за разпределени интелигентни приложения между отделни
машини без нужда от централизирано управление или по-висше ниво на
интелект. OPC UA компонентите са
скалиеруеми и вече достъпни на ниво
сензор.

PLC в ориентираната към
услуги архитектура (SOA)
Industry 4.0 и IoT са концепции, които изискват висока степен на мрежова свързаност и комуникация между устройства и услуги. Те се отличават с необходимостта големи
обеми данни да бъдат изпращани от
ниво сензор към ниво IT система.
Кореспондиращите протоколи и
стандарти за PC-базирано управление правят Industry 4.0 и IoT идеални
решения за обмен на информация с
подобен мащаб. Друг фундаментален
фактор, допринасящ за приложимостта на новите комуникационни

платформи, е т. нар. ориентирана
към услуги архитектура (SOA) и ролята на програмируемия логически
контролер в нея. Достъпът до PLC
през уеб услуга всъщност не е нова
технология. Тогава възниква въпросът каква е същността на иновацията в SOA-базираните PLC продукти и каква добавена стойност осигуряват.
Понастоящем обменът на данни
между ниво MES системи и програмируемите контролери обикновено
се случва в рамките на доста времеемък процес. MES платформата изпраща даден обем информация към
контролера, който обявява готовност да я получи. След като данните
са получени, контролерът потвърждава самия трансфер. При
SOA-базираните PLC системи изпращането на информация към контролера може да се осъществи в единичен комуникационен акт – стойностите на информацията вече не се
трансферират в рамките на множество трансакции, а се приемат като
единна услуга с входни и изходни параметри. С други думи, OPC UA архитектурата дава достъп до отдалечения RPC (remote procedure call) протокол в самия програмиран функционален блок на контролера. Това значително съкращава комуникационните сесии между PLC и MES системата и позволява по-висока производителност вследствие на по-интензивния обмен на данни. В допълнение,
тази конфигурация драстично намалява инженерните разходи за комуникационна връзка между производственото и управленското ниво на
мрежата.
Концепцията за SOA-PLC се отличава не само с поддръжка на уеб услуга, гарантираща сигурност през VPN
мрежа. Тя включва възможности за
обектно-ориентирана комуникация
на данни, достъпна за информация в
реално време и в хронологичен план,
както за различни аларми и услуги на
базата на международния IEC стандарт. Тук се включват кореспондиращите метаданни, свързани с изискуемата степен на сигурност за съответното ниво на данни и услуги.
Днес функцията за интеграция
между сървър и клиент в OPC UA
архитектура, заложена в програмируемите контролери, позволява изграждането на интелигентни мрежи
и в същото време гарантира висока
степен на сигурност с права на
достъп до мрежовите слоеве на услугите.
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автоматизация
данни като TLS (Transaction-Layer
Security), както и достатъчно памет
за обезпечаване на IP (internet-protocol)
комуникация.

Миниатюризация и
защита

С оглед настъпването на Четвъртата промишлена революция и непрекъснатото нарастване във важността на процеса по обмен на информационни модели, OPC UA се превръща в ключов за индустриалната
автоматизация протокол и основен
стандарт за обмен на данни в
Industry 4.0 и IoT приложения. Това е
единствената стандартизирана от
IEC и DKE (немската комисия по електрически, електронни и информационни технологии) SOA архитектура.
Така в съвременните умни фабрики е
осъществима безопасната хоризонтална и вертикална интеграция от
сензорите към IT системите.

Мрежови възможности и
разпределено управление
С развитието на технологиите
през годините и въвеждането на
Fieldbus (IEC 61158) протокола програмируемите логически контролери
стават все по-свързани. Базовата
архитектура на IEC 61131 – стандарта за PLC, приема всеки контролер в мрежата като логически независимо устройство с индивидуална
конфигурация. Традиционно програмите се състоят от взаимосвързани
функционални блокове, всеки от които може да бъде написан на даден
стандартен IEC език. Работните
задачи задействат тези функции, а
всяка задача се конфигурира за изпълнение по предварително определен начин – в цикъл, непрекъснато,
задействана от часовник или входящ
сигнал. Така поведението на производствената система, дефинирано
от програмируемия контролер, е
периодично.
Една такава архитектура осигуря-
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ва предсказуеми резултати с нисък
риск от грешка, но се оказва доста
тромава в условия на работа с помодерни средства за индустриална
автоматизация, които изискват
много по-голяма гъвкавост. IIoT платформите например налагат използването на контролни системи, които мога да кооперират много позадълбочено. Отделните PLC контролери се нуждаят от възможности не
просто да функционират в близко
сътрудничество помежду си, но и с
останалите системи във фабриката,
а също и да могат да осъществяват
външна комуникация към облачна
платформа например.
Друга особеност на интелигентните фабрики е все по-масовото
прилагане на решения за разпределено управление на ниво машина. Така
вместо да се използва единичен PLC
за управление на дадена машина с
множество изпълнителни механизми
и роботизирани манипулатори, функциите за управление в реално време се разпределят от архитектурата към индивидуалните подсистеми.
Възможността всеки контролер в
мрежата да комуникира с останалите и да отразява външно генерирани събития, например промени в клиентските поръчки, подобрява времената на отговор и цялостната оперативна ефективност.
Мрежовата свързаност и разпределеният контрол са от ключово
значение за IIoT-базираните PLC контролери, като сега са необходими и
много по-мощни процесори. Важни
изисквания са висока производителност при изпълнението на задачи,
възможност за работа с протоколи
за сигурност на ниво трансакция на

В допълнение към водещата тенденция към разпределено управление
е и тази към миниатюризация на PLC
контролерите, която обаче е необходимо да се случва постепенно,
смятат експертите. В идните години се очаква входно-изходните връзки
да продължат да се конфигурират
като конвенционални винтови клеми.
Способността за конфигуриране
на I/O връзки също е жизненоважна.
Днес е възможно да се изгради една
PLC платка, поддържаща общи аналогови и цифрови конфигурации на входно/изходните портове, но има поголям смисъл да се използва модулна
I/O архитектура – например дъщерни платки, монтирани директно
върху дънната платка на PLC.
Времената на престой могат да
бъдат значително съкратени чрез
осигуряване на поддръжка на т. нар.
„hot-plug“ смени на I/O модулите. Това
позволява на PLC контролера да ограничи задачите в работен режим,
като същевременно запази функциите за управление на останалите
подсистеми по време на смяната.
Високоскоростните интерфейси
като USB позволяват бързо конфигуриране и лесно периферно разширение на PLC системите. Не всички
комерсиални конектори обаче са подходящи за индустриални приложения.
Ето защо за тази цел се използват
специализирани модели със съответната защита за промишлени среди,
например с уплътнения клас IP67.
Важен елемент от защитата на
съвременните програмируеми контролери в Industry 4.0 платформи е
захранването. С редуцирането на
размерите на PLC системите, те
разчитат основно на конвекция за
охлаждане, а не на обемни вентилатори. Ефективност от порядъка на
90% може да бъде постигната с помощта на високоинтегрирани DC/
DC конвертори. Многофазният работен режим позволява висока ефективност в широк диапазон от условия на натоварване. Това от своя
страна позволява на PLC контролера да подава високи изходни токове, когато това е необходимо за
работата с машини, както и лесно
да преминава в енергоспестяващ
тих режим.
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Съображения при
избора на редови
клеми
С

нарастващите изисквания за
ограничаване на оборудването във
все по-малки пространства и нуждите на промишлеността за по-надеждно свързване и по-високи нива на автоматизация, изпълнението на електрическите вериги на контролното
оборудване става все по-сложно.
Функциите на конвейерната линия на
една съвременна система за опаковане, например, могат да бъдат следени от сензори в множество точки. Прокарването на проводници от
едно устройство до следващото
може да създаде хаос и неудобство в
окабеляването. Един алтернативен
подход в тази задача е инсталирането на редови клеми в централното
електрическо табло. По този начин
електрическото свързване се централизира и се намалява количество
на прокараните електрически проводници, което ще позволи на обслужващия персонал бързо да обследва
състоянието на системата и да
провери изправността й. Модулите
на редовите клеми могат лесно и
удобно да бъдат монтирани директно в електрическото табло или върху
шина. Проектантът има свободата
да комбинира различни видове редови клеми според специфичното им
предназначение, форма, цветово кодиране и маркировка. По този начин
е достатъчен само един поглед, за
да свери схемата на свързване и да
се установи какъв е проблемът, който трябва да се отстрани.
При необходимост от промени в
електрическата верига, може лесно
да се добавят или премахват редови
клеми от шината, без това да наруши свързването на останалите елек-

30

трически кабели. Освен че опростява схемата на свързване, пластмасовият корпус на редовите клеми предпазва от възникване на късо съединение, като по този начин се осигурява
по-голяма безопасност на персонала,
който ги инсталира и обслужва.
Изборът на правилния тип редови
клеми може да бъде доста сложен,
тъй като съществува голямо разнообразие от форми и размери и повечето производители и доставчици
могат да предложат хиляди различни варианти.

Компоненти и материали
Функцията на клемореда е да
свързва два или повече проводника в
една верига. В общия случай той се
състои от два компонента: изолиращ корпус и тоководещ компонент.
Тоководещият компонент е поместен в изолиращия корпус, който осигурява изолация при свързването на
проводника, за да сведе до минимум

загряването при провеждането на
електрически ток. Той също така
осигурява основа за притискащия
механизъм и други части като превключватели и предпазители. Корпусът на клемореда има специално
предназначени отвори за достъп до
притискащите винтове и също така
е снабден с монтажна пета, чрез
която редовите клеми се прикрепят
и свалят от монтажната шина.
Дизайнът на модулните редови
клеми позволява изключително ефективно използване на пространството дори при инсталиране на вериги
с висока плътност. Модулен клеморед с ширина 5 mm може да осигури
до 60 клемни връзки на 30 линейни
сантиметра. Стандартните редови
клеми от едно ниво с ширина 6 mm
осигуряват до 50 клемни връзки на
30 линейни сантиметра; двойните
редови клеми могат да предоставят
възможност за до 100 връзки.
Изолиращият корпус може да бъде
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съставен от полиамид 6.6, меламин
150 или керамика. Полиамид 6.6 е
здрав термопластичен материал,
предназначен за работа във всякаква среда, като запазва своята еластичност и устойчивост от -40 до
105°C. Изключително здрав и лесен
за работа, този материал е предпочитан и заради добрите си изолационни свойства и високотемпературна устойчивост. Меламин 150 е вид
термореактивна пластмаса на основата на смола с органичен пълнител.
Въпреки че е далеч по-чувствителен
материал от полиамид 6.6, меламинът има висока термоустойчивост. Препоръчва се за приложения с
постоянна работна температура
между 110 и 140°C. Устойчивите
керамични корпуси могат да се използват при температури до 250°C,
както и в промишлени производства
с високи нива на запрашаване и силно корозивна среда.
Токопроводящите части включват тоководеща шина и притискащ
механизъм. Тоководещата шина, намираща се в средата на изолиращия
корпус, е изработена от мед или
месинг. Притискащият механизъм
придържа проводника в клемореда и
осигурява надеждна електрическа
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връзка между проводника и тоководещата шина. Параметрите на токопроводящите части варират в
зависимост от големината на тока/
сечението на проводника и конфигурацията на самия клеморед.

Видове
Редовите клеми могат да бъдат
класифицирани според предназначението, конструкцията, вида на електрическата връзка, в това число с винтови, безвинтови и пружинни връзки,
както и с връзки с модулни конектори, като например от типа push-in
клеми и клеми, свързвани с конектори. Проходните редови клеми на едно
ниво са предназначени за опростено
свързване на два проводника, т.е.
връзка проводник-проводник. Това са
редови клеми от най-прост тип с
един вход и един изход. При редовите
клеми от две нива второто ниво на
свързване надгражда първото. Тази
конструкция обикновено се използва,
когато пространството за монтаж
е ограничено. Аналогично на тях при
клеморедите от три нива е добавен
още един допълнителен ред над втория. Предимството на конструкцията от няколко нива е, че позволява
множество връзки в рамките на един

модул от редови клеми.
Заземителните клемореди често
наподобяват проходни редови клеми
на едно ниво с тази разлика, че те и
връзката с проводника са заземени
към таблото или към DIN шината,
върху която е монтиран клеморедът.
Клеморедите с предпазител също
имат сходство с проходните редови
клеми, като разликата се състои в
това, че проводящата метална шина
е заменена с предпазител, който осигурява връзка между проводниците и
допълнителна защита. Друг вид клемореди са предназначени да осигурят
връзка на присъединителните проводници на термодвойки. Някои конектори на термодвойки свързват присъединителните проводници от двете
страни на клемореда, като така отпада нуждата от свързващата шина.
При други клемореди от този вид
обаче може да е налична метална
свързваща шина, съставена от същия
метал като проводника.
Клеморедите за I/O системи осъществяват връзка между едно устройство и контролер, докато чрез
сензорните редови клеми могат да се
управляват три или четири жични
устройства, като например сензори
за близост. Разединителните клемо-
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реди позволяват лесно прекъсване на връзката между проводниците само чрез повдигане на лостов или ножов
прекъсвач, като по този начин осигуряват удобство при
прекъсване и установяване на връзка, без да се налага
сваляне на проводниците. Електроразпределителните
клемореди са удобен, целесъобразен и безопасен начин за
разпределение на захранването от един входен източник
към множество изходни посредством свързване на един
голям проводник към входния терминал на клемореда и
разпределяне към множество изходни клеми. По този начин се постига професионално изпълнение и добро организиране на опроводяването в електрическото табло.
Винтовите клеми са най-често срещаният тип връзка.
При тях проводникът просто се притиска към тоководещата шина чрез затягане на винта, като този вариант е приложим за широк набор от размери и сечения на
проводниците. Затягащите пружинни клеми прилагат
пружинно притискане на проводника. Те са една по-нова
алтернатива на винтовите клеми и най-често са предназначени за проводници с малко сечение. Клемите тип
push-in опростяват свързването, като при тях е необходимо проводниците просто да бъдат пъхнати в клемореда. Повечето редови клеми от този тип изискват
използването на кабелен накрайник втулка, която да
укрепи края на проводника. Въпреки това някои push-in
клемореди позволяват директното поставяне на твърд
проводник или многожилен проводник, като се постави
отвертка в отвора за освобождаване.
IDC съединителите (insulation displacement connectors)
не налагат отстраняването на изолацията, за да се
осъществи свързване. Проводникът се вкарва в клемореда, където две остриета прорязват изолацията, за да се
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оголи проводникът и да се осигури добра връзка. При бариерните редови клеми проводникът се прикрепя чрез
кабелна обувка и се притяга с болт към клемата, за да се
предотврати разхлабването му в среда на вибрации.

Избор на подходящи редови клеми
Изборът на правилните редови клеми преди всичко
зависи от конкретното предназначение и трябва да
следва няколко прости стъпки. Най-напред трябва да се
вземат предвид характеристиките на приложението
като типа свързване, спецификациите за електрическата връзка, ориентация, монтаж и специални функции.
Следните стъпки обобщават един изпитан метод за избор: определяне на нужния тип клеморед; определяне на
спецификациите на електрическата инсталация; определяне на необходимите допълнителни принадлежности;
изчисляване на дължината на трасето.
Вече бяха разгледани някои от предлаганите видове
редови клеми. Следва да се определи кой конкретен тип
е подходящ за определена система, например винтови
или безвинтови клеми, проходен тип на едно или на повече нива, с предпазител, заземителни, с директен монтаж или с прекъсвач. След това трябва да се определят
електрическите спецификации за всеки клеморед, в това
число максимално сечение на проводника, напрежение и
ток. Сечението на входния проводник обикновено е в mm2
и зависи от номиналния ток, от това дали използваният проводник е твърд или многожилен и какъв диапазон
от сечения на проводниците може да бъде присъединен
при опроводяването.
След като бъде избран типът корпус на клемореда,
според необходимостта могат да се добавят подходящи скоби и капачки, ъглови опорни скоби, горни капаци,
разделители, вътрешни джъмпери, тестови конектори
и маркировки.
Клеморедите могат също така да изпълняват една
или да обединяват повече специални функции, като например свързване на прекъсвачи, индикаторни лампи и
диоди за тестване на лампи. Редовите клеми с конектори обикновено се монтират върху DIN шина и могат да
бъдат в няколко нива, за да се спести място. Така комбинираните клеми позволяват изключване на захранването на целия блок чрез разединяване на един конектор.
За да се определи дължината на DIN шината, която
ще бъде необходима, трябва да се изчисли общата гъстота на метър за всички клемореди от всеки вид. След
което трябва да се добавят 13 mm към края на всяка
шина за монтажните елементи, както и допълнителен
допуск от 0,2 mm за всяка връзка на проводник. В изчисленията се включват и ширините на крайните капачки,
скобите и разделителите.
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Висока надеждност с взривозащитените
LED лампи на АТРА
Взривозащитените LED лампи
АТ 7501, АТ 7503, АТ 7504 и АТ 7520
са предназначени за осветление в
помещения, в които съществуват
условия за възникване на потенциално експлозивна атмосфера. Подходящи са за употреба в рискови
експлозивни зони: Зона 1; Зона 2 за
газо- и паровъздушни атмосфери,
както и в Зона 21 и Зона 22 за атмосфера с наличие на горим прах.

Всички компоненти са залети с
двукомпонентен прозрачен силикон, гарантиращ висока степен на
защита. Захранването е изработено от пасивни компоненти, което
дава ресурс над 50 000 часа. Благодарение на високия си светлинен
добив и индекс на цветопредаване
(CRI) по-голям от 80, взривозащитените LED лампи са в състояние
да заменят традиционните осветители, които използват газоразрядни, натриеви или метал-халогени лампи, като гарантират качество на осветлението и визуален
комфорт.

употреба в рискови експлозивни зони: Зона 1; Зона 2 за газо- и паровъздушни атмосфери, както и в Зона 21 и Зона 22 за атмосфера с наличие на горим прах. Взривозащи-

тената LED табела АТ7515 се състои от солиден алуминиев корпус,
клемна кутия с възможност за посВзривозащитените LED лампи са
от солиден алуминиев корпус, оребрен за оптимално разсейване на
отдадената от светодиодите
топлина, прозорче от устойчив на
UV поликарбонат (АТ 7501 и АТ
7520), закалено стъкло (АТ 7503, АТ
7504), алуминиева предпазна решетка и клемна кутия. Светодиодите са интегрирани в корпуса за
по-добро охлаждане и дълъг живот.

Взривозащитенaта LED табела
АТ7515 e предназначена за обозначаване на аварийни изходи или пътища за евакуация в помещения, в
които съществуват условия за
възникване на потенциално експлозивна атмосфера. Подходяща е за

Основни технически параметри:
тавяне на различен кабелен вход,
прозорче от устойчив на UV поликарбонат, отпечатан с пиктограма, и светодиодна платка, монтирана във корпуса и залята с двукомпонентен прозрачен силикон с
необходимите свойства.

град Пловдив
бул. Васил Левски 242
тел.: +359 32 954 139
+359 32 956 137
e-mail: atrasales@mail.bg
atra_pd@mail.bg
www.atra-bg.com
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Индустриални
LED прожектори
В

исокомощните прожектори
обикновено представляват устойчиви на атмосферните влияния осветителни системи, предназначени
за осветление на сцени или обекти
с яркост, значително по-висока от
околната. Осветителното тяло с
висока яркост предлага интензивно
светлинно излъчване със структура
на лъча, която може лесно да се променя, за да се освети избрана зона
или обект с цел осигуряване на безопасност и визуален комфорт. Прожекторите могат да бъдат класифицирани в две широки категории –
за зоново или насочено осветление,
в зависимост от контролираното
разпределение и интензитет на
лъча, оформящи светлинния поток.
Прожекторите за зоново осветление се използват в приложения, които изискват разпределение на светлинния интензитет на големи открити площи като паркинги, открити стадиони, закрити игрища и
складове. Прожекторите за насочено осветление се използват за визуално акцентиране върху определени
архитектурни или структурни характеристики при осветяване на
вътрешни стени или фасади.
Поради недостатъците, които
имат газоразрядните (HID) прожектори с високо налягане, в индустрията възниква необходимост от подобри осветителни решения за приложения с висока мощност. По-високата енергийна ефективност, подългият експлоатационен срок и останалите предимства на светодиодите са предпочитани в много индустриални и други осветителни приложения, за които досега са ползвани HID лампи.
Внедряването на системи за управление при високомощното LED
осветление предоставя редица ползи, като допълнителна икономия на
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енергия, намаляване на светлинното
замърсяване, удължаване на живота
на осветителното тяло и спазване
на стандартите за енергийна ефективност. Обикновено LED драйверите са оборудвани със схема за димиране тип 1-10 V, DALI или ШИМ интерфейс, които позволят регулиране на нивото на осветеност. LED
прожекторите могат също да бъдат
контролирани чрез сензори за движение и да се конфигурират за работа
с ниска/висока мощност или да се
включват/изключват при засичане
на движение. Инсталирането на фотоклетка пък може да осигури осветление само в тъмната част на денонощието.

Икономически ползи
Икономиката има важна роля в
индустриалните и търговски осветителни приложения. Консумацията
на енергия, съхранението на ресурси, поддръжката и дългосрочната
стабилност са важни фактори, които трябва да се вземат предвид при
всяка осветителна инсталация. Системите за осветление с висока
мощност консумират значително
количество електрическа енергия

при осветяването на обширни зони
с голям интензитет. Докато HID
прожекторите могат да предложат
светлинна ефективност, сравнима
с LED аналозите, натриевите лампи с високо налягане имат ефективност от 75 до 130 lm/W, натриевите лампи с ниско налягане – от 130
до 185 lm/W, а металхалогенните
(MH) – от 70 до 115 lm/W. Съвременните бели светодиоди предлагат светлинна ефективност средно от 120 до 150 lm/W. Освен това
светлинната ефективност на светодиодите с висока мощност може
да се увеличи практически до 200
lm/W чрез допълнително усъвършенстване на материалите и конструкцията.
Индустриалните LED прожектори
използват електронни компоненти,
които са по-ефективни и издръжливи, и могат да достигнат 50 000
работни часа, преди светлинната
мощност да спадне до 70% от първоначалните нива. MH лампите (и повечето HID лампи) имат значително
по-висока степен на амортизация. Те
осигуряват първоначална номинална
мощност (светлинна ефективност),
но лумените започват да намаляват
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бързо още през първите 100-200 часа
на работа (достигайки 20% амортизация). По време на експлоатационния период (около 3000 часа) типичният MH прожектор с мощност от
1500 W може да загуби до около 50%
от първоначалната си светлинна
ефективност.
Икономическите ползи от LED
осветлението са очевидни с оглед на
неговата повишена ефективност,
удължен експлоатационен живот,
незначителни инвестиции за поддръжка и драстично намаляващите
цени на лампите.

Конструктивни и
температурни
характеристики
Високомощните LED прожектори
обикновено се състоят от корпус и
електрическо отделение (драйвер),
изработени най-често от лята алуминиева сплав с ниско съдържание на
мед. Високоустойчивият алуминиев
корпус е проектиран да побере всички електрически и оптични компоненти. Интегрираната печатна
платка осигурява температурната
връзка между охлаждащия радиатор
и LED компонентите, електрическата изолация и преноса на електроенергия в светодиодите. Монтажна
рамка придържа обикновена или призматична леща, изработена от за-
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калено стъкло или удароустойчив поликарбонат. След това рамката е
механично запечатана със силиконово уплътнение за работа в условия
на различни атмосферни влияния.
Едно от предизвикателствата,
свързани с проектирането на индустриални LED прожектори, е, че светодиодите излъчват голямо количество топлина. По тази причина може
да се наложи генерираната топлина
да се отстрани с цел да се поддържа
вътрешната температура на осветителното тяло под максималните
нива, така че електрическите и електронните компоненти в него да запазят върховите си характеристики.
Регулирането на температурата
става все по-важно при LED осветлението с висока мощност. Зад LED
модула на индустриалните прожектори е разположен топлоотвеждащ
радиатор от лят алуминий, контролиращ натрупването и разсейването на топлината. Аеродинамичните
вентилационни отвори, образувани
от оребряванията на радиатора,
осигуряват ефективен въздушен поток и ускоряват естествената конвекция. Горещият въздух плавно се
превръща във високоскоростен ламинарен поток, пренасяйки бързо отделената топлоенергия към околната
среда.

При други стратегии за регулиране на температурата се използват
топлинни тръби, които съчетават
принципите на топлопроводимостта и механизма на топлопренос чрез
фазов преход. Пълното физическо
разделяне между електрическото
отделение и светодиодния модул
поддържа доброто охлаждане на
драйвера и другите управляващи вериги, което ефективно увеличава
експлоатационния живот на драйвера при висока работна температура. Корпусът е предварително обработен и прахово боядисан, за да устои на екстремни атмосферни условия без напукване или лющене. Конструкцията на прожекторите включва и все повече по-естетически елементи, като гладки извивки и контурирани ръбове, които се съчетават
ненатрапчиво с околната среда.

Оптични елементи
Оптичните компоненти са предизвикателство за всеки проектант на осветителни тела, защото крайното изделие трябва да
отговаря не само на изискванията
на клиента, но и на техническите
характеристики на различни оптични решения. В LED модула са интегрирани първични оптични елементи,
а вторичната оптика е част от
осветителното тяло на прожекто-
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ра и е проектирана така, че да оформя светлинния поток или лъча, увеличавайки максимално ефективността и разстоянието, до което достига светлината. Вторичната
оптика предоставя уникални
възможности за съчетание на оптични елементи с цел модифициране на излъчвания от LED прожектора светлинен сноп, така че той да
отговаря ефективно на необходимите фотометрични спецификации.
Сред вторичните LED оптични
елементи са: рефлектори, лещи, лещи
с пълно вътрешно отражение (TIR) и
дифузори. Лещите притежават отлична способност за събиране на
светлина и контролирано разпределе-
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ние на светлинните лъчи под малък
ъгъл, докато рефлекторът има предимството да пренасочва светлинния поток под голям ъгъл. TIR лещите
представляват комбинация от лещи
и рефлектор, използващи принципа на
пълно вътрешно отражение при събиране и обработка на светлината. За
приложения с високо напрежение се
препоръчват PMMA (акрилни) или PC
(поликарбонатни) лещи поради тяхната висока механична якост, отлични
оптични свойства, добра термична
стабилност, висока топлопроводимост и влагоустойчивост. При прожекторите с висока мощност лещите и TIR лещите често се използват
за създаване на по-добра равномер-

ност и по-висока оптична ефективност (поне 90% за повечето приложения). Използването на рефлектор е
полезно в специфични приложения,
напр. спортно осветление, за да се
постигне концентриран модел на
светлоизлъчване и да бъдат сведени
до минимум разпръскването на светлина и отблясъците.
Оптичните елементи за прожектори предлагат различни характеристики за разпределение на светлинния поток (асиметрични, симетрични и антисиметрични) с различни
разпръсквания на лъчите, които да
отговарят на изискванията на конкретните приложения за общо, зоново, пътно и друго осветление.
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Фокусирани сме в изпълнението
на пазарните си цели
Ласло Тьорьок заема длъжността генерален директор на Yamazaki Mazak за Централна и Източна Европа от 2019 г. Назначаването му съвпада
със 100-годишнината на компанията на пазара.
Той сподели своята визия и планове за бъдещето пред Хана Янишова от чешкото инженерингово списание "MM Промишлен спектър".

Г-н Тьорьок, назначението Ви в Mazak
съвпадна със 100-годишнината на
компанията. Какви предизвикателства предстоят в следващите 100
и доколко промяната в професионалната Ви кариера е и лично предизвикателство за Вас?
Какъв по-подходящ момент може да има за човек да
постъпи в такава фирма? 100 години непрекъснато усъвършенстване и развитие, водеща световна пазарна
позиция е нещо завидно. Навярно трудно би се намерил
човек, който да не иска да бъде част от такава фирма.
В следващите 100 години, разбира се, ще бъдат важни
иновациите и способността за адаптиране към бързите промени в металообработващата промишленост.
Mazak е известна със своята способност да създава
иновации и да открива нови технологични решения. В
бъдеще вероятно важна ще бъде бързината. Всички знаем, че темпът на промените в технологиите нараства експоненциално.
В професионален план досега съм бил от другата
страна, като потребител на технологиите на Mazak.
Способен съм да управлявам постоянно променяща се
среда, в която продуктите и хората са движещата сила за успеха на една компания. Всичко за мен е предизвикателство - нали в крайна сметка точно така и
трябва да бъде. Винаги казвам, че ако предизвикателствата, пред които сме изправени, съответстват на
способностите на служителите, е възможно да се осигури оптимален резултат, защото служителите са
силно мотивирани.

Какви бяха първите ви впечатления
от новата длъжност и новото
работно място?
Първото ми впечатление беше, че сякаш съм се върнал на място, което познавам много добре. С Mazak съм
се срещал нееднократно в продължение на почти 20 години. Работил съм за фирма, която беше един от техните най-големи клиенти в Унгария. Като машинен инженер цял живот съм бил много близо до обработката
на материали и проектирането на оборудване. Работех в областта на автомобилната електроника и помпите. После стигнах до това, което ми е най-интерес-
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но - технологиите и търговията, до предлагането на
страхотни продукти и изграждането на нов вид отношения. Ако ми позволите, много бих искал да споделя
с вас второто си впечатление и то е свързано с предизвикателството и трудността да съм в регионалния офис за Централна Европа, и да отговарям за 10
държави.

Как реагира семейството ви на
новата ви длъжност и
месторабота?
През целия си живот съм работил за две компании,
като и в двата случая те бяха крупни семейни дружества. На предишната си длъжност прекарах почти 20
години. Това беше отлична фирма, която изградихме
заедно с нашия първокласен екип в Унгария - от нулата до 2200 служители. Съпругата ми и децата ми са
част от моя път. Още откакто децата станаха на 10
години, ги взимах на годишните дни на отворените врати, в гимназията те караха практика във фирмата, а
в университета написаха дипломни работи, отново
свързани с компанията, за която работех. Така че вероятно можете да си представите реакцията им. Те
обаче разбират желанието ми да правя нещо различно,
да приемам нови предизвикателства и, разбира се, напълно ме подкрепят - като всяко добро семейство. Днес
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вече виждат, че това мое решение, макар и нелеко, е
било добро.

Преди постъпването си в Mazak сте
заемали длъжността изпълнителен
директор на Grundfos. Какво е
общото между тези две компании?
Най-голямото сходство е семейната собственост и
общата насоченост и стратегията на фирмата. Днес
Grundfos се ръководи от мениджъри, които се отчитат
директно пред централата. И Grundfos, и Mazak са лидери в своите области, и двете фирми се фокусират
върху иновациите, хората и околната среда. Това е много важно за мен - работната култура и корпоративната среда, ентусиазмът, с който компанията търси решения за своите клиенти и в същото време създава
страхотна работна среда за своите служители. И,
между другото, при производството на всички машини на Mazak се използват помпи Grundfos, от предишното ми работно място тук, в Унгария, а помпите пък
от своя страна са изработени на машини, повечето
от които са марка Mazak. Това е още нещо, което ме
свързва, и ще продължава да ме свързва с предишната
ми месторабота.

Върху кои цели смятате да се
концентрирате в бъдеще?
С нашия екип от мениджъри работим върху нови
стратегически цели за целия регион през следващия период. Те са в няколко направления. Фокус върху клиента - да му предоставим правилното решение и поддръжка в техническо и търговско отношение и фокус
върху продукта - да представим на клиентите нашите нови продукти, които бяха презентирани миналата година на изложението EMO в Хановер, където
Mazak участва и като производител на лазерни машини. Друга важна цел е да се засилят бизнес отношенията с нашите партньори, с фокус върху дистрибуторите. Причината е, че те са много важна част от групата Mazak Central East Europe. И не на последно място е търговското качество. Партньорите трябва да
ни разглеждат като гъвкав, ефективен субект, с когото лесно се сътрудничи.

Сегашната ситуация, която е
следствие от пандемията COVID- 19,
засегна много производствени
компании. Сред тях без съмнение са
много от вашите доставчици и
клиенти. Как Mazak възнамерява да
продължи работа днес при новите
условия?
Разбира се, трябваше да вземем същите решения като нашите партньори и трябва да кажа, че не беше
лесно. На първо място ние гарантирахме всички производства на Mazak да са в съответствие с препоръките на Световната здравна организация и да се спазват решенията на местните власти, както и всички
наши служители да работят в безопасни условия. Предприели сме и задължително необходимите стъпки за
защита на нашите клиенти. Много от тях продължиха своята дейност и съответно изискваха обслужване
и поддръжка, които ние също предоставяхме без прекъсване. Разбира се, спазвахме всички мерки за безопасност, необходими за защита на служителите и клиентите от COVID-19.
Решихме също, че служителите на възраст над 64
години или хронично болните - т. е. хората, изложени
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на по-голям риск от заболяване, трябва да си останат
у дома. За всички служители въведохме възможността
за работа от вкъщи, за отпуск или изместване на работното време, ако дистанционната работа не е възможна. За да защитим всички служители, ограничихме
движението на хората в офисите до необходимия минимум. Освен това се постарахме да запазим максимално възможния при тези обстоятелства позитивен
подход и уверявахме служителите, че настоящата ситуация е само временна.

Кои продукти на Mazak са най-важни
от гледна точка на европейския
пазар и защо? И според Вас ще
настъпят ли промени в
предпочитанията при настоящата
пазарна ситуация?
В Централна и Източна Европа най-често се използват т. нар. традиционни машини, т. е. QT (Quick Turn)
стругове, VCN/VTC (вертикални обработващи центри
за фрезоване), HCN (хоризонтални центри), Variaxis
(вертикални 5-осни центри) и лазерни машини - Optiplex
и Tube. Както навсякъде, и тук настъпват промени.
Отбелязваме промяна в посока към високоскоростни и
високопрецизни машини с концепцията за едно базиране и интелигентни лазерни машини. Цената на труда
е все по-висока и в Централна и Източна Европа. Освен
това предприемачите са изправени пред недостиг на
опитни работници и затова търсят начини за увеличаване на производителността и за по-голямо използване на автоматизация. Целта е да се даде възможност на фирмите да останат конкурентоспособни в
дългосрочен план.

Според Ваши клиенти машините
Mazak допринасят значително за
повишаване на ефективността и
производителността им. Това
придобива все по-голямо значение, за
да се върне целият бранш в
предишния си коловоз. Планирате ли
да реагирате по някакъв начин,
разработвайки конкретни продукти?
Да допринася за непрекъснатото подобряване на
производителността на клиента винаги е била една от
нашите стратегически цели. Освен новата конструкция и концепция на нашите металорежещи машини, за
които взехме предвид изказаните и неизказани желания на нашите клиенти, имаме и интелигентната
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фабрика Mazak ISmart Factory, която е цялостно решение за първокласна организация на производството.
Разработихме и тествахме системата, а през последните години я използвахме и подобрявахме в нашите
производства. Ето защо за Mazak Индустрия 4.0 не е
просто някаква нова идея, а реалност, прилагана в нашите производствени мощности. Сега сме на етапа, в
който можем да предложим тази система и на нашите клиенти като средство за постигане на максимална ефективност в използването на производствените
мощности и капиталовите инвестиции. Това е чудесно решение за клиенти, които се нуждаят от висока
гъвкавост и обработват малки серии от различни продукти. Този инструмент поддържа планиране на производството, което позволява да се удължи полезното
време и да се съкрати времето, необходимо за преминаване към друг продукт, поддържа програмиране под
Mazatrol - с контрол на процеса и с високоскоростна 3D
симулация на новите управления Mazatrol SmoothX и
Smooth AI. Благодарение на това нашите машини използват най-бързото и най-лесното цифрово програмно управление (CNC) в глобален мащаб. Всичко това
представлява скок във възможностите и производителността на металообработващите машини. Новите системи за управление са интелигентни, дават възможност за комплексно управление на инструменталните данни във фабриката и за самообучение.

Каква е вашата визия за бъдещето
на производството и пазарите в
Европа?
Моята визия е да приближа още повече съвременните обработващи и лазерни машини на Mazak до настоящите и бъдещите клиенти, да им осигуря правилно-

то решение и поддръжка от търговска и техническа
гледна точка и по този начин да допринеса за техния
успех. С тези инициативи се стремим да придобием поголям пазарен дял, да засилим нашия организационен
опит и да предоставим още по-добри услуги. Бих искал
също да подкрепя разработването на нашите уникални хибридни и многоцелеви машини с технологията
done-in-one, както и да направим целия производствен
процес по-екологичен и ергономичен. Друга цел е да се
създаде чудесна работна среда за талантливи хора, в
която всеки може да постигне собствената си цел за
личностно развитие.

Кои са най-горещите тенденции в
областта на обработващите
машини и как настоящите продукти
на Mazak ги отразяват?
Мисля, че основната тенденция в областта на металообработката е гъвкавостта, производството по
поръчка и в точния срок - според актуалните нужди,
без големи запаси - бърз преход към друг продукт, интеграцията на технологии - хибридни машини - с високо ниво на автоматизация и използване на инструменти за виртуална реалност (VR). Целта на нашите клиенти е използването на големи обеми данни (Big Data),
дигитализацията и възможно най-високото ниво на
иновации. Мисля, че след като пандемията приключи,
някои отрасли ще започнат да преоценяват своите глобални вериги за доставки. И именно тук виждам още
една възможност за Централна и Източна Европа.

Коя машина на Mazak смятате за
настоящ флагман на фирмата и
защо?
Това определено е серията Integrex, чието пускане
на пазара беше повратна точка в бранша и бъдещето
на металообработката. Става дума за модулна машина, която позволява работа с хибридни технологии и
автоматизация, и може да използва широк спектър от
технологии за обработка. Крайният продукт може да
бъде изработен в един процес done-in-one от базирането на заготовката до финишните обработки на найдобрата многофункционална машина.
Серията машини Integrex е ергономична, екологично
ефективна и има отлична потребителска стойност.
Изцяло новата машина от серията Integrex i, с лесно
базиране на детайлите, използва най-новите технологии и съчетава в себе си качеството на Mazak и цялостна поддръжка. А щом говорим за бъдещето, трябва
да спомена и хибридните машини на Mazak, които дават възможност за интегриране на технологии - класическа металообработка с фрикционно заваряване.

Бимекс Лимитид ООД
тел. 02/ 868 30 43, 02/ 862 18 06
e-mail: bimex@bimextools.com
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Леене на
пластмаси под
налягане с
впръскване на газ
П

рез последните години се наблюдават множество технологични
подобрения в процеса на леене на пластмаси под налягане, което го прави
предпочитан производствен метод
в редица промишлени приложения.
Популярен вариант е т. нар. инжекционно формоване с впръскване на
газ, чрез което се постигат по-високо качество на крайните изделия, пократки цикли на изработка, както и
по-ниско общо тегло на готовия продукт.
Леенето на пластмаси под налягане с впръскване на газ включва използването на инертен газ (най-често
азот) с цел създаване на един или
повече кухи канали във формованото
пластмасово изделие. В края на етапа на запълване на матрицата с разтопен полимерен материал газът се
впръсква под налягане в неподвижното течно ядро на отливката. От
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там той следва траекторията на
най-малкото съпротивление и замества плътните отлети зони с канали, пълни с газ. В следващия етап
налягането на газа притиска пластмасата върху повърхността на кухината на формата, като компенсира
обемното свиване, докато частта
се втвърди. Накрая газът се извежда
в атмосферата или се рециклира.
Процесът на леене на пластмаси
под налягане с впръскване на газ е
позната от около две десетилетия
и доказана техника за производство
на висококачествени пластмасови
изделия. През последните години популярността й непрекъснато нараства поради множеството предимства, които осигурява в сравнение с
конвенционалното шприцване на пластмаси.

Същност на процеса
Основният процес на леене на пластмаси под налягане с впръскване на

газ е изключително подобен на този
при стандартното формоване. Шнеков екструдер разтопява изходния
полимерен материал под формата на
гранули или пелети. Стопилката се
впръсква под налягане в матрица.
Особеност е, че тук леяковата форма се запълва само до около 70%.
Тогава от отделна входна точка към
вътрешността й се подава газ под
налягане докато отливката се охлажда. Това принуждава все още разтопената пластмаса да се притисне
към стените на матрицата, където
да изстине и да се втвърди. Тогава
налягането се изпуска и отливката
се изважда от формата по утвърдения механизъм. В резултат на процеса се получава куха отливка, изработена чрез инжекционно формоване,
при което обикновено изделията са
монолитни. Единственият друг метод за изработка на кухи пластмасови изделия е формоването чрез
раздуване (или ротационното формо-
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ване). За разлика от инжекционното
формоване обаче, техниката чрез
раздуване се отличава с голяма капиталова интензивност, макар и с
висока производителност. Ето защо
тя се използва предимно в производството на пластмасови бутилки.
Недостатък на ротационното формоване пък е сравнително дългият
производствен цикъл, който, за разлика от алтернативните методи,
трае няколко минути вместо няколко секунди. Това понижава неговата
ефективност и приложимост в дадени сценарии.
Сред предимствата на леенето
под налягане с впръскване на газ е
възможността драстично да се намали теглото на готовото изделие
благодарение на образуваните в него
кухи секции. Това спомага за значително ограничаване разхода на материал и снижава общите разходи за
процеса. Кухата вътрешност спомага и за по-гладка текстура на отливката, тъй като материалът е под
постоянно налягане под въздействието на газа. В някои случаи формованото изделие се охлажда по-бързо,
тъй като кухината удвоява повърхностната зона, която позволява на
отливката да изстине и да се
втвърди. Обикновено е налице и помалко свиване на крайния продукт,
тъй като по-плътните стенни секции стават кухи благодарение на
въвеждането на газ под налягане в
матрицата.
За да се формоват термопластични полимери, те трябва да бъдат
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загрети до съответната им температура на стопяване и да се инжектират в затворена метална матрица. В леяковата форма се изработват специални охлаждащи канали,
които извеждат топлината от материала, което позволява изстиването на отливката. Докато се охлажда, пластмасата се свива и отделя от вътрешната повърхност на
матрицата. За да се противодейства на това свиване, обикновено се
впръсква още материал в кухините
с цел да се запази повърхностният
контакт. В даден етап от цикъла на
инжекционно формоване материалът
в точката на подаване се втвърдява, което възпрепятства по-нататъшното вливане на допълнителна
стопилка за запълване на образуваните от свиването празнини. При поплътни изделия свиването на материала е още по-отчетливо. Ето защо
в много съвременни приложения се
предпочита вариантът на леене под
налягане, който включва впръскване
на газ, тъй като той елиминира гореспоменатия проблем и спомага за
по-ефективно производство.

Варианти
Основните две вариации на метода включват инжектиране на газ в
кухини в изделието (формоване с
вътрешно впръскване) или използването на газ върху външните
повърхности на отливката, но отново във вътрешността на матрицата, с цел консолидиране/сбиване на
материала (външно впръскване).

Първият вариант на технологията е по-често използван в практиката, тъй като се отличава с множество предимства в сравнение с конвенционалното формоване на пластмаси. При него са налице възможности за икономия на разходи вследствие на: намаляване количеството
използван материал чрез редуциране
на теглото на отливките; съкращаване на циклите на изработка и понижаване на капиталовложенията;
намаляване на налягането в матриците и следователно – по-малко износване на инструменталната екипировка в дългосрочен план.
Използването на газ като среда
за пренос на налягане в цялата
вътрешност на леяковата форма
цялостно оптимизира процеса. Така
се елиминират вътрешните дефекти и неравности в изделието, а
повърхностите са по-гладки и прецизни. С помощта на впръсквания газ се
премахва необходимостта от допълнителен процес по запълване на
образуваните от свиването на материала празнини. Налягането в
матрицата при варианта с вътрешно впръскване на газ се редуцира с до
70% в сравнение с конвенционалното
инжекционно формоване на пластмаси, което изисква по-малка сила за
затягане на леяковата форма и позволява по-големи отливки на по-малки машини. В резултат на оптимизирания процес намалява и енергийната консумация на оборудването.
Сред най-съществените ползи от
прилагането на тази разновидност
на метода е по-малкият термичен и
механичен стрес върху изделието,
който позволява по-висока пространствена стабилност и елиминира
деформацията.
Т. нар. леене с външно впръскване
се използва за изделия, при които има
по-високи изисквания към качеството на повърхностите. При този процес напълно се елиминират външните всмукнатини, образувани традиционно при леенето на пластмаси
под налягане. Стресът и деформацията на изделието също практически
отпадат. Оказването на налягане
върху отливката е по-ефективно,
което спомага за намаляване на общото необходимо налягане. Формованите с външно впръскване на газ
изделия се отличават с изключително висока пространствена стабилност. Благодарение на по-малките
необходими сили за затягане на леяковите форми, тук също е възможно
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изработването на по-едрогабаритни
отливки на по-малки машини с намалена консумация на енергия и по-малко износване на матриците.
Вариантът с външно впръскване
на газ спомага за по-голяма свобода
на дизайна, като е възможно поплътно оребряване с по-тънки стени на изделието, изработване на
изделия с множество оребрени секции, както и на плоски продукти от
полиетилен и полипропилен.
При модификацията на леенето
под налягане с вътрешно впръскване
на газ са възможни и множество
подвариации на метода – с единично
впръскване, със стъпково впръскване
на малки дози, с експулиране на пластмасата, с подвижно ядро на леяковата форма, както и с комбинирано
външно и вътрешно впръскване. Всяка от версиите на технологията се
отличава с различни предимства и е
подходяща за широк кръг от производствени приложения. Основна полза при вътрешното впръскване на
инертен газ във все още разтопената пластмаса е възможността да се
поддържа налягането във вътрешността на изделието докато се
втвърди и отдели от повърхността
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на матрицата без да е налице съществено свиване, както и това да се
извършва независимо от момента на
втвърдяване на материала в зоната
на подаване на стопилка.

Материали, оборудване и
приложения
За леене под налягане с впръскване на газ са подходящи широк асортимент от материали, сред които
полипропилен (PP), акрилонитрил бутадиен стирен (ABS), удароустойчив
полистирол (HIPS), поликарбонат,
полипропилен карбонат (PPC), както
и найлон (включително такъв със
стъклени пълнители).
Подходящият дизайн на леяковите
форми и анализът на вътрешната
структура на матриците са от изключително значение за ефективното и безпроблемно осъществяване
на леенето на пластмаси под налягане с впръскване на газ. Дизайнът на
матрицата трябва да позволява
максимално ефективен процес по
образуване на кухини в плътните
зони на изделието. Правилната инструментална екипировка за всяко
приложение се постига след задълбочен процес на изследване на приложе-

нието и проектиране на конкретно
решение. С цел оптимални резултати при производството на матрици за тази технология се използват
роботизирани системи и други
съвременни средства за автоматизация, които позволяват по-висока
скорост и прецизност на работа. За
изработката на леякови форми обикновено се залага на механично обработена стомана.
Що се отнася до оперативните
разходи, инвестициите в специализирани матрици за леене под налягане
с впръскване на газ обикновено са повисоки в сравнение с тези при конвенционалното инжекционно формоване на пластмаси. Високата ефективност на метода и отличното
качество на шприцваните чрез
впръскване на газ изделия обаче го
правят предпочитан от много производители в редица съвременни
приложения.
Процесът е подходящ за оптимизиране на резултатите в множество традиционни индустрии, включително в автомобилостроенето.
Популярни приложни области на
шприцването с впръскване на газ са:
производството на външни и
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вътрешни автомобилни компоненти, играчки, дръжки за домакинска
техника и други електроуреди, корпуси за компютри и медицинско оборудване, големи капаци и панели за
офис оборудване и различни индустриални машини и техника, мебели,
компоненти за косачки, волани,
спортни принадлежности, едрогабаритни изделия с ребра и издатини,
както и дълги тръбовидни изделия
като дръжки за лопати например.

Предимства
Водещо предимство на леенето
под налягане с впръскване на газ в
сравнение с конвенционалното
шприцване на пластмаси е потенциалът за икономии на материал и разходи в дългосрочен план при производството на дебелостенни изделия с
до 40%.
В процеса се използва много помалко общо количество материал,
тъй като е елиминиран допълнителният етап на запълване на празнините след свиване на изделието вследствие на охлаждане. Образуването
на кухини в по-плътните изделия спомага за по-леки и икономични продукти, търсени днес от все повече крайни клиенти. В допълнение, производствените цикли при този вариант
на технологията се съкращават с
над 50% в сравнение със стандартното инжекционно формоване на дебелостенни изделия. При липсата на
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плътно ядро, което трябва да се
охлади, изделието изстива много побързо, което позволява по-скорошно
изваждане на готовата отливка и
реализиране на по-голям брой работни цикли за единица време. Не е за
пренебрегване и по-гладката и качествена повърхност на готовите
изделия, при които липсват функционални дефекти като т. нар. всмуквания, типично характерни за традиционното шприцване.
Предимствата на леенето на пластмаси под налягане с външно
впръскване на газ включват именно
високо повърхностно качество на
крайното изделие, което се допълва
от разширен обхват на приложение
на метода вследствие на възможностите различни по габарит продукти да се произвеждат на една и съща
машина. Ефектът от задържането
на налягането във вътрешността на
матрицата до окончателното
втвърдяване на отливката спомага
за много по-добри функционални характеристики на крайния продукт,
включително по-висока издръжливост и устойчивост на деформация,
както и по-голяма твърдост на огъване.
Голямата свобода на дизайна при
тази разновидност позволява ефективното производство на сложни
изделия с множество различни функционални зони, например тънко- и
дебелостенни сегменти. По-малкото

на брой входни точки на впръскване
на разтопената пластмаса пък спомагат за редуциране на излишния
материал, който се образува по каналите на матрицата и налага последващо обрязване или друга финишна обработка на изделието. Тези помалко на брой входни отвори позволяват и по дълги отсеци на движение на стопилката, но без риск от
компромис с равномерността в дебелината на стената на изделията
(дори при тънкостенни продукти)
поради възможността газовите канали равномерно да разпределят и
изтъняват разтопената пластмаса
по кухините на леяковата форма.
Изкривяването и деформацията на
отливките са водещи проблеми при
стандартното шприцване на разтопена пластмаса поради високите нива
на термичен и механичен стрес, характерни за процеса, особено при
вторичното запълване. Обикновено
зоните, подлежащи на най-много деформация, са по линията на разливане
на стопилката в матрицата. Изкривяването на вътрешността на материала може да не бъде открито при
стандартните крайни тестове на
изделието, но да доведе до значително влошаване на експлоатационните
му характеристики в практиката,
както и до промяна в размерите му.
Взаимовръзката между по-ефективното управление на разливането и
втвърдяването с помощта на газовите канали, по-ниските необходими
налягания и по-малкото количество
енергия за целта прави метода порентабилна алтернатива на конвенционалното шприцване.
Както всеки производствен процес, така и леенето под налягане с
впръскване на газ има своите недостатъци и ограничения. Традиционно
това е комплексен метод, който изисква задълбочен и следователно по-скъп
анализ на потока на стопилката с цел
проектиране на оптимални матрици,
които от своя страна също са с повисока цена в сравнение с тези при
конвенционалното шприцване. Въвеждането на газ в процеса не само означава още един консуматив, но и множество нови променливи в работните параметри, които трябва да
бъдат прецизно наблюдавани и управлявани. Правилният контрол върху
впръскването на газ гарантира равномерно разпределение на материала, но всяко отклонение би могло да
доведе до нежелани структурни дефекти в изделието.
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Повърхностна
обработка
на метали
П

овърхностната обработка на
метали обхваща широк кръг от индустриални процеси за предварително третиране на материала или
крайно обработване на готовото
изделие с цел постигане на даден
ефект. Металните повърхности се
подлагат на финишна обработка за
подобряване на техния външен вид,
адхезия или омокряемост, пригодност за спояване, корозионна устойчивост, устойчивост на замърсяване, химическа устойчивост, износоустойчивост, твърдост, промяна на
електрическата проводимост, премахване на мустаци и други повърхностни недостатъци, както и с цел
контрол на повърхностното триене.
В редки случаи повърхностна обработка се използва за възстановяване на оригиналните размери на изделието или за неговото ремонтиране.
В процесите по предварителна и
крайна обработка се използват различни материали за почистване, ецване или метализация (например нанасяне на галванично покритие) на
повърхностите, за да се придадат
дадени характеристики на материала или изделието. Нанасяне на електролитно покритие, безелектрично
метализиране, химична и електрохимична конверсия са често използвани методи за извършване на предварителни или довършителни работи
върху метални повърхности или изделия. Някои типични съпътстващи
процедури включват обезмасляване,
почистване, байцване, ецване и поли-
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ране. За обработка на метални повърхности, включително листов материал преди огъване, щанцоване,
формоване, пробиване и т. н., се използват различни разтворители и
повърхностноактивни вещества за
почистване, киселини и основи за
разяждане и разтвори на метални
соли, нанасящи финишно покритие
върху субстрата.

Обзор на методите
Независимо от търсените характеристики на готовата повърхност, финишната обработка изисква специфичен процес за постигането им, включващ съответните етапи, материали и оборудване. Крайният ефект зависи от приложението

на изделието, материала, от който
е изработено, както и от типа на
прилагания метод и неговата ефективност. Основните типове методи, използвани за повърхностна/финишна обработка на метали включват третиране чрез промяна на
формата и отнемане на материал,
както и чрез добавяне на материал.
Популярни са стратегиите за механична финишна обработка, които
обикновено се поставят в една категория поради сходствата в крайния резултат.
Процесите, базирани на добавяне
на материал и промяна на повърхностите, включват: почистване, полиране, каландроване, втвърдяване,
нанасяне на керамично покритие,
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плакиране и др. Някои дифузионни
процеси за целта са цементация и
азотиране. В категорията спадат
още: нанасяне на електролитно покритие, галванопластика, поцинковане, позлатяване, гланциране, назъбване, накатяване, набраздяване, боядисване и др. Т. нар. пасивни покрития
на повърхностите включват анодиране, отлагане на хроматично или
фосфатно конверсионно покритие,
плазмено електролитно окисляване и
др. В същия клас спадат и: безтоково третиране, включително повърхностно уякчаване чрез сачмоструйна (дробеструйна) обработка, както
и лазерно уякчаване, ецване, байцване, плазмено пръскане и др. Важна
група методи за повърхностна обработка на метали са праховото покриване и тънкослойното отлагане,
което обхваща: отлагане на химически пари (CVD), галванопластика, електрофоретично отлагане (EPD), отлагане на покритие чрез катодно разпрашаване, физично отлагане на пари
(PVD), вакуумно покритие и т. н.
Категорията методи, базирани на
отнемане на материал и промяна на
формата на изделието, обхващат
абразивно бластиране (включително
песъкоструйна обработка), полиране
чрез валцоване на повърхностния
слой, химико-механична планаризация,
шлифоване, промишлено ецване и
байцване, лазерна аблация, лазерно
гравиране, довършителна обработка
с магнитно поле, обработване във
въртящ се барабан, вибрационна обработка, рифеловане, лепинговане,

48

както и т. нар. свръхзаглаждане.
Някои от най-популярните механични стратегии за финишна обработка на метални повърхности, са
абразивното бластиране, полирането, шлифоването, хонинговането,
рифеловането, лепинговането, както и вибрационната и барабанна
обработка.

Функции и приложения
Повърхностната обработка на
металите обикновено е метод за
предварителна подготовка на
повърхностите или финален етап в
производствения процес на едно изделие с цел подобряване на естетическите и функционалните му характеристики. Финишна обработка
типично се прилага за намаляване
грапавината на повърхности,
претърпели груба механична обработка, които трябва да са в плътен
контакт помежду си или с уплътнителен елемент.
В съвременните металообработващи цехове се използват широк
набор от техники, оборудване и материали за почистване на метални
повърхности, отстраняване на накип
и котлен камък, почистване на мустаци и др. Сред основните ползи от
осъществяването на финишна обработка на металните изделия са подобренията в тяхната издръжливост, естетика, електропроводимост, електросъпротивление, химическа устойчивост, устойчивост на
захабяване и т. н. Повърхностна обработка на метали се прилага в ре-

дица модерни промишлени приложения, включително в автомобилостроенето, електрониката, космическата индустрия, производството на
хардуерни компоненти, бижута, телекомуникационни системи, домакинска техника, тежко оборудване и др.
Без финишна обработка много
повърхности биха имали много пократък експлоатационен цикъл вследствие на износване и корозия, характерни за голяма част от работните среди в индустрията. Важна е
функцията на финишното третиране и за крайната форма на компонентите и изделията, както и за техните функционални характеристики
като способност да задържат лакове, органични покрития, адхезиви и
др. Повърхностната обработка
може да има и чисто декоративна
функция.
С прилагането на различни техники за третиране на металните
повърхности може значително да се
увеличи тяхната устойчивост на
износване и корозия, да се повиши
твърдостта им и толерантността
им към въртящ момент, да се подобри тяхната гладкост, да им се придаде специфичен цвят или текстура,
огледален финиш и т. н. Повърхностната обработка може да има за цел
и постигането на висока устойчивост на оцветяване, по-добра пригодност за спояване, както и по-добра
способност за свързване с каучук (например при вулканизиране).

Избор на процес
При избор на метод или техника
за повърхностна обработка на даден
метален материал или изделие е
препоръчително да се вземат предвид някои основни съображения. В
зависимост от функцията и приложението на изделието е добре да се
отчетат: скоростта на изпълнение,
т. е. колко бързо се третира
повърхността чрез дадения метод;
разходната ефективност или съотношението между стойността на
инвестицията в по-скъпо оборудване
(например вибрационни барабани) и
повишената производителност; както и твърдостта на метала. Някои
по-твърди материали обикновено
налагат по-интензивна финишна обработка (шлифоване) или се нуждаят
от по-твърди абразиви от прилаганите върху по-меките метали варианти.
Често срещан проблем при финишната обработка на неръждаема сто-

юли 2020

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

машини
мана например е обезцветяването.
Този вид стомана не се отличава с
висока топлопроводимост. Ако шлифовъчната машина работи прекалено бързо, се генерира голямо количество отпадъчна топлина, която изгаря никела и хрома в стоманата.
Това може да окаже крайно негативен ефект върху жизнения цикъл и
качеството на крайното изделие. В
резултат обикновено е налице дефект върху продукта във вида на
жълтеникаво покритие, а стоманата губи функциите си на неръждаем
материал. Специалистите препоръчват в такива сценарии абразивната обработка да се провежда със
съответната по-ниска скорост с цел
да се управлява процесът по генериране на топлина и последствията от
него.
Преди да се подходи към избор на
метод за финишна обработка на
даден метал, е добре да се проучи
неговата средна грапавост (Ra) и
различните й стойности, които се
изискват за постигане на даден клас
повърхности. Уредите за измерване
на грапавост показват измерената
дълбочина на грапавостта (Rz), както и средната стойност на грапа-
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востта (Ra) в µm. Използвайки устройство, наречено профилометър,
със силно чувствителен диамантен
накрайник (измервателен щифт), могат да бъдат измерени така наречените върхове и долини на готовата
повърхност. Важно е да се има предвид, че полученото число всъщност
е средна стойност от данните в
различни точки, които профилометърът събира. Това означава, че е
възможно да има силно непоследователни повърхностни покрития, които въпреки това да се отличават с
желаните стойности на средна грапавост. Ето защо е важно да се разбират добре процесите по довършителни работи на метални изделия и
винаги да се прилага подходящият и
най-ефективен метод.

Типове повърхности
След рязането, фрезоването и
другите операции по груба механична обработка идва ред на финишните работи, които целят постигане
на съответното качество и функционални характеристики на повърхностите. В зависимост от приложението на изделието стандартно се
обработват няколко основни типа

повърхности – санитарни, фини и
огледални. При огледалния финиш
например средната грапавост e в
диапазона 0,1-0,2 микрометра. Тези
стойности обаче се различават от
изискванията при санитарните и
фини повърхности. Обикновено е
трудно трите типа финиш да бъдат
постигнати с един и същ процес,
работни параметри и оборудване.
Ето защо правилният избор на комбинация от инструменти, материали и стратегии за повърхностна
обработка е ключов за безпроблемното постигане на желания резултат.
Санитарните или хигиенни
повърхности (Ra=0,76-0,89 µm) обикновено са предназначени за експлоатация в досег с хранителни продукти. Предотвратяването на бактериален растеж върху повърхностите
е ключова цел в такива приложения.
Ето защо при изделията със санитарен дизайн не се допускат повърхностни драскотини или по-груби текстури, които биха могли да задържат замърсявания. Хигиенният завършек и ниската средна стойност на
грапавостта позволяват ефективно
почистване и промиване на метал-
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ните изделия. За да се постигне санитарно качество на финишните
повърхности, е необходимо да се
приложи подходящ абразив със съответната скорост, така че текстурата да е равномерна и непрекъсната.
Т. нар. фини повърхности (Ra=0,30,4 µm) са подходящи за изделия, използвани в медицински и фармацевтични приложения, както и в космическата индустрия. Този клас качество предотвратява образуването
на корозия и подобрява структурния
интегритет и издръжливостта на
изделието. Финият завършек позволява още санитарно почистване с
помощта на по-дребни частици като
пудри, които са характерни за такива среди. Огледалните повърхности
са типично най-редки, но и най-трудни за постигане. Те се използват в
архитектурни и декоративни приложения.

Популярни методи
Повърхностната обработка на
металите посредством изчеткване
е ефективен метод за премахване на
различни несъвършенства. Машините за четкане създават равномерна,
паралелно-зърнеста повърхностна
текстура по външните части на
изделията. Обикновено за целта се
използва шлифовъчна лента или стоманена четка. В допълнение, движението на колана или четката в една
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единствена посока обикновено създава леко заоблени ръбове, перпендикулярни на зърнестата структура.
Четкане се прилага и за отстраняване на шлаката, получена при някои
заваръчни операции, както и за премахване на котлен камък и стружки
от метални повърхности преди почистване. Химически и киселинни
бани се използват за почистване на
остатъци от масла, останали от
механична обработка, формоване и
други процеси преди метализация или
нанасяне на покрития върху повърхността.
Полирането, шлифоването, хонинговането и лепинговането са абразивни методи за намаляване на грапавостта на повърхността в металите след механична обработка
(Ra=0,4-3 µm). Прецизното или фино
шлифоване може да намали грапавостта на повърхността до Ra=0,2-0,4
µm с помощта на абразивни колела.
За по-нататъшна обработка
(Ra=0,02-0,8) се използват абразивни
прахове в комбинация с кожени или
филцови колела за полиране. С фино
шлифоване с пемза се постигат
повърхности с Ra=0,01-0,4 µm.
Хонинговането и лепинговането
използват абразивни съединения за
намаляване на грапавостта на прилепващи една към друга повърхности
на детайли, като ги разтриват една
върху друга или детайлът се прокарва през кухина. Тези методи не само

намаляват грапавостта на повърхността, но и увеличават блясъка на
метала, тъй като отразената светлина се разсейва по-малко от по-гладките повърхности. Ето защо те често се използват и за подобряване
на естетическите характеристики
на повърхността.
Шлифовъчните машини използват
абразивни колела за изглаждане на
повърхностите. Различните типове
шлифовъчни машини са предназначени да осигуряват и различни нива на
крайна гладкост. Някои ръчни модели се използват за премахване на
метални наслоявания, почистване на
шлака и др. Специални шлайфмашини
се използват за детайлна работа в
проходите на всмукателни колектори, матрици и други подобни елементи. Те обикновено са снабдени със
специално оформени за целта абразивни колела.
Вибрационните машини за финишна обработка на повърхности се
използват за отстраняване на различни налепи, остри ръбове, леяци и
др. При тях детайлите се поставят
вътре в барабан, пълен с абразивни
пелети. Машината прилага вибрации, за да създаде равномерна случайна текстура на повърхността.
Скоростта на цикъла и силата на
вибрациите обикновено са променливи, което позволява ефективно
третиране на широк набор от детайли с малки или по-големи размери.
Машините за абразивно бластиране (например пясъкоструене) обикновено се използват за повърхности,
изискващи равномерна матова текстура. При този тип обработка
пясък, стоманени гранули, метални
пелети или други абразивни материали с различна едрина на зърната се
изстрелват към повърхността с
висока скорост. В резултат се получава гладка и равна текстура на изделието, особено при меките метали.
T. нар. безтоково нанасяне на метално покритие чрез ударно бластиране е метод за оказване на компресивен натиск върху повърхността на
металите като начин за подобряване на устойчивостта им на умора,
корозия, напукване, изтъркване и др.
Студеният работен процес оказва
сила на натиск върху повърхностите
като средство за противодействие
на напрежението на опън, индуцирано по време на производството на
детайла.
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Филтриращи
системи
за маслена мъгла
О

граничаването на рисковете за
здравето на работното място е
ключов приоритет за осигуряване на
безопасна и комфортна работна среда в металообработващата и инженерната индустрия. Елиминирането
на маслената мъгла, генерирана при
металообработка, свежда до минимум рисковете за здравето на операторите в цеховете и съкращава
разходите за ремонт и поддръжка на
оборудването.

Същност и рискове
Маслената мъгла е съставена от
частици флуид с размер между 1 и
20 микрометра, които се формират,
когато при механичната обработка
на метал и керамика се прилагат
маслени емулсии за охлаждане и мазане. Точното определение за маслена мъгла може да е различно в отделните производства.
Почти всички процеси на металообработка, при които се използват
масло, водоразтворими смазки и де-
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тергенти, генерират маслена мъгла
и налагат нейния контрол и екстракция. Механичните сили и фрикционната топлина преобразуват флуидите, използвани при охлаждане и смазване на металообработващи инструменти и оборудване, във фина
мъгла. Мъглата създава рискове за
здравето на операторите, условия,
вредящи на оборудването, а произведената продукция също може да бъде
замърсена.
Използването на течности за
металообработка обикновено води
до образуване на мъгла с „течен“ дим,
мъгла със „сух“ дим, мъгла, съдържаща пара, и мъгла със съдържание на
прахови частици. Мъглата обикновено е съставена основно от аерозоли
на водно-маслена емулсия, но флуидите на основата на минерално масло,
които се използват в чиста форма
при рязане на метал, образуват маслен дим, който представлява капчици с размер от 0,07 до 1 микрометра. Масленият дим се генерира при
процеси на загряване и/или компресия на флуида с много високо наляга-

не, създавайки пара, която се кондензира обратно в течност и формира
„облак“.
Всички процеси на металообработка водят до образуването на
маслена мъгла и маслен дим в някаква степен. Маслената мъгла влияе на
здравето на операторите, налага
прекъсване на производството и се
отлага върху повърхностите, което
създава риск от подхлъзване. Проникването в металообработващите
машини, управлявани от чувствителна електроника, може да доведе
до увреждане на платките, да причини непланиран престой на оборудването и така да понижи производителността. Както маслената мъгла,
така и масленият дим обикновено
съдържат редица добавки, които
могат да окажат влияние върху здравето, ако не се третират правилно.
Редица изследвания на рисковете в
среда на работа с масла и смазочни
материали, използвани при рязане и
формоване на метали, показват, че
съществува вероятност постоянното излагане на тези материали чрез
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контакт, поглъщане и вдишване да
е канцерогенно. Това прави улавянето на маслената мъгла изключително съществен фактор за поддържането на безопасно и чисто работно
място.

Фактори при избора на
колектор за маслена
мъгла
Определянето на правилната система за филтриране на маслена
мъгла зависи от специфичните оперативни нужди, типа машини, спецификата на процеса на образуване на
мъгла, количеството, размера на частиците и технологичната приложимост на метода на улавяне. Изборът
на масло за охлаждане или мазане
зависи от конкретния производствен процес, материалите, които
се обработват, инструкциите на
производителя на оборудването, спецификациите от производителя на
флуида, разходите и редица други
фактори.
В зависимост от съответното
приложение на маслото, системата
за пречистване следва да преодолее
различни
предизвикателства.
Съдържанието на до 10% парафин във
водоразтворимите смазочно-охлаждащи течности често представля-
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ва такъв проблем, тъй като при пречистването водата се изпарява, а
восъчното съдържание остава.
Восъкът покрива филтрите и значително намалява ефективния им живот. При използването на чисто
масло се образува маслена мъгла с над
95% петролно съдържание, като тя
може да включва и различни добавки
като оцветители, ароматизиращи
агенти и инхибитори за ръжда. Маслото на петролна основа притежава чудесни смазочни свойства и се
използва в металообработващите
процеси на режещи инструменти за
намаляване на триенето и прецизна
изработка на висококачествени детайли. По-слабите охлаждащи свойства на маслото при обработката
на елементи от твърди метали и/
или при използването на високоскоростни инструменти обаче водят
до неговото изгаряне и изпаряване,
създавайки „дим“, който всъщност
представлява термично генерирана
мъгла.
Основното предназначение на колектора за маслена мъгла е да предотврати вдишването на замърсен
въздух и да елиминира образуването
на мъгла в помещенията на механичните цехове. Най-добрият начин да
се постигне това е като се ограни-

чи разпространението на генерираната мъгла в корпуса на металообработващата машина и се уловят
най-малките и най-леки аерозолни
частици във въздуха чрез филтриране.

Филтриращи среди
За да може колекторът да отговори на очакваните спецификации, е
от съществено значение да бъде
избрана филтрираща среда, която
ще осигури търсената ефективност
и капацитет за отцеждане. Филтриращата среда може да бъде изградена от полиестерни влакна, стъклени
влакна или и от комбинация от двете. Полиестерните влакна са найголемите влакна, използвани в улавянето на маслена мъгла. Филтриращите материи от полиестерни влакна
обикновено са с по-ниска ефективност, имат висок капацитет за улавяне на твърди частици и могат да
бъдат закупени на сравнително ниска цена.
Стъклените влакна, използвани
при филтрирането на маслена мъгла,
са по-малки по размер. Благодарение
на тях се постига много висока ефективност при отстраняване на найфините частици маслена мъгла. Найразпространените филтри със
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инструменти, материали
стъклени влакна, използвани днес от
повечето производители на системи за улавяне на маслена мъгла, са
филтрите с джобове. Филтрите,
изградени изцяло от стъклени влакна, макар и да притежават най-висока ефективност, имат по-кратък
експлоатационен живот. Колкото повисока е ефективността на филтъра, толкова по-трудно е отцеждането. Тъй като стъклените влакна
обикновено не са свързани помежду
си, с течение на времето под влияние на влагата те провисват, вследствие на което се образуват разширени зони на пропускливост, което
от своя страна води до влошаване
на ефективността с до 25%.
Най-висока ефективност при улавяне на маслена мъгла се постига
чрез комбинация от полиестерни и
стъклени влакна. Както бе посочено,
големият размер на полиестерните
влакна позволява добро отцеждане,
докато по-фините стъклени влакна
осигуряват висока ефективност на
улавяне. Комбинирането им позволява да се реализират предимствата
на двата вида влакна – висока ефективност и добро отцеждане. Филтриращите материали от комбинирани влакна се предлагат под формата
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на материя, наподобяваща хартия.
Първоначално използваният метод
за свързване на двата вида влакна е
чрез използване на смоли. Недостатък на смолите обаче е, че те
блокират значителна част от фините стъклени влакна, като така намаляват ефективността и затрудняват отцеждането. През последните години съвременните технологии
предлагат алтернативно решение,
при което се прилагат специални
полиестерни влакна, които да осигурят свързването между стъклените
и полиестерните влакна, без да е
необходимо използването на смола
или други свързващи агенти.
Специално обработената повърхност на филтриращите влакна позволява на събраните микрокапчици да се слеят и нараснат в пресечните точки на влакната и да се
отцедят по гравитачен път от филтриращата среда, осигурявайки висока ефективност и непрекъснат
оперативен процес.
HEPA и 95% DOP филтрите се
тестват с помощта на прахообразно вещество, наречено диоктилфталат (DOP). DOP е прах, предназначен
за изпитване на филтри при среден
размер на частиците 0,3 микромет-

ра. HEPA филтрите (високоефективни въздушни филтри) показват
99,97% ефективност при размер на
частиците от 0,3 микрометра, докато филтрите тип 95% DOP постигат 95% ефективност при улавяне
на частици с размер 0,3 микрометра. HEPA и 95% DOP се използват в
крайния етап на филтриране при улавяне на маслена мъгла, за да се осигури висока ефективност и да се отговори на приложимите стандарти.
Те изпълняват функцията на вторичен филтър, в случай че основният
филтър не успее да улови генерираната маслена мъгла, дима и изпаренията. Използването на вторичен
филтър в системите за улавяне
може да бъде по избор или интегрирано в дизайна на системата. 95%
DOP филтрите осигуряват висока
ефективност на системата за улавяне и могат да постигнат 3 до 5
пъти по-дълъг експлоатационен живот от този на HEPA филтрите.

Колектори за маслена
мъгла
Изборът на колектор за маслена
мъгла трябва да отчита функционалните аспекти, отговарящи на конкретното приложение.
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Принципът на работа на центробежните колектори за маслена мъгла
се състои от три стъпки. При първата замърсеният въздух постъпва
през колекторния отвор директно
във въртящ се барабан. След това
барабанът, който е снабден с
филтър, действа като вентилатор
и спомага за съединяването на маслената мъгла в по-едри капки. При
третата стъпка центробежната
сила изтласква големите капки от
филтъра и ги отвежда към канала за
отцеждане. Тези системи обикновено имат възможност за интеграция
с вторичен филтър за термично генерирана маслена мъгла и/или пари
от типа на 95% DOP, HEPA филтър
или филтри с активен въглен.
Този тип колектори е високоефективен при очистване на мъгла от
водоразтворими и чисти масла. Центробежните колектори са подходящи за третиране на големи количества замърсен въздух, позволяват
лесен монтаж върху оборудването и
филтрите за тях са на достъпни
цени. Те обаче не се препоръчват за
приложения, при които се отлагат
прах, песъчинки и шлака, тъй като
това може да наруши баланса на
въртящия се барабан и да наложи
често обслужване. Освен това те са
предназначени за употреба при въздушен поток с дебит под 1700 m3/h.
В електростатичния утаител
(електрофилтър) замърсеният с маслена мъгла въздух се изтегля през
йонизатор, който отдава положителен или отрицателен заряд на частиците. В следващия етап зареде-
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ните частици се улавят от колекторна клетка, в която с помощта
на редуващи се положително и отрицателно заредени плочи, частиците биват отблъснати или привлечени. Уловената от плочите маслена мъгла се отвежда извън системата.
Това, което прави тези колектори предпочитан избор в промишленото производство е, че при тях
отсъстват филтри, които да изискват обслужване или подмяна, и
въздушният поток не отслабва с
течение на използването. При тях се
постига висока ефективност при
ниско потребление на енергия. Въпреки това ефективността на електрофилтъра постоянно намалява от
момента на включването му до момента на неговото почистване и
след първата година на употреба
може да се налагат чести обслужвания. Неудобство е, че обикновено
като индикатор за нуждата от обслужване служи наблюдаваната
мъгла, излизаща от колектора.
Колекторите за мъгла с панелни
филтри използват 2 или 3 правоъгълни филтъра с размери
61х61х30,5 cm, за да осигурят система с висока ефективност. Тези
системи обикновено имат интегриран вторичен филтър от типа на
95% DOP или HEPA филтър. Освен с
висока ефективност, те се характеризират и с дълъг живот на филтрите. Този тип колектори обаче не
осигуряват добро улавяне на твърдите частици и в много случаи подмяната на панелните филтри е доста

скъпа.
Колекторите за мъгла с джобни
филтри използват филтрираща материя от стъклени влакна, пришита
към джобове или поместена в малки
панелни филтри. Тези системи се
предлагат с един или два предфилтъра. Това е най-универсалният тип
колектори, приложими при третирането на маслена мъгла със съдържание на прах и песъчинки. Дизайнът им
позволява към тях да се добавят
вторични филтри, филтри за адсорбция на въглерод и допълнителни
предфилтри, които да се справят с
почти всяко приложение. От съществено значение за тяхната безпрепятствена експлоатация е спазването на параметрите за въздушния
поток, зададени по спецификация.
Касетъчните колектори за мъгла
използват нагънат филтриращ материал, навит в кръгли или продълговати касети. Касетите позволяват
в сравнително малко пространство
да бъде поместено голямо количество филтриращ материал, което
дава възможност за намаляване на
размерите на колектора. Филтриращият материал може да бъде съставен от полиестерни или от стъклени влакна, свързани със смола, или от
комбинация от двата типа влакна,
но без смола, като с този вариант
се постига най-висока ефективност
и дълготрайност на предлаганите
филтри. От една страна, касетъчните колектори за мъгла са лесни за
поддръжка, с доказано висока ефективност и дълъг живот на филтрите. Позволяват гъвкавост в приложението си – множество предфилтри и избор на първичен филтър, с
възможност за вторичен филтър по
желание. От друга страна, те не са
подходящи за употреба при натоварена запрашеност или маслена мъгла
с примеси.
В общия случай в повечето филтриращи системи за маслена мъгла
въздухът постъпва откъм долната
част или входно пространство, преминава през един или повече предфилтри, през основния филтър (електрофилтър: йонизатор/колекторна
клетка), през вентилатор и отвеждаща система. Преди или след вентилатора може да бъде включен
вторичен филтър тип HEPA или 95%
DOP. При свързване на колектор за
маслена мъгла към две или повече
приложения е важно въздушният поток да бъде така разпределен, че да
осигури добра екстракция за всяко от
тях.
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