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накратко
Оборудване в интелигентни заводи от Индустрия 4.0 ще бъде акцент в
участието на Бимекс
На изложението MachTech & InnoTech EXPO тази година Бимекс Лимитид ще
на MachTech 2018
акцентира върху възможностите за свързаност и автоматизация на съвременното оборудване в интелигентни заводи от Индустрия 4.0, информираха в аванс
за сп. Инженеринг ревю от компанията.
"На щанд A3 в зала 2 представяме 5-осен обработващ център VRXi500, стругов център с автоматизация QTP150GL на водещия японски производител Ямазаки Мазак, както и прибор за извънмашинна настройка на инструменти Zoller
- Smile 400 Pilot 1.0 от Германия", споделят от компанията. Сред другите новости, които посетителите ще могат да видят на щанда на Бимекс, е 6-осна
нишкова електроерозийна машина Арта 454 С – Русия, с въртяща маса за детайли до 420 х 300 х 120 мм. "Тя използва стандартни нишки от ф0,3 мм до ф50
микрона за микропрецизно рязане. Цифровото управление, с 24-инчов екран с допир
позволява бързо програмиране и свързаност. Надеждната елементна база постига точност от 2,5 микрона", допълват от фирмата.
Домакините на щанда предвиждат да презентират още промишлен робот
MS005N от неръждаема стомана на Кавазаки Роботикс – Япония, с приложение
в медицината, фармацевтиката, хранително-вкусовата индустрия и други, както и 20 W файбър лазерна маркираща машина. Още един акцент в представянето на Бимекс Лимитид ще бъде прецизната въртяща маса на японския производител Tsudakoma със сачмено задвижване за обработващи центри, която се
отличава с гарантирана дълготрайна стабилност, липса на хлабини, бърза реакция и ефективно предаване на движението.
Участието на Бимекс Лимитид на изложението се съпътства от презентация на тема „Интелигентната iSmart фабрика на Мазак“, която ще се проведе в
семинарната зала на изложбена зала 3 на 27 март между 13.15 и 14.00 ч.

Лидл България спечели наградата “Инвеститор на годината” 2017
Българската агенция за инвестиции (БАИ) връчи наградите „Инвеститор на
годината“ за дванадесети пореден път. Отличието се връчва на най-значимите
инвестиционни проекти, реализирани в страната през изминалата година. До
финала бяха допуснати 18 компании от общо над 70 кандидатури във всички
сфери на икономиката, информационните технологии, здравеопазването, изпратени от министерства, областни администрации и общини.
Голямата награда „Инвеститор на годината“ за 2017 г. бе връчена на Лидл
България за логистичния център Кабиле в Ямбол. Инвестицията на стойност
над 80 млн. лв. е вторият логистичен център на компанията в страната и бе
открит през юли 2017 г. Базата е единствената в България, сертифицирана по
стандарта BREEAM, ниво „Отлично“.
Награда за „Инвестиция на зелено“ получи Латекоер България за инвестицията в размер на 20,7 млн. лв. за изграждане на завод в Индустриална зона Марица,
Пловдив. Витте Аутомотив България пък бе отличена в категория „Инвестиция
в човешки капитал“, а Ролпласт Груп в категория „Инвестиция в разширяване на
бизнес“. Интернешънъл Пауър Съплай пък получи награда „Инвестиция в иновативен бизнес“.
Кристални плакети на БАИ бяха връчени на: ШКОЛО БГ за успешен стартъп,
Община Шумен за най-успешна община, Еврохим Ахро България и Мундус Сървисиз за сливане или придобиване. Специалната награда на БАИ получи „16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия – България“, а награда за
социална инвестиция на вестник 24 часа взе Виваком.
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накратко
Microchip представи две нови фамилии микроконтролери
Microchip представи две нови фамилии микроконтролери - PIC16F18446 и
ATmega4809. Те са предназначени за широк кръг от развойни задачи и включват
разнообразни хардуерни и софтуерни инструменти като независими от ядрото
периферни блокове и средства за бързо прототипиране.
Фамилията PIC16F18446 е насочена към приложения в сензорни мрежови възли.
Микроконтролерите притежават интелигентен аналогово-цифров преобразувател, който работи с напрежение от 1,8 до 5 V и осигурява съвместимост с
повечето аналогови и цифрови сензори. 12-битовият АЦП филтрира автономно
сигналите, осигурявайки по-точни показания от аналогови сензори и по-висококачествени данни. Тъй като интелигентният АЦП има способността да „събужда“
ядрото само когато е необходимо, вместо по предварително зададен график,
енергопотреблението на системата се понижава, което прави микроконтролера особено подходящ за приложения, захранвани от батерии.
ATmega4809 е нова фамилия megaAVR микроконтролери, които са предназначени за разработка на високоскоростни приложения за управление и контрол.
Процесорната мощ на интегрирания високоскоростен аналогово-цифров преобразувател позволява по-бързо преобразуване на аналогови сигнали и детерминирани реакции на системата. ATmega4809 са първите megaAVR микроконтролери, които включват независими от ядрото периферни блокове и могат да изпълняват хардуерни задачи без намесата на софтуер.

Arburg откри нов технологичен център в Австрия
С официална церемония, състояла се на 9 март т. г. и посетена от 100
гости, Arburg откри нов технологичен център в Инцерсдорф, Кремстал, Австрия. По време на събитието управляващият партньор Ренате Кайнат символично връчи ключ на управляващия директор на Arburg Австрия Еберхард Лутц.
На церемонията присъстваха и управляващият директор продажби Герхард
Бьом и управляващият директор на агенцията Business Upper Austria Вернер
Памингер.
„Отварянето на новия технологичен център е важен етап за разширяването
на присъствието ни в Австрия и отразява значимостта на този пазар, отличаващ се с голямо търсене“, подчерта Ренате Кайнат в речта си. Тя отбеляза
още, че от основаването на дъщерното дружество през 2010 г., компанията
систематично развива и разширява дейностите си в съответствие с корпоративното обещание на Arburg „Wir sind da“.
„Целта ни е непрекъснато да разширяваме първокласното си клиентско обслужване, а новият център предлага отлични условия за това. С тези нови 300
кв. м площ разполагаме с повече пространство за машини, резервни части,
практически изпитвания и интензивно обучение“, заяви Еберхард Лутц.
Централно място в новия център заема шоурумът, в който могат да бъдат
изложени до 5 шприцмашини Allrounder. Клиентите на Arburg ще имат възможност не само да видят машинната технология в действие, но и да я тестват
със свои собствени матрици.
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Вило България монтира първата у нас иновативна канализационна
помпена станция
Вило България инсталира първата в страната цялостна (с външна шахта)
канализационна помпена станция с предварително отделяне на твърдите частици в рамките на инвестиционен проект на дъщерно дружество на L & O Hunting
Group, Германия, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
Инвестицията има за цел разширяване на съществуващо и строителство на
ново производствено предприятие в Габрово, което, от своя страна, създава
необходимост от разширяване на канализационната мрежа и съпътстваща
помпена станция.
„Вече можем да се похвалим с първата монтирана иновативна канализационна помпена станция в България. След като L & O Hunting Group разгледа и обсъди
различни решения за изграждане на станцията, в средата на 2017 г. германският инвеститор се спря именно на нашето предложение за използването на
EMUport – съвременна помпена станция, в която предварително се отделят
твърдите частици“, разказаха от Вило България.
Причината за направения избор са значително по-ниските експлоатационни и
енергийни разходи, както и по-високата надеждност на съоръжението, допълват
от компанията.

Изграждат индустриална зона от европейски тип в Стара Загора
Национална компания индустриални зони (НКИЗ) и община Стара Загора подписаха меморандум за сътрудничество с цел изграждане на индустриална зона
„Загоре“. Това ще е първата индустриална зона по модерен европейски тип с
предварително изградена инфраструктура, съобщи министърът на икономиката Емил Караниколов, който присъства на официалната церемония по подписването.
На първи етап ще бъде създадено общинско акционерно дружество, а след
това в него ще се включи и държавата. Община Стара Загора ще участва с
апортна вноска - терен от 115 дка в кв. „Зора“. Кметът на общината Живко
Тодоров поясни, че в близост до обекта минават линии на градския транспорт,
има ток, вода и всичко необходимо за изграждане на инфраструктурата.
Цената на земята, с която общината влиза в дружеството, е около 5 млн. лв.
Вече се готви идейният проект за зоната, а после ще се направи Подробен
устройствен план и ще се обяви обществена поръчка за строителството.

Пет изложения за технически иновации в индустрията в рамките на
Hannover Messe 2018
От 23 до 27 Април 2018 ще се проведе Hannover Messe, в Хановер, Германия,
съобщават организаторите от Deutsche Messe.
В рамките на международния търговски панаир Hannover Messe 2018 ще бъдат
представени пълната гама от ключови технически иновации в основни области
на индустрията – от научноизследователската дейност, индустриалната автоматизация, информационните технологии до производствените технологии
и услуги за енергия и мобилност. Фирми от цял свят ще демонстрират роботи,
технологии за автоматизация, ИТ решения и софтуер, както и платформи за
работа в мрежата. На тазгодишното издание на Hannover Messe ще бъде демонстрирана за първи път цифровата трансформация на индустрията като цялостна система, допълват още организаторите.
Очаква се участие да вземат повече от 1200 местни и чуждестранни изложители. Сред посетителите на събитието ще бъдат мениджъри от бранша,
както и представители на научните среди и публичния сектор.
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Стартира проект за улесняване на мобилността в секторите мехатроника
и металургия
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) взе участие в първата
среща на партньорите по проект MeMeVet за подобряване на условията за
мобилност на работници и студенти в секторите мехатроника и металургия.
В рамките на новия проект БТПП ще работи заедно с 14 партньора от Германия, Испания, Италия, България и Словакия.
Целта на проекта е да се постигне обединение между организациите, осигуряващи професионално обучение, и организациите, представляващи бизнеса.
Затова ще бъде създадена електронна карта, където могат да бъдат добавяни
всички нови, допълнително придобити умения на младите хора. Това ще им помогне по-лесно да получат сертификатите, необходими в целевите държави за
учение и работа в чужбина, и следователно по-бързо да навлязат на пазара на
труда, поясниха от БТПП.
Планирано е провеждането на стажове в петте държави, за да се тестват
картата и CV-то на практика. По линия на проекта палатата ще работи активно с фирмите от България, специализирани в мехатрониката и металургията,
както и с браншови организации и клъстери.

Рекорд в търговския стокообмен с Германия през 2017 г.
Германската статистическа служба отчете ръст от 12,7% в търговския
стокообмен между България и Германия през 2017 г. спрямо предходната година.
Общата стойност на стокообмена е 7,51 млрд. евро, като българският износ се
развива изпреварващо в сравнение с вноса от Германия.
Данните на Германската статистическа служба оправдават очакванията за
пореден рекорд при търговията. Те сочат, че търговският дефицит за Германия
е в размер на 136,6 млн. евро, както и че България е изнесла стоки на стойност
3,82 млрд. евро. Вносът от Германия пък възлиза на 3,68 млрд. евро.
„Тези резултати говорят за подобряването на състоянието на българската
икономика като цяло. Отчитаме ръст при БВП, намаляване на безработицата.
Инвестициите също са положителни“, коментира д-р Митко Василев, главен
управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара. „За пръв път
стокообменът минава границата от 7 млрд. евро. Радващо е, че изнасяме повече, отколкото внасяме. От началото на прехода това се е случвало само веднъж
- през 2013 г.“.

Швайгхофер представи инвестиционен проект за 100 млн. евро в България
Австрийската фирма Швайгхофер представи проект за инвестиция в размер
на 100 млн. евро в България. От компанията изразиха желание да построят
предприятие за обработка на дървесина и дървен материал в страната.
Проектът беше разгледан по време на среща на заместник-министъра на
земеделието, храните и горите Атанас Добрев и посланика на Австрия Роланд
Хаузер, на която присъстваха и представители на Швайгхофер. Те представиха
някои от проектите, по които работят в други европейски държави, и заявиха
намерение за сътрудничество в тази област.
„Ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите
подкрепя всяко инвестиционно намерение, което би довело до откриване на нови
работни места, разбира се, спазвайки действащото законодателство на страната ни“, обяви от своя страна зам.-министър Добрев.
Посланикът на Австрия посочи, че се радва на доброто сътрудничество между
двете държави през годините.
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накратко
БТПП отчете рекорден износ на стоки от България през 2017 г.
България заема 5-о място сред Балканите по размер на износа през 2017 г.,
съобщиха от Българската търговско-промишлена палата. През изминалата година износът на стоки надвишава 52 млрд. лв., което е двойно повече спрямо 10
години по-рано. С по-голям размер на износа са Гърция, Турция, Румъния и Словения.
По размер на брутния вътрешен продукт България е на 4-о място след Гърция,
Турция и Румъния. Наблюдава се ръст и във вноса на стоки за 2017 г., но по-малък
– 38% спрямо 10 години по-рано.
„През последните години търговията на България илюстрира един устойчив
и стабилен темп на растеж. Проучвания на БТПП показват засилен интерес на
фирмите към разширяване на сътрудничеството ни в чужбина“, коментираха
от палатата. Резултати от анкета на БТПП сочат, че най-предпочитана дестинация за бизнес контакти е Китай. Рафинираната мед, медните изделия и
електрическите части са сред водещите стоки в българския износ за Китай.
Основните търговски партньори на България обаче остават страните от ЕС
– 66% от експорта.

Обсъдиха сътрудничеството между България и Великобритания в
машиностроенето
През февруари т. г. се състоя среща между представители на Българската
браншова камара машиностроене и Британо-Българската бизнес асоциация, в
рамките на която бяха дискутирани перспективите за разширяване на партньорството между български и английски машиностроителни компании.
На срещата от страна на ББКМ присъстваха председателят Илия Келешев
и Цветана Янкова, а от страна на Британо-Българската бизнес асоциация –
изпълнителният директор Десислава Митева, мениджърът комуникации и търговия Елена Йорданова и Юлиян Михов, член на Съвета.
По време на срещата бяха обсъдени направленията, по които двете организации ще си сътрудничат. Като приоритет бе определено засилването на
присъствието на български машиностроителни фирми на пазара във Великобритания.

Аутомотив Клъстер България обяви план за строеж на голям R&D център
Аутомотив Клъстер България (АКБ) обяви планове за строеж на голям R&D
център и редица други инициативи за засилване на развитието на автомобилната индустрия в България. Клъстерът проведе презентационно събитие на 8
февруари т. г. в Capital Fort, София, където беше представен широк спектър от
теми. В събитието се включиха бившият президент на България Росен Плевнелиев и министърът на икономиката Емил Караниколов. Плевнелиев съобщи за
предстоящо роудшоу за насърчаване на инвестициите в автомобилната индустрия в страната, а министър Караниколов отчете положителните данни, с
които Министерството на икономиката отличава автомобилния сектор като
една от водещите индустрии в България.
По време на конференцията директорът на Colliers International Иглика Йорданова представи второто съвместно изследване на автомобилната индустрия
в България, проведено с АКБ и PwC. То сочи, че у нас се произвеждат 90% от
всички сензори за въздушни възглавници за европейските производители и че се
правят компоненти за всички най-големи световни производители, включително за Tesla. Главните предизвикателства пред автомобилната индустрия според респондентите са бюрокрацията, инфраструктурата, правната система и
дисбалансът между търсене и предлагане на пазара на труда.
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бизнес

ГБИТК организира отново общо
българско участие на панаира Z
в Лайпциг
От 5 до 8 февруари 2019 г. в град
Лайпциг паралелно ще се проведат
международното специализирано изложение за поддоставчици на части,
компоненти, модули и технологии Z
2019 – Subcontracting Fair, и INTEC –
специализираното в инструменталното и специално машиностроене
индустриално изложение. Двете
събития се провеждат веднъж на две
години . В рамките на последното им
издание през 2017 г. се представиха
над 1380 фирми, а посетителите
бяха над 24 000.
„Германо-Българската индустриално-търговска камара, като официално представителство на Лайпцигския панаир за България, по традиция
организира общ български щанд на
международния панаир, като желаещите да участват могат да заявят
своя интерес за участие до края на
април т. г.“, информират от Камара-
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та. „Лайпцигският панаир предлага преференциални цени за
българските фирми изложители
на превърналия се в традиция
общ български щанд. На изложителите се предоставя безплатно и възможността да презентират своята фирма, продукти и услуги на английски или
немски език с продължителност 15-20 минути в рамките на
организиран в изложбената палата
Форум на изложителите“, допълват
от ГБИТК.
С нарастващия брой изложители
и посетители Z – Subcontracting Fair
е сред най-важните средища за сектора на поддоставчиците в Европа
за браншовете машиностроене, автомобилостроене, електроника/
електротехника и индустриални услуги. Към панаира традиционно се
организира и международният коо-

Източник на илюстративния материал: Лайпцигски панаир

перационен форум и двустранни
срещи CONTACT: Бизнес срещи. За
изложителите на Z участието в
този форум е безплатно.
Паралелно със Z 2019 ще се
състои индустриалният панаир
INTEC, чийто продуктов спектър
обхваща общо и специално машиностроене, производствена техника,
машинни елементи, инструменти и
принадлежности, металообработване, роботика, автоматизация и
др.
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платена публикация

Дигитални решения от ОПТИМ-АЛ
Видимост на материални и продуктови потоци, видимост на производствени процеси и измерване на резултатите в реално време. Това е мото
на Zebra Technologies, това е и основен компонент от Индустрия 4.0.
ОПТИМ-АЛ, създадена през 1996 г.,
е доставчик на IT решения и софтуер за производството и логистиката. Собствени продукти и модерни
технологии се използват за реализация на проекти в областите:
•Управление на производствена и
складова логистика (вкл. WMS);
•Контрол на производствени операции;
•Проследяване и инвентаризация
на активи;
•Локализация и проследяване в реално време и др.
Осигуряване на прозрачност и
проследимост "от началото" "до
края" е основна цел на платформата
FASTY®. Тя предоставя широка база
за разнообразни решения, насочени
към дигитализация на работни процеси и видимост в производството.

Какво предлага FASTY®
•Мениджмънт на наличности и
незавършено производство
•Мониторинг на производството
•Проследяване и обратна проследимост
•Управление на активи
•Събиране на данни
Осигуряването на прозрачност
започва с приемането на суровини,
материали, амбалаж и взимането на
проби за качествен контрол. След
лабораторни анализи и окачествяване отговарящите на изискванията
продукти се освобождават за употреба и стават "видими" в системата. Маркирането на логистични
единици чрез етикети, гравиране
или RFID технология позволява автоматично четене и идентифициране, и чрез това - регистриране в
контролни точки по хода на технологичните пътища. В процеса на
асемблиране или смесване се регистрират входящите материали, което осигурява проследимост на
партидите и електронни записи при
осигуряване на качеството.
Наблюдението на потоците по-
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зволява измерване и непрекъснат
контрол на производителността
спрямо предписани норми. Модул
от платформата се грижи за отчитане на персонална и групова
ефективност, престои, оборотност на продукти, средни времена
на операции, статуси, документи
и др. Целта е подпомагане на оперативния мениджмънт и вземането на решения на място - в производството или склада.
Хоризонталното решение на ОПТИМ-АЛ е успешно внедрявано в различни индустрии, включително:
фармация, производство на батерии и пластмасови изделия, обработка на метали, складов мениджмънт и дистрибуция, покривайки цялата верига по управление
на наличностите - контрол на качеството, проследяване на потоци,
управление на незавършено производство и готова продукция.
Един от последните продукти e в
областта на RTLS (Real Time locating
System). FASTY® Locating функционира в закрити пространства или на
открито и позволява решаването на
задачи по контрол на вътрешен
транспорт, движение и престои на
персонал, проследяване на продукти
по маршрути, локализация, мониторинг и контрол на различни обекти и
т. н. Информацията за всички движения и престои на контролираните обекти се съхранява в база данни. Един поглед върху статистиката от проследяването веднага може
да покаже натоварването и използваемостта на активите. Формира

"The Factory of the future is centered on
VISIBILITY. .. Real-time process visibility leads
to more informed decision making and more
efficient manufacturing performance."
Zebra Technologies

се обективна база за анализ и оптимизация на бизнес процеси, подобряване използваемостта на активи и
съкращаване на разходите.
Последните разработки са насочени към използване на нови технологии
за мониторинг на производствени
процеси и измерване на ключови показатели. Целта е подпомагане на дигиталната трансформация чрез автономни решения за оперативния
мениджмънт или в интеграция с ERP.
ОПТИМ-АЛ следва съвременните технологични тенденции и ги
интегрира успешно в своите продукти, за да предостави на клиентите си интелигентно обслужване на работните процеси, навременна информация, контрол над
операциите и персонала. Изборът
на подходящи иновативни продукти и технологии и следването на
установени, добри практики позволява качествена реализация на
проектите и пълно посрещане на
клиентските изисквания.
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Технологичните решения и
японското качество на ФАНУК
повишават ефективността
в индустрията
инж. Христо Гилищаров,
управител на ФАНУК България,
пред списание Инженеринг ревю
Инж. Гилищаров, разкажете на читателите на
сп. Инженеринг ревю какъв е приносът на ФАНУК
за развитието на българската индустрия?

Историята на ФАНУК в България датира от 1980 г.,
като това е един от първите офиси, открит от компанията в Европа. Със своята дейност ФАНУК допринася
за сериозен тласък на високотехнологичното развитие
на българското машиностроене. Първоначално това
сътрудничество започва с лицензно производство на задвижвания и двигатели. Следва местно производство на
лицензни ЦПУ-та на ФАНУК. При тяхното производство
са използвани части и компоненти, доставени от ФАНУК
Япония, а в България се извършва окончателното асемблиране. По лиценз на ФАНУК през 1983 г. се открива заводът за производство на линейни роботи "Берое" в
Стара Загора, който при своето съществуване е символ на българското роботостроене. Планираното производство се е очаквало да достигне 2000 робота на месец.
За годините на своята дейност в България ФАНУК дава
възможност на голям брой машиностроителни инженери да натрупат безценен опит и да го прилагат при
създаването на конкурентни технически решения и продукти.
Какво обхваща дейността на ФАНУК България
днес?

Стремежът на ФАНУК България е винаги да бъде максимално близо до своите клиенти и чрез продуктите си да
им помага при създаването на оптимални решения за автоматизация в индустрията. Териториално нашият офис
отговаря за България, Гърция, Македония, Албания и Кипър.
За тази територия предлагаме всички продуктови групи
на ФАНУК като ЦПУ, източници на лазери – СО2 и фиброоптичен, роботи, робомашини – малък вертикален обработващ център ROBODRILL, нишкоерозийна машина –
ROBOCUT, и изцяло електрически задвижваната шприц
машина – ROBOSHOT. За всички наши продукти предлагаме висококвалифициран гаранционен и следгаранционен
сервиз.
За читателите на сп. Инженеринг ревю е интересно бъдещето на индустриалната роботика.
Как бихте го очертали в контекста на технологичните достижения на ФАНУК?

ФАНУК е един от световните лидери в производството на индустриални роботи с повече от 5000 броя производствен капацитет на месец. Гамата роботи на

22

ФАНУК е изключително голяма - с товароносимост от 1
кг до впечатляващите 2300 кг. Наличието на тази изключително широка гама не е самоцел, а възможност,
която ФАНУК предоставя на своите клиенти, да подберат най-подходящия робот за конкретното приложение.
Безопасното съвместно извършване на операции в
едно и също работно поле между индустриалния робот
и човека доскоро беше невъзможно от съображения за
сигурност. Това ограничение се премахна с навлизането
на колаборативните роботи. Ние от ФАНУК считаме,
че колаборативните роботи ще намират все по-голямо
приложение там, където е необходимо едновременното
съчетаване на роботизирани операции и операции, изискващи човешка намеса. За да бъдат ясно разграничими,
колаборативните роботи на ФАНУК са в зелен, а не в
стандартния жълт цвят.
От страна на индустрията има очакване за по-бързо
навлизане на функции, свързани с изкуствен интелект "AI"-функционалност, която да позволява взимането на
"самостоятелни" решения. Това предполага роботите да
стават все по-интуитивни, разширявайки постоянно
възможността им за самообучение. Този процес се подпомага и от развитието на визуалните системи за
обектно разпознаване - 2D и 3D.
Все повече навлизат облачните решения, позволяващи
отдалечената свързаност не само на индустриалните
роботи, но и на машините в едно производство. Облачната платформа FIELD на ФАНУК позволява визуализация на
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цялото производство, следене на натовареността на
всяка отделна машина, нейната диагностика – решение,
което цели допълнително да подпомага повишаването на
производителността и намаляването на разходите.
Разкажете повече за процеса на пазарна реализация на едно високотехнологично решение в сферата на автоматизацията – от лабораториите
на ФАНУК до фабриката на клиента?

Всички наши продукти се произвеждат единствено и
само в производствените звена на ФАНУК в Япония и в
зависимост от своето предназначение и функционалност имат различен път до крайните клиенти.
ФАНУК е компания с уникална структура, изградена
около развойното звено на ФАНУК – продуктовите лаборатории. За всяка продуктова група на ФАНУК отговарят най-малко 10 лаборатории, които оперативно решават възникнали експлоатационни проблеми и разработват продукти с насоченост от 10 години напред
във времето. В централата на ФАНУК в Япония една
трета от всички служители са заети с развойна дейност. Нашите лаборатории се намират в непосредствена близост до самото производство, което дава
възможност времето между развойната дейност и реалното производство да бъде максимално съкратено.
Благодарение на тази много тясна симбиоза между лабораториите и производството, ФАНУК постига легендарното качество, на което разчитат нашите клиенти и партньори.
Основният ни продукт ЦПУ представлява строго специализиран промишлен контролер, който в комбинация
със задвижванията на ФАНУК се използва от машиностроителите за управление както на машини с оптимална цена и мощна функционалност, така и за комплексни машини. В зависимост от различни фактори - като
брой оси и мощности за тяхното задвижване, необходими софтуерни функции, нашите инженери подбират найоптималния вариант на ЦПУ. Програмирането на контролера се извършва от машиностроителя съобразно
уникалната функционалност на неговата машина.
Индустриалните роботи на ФАНУК се внедряват в
роботизирани решения от нашите ключови партньори системните интегратори. Това са инженерни компании,
които имат значителен опит в автоматизацията и
роботизацията. На база изискванията на крайния клиент,
системните интегратори на ФАНУК проектират и изграждат индивидуално роботизирано решение. ФАНУК
разполага с различни типове роботи, съобразени със
спецификата на конкретни приложения като палетизация, заваряване, боядисване и др.
Продуктовата група на робомашините включва три
основни групи машини, проектирани и произведени изцяло от ФАНУК. Вертикалният обработващ център
ROBODRILL е изключително бърза и прецизна машина,
намираща приложение в автомобилната, часовникарската, a едно интересно приложение е зъболекарската индустрия. Нишкоерозийната машина ROBOCUT е много
добре позната на нашите клиенти със своята надеждност и прецизност при изработване на инструменти.
Функционалността на изцяло електрическата шприц
машина ROBOSHOT дава възможност, например, за производство на такъв сложен вид продукти каквито са
оптическите лещи.
Основателни ли са опасенията, че роботите ще
заменят хората на техните работни места?

В началото на 70-те години на миналия век с навлизане на компютрите в индустрията започва третата
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индустриална революция, което бележи началото на
индустриалната автоматизация. Днес с Индустрия 4.0
започва развитието на решения, базирани върху изкуствения интелект, самообучаващи се системи, интернет на нещата – всичко това предполага все по-широка
интеграция на всички физически процеси и решенията за
тяхното управление. Това, естествено, се очаква да има
ефект върху социалните процеси в едно общество и това
очакване невинаги е позитивно.
Роботът е главният "виновник", набеден за заместването на хората в производството. В действителност,
първоначалната цел на автоматизацията е да се подобри производителността и качеството, и да се намалят разходите. Следващата стъпка е да бъде заменен
монотонният и нискоквалифициран труд чрез роботизирани решения.
ФАНУК произвежда индустриални роботи, а не хуманоидни роботи. Индустриалните роботи са високо прецизни машини, които, за да функционират според техническото задание, трябва да бъдат програмирани от
квалифицирани специалисти. Да, от една страна, индустриалната роботизация премахва определени групи
трудови дейности, но, от друга, създава нови възможности. Това е пример как социалната необходимост води
след себе си технологични решения и обратното.
Кои са ключовите принципи, благодарение на които ФАНУК България поддържа високо ниво на
сервизна дейност и услуги?

Гаранционното и следгаранционното обслужване на
нашите клиенти е крайъгълният камък в дейността на
ФАНУК. Затова ние се гордеем с един уникален сервиз,
който предлага обслужване "до живот" с резервни части
на нашите ЦПУ-та, роботи и робомашини. Наша задача
е в рамките на 24 часа от получаване на запитване да
подсигурим необходимите резервни части и наш инженер да бъде на място при клиента, където е възникнал
проблемът. Нашите клиенти могат да бъдат сигурни,
че когато използват който и да е продукт на ФАНУК, те
ще бъдат обслужени по един и същ начин, където и да се
намират по света.
Това е изключително важно, когато все повече български компании са ориентирани към износ и те, и техните
клиенти имат сигурността, че най-близкият офис на
ФАНУК ще им окаже съдействие, независимо в коя държава се намира тяхното оборудване.
Какви са целите на ФАНУК, участвайки в тазгодишното специализирано изложение MachTech &
InnoTech Expo?

Тази година ФАНУК България ще представи на
MachTech & InnoTech Expo няколко много интересни продукта и решения. За първи път ще представим колаборативен робот на FANUC CR7 и ще демонстрираме възможността за безопасна съвместна работа между човек и
робот.
Друго много интересно приложение, което ще представим, е вертикалният център ROBODRILL, който ще
бъде оборудван с роботизирана система за зареждане
на детайли.
Ще демонстрираме също и напълно електрическата
шприц машина ROBOSHOT, даваща възможност за изключително прецизен контрол на процеса на шприцоване на
пластмаси. Консумацията на енергия на тази машина е
възможно най-ниската в нейния клас.
Разчитаме, че MachTech & InnoTech Expo ще се превръща
все повече в необходимия и търсен специализиран форум
в полза на индустрията в България и региона.
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Предлагаме иновативни ERP
решения за широк спектър
от индустрии
Веселина Танева,
управител на hagema industrial
services, пред сп. Инженеринг ревю
Кои дейности и проекти, по които сте работили
през годините, допринесоха най-много за формиране на фирмената ви идентичност?

Немската група hagema датира от 1979 г. като семеен бизнес. Най-новата ни история е тясно свързана с
покупката на машини и части от Източна Европа, включително и от собствени фабрики в Полша, Чехия, Румъния и България. От 2002 г. сме представени в България,
като дейността ни тук е предимно насочена към леене
под налягане и обработка на цветни метали, както и
търговия, поддръжка и ремонт на леярски машини.
Важна част от фирмената ни идентичност е социалната отговорност. Чрез специално разработен от нас
модел за дуално обучение винаги сме готови да се включим в инициативи за повишаване качеството на практическото обучение и да даваме възможност за развитие на добри професионалисти.
Официален партньор сте на водещия немски производител на специализирани ERP системи
Gebauer. Кои от решенията на компанията са
насочени към родния пазар?

С TimeLine Business Solutions Group имаме дългосрочни
отношения. Ползваме продукта им TimeLine Guss повече
от 10 години в нашите фабрики, а от 2016 г. сме техен
официален представител в България.
Най-мащабният продукт на разработчика - TimeLine
Enterprise, е индивидуално проектирано решение, което
покрива модули като ERP, PPS, QS, CRM, MES, FIBU, DMS
и други, и е предназначено за средни и големи индустриални предприятия и групи. TimeLine Branchenlоsungen са
специални решения, покриващи специфичните изисквания
на различни браншове и даващи широки възможности за
планиране, отчитане и анализиране на процесите.
TimeLine Neo е една от най-иновативните ERP системи за МСП в Германия и предлага идеална платформа за
малки и средни компании, които искат централно да обхванат процесите си с интегриран софтуер. Продуктът
е изцяло преведен и пригоден за българския пазар. Нашата
цел е да го представяме и внедряваме в малки и средни по
размер производствени предприятия. Залагаме на индивидуален подход към клиентите и ориентирани към изискванията им решения.
Какви са предимствата на платформата TimeLine
Neo и за какви приложения е предназначена?

Персонализирането на стандартния софтуер е отправна точка при разработката на TimeLine Neo. Идеята е да
се отваря оптимизационен потенциал там, където се създава добавена стойност - а именно в производството.
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В допълнение към основните модули като покупки,
продажби, администриране на взаимоотношенията с
бизнес партньорите (CRM), функции като управление на
документи (DMS), планиране на производството и MRP,
обратна връзка (PPS), обработка на финансови данни
(FiBu) формират основите на TimeLine Neo. В продукта
са интегрирани процеси като управление на качеството (QS), управление на инвентара, както и извличане и
анализ на оперативните данни (BI).
TimeLine Neo предлага отлично съотношение цена-качество. Като вземем предвид ниските разходи и кратките срокове за внедряване, комбинацията от съвременен, персонализируем софтуер, опции за мобилни приложения и професионална поддръжка прави TimeLine Neo иновативно решение за МСП в широк спектър от индустрии.
В ролята ви на своеобразен посредник между
представители на немския и българския бизнес,
какви положителни тенденции в българското
производство и лансирането му на европейските пазари наблюдавате?

Най-често инвестиционен интерес към България проявяват компании с технологична насоченост, производства на компоненти за автомобилния сектор, за бяла и
черна техника. България може да се поучи от германския
опит за справянето с проблема с кадрите, точно развивайки дуалната форма на обучение.
България има добри предпоставки за развитие на икономическия ангажимент от страна на западноевропейските фирми. Уверена в това, hagema има две основни
цели: да консултира немски предприятия, търсещи потенциала на българския пазар, като активира и лансира
техните продукти в България, и едновременно с това да
активира и лансира продукти и услуги на български производители на немския пазар.
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В бизнеса се наблюдава
все по-голямо познаване
на 3D технологията
Георги Толев,
3D специалист в 3dbgprint,
пред сп. Инженеринг Ревю
Г-н Толев, представете накратко дейността
на 3dbgprint на читателите на сп. Инженеринг
ревю. Какви новости предлагате на българския
пазар?
3dbgprint е официален представител за България на
няколко компании в 3D индустрията – Builder (Холандия),
Fillamentum (Чехия), 3D factories (Германия), Zmorph (Полша), TreeDfilaments (Италия), Atum3D (Холандия) и 3DGence
(Полша). Фирмата ни предлага цялостни услуги по производството на прототипи или функционални модели.
Разполагаме със собствена работилница с 20 принтера
от различни технологии (PolyJet, FDM, DLP, SLA). Нашата
цел е да дадем на бизнеса и всички любители на новите
технологии висококачествено, достъпно, лесно за ползване и надеждно средство за създаване на реални триизмерни обекти.
Следвайки световните тенденции за преминаване от
десктоп принтери към индустриални, от началото на
годината предлагаме два модела индустриални принтери - Builder Extreme и industry 340. Разширявайки нашата
работилница, все по-бързо изпълняваме поръчките и все
повече удовлетворяваме желанията на клиентите.
Налице ли е връзка между образователната система, научноизследователския сектор и предприятията у нас по отношение на 3D технологиите? С какво портфолио решения и услуги ги
популяризирате сред бизнеса?
В бизнеса вече се наблюдава все по-голямо познаване
на 3D технологията. В началото, когато стартирахме,
всеки ръководител задаваше въпроса „За какво ми е това,
какво е това 3D принтер“. Виждайки какви са предимствата - намаляване на разходите, по-бързо въвеждане в
експлоатация на изделията, които произвеждат, маркетинг, и не на последно място, че това е достъпна технология, вече разговорите преминават много по-конструктивно. Предлагайки им все повече технологии и богата гама материали, заедно с клиентите ни намираме
точните решения.
Стремим се всеки месец да правим срещи с хора от
бизнеса, които не са специалисти в технологията, и
запознавайки се с тяхната тематика, им предлагаме
решения, които да им помогнат в бъдеще, показваме
примери за успешно прилагане на технологиите в различни промишлени сфери.
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За съжаление, бизнесът върви с едни гърди пред образованието у нас, което не е нормално, но, за съжаление,
не можем да направим нищо по този въпрос. Бизнесът
инвестира в тази все още нова среда, докато в образованието нищо не се прави за бъдещите кадри.
Как еволюираха технологиите в областта на
триизмерния печат с навлизането им в приложната техника и индустрията? В кои бизнес сектори методът предлага най-добри производствени възможности днес?
В началото бизнесът смяташе, че 3D принтиране е
само за прототипи, но сега този мит все повече се
развенчава, защото все повече фирми използват технологията и за функционални модели. Технологията се развива много бързо, навлизат все по-нови материали, технологиите стават все по-бързи, печатът с метал става все по-актуален.
Не се сещам за сектор, в който да не сме изработвали детайли, като се започне от обикновените домакинства и се стигне до почти всички индустрии.
Кой проект, изпълнен с технологията, Ви впечатли най-много?
Може би проектът, който включваше отпечатване
на човешки органи, които впоследствие се използват за
симулиране на операции, най-много ме впечатли.
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електроника

Новости в
микроконтролерите
Н

Стефан Куцаров

езависимо от своето почти
50-годишно съществуване (първият
микроконтролер е създаден в компанията Texas Instruments през 1970-71
г.), тази категория интегрални схеми (Microcontroller µC, uC) продължава да има своето ключово значение
за съвременната промишленост,
тъй като все по-масово се използва
в електронни устройства от найразличен вид. В последно време практически не се произвеждат микроконтролери, съдържащи единствено
известната от десетилетия базова
структура, а към нея се прибавят
допълнителни блокове. Основните
типове подобни такива блокове са
за връзка с други устройства чрез
проводникови и безжични интерфейси, за обмен на данни чрез аналогови
сигнали, за работа с капацитивни
сензори, чувствителни на допир екрани, за управление на течнокристални дисплеи за буквено-цифрови данни
и др. Най-често даден микроконтролер обединява две или повече от
тези възможности. Специфично и
бързо развиващо се е приложението
им в автомобили. Съществуват множество нови технологии за подобряване на параметрите, сред които
особено съществено е мястото на
тези за намаляване на постояннотоковата консумация.
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Нови технологии
Тяхното разнообразие е значително и нерядко те се въвеждат само
от определен производител за предлаганите от него uC, поради което
тук е обърнато внимание само на
добилите широка популярност.
Намалена постояннотокова консумация. Освен принципните й предимства за електронните схеми, тя е
важна предпоставка за приложението
на uC в динамичните области на Интернет на нещата (например безжични сензори и такива без батерийно
захранване, дистанционно управление
и мониторинг), медицински прибори за
контрол на състоянието на пациенти, в интелигентните сгради, електроника в облеклото (Wearable), комунални измервателни прибори и др.
Различни са фирмените наименования
за намалената консумация като
eXtreme Low Power (XLP), nanoWatt XLP
и picoPower, а освен ниското захранващо напрежение се ползват оригинални схемни решения на блоковете
на uC, например вградените таймер
и часовник консумират типично няколко стотици nA.
Независима от ядрото периферия
(Core Independent Peripherals) CIP.
Създадена е от Microchip за 8-разредни uC от типа PIC и AVR и позволява
при разработката на микроконтролерни системи да се създават желаните връзки между периферните ус-

тройства, които да обменят непосредствено данни помежду си без участието на процесорното ядро. Резултатът е по-бърза работа, необходимост от по-малко памет в uC, попросто програмиране и намаляване
на постояннотоковата консумация.
Памети. Добре познатите флаш
памети (Flash Memory) се използват
масово като вградени блокове в uC,
като имат няколко десетки хиляди
цикъла изтриване/запис и време на
съхранение на данните няколко десетки години. Производителят
Renesas Electronics използва видоизменената технология MONOS за
създаване на транзисторите им,
като според него заеманата площ
от паметите върху чипа намалява
с около 60%, подобрява се надеждността им и се осигурява работа до
температура +125°С. Нараства и
относителният дял на uC с контролер за директен достъп до паметта (DMA).
Разширява се използването в uC
на фероелектричните памети (Ferroelectric Random Access Memory) FRAM,
които за разлика от класическите
SRAM изискват много по-малко енергия за осъществяване на записа, правят го няколко десетки пъти побързо в сравнение с бързите памети,
съхраняват данните и при изключено захранване и имат 1015 цикъла
изтриване/запис. Засега микроконт-
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Таблица 1: Микроконтролери само с проводникови интерфейси
№

Модел (година)

1

EM6627 (2016)

2 MAXQ1743-FBX+ (2015)
3

LPC5411x (2016)

4

S1C17153 (2013)

5

S1C31W74 (2015)

Производител

Разредност (памети)

Интерфейси

UCC,V; (ICC, A) [Istanby, A];
{Isleep, A}

Раб. темп. обхват,oС
(размери, mm)

Serial, 3 wire

1.2-3.6; (17) [0.75]; {0.1}

TA=-20 +85 (12x10x1.45)

1.7-3.6; (1500) [5]; {0.5}

TA=-40 +85 (4x4x0.73)

1.62-3.6

TA=-40 +105 (7x7)

2-3.6; (240) [0.42]; {0.13}
1.8-3.6; (250 A/MHz) [1.7];
{0.4}

TA=-40 +85 (5.48x4.84)

UCC,V; (ICCTX/ICCRX, mA);
{Isleep, A}

Раб. темп. обхват,oС
(размери, mm)

EM Microelectronics 4b; (RAM64x4b) (R8Ox8Mb) 4kx16b) (E2PROM

I2C

Maxim Integrated

32b (NV SRAM)

NXP

32b; (USB) (SRAM 192kB) (Flash 256kB)

SPI;
USART ISP; USART UAP;
2
I C; 2xI2S; SPI
Seiko Epson Corp.
16b (RAM 2kB; ROM16kB
UART; SPI
2
Seiko Epson Corp. 32b; (RAM128kB+571024kBB)за дисплея; Flash 2xUARUTS; B4x2Q.0S;PIIR; 2xI C;

TA=-40 +85

Таблица 2: Микроконтролери с безжични връзки
№ Модел (година) Производител

1

CYW43903 (2018)

Cypress

2

CYW43907 (2017)

Cypress

3

LPC8N04 (2017)

NXP

Разредност (памети)

32b (SRAM 1MB; ROM 640kB
OTP 6kb)
32b (SRAM 2MB; ROM 640kB
OTP 6kb)
32b (SRAM 8kB; Flash 32kB
EEPROM 4kB)

ролери c FRAM се предлагат основно
от Texas Instruments.

f обхвати (проводникови интерфейси)

2.4 GHz според IEEE802.11n (3xUART; SPI;
3-4.8 (325/57.2)
QSPI)
2.4/5 GHz според IEEE802.11a/b/g/n (3xUART; 3-4.8 (325/57.2 за 2.4GHz;
2xSPI; 2xI2S; USB 1.1; USB 2.0; SDIO 3.0)
312/72.4 за 5GHz) [160]
13.56 MHz според ISO 14443 (I2S; SPI)

Тази категория (Wired Interfaces) uC
са сравнително малко, а видът и броят на интерфейсите зависят от производителя, който определя и характерните им приложения. Сред тях са
домакински уреди, системи за охрана
и достъп, измервателни уреди и др.
Специфична особеност е наличието в
част от uC на един или повече таймера и на сензор за измерване на
вътрешната им температура.
В табл. 1 са дадени основни сведения за типични uC, като „година“ е
тази на пускането им на пазара или
обявената последна разновидност на
uC. Даденият на ред 1 е предназначен
за управление на LCD дисплеи с 3 или
4 цифри, всяка с 20 сегмента и с
възможност за създаване на програми за изписването на данните. Този
на ред 2 е за четене на съдържанието на магнитни карти, а на ред 3 – за
четене и запис на звук чрез USB заедно с регулирането на силата му и
неговото изключване. Микроконтролерът на ред 4 е за LCD дисплеи с 4
цифри от 32 сегмента, също възможност за създаване на програми и препоръчван за ползване главно в апаратури с батерийно захранване. Даденият на ред 5 е с допълнителни
възможности спрямо предните, като
съдържа и контролер за управление с
инфрачервени лъчи (IR Controller).

раздел). Относителният дял на новите микроконтролери с безжични
връзки не е голям, тъй като тези
връзки се използват и в uC от следващия раздел, и в комбинираните. Все
още по-масово е използван обхватът
2,4 GHz, нараства приложението на
5-гигахерцовия и се запазва относителният дял на този под 1 GHz (Sub
1 GHz). Блокът за безжична връзка на
uC може да има отделни изводи за
предавателя и приемника си (редове
1 и 2 на табл. 2) или един общ, а
специфичните за връзка на близко
разстояние (Near Field Communications, NFC) са с два за необходимата
им външна бобина. Съществена особеност е, че малошумящият усилвател на приемника и мощният на предавателя са вградени в uC и че в
техническата документация се дават подробни данни за параметрите им. Почти винаги uC с безжични
връзки съдържат и проводникови
интерфейси. Характерни приложения
(без тези за NFC) са за контрол и
управление в индустрията, за сензорни мрежи, такива от видовете
ZigBee, 6LoWPAN и WirelessHART, както и за сигнализация и системи за
сигурност, в автоматизирани измервателни уреди и битова техника.
В табл. 2 са събрани няколко основни данни за uC, за чиято работа обикновено е необходим 32-битов CPU.
Освен тока ISleep някои uC имат като
параметър по-малкия ток на хибернация (Hybernation), в който блокът за
безжична връзка е изключен.

Микроконтролери с
безжични интерфейси

Микроконтролери с
аналогов блок

Това утвърдено наименование
(Wireless MCU) се отнася само за използващите електромагнитни вълни
(uC с инфрачервена връзка в каталозите се причисляват към предния

В тази категория към проводниковите интерфейси е прибавен аналогов блок, който практически винаги
съдържа един или повече аналоговоцифрови преобразувателя (ADC) с ос-

Микроконтролери само с
проводникови интерфейси

30

1.74-3.6 ( /0.12-0.9)

TA=-30 +85
(5.85x4.91x0.31)
TA=-30 +85
(5.53x4.52x0.225)
Tstg=-0 +125 (4x4x0.85)

новни параметри разредност и брой
на входовете (Channel), придружени
почти винаги от едно или повече
допълнителни стъпала – цифрово-аналогов преобразувател (DAC), аналогов
компаратор (Comp), операционен усилвател (ОА), усилвател с програмируем коефициент на усилване (PGA),
усилвател с предавателен импеданс
(TIA), таймери (например за управление на електродвигатели), часовник
за реално време (RTC), сензор за температурата на кристала, аналогови
ключове, програмируеми източници на
постоянно напрежение, генератори
на сигнали (например PWM) и „екзотичния“ за блока драйвер за LED.
Нарастващите приложения на
режими на работа със сравнително
рядко обменяне на малки обеми данни доведоха до появата на uC с допълнителен режим Low-Frequency Active
Mode (LFAM), в който нормалната
работа изисква много по-малък ICC.
Този режим се прибавя към класическия, а пример за използването му e
микроконтролерът от ред 14 на
табл. 3. Все още са сравнително
малко микроконтролерите с многоядрен CPU – даденият на ред 3 е с
триядрен. Разширяват се възможностите и на проводниковите интерфейси – например в uC на ред 11 има
по два еднакви блока на серийния
звуков интерфейс (Serial Audio Interface) SAI и на SDMMC за SD карти, а
uC на ред 13 съдържа интерфейсите
eUSCI_A (за обмен на данни с UART и
SPI) и eUSCI_B (обем с SPI и I2C).
Повишената сложност на uC е
предпоставка на множеството разновидности на една серия с различна
структура на част от стъпалата,
които обикновено се предлагат и в
няколко корпуса – в последната колона на табл. 3 е даден един от тях.
Друга съществена особеност е, че за
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Таблица 3: Микроконтролери с аналогов блок
№

Модел (бр. модели в
серията); [година]

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Разредност на CPU
(памети)

Cypress

разширяване на приложенията масово се предлагат uC с голям брой (надхвърлящ 100 в някои модели) входноизходни изводи с общо предназначение (GPIO) и обикновено възможност
за конфигуриране. При ползването им
трябва да се държи сметка за макси-

32

Аналогов блок (проводникови
интерфейси|)

32b; (SRAM 64kB Flash ADC 12b/24Ch DAC 12b/2Ch (UART; I2C;
512kB)
LIN; SCIO; CAN; SD Card)
EM6819FX-B300 (15) EM Microelectronics 8b (SRAM 512B Flash
ADC 10b/8Ch; OA (SPI)
[2014]
12kB)
3
2
b
(
R
A
M
1
2
8
k
B
S
R
A
M
SAK-TC1791F-512F240EL
Infineon
3xADC10b/44Ch (JTAG)
128kB Flash 4MB+192kB)
32b (SRAM 32kB Flash
2xADC16b; 2xDAC12b 2xDAC8b; 4xOA;
MAX32600 (6) [2017]
Maxim Integrated
256kB)
4xComp (2xUART; 3xSPI; 2xI2C USB/FS)
PIC24FJ4GA705 (9)
16b (RAM 16kB Flash
ADC12b/14Ch; 3xComp (2xUART; SPI;
Microchip
[2016]
256kB)
2xI2C LIN; RS-232; RS-485)
8
b
(
S
R
A
M
4
k
B
F
l
a
s
h
A
D
C
1
0
b/35Ch; DAC5b 2xComp (2xSPI;
PIC16(L)F18877 (7) [2015]
Microchip
56kB)
2xI2C; EUSART RS-232; RS-485)
LPC834M101FHI33 (7)
32b (SRAM 4kB Flash
NXP
ADC12b/12Ch (USART; 2xSPI; I2S)
[2016]
32kB)
32b (RAM 24kB Flash
LC88FC2D0B (1) [2016] ON Semiconductor
ADC12b/16Ch (UART; 3xSIO 2xI2C)
256kB)
16b (RAM 1.5kB Flash
ADC10b/11Ch; DAC10b 2xComp; PGA
RL78/G11 [2016]
Renesas
16kB+2kB)
(2xUART; 4xI2C; 4xCSI)
8
b
(
R
A
M
2
k
B
;
R
O
M
S1C88349 (1) [2012]
Seiko Epson Corp.
ADC10b/4Ch; Comp (сериен)
48kB)
EFM8LB12F64E-A-QFN32
8b (RAM 4352B Flash
ADC14b/20Ch; 4xDAC12b 2xComp/10Ch
Silicon Labs
(20)
64kB)
(2xUART; SPI; I2C/SMBus)
3
2
b
(
S
R
A
M
2
5
6
k
B
F
l
a
s
h
3
x
A
D
C12b/24Ch 2xDAC12b (4xUART;
STM32F722IE (8) [2017] ST Microelectronics
512kB; OTP 528B)
4xUSART; 5xSPI 3xI2C; 2xSAI; 2xSDMMC)
MSP430FR2311IRGY (3) Texas Instruments 16b (FRAM 3.75kB RAM
ADC10b/8Ch; DAC6b Comp; OA; TIA
[2016]
1kB)
(eUSCI A; eUSCI B; I2C)
3
2
b
(
S
R
A
M
2
5
6
k
B
F
l
a
s
h
A
D
C
1
6
b
/
24Ch; 2xComp (4xUART; 4xSPI;
MSP432P4111 (6) [2017] Texas Instruments
2MB; ROM 32kB)
4xI2C)

2000
1 S6EZHG(362G) 0[2A01G5W
]
2

Производител

малния изходен ток на всеки от тях.
От многобройните особености на
параметрите тук ще бъде само отбелязано, че поради силната зависимост на тока ICC от работната честота на CPU, за него може да се
дава големината му за всеки MHz от

UCC,V; (ICC,mA)
[ISleep, A]; {IIdle, A}

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

2.7-5.5; (100max) [28022000]
2-5; (0.126/MHz) [0.4]

TAmin=-40 (18x16x1.79
LQFP120)
TA=-40 +85 (4x4x0.83
QFN20)

3.3±10%; (1120)

TA=-40 +125 (17x17x1.7)

2.3-3.6; (0.125/MHz)

TA=-40 +85 (5.4x4.3x0.45
WLP)

2-3.6; (0.23-1.65) [0.165- T =-40 +85 (4x4x0.6 UQFN)
A
15] {95-1160}
2.5-3.6; (0.4-2.7) [14]

TA=-40 +125 (10x10x1 TQFP)

1.8-3.6; (1.04-3.95)
[400max]

TA=-40 +85 (6.6x4.5x0.95
TSSOP20)
TA=-40 +85 (4x4x0.8
TQFP100)
TA=-40 +105 (14x14x1
корпус с 24 извода)

3-3.6; (0.75-5.5) [0.2-5.6]
1.6-5.5; (1.7-3.5) [0.25]

2.4-5.5; (0.013-3.7) [0.3] TA=-40 +85 (24x24x3 QFP18)
2.2-3.6; (0.155-12.9) [120] T =-40 +105 (9x7x1 QFN32)
A
{135-3600}
1.7-3.6; (22-156) [14000TA=-40 +85 (7x7x0.45
82000]
UFBGA144)
1.8-3.6; (0.196-3.2)
T
=
4
0
+85 (4x4x0.92)
A
[0.144-1.16]
1.71-3.7;(0,5-4.4; за
TA=-40 +85 (9x9 VQFN 64)
LFAN: 0.095-0.11)

честотата (измерение mA/MHz) или
възможните му граници. Освен това
понякога вместо максималната ТА се
дава формула за нейното изчисляване в зависимост от разсейваната
мощност и желаната максимална
температура TJ на кристала.
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Таблица 4: Комбинирани микроконтролери с безжични връзки
Модел (бр. мод. в
Производител
серията); [год.]

1 MKW(481) Z[521021V7]HT(R)

3 NCS36510 (1) [2016]

ON
Semiconductor
ON
Semiconductor

4 EZR325LGG3(3201)F2565-

Silicon Labs

2

AX8052F143 (2)
[2015]

NXP

CC2640F128RSM Texas Instruments
(3) [2015]
6 CC1350[F2102186R] HB (3) Texas Instruments
5

Разредност на CPU
(памети)

Аналогов блок (проводникови
интерфейси|)

32b (SRAM 128kB Flash ADC16b; DAC12b Comp; (2xSPI;
256kB)
2xI2C; LPUART)

UCC,V; (ICC,mA)
[ISleep,mA]; {Ishut,mA}

Раб.темп.обхват,
oС (размери,mm)

2.36-2.48GHz BLE4.2
IEEEStd.802.15.4
Generic FSK Mod

1.71-3.6 (0.96-8.64)

TA=-40 +105
(7x7x0.91)

1.8-3.6; (4-51) [0.9-2.2]
1-1.6; (4.7-6.9) [1]

TA=-40 +85
(7x5x0.95 QFN 40)
TA=-40 +85
(6x6x0.95)

1.98-3.8; (13RX/18TX)
{20}

TA=-40 +85
(9x9x0.85)

8b (SRAM 8.25kB Flash
ADC10b/4Ch (2xUART; SPI)
27-1050MHz
64kB)
32b (RAM 48kB Flash ADC10b; 2xComp (2xUART; 2xSPI 2.4GHz IEEE 802.15.4640kB)
2xI2C)
2006
A
D
C
1
2
b
;
D
A
C
12b 2xComp; 2xOA
32b (RAM 32kB Flash
142-1050MHz
(2xUART; 2xUSART; 2xI2C;
256kB)
USB2.0/FS Lesense)
32b (SRAM 8kB+20kB
Flash 256kB)
32b (SRAM 8kB+20kB
Flash 256kB)

ADC12b/8Ch; Comp (UART; SPI;
1.8-3.8; (5.9RX/9.1TX) [1];
2.4GHz
I2C; I2S; Microwire)
{100}
ADC12b/8Ch; Comp (UART; SPI; Sub 1GHz 2.4GHz BLE 1.8-3.8; (6.4RX/13.4TX)
2
2
I C; I S; Microwire)
[0.7]; {185}

В зависимост от структурата и параметрите си
микроконтролерите с аналогов блок намират приложения в индустриалните системи за управление и автоматизация, сградна автоматизация, компютърна периферия, системи за охрана, осветителни тела и мрежи с
тях, управление на сензори, битови уреди, мултимедийни устройства, токозахранвания и много други.
В табл. 3 са дадени основните параметри на характерни микроконтролери с аналогов блок. Специфична особеност на този на ред 5 е стъпалото за измерване на
капацитет и време (Charge Time Measurement Unit, CTMU),
даденият на ред 6 има ADC с извършване на математични операции на входните величини, означаван като ADC2
и интерфейсите му I2C могат да работят и с SMBus, и с
PMBus. С 21 проводникови интерфейса, към които е прибавен и USB 2.0/FS, е микроконтролерът от ред 12.

Комбинирани микроконтролери
Те са с разширена структура и възможности за приложение в сравнение с uC от предния раздел, като съществуват две основни разновидности.
Комбинирани uC с безжични връзки. По принцип приложенията им обобщават тези на uC от предните два
раздела, но тук безжичните връзки са фактор за просто
дистанционно осъществяване на функциите. Особеност
за случаите на обмен на данни с малък обем е ползването
на лицензирани и нелицензирани честотни обхвати под 1
GHz обикновено в съчетание с 8b CPU - примери са системите с безжично „събуждане“ (Wakeup-on-Radio) и комуникациите според стандартите EN300 220 V2.3.1 и EN300
422 (ред 2 в табл. 4). Други специфични приложения са
безжични клавиатури и мишки, слухови апарати, етикети
за багаж (Luggage tag) и др. Независимо от усложнената
структура на uC се предлагат все повече прибори с ниска
консумация за системи с батерийно захранване – едно от
приложенията на дадения на ред 4 е интелигентното
отчитане на потреблението на ел. енергия, газ и вода.
Бързо нарастващите приложения на сензорите обуславят
наличието в някои uC на вграден контролер за тях (ред 5
на табл.4). Съществуват комбинирани uC с два обхвата
на безжичните връзки, какъвто е даденият на ред 6 - неговият обхват Sub 1GHz съдържа подобхватите 315, 433,
470, 500, 779, 868, 915 и 920 MHz. При практическото
използване не трябва да се забравя, че за свързването на
антената към микроконтролера трябва да се ползват упътванията в документацията му, например този на ред 5
има схеми за свързване на една и две антени.
Комбинирани uC за капацитивни бутони. Независимо от многогодишните подобрения в конструкцията на
механичните бутони, техните принципни недостатъци
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Безжични връзки

TA=-40 +85 (4x4
VQFN 48)
TA=-40 +85 (5x5
VQFN 3)

а

източник: Texas Instruments

№

б

Фиг. 1. Действие на капацитивни бутони: а - със собствен
капацитет; б - с взаимен капацитет.

- несигурно задействане на контакта (замърсяване или
износване) и консумация на енергия в затворено състояние си остават. Те не съществуват в капацитивните
бутони и благодарение на развитието на технологиите
през последните няколко години се появиха uC с вграден
блок (например Peripheral Touch Controller на Microchip и
CapTIvate на Texas Instruments) за работа със свързани към
него такива бутони. Самите бутони се реализират като
медни площадки с диаметър около 10 mm, нанесени върху
печатна платка и имащи предпазно пластмасово или
стъклено покритие. Двата начина на действието им са
показани на фиг.1.
Всеки бутон със собствен капацитет (Self-Capacitance)
се свързва между извод на uC и маса, при приближаване
на пръст към него капацитетът му нараства и надхвърлянето на определена стойност се възприема от блока
като натиснат бутон. Чрез споменатата технология
на Texas Instruments могат да се регистрират минимални промени от 10 fF на капацитети до 300 pF, което
позволява задействане на бутони с предпазно стъклено
покритие от разстояние до 60 mm. Същевременно тя
позволява и определяне на положението на плъзгачи
(Slider) и колела (Wheel) под формата на 10 b числа.
Действието на бутоните с взаимен капацитет
(Mutual Capacitance) на фиг. 1б също се състои в измерване на неговата стойност, но те се свързват между два
извода на uC и пръстът между бутоните намалява капацитета. Необходимостта от повече изводи е причина
за по-ограниченото им приложение.
Информацията за състоянието на капацитивните
бутони се събира и обработва от сензорен блок в uC, а
сред основните негови параметри е максималният брой
на свързваните бутони. Полезно е да се има предвид
нарастващият относителен дял на микроконтролери-
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Таблица 5: Комбинирани микроконтролери за капацитивни бутони
№

Модел (бр. модели в
серията); [год.]

1 ATtiny1614-SSFR (2) [2017]
2
3

ATSAMD10D14-UAT (13)
[2016]
LPC845M301JBD64 (3)
[2017]

4 R5F51308AGFP (59) [2017]
5 EFM32H24G;10(28)[F26041G5]-B-QFN6

STM32L476Zx (14) [2017]

7

MSP430FR2633IYQW (8)
[2015]
MSP430FR2311IPW16 (6)
[2016]

8

Производител

Разредност на CPU
(памети)

8b (SRAM 2kB; Flash
16kB EEPROM 256b)
32b (SRAM 16kB Flash
Microchip
16kB+4kB)
32b (SRAM 16kB Flash
NXP
646kB)
3
2
b
(
R
A
M 48kB;ROM
Renesas
512kB Flash 8kB)
32b (RAM 8kB Flash
Silicon Labs
64kB)
ST
32b (SRAM 128kB Flash
Microelectronics
1MB)
M 4kB+2kB
Texas Instruments F1R6AbM(RA
15.5kB+8.5kB)
1024B FRAM
Texas Instruments 16b (RAM
3.75kB)
Microchip

Аналогов блок (провод. интерфейси) [капац.
UCC,V; (ICC,mA)
бутони]
[ISleep, A] {IStandby, A}

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

2xADC10b; 3xDAC8b; 3xComp (USART; SPI;
I2C) [196]
ADC12b/10Ch; DAC10b 2xComp; (UART; USART
SPI; I2C; SMBus/PMBus; LIN Slave); [72]
ADC12b/12Ch; 2xDAC10b Comp/5Ch; (5xUART
2xSPI; 4xI2C); [9]
ADC12b/24Ch; DAC/2Ch Comp/2Ch; (SClg;
SClh; I2C; RSPIa); [36]

1.8-5.5 (1.2-13.5) {0.71}

Comp (2xUSART; LEUART; I2C) [2]

1.98-3.8 [0.2] {0.02}

3xADC12b; 2xDAC12b; 2xOA 2xComp; (5xUSART;
LPUART; 3xSPI; 4xQSPI; 3xI2C; USB; CAN); [24]

ADC10b/8Ch (2xeUSCI_A; eUSCI_B) [8+16]

1.71-3.6;(150) [1.1]
{0.03}
1.8-3.6 (0.212-3.05)
{0.016}

TA=-40 +125 (8.65x3.9x1.5
SOIC 150)
TA=-40 +85
(2.434x1.934x0.203 WLCSP)
TA=-40 +105 (10x10x1.4
LQFP64)
TA=-40 +105 (14x14x4
LFQFP100)
TA=-40 +85 (5x5x0.85
QFN24)
TA=-40 +125 (20x20x1.45 за
корпус LQFP144)
TA=-40 +85 (2.29x2.34
DSBGA24)

ADC10b/8Ch; DAC8b; TIA eComp; OA;
(eUSCI_a; eUSCI_B; I2C); [8+16]

1.8-3.6 (0.196-3.21)

TA=-40 +85 (5x4.4 TSSOP16)

UCC,V; (ICC,mA)
[ISleep, A] {IStandby, A}

Раб.темп.обхват, oС
(размери, mm)

1.62-3.63 (2.89-3.98)
{2.2-23}
2.7-3.6 (0.53-4) [0.43240]
1.8-5.5 (0.051-25.3)
[2600-5200]

Таблица 6: Микроконтролери за автомобили
№

1
2
3
4
5
6
7

Модел (бр. модели в
серията); [год.]

Производител

Разредност на CPU
(памети)

32b (RAM 2x128kB Flash ADC12b/32Ch; 2xADC12b/8Ch DAC10b (CAN 4.5-5.5; (30-312) {380}
2x64kB)
2.0A/B; MFS)
SAL-XC866L-4FRA (4)
8b (RAM 256b; XRAM
I
n
f
i
n
e
o
n
A
D
C
1
0
b/8Ch (UART; SSC)
3-3.6; (22.6) {1}
[2011]
512B Flash 16kB)
PGA
32b (ROM 16kB; SRAM (5AxDUCA1R2Tb//U10SCAhR; TD; AQCS1P2Ib; /22xCShPCI; o2mxCpA; N
SAMV71Q21 (9) [2016]
Microchip
1.2-1.32; 3-3.6 (1.5-90)
-FD;
384kB; Flash 2048kB)
USB2.0/HSISI; HSMMS; Ethernet10/100)
2
32b (SRAM 1MB+1.3MB ADC12b; 2xComp/8Ch (3xUART/LIN; 2xI C 3.15-3.63; 3.15-5.5 (600)
SAC57D54H (3) [2016]
NXP
Flash 4MB)
3xFlex CAN)
[50]
32b (RAM 64kB+256kB
ADC12b/48Ch; ADC12b/8Ch (4xSCI; LIN;
RH850/E1M-S2 [2016]
Renesas
1
.
2
5
; 3.3; 5
Flash 64kB)
6xSENT; 4xCS1H; 4xCAN/CANFD)
160kB; SRAM 5xADC12b; 3xADC10b; 6xADC16b (8xMCAN; 1.2; 3-5.5; (97) [100max]
SPC58NE84C3 (2) [2017] MicroelSeTctronics 326b0(8RkABM
; Flash 288kB)
2xEtehnet10/100 18xLINFlex D; I2C)
CC2640R2FTWRGZQ1
Texas
32b (SRAM 20kB Flash
ADC12b/8Ch; 2xComp (UART; 2xSSI;
1.8-3.8;
[2017]
Instruments
128kB)
I2C; I2S)
(64 A/MHz+16.3mA) [1.3]
MB9D56 (2) [2014]

Cypress

те с мултиплексиране (чрез Switch
Matrix) на част от изводите (един
извод може да има няколко функции),
което означава корпус с по-малко
изводи и размери.
Примери за тези типове микроконтролери са дадени в табл.5, като
приборът от ред 1 има 11 извода с
мултиплексиране, а изводите на сензорния блок в микроконтролера от
ред 2 могат да се използват и като
сензори за приближение (Proximity
Sensing). Микроконтролерът на ред
3 е пример за задаване по програмен
път на различни режими с намалена
постояннотокова консумация, във
всеки от които се изключва част от
блоковете. Даденият на ред 6 е с
вграден блок за управление на LCD
дисплей от типа 8x40, има 20 блока
на проводникови интерфейси и един
за инфрачервения IRTIM. В микроконтролера на ред 7 има съществени,
но рядко предлагани възможности –
работа с плъзгачи със 1024 сегмента и като сензор за измерване на
разстояния до 30 cm. Освен това
към него могат да се свързват до
16 бутона със собствен капацитет
и до 64 бутона с взаимен капацитет. Важни са и петте режима на
работа с намален ICC (минимални
стойности под 1 микроампер). Последният микроконтролер в таблица-
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Аналогов блок (провод. интерфейси)
[капац. бутони]

та е основно за преносими апаратури.

Микроконтролери за
автомобили
Без използването на микроконтролери много от съществуващите функции и параметри на съвременните
автомобили не могат да бъдат постигнати. Местата на приложението им в автомобила им почти съвпадат с тези на автомобилната електроника като цяло (вж. статията
„Електроника в автомобилостроенето“ в бр. 4/2016 г. на сп. Инженеринг
ревю). Няколко са особеностите на
микроконтролерите за автомобили в
сравнение с „обикновените“. Първата
е наличието на специално предназначени за управление на двигатели (MCU
for automotive motor control) с няколко
специфични блока като преобразувател на ъгъл на завъртане в число.
Работният температурен обхват на
uC е в съответствие с петте варианта на стандарта AEC-Q100, а изборът на необходимия е в зависимост
от мястото им в автомобила. Наличието на значителни електрически
смущения е причина за намаляване на
относителния дял на класическите за
микроконтролерите проводникови
интерфейси за сметка главно на CAN
и Flex CAN. Нараства популярността

TA=-40 +125 (24x24x1.4
LEP176)
TA=-40 +150 (9.7x4.4x1.1)
TA=-40 +105 (9x9x0.53
TFBGA100)
TA=-40 +105 (28x28
208LQFP)
(19x19 304 pin P-BGA)
TA=-40 +125 (17x17x1.8
FPBGA292)
TA=-40 +105 (7x7x0.95
VQFN48)

на проводниковия Multi-function Serial
Interface (MFS), в който чрез управляващ сигнал се избира работа като
UART, CSIO или LIN.
Съществена практическа особеност са успешното ползване на голяма част от uC за автомобили и в
индустриални съоръжения, както и на
тези с общо предназначение в автомобили. За улеснение на разработчиците много от производителите
групират микроконтролерите според препоръчваното място за ползване в автомобила, например за информационни системи (проводникова
мрежа между датчици, за аудио апаратура, GPS връзка), управление на
врати и прозорци на купето (Body
Control), дистанционно отключване
(Кeyless Entry), управление на климатизацията, задействане на въздушните възглавници. Появяват се и специализирани uC за радари, какъвто е
този на ред 5 в табл. 6.
Част от основните параметри на
типични микроконтролери за приложение в автомобилостроенето са
дадени в табл. 6, като трябва да се
има предвид, че някои съвременни
прибори ползват повече от едно VCC
за различните си блокове. Даденият
на ред 7 съдържа безжичен приемопредавател за работа с BLE на 2.4GHz,
а SSI съчетава SPI и Microwire.
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платена публикация

Кабеловодещ канал Rapid 45 от ОБО БЕТТЕРМАНН

Кабеловодещите системи от пластмасa и метал на ОБО предлагат рационални решения за инсталации във всеки един момент на експлоатация на помещенията. Богатото разнообразие от
размери и цветове предполага гъвкави
приложения, лесен монтаж и употреба
дори и при необходимост от допълнителни промени или преработка.
Един от продуктите на групата е
ДRapid 45". Безпроблемното приспособяване към всички пространствени варианти е само една от основните характеристики. Отговарящите на
практикеските нужди, профилни елементи дават възможност за идеални
инсталационни решения, както в бита, така и във всички промишлени и
стопански приложения.
Решаващото предимство: ключът,
контактът и всеки друг елемент се
фиксират с едно движение на ръката в
профила на канала.
Този канал е на разположение като
версия от PVC и алуминий в различни
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размери и се прилага навсякъде, където се набляга на гъвкави инсталационни решения. Промени и допълнения
на инсталацията са възможни по всяко време. Бързо и сигурно, чисто и точно. Резултатът във всеки случай е перфектна, красиво оформена и отговаряща на практиката инсталация. Изпълнени са, разбира се, и всички обичайно
използвани предписания и стандарти,
както и са достигнати нива на защита IP40 без допълнителни помощни
средства.

При избора на правилния размер, на
който и да е от продуктите в тази
група, е важно да се обърне внимание
на коефициента на запълване и допустимото затопляне на кабелите според
DIN/VDE. И тъй като диаметърът не
отразява достатъчно действителната потребност от място за даден кабел, ОБО предлага пълна информация за
изчисляване на коефициента на запълване и избора на правилен размер според съответното сечение.
Всички продукти от групата LFS - кабеловодещи системи могат да бъдат изпълнени, както в различни цветове според RAL-гамата, така и в специфични
варианти по задание на клиента.
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електроапаратура

Ограничаване на
възникването на
електрическа дъга
В

ъзникването на волтова дъга
може да е в резултат от непреднамерен контакт със заредени детайли, замърсяване, повреда в оборудването или поради редица други причини. Генерираната топлинна и ударна
вълна може да доведе до значителни
наранявания при работниците, включително тежки изгаряния, а в найлошите случаи може да се стигне и
до фатален край. Топлината и налягането могат да предизвикат значителни щети и при оборудването, в
което възниква волтовата дъга.
Плътните енергийни инфраструктури с високи нива на потенциална
енергия, като тези в центровете за
данни и електрическите подстанции,
създават условия за възникване на
волтови дъги.
Ограничаването на възникването
на волтова дъга включва предприемането на стъпки за минимизиране
на нивото на опасност (т. е. потенциалната сериозност на инцидента)
и/или на риска (т. е. вероятността,
че ще се случи инцидент). Йерархията на мерките за намаляване на риска, изброени по ред на нарастване на
ефективността, е както следва:
лични предпазни средства (ЛПС); административен контрол (работни
политики и процедури); предупреждения (включително обучение за повишаване на осведомеността); инженерни мерки; заместване (с по-малко
опасни материали, процеси и др.);
елиминиране.
Независимо че ЛПС, административните проверки и предупреждения
са задължителна част от политиката и практиката за електрическа
безопасност за всяко предприятие и
съоръжение, те са най-нискоефектив-
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ните механизми за редуциране на
опасността. По-специално, ЛПС обикновено погрешно са считани за „решение“ срещу опасностите от волтова дъга – убеждението е, че щом
работникът носи костюм против
волтова дъга (независимо дали е правилно подбран или не), то той е екипиран за работа навсякъде и по всяко
време. Реалността е, че дори когато ЛПС са правилно подбрани, те не
дават гаранция срещу нараняване.
Използването на другите техники може да бъде много по-ефективно. Пълното елиминиране на опасността е най-ефективно, но невинаги
е възможно. В съоръженията, където
има електрически товари, електричеството не може да бъде елиминирано и не е възможно да бъде заместено с алтернативни източници на
енергия. Инженерните мерки, които
включват използването на устройства или техники за намаляване на
опасността от възникване на волто-

ва дъга, може да не са толкова ефективни, колкото заместването или
елиминирането, но се считат за поефективни от ЛПС, тъй като целта
им е да намалят степента на опасност. Приемат се за по-ефективни и
от административните проверки и
предупреждения, защото не разчитат единствено на това, че работникът ще спазва правилните процедури и производствени практики.

Избор на устройства и
настройки
Енергията от инцидент с волтова дъга варира линейно с времето –
т. е. удвояването на продължителността на волтовата дъга води до
удвояване на енергията, и обратно.
В резултат на това подходящият
избор на защитни устройства против претоварване – по-специално
избирането на устройства, реагиращи бързо на волтови дъги в електрическата система – е мощна страте-
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гия за ограничаване на този вид неизправност. Тъй като
енергията за даден инцидент с дъга е пропорционална на
продължителността му, използването на устройства с
голямо бързодействие е от ключово значение.
Предпазителите за ограничаване на големината на
тока действат много бързо при достатъчно повишени
нива на ток в техния лимитиращ диапазон, но използването им за редуциране на волтовите дъги е свързано с
внимателна преценка. Проучване на волтовата дъга
може да спомогне за определяне не само на нивата на
ток след съществуващите предпазители, но и на местата, в които смяната на съществуващи устройства с
други би редуцирало енергийните нива от инцидента.
Автоматичните прекъсвачи, особено тези с регулируеми настройки за задействане, могат да са по-ефективни в широк диапазон от нива на ток при неизправност. За да се осигури максимална полза обаче, настройките на прекъсвача трябва да бъдат избрани като се
отчетат нивата на възникване на волтовите дъги, както и да се използва моментално изключване. Изборът на
настройките за прекъсвачи, предлагащи оптимален баланс между ограничаването на електрически дъги и максимално увеличаване на селективността, изисква дъгата да се разглежда като част от проучването на координирането на устройствата. Тъй като настройките
влияят върху енергийните нива от инцидентите, следва да се гарантира, че те не са регулирани спрямо стойностите от проучването (например да се настроят на
„максимум“ след като се задейства прекъсвачът). Проучването също може да помогне за идентифициране на
области в съществуващо съоръжение, където автоматичните прекъсвачи с топлинни и магнитни релета да
се заменят с електронни прекъсвачи, или да се модернизират старите прекъсвачи със съвременни комплекти
за преоборудване (например да се добави мигновена защита, гъвкавост на настройките, или да се повиши
надеждността). По този начин може да се определи и
дали използването на функции като селективно блокиране на зона (ZSI) би спомогнало за редуциране на енергийните нива от този тип инциденти.
Правилният избор на устройство не е от значение
само за предпазители или прекъсвачи за ниско напрежение – той е важен също и за защитните релета. Постарите електромеханични релета за претоварване
обикновено имат регулируемо ниво на сработване, регулируемо закъснение на базата на фиксирана крива и може
да имат или може да нямат елемент за мигновено изключване. Сравнително ограничената регулируемост на
релейните характеристики при тези устройства може
да затрудни при някои обстоятелства осигуряването
на добра защита от електрическа дъга. По-новите цифрови релета често предоставят по-голяма гъвкавост при
правенето на настройките и чрез функции като избираеми форми на кривите и множество мигновени елементи с регулируеми закъснения, правят възможно настройване „по поръчка“ на кривата време/ток, която би позволила по-бързо предотвратяване на възникването на волтова дъга, като същевременно се поддържа селективна
координация.

Комутатори за поддръжка
Изборът на защитни устройства е важен, но от значение и изборът на настройки за регулируемите устройства. Настройките трябва да бъдат избрани с цел правилна защита на оборудването, като същевременно се
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запазват нормалните товарни токове и рутинните временни пренапрежения (напр. ток за стартиране на
двигател) така, че то да работи
нормално, без прекъсване. Настройките в идеалния случай водят до координация между различните нива
устройства – т. е. при събитие се
изключва само защитното устройство, което е най-близо до претоварването, така че обслужването да
засегне само минимална част от
системата. Тази необходимост от
координация между различните нива
устройства обикновено означава, че
устройствата за защита от
свръхток, които са по-близо до източника, се настройват с по-високи
нива на сработване и/или с по-дълго
време за забавяне, отколкото поотдалечените устройства. Това
дава на устройствата надолу по веригата време да реагират и да отстранят необичайното състояние,
преди голямо захранващо или основно устройство да сработи и потенциално да доведе до прекъсване на
захранването на голяма част от
съоръжението.
Един от начините да се осигури
защита, като същевременно се сведе до минимум въздействието на неправилната координация, е използването на т. нар. комутатори за поддръжка. Това са външни комутатори,
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които са свързани към прекъсвач или
реле, позволяващи на оператора да
избира между настройките „нормална“ и „поддръжка“. В нормален режим
прекъсвачът или релето обикновено
са настроени за нормална селективна координация, което може да доведе до високо ниво на инцидентна
енергия надолу по веригата. Докато
няма работници, това може да бъде
приемливо. Когато се извършва работа по поддръжка, комутаторът
преминава в режим „поддръжка“, който променя настройките за задействане на устройството (като ги
прави по-ниски и/или по-бързи), което има за цел да намали нивата на
инцидентна енергия надолу по веригата. Това може да доведе и до жертване на селективната координация,
но идеята е, че режим „поддръжка“
трябва да се използва само когато
присъстват работници и безопасността им е на първо място. Когато
работата приключи, системата се
връща в нормален режим.

Проектиране на релейна
система
В допълнение към избора на подходящ тип устройства и техните
настройки, основният дизайн на защитната релейна схема може да
помогне за редуциране на нивата на
възникване на волтова дъга в систе-

мата. Например диференциалната
защита на шини или трансформатори обикновено позволява грешките в
зоната на защита да бъдат изчистени бързо, без да се създават опасения по отношение на координацията. Тъй като обикновено сработва
бързо, тя също е ефективна при редуциране на нивата на възникване на
волтова дъга в системата.
Бързото изчистване на неизправностите е ключ към ограничаването
на проблемите с волтовите дъги, но
настройките на прекъсвачите или
релетата, разположени близо до източника на енергия, трябва да включват значителни времеви забавяния,
за да се осигури координация на останалите устройства от веригата.
Един относително нов подход за
справяне с това е да се използват
релета, които засичат волтови дъги
като реагират не само на характерния ток, но и на светлината, свързана с волтовата дъга. Обикновено и
двете събития трябва да се случат,
преди релето да реагира – нито само
високият ток, нито само присветването ще задействат едно от
тези релета. При наличие на двете
събития релето може да е много
бързо, обикновено чрез сработване
на защитно устройство за претоварване, или чрез активиране на комутатор за късо съединение, който
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светкавично създава грешка, която
предотвратява волтовата дъга още
по-бързо, отколкото би могъл да сработи прекъсвачът.

Заземяване на системата
Методът на заземяване на системата може да окаже влияние върху
опасностите от волтови дъги. Поголямата част от съоръженията
днес са солидно заземени, което означава, че има умишлена, нискоимпедансна връзка между системната
нула и земята. Някои системи (в
наши дни по-скоро остарелите) може
да не са заземени, което означава, че
няма умишлено свързване към земята. Всеки тип заземяване има своите предимства и недостатъци – при
единично късо съединение в незаземена система няма да протече заземителен ток и системата ще
продължи да работи. Повреда в заземяването обаче може да доведе до
високо преходно пренапрежение. Добре заземените системи много ефективно ограничават свръхнапреженията при повреда, но могат да доведат до голям ток (и енергия), и да
причинят повреда на оборудването
или нараняване персонала.
Импеданс-заземена система, къде-
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то неутралната точка е свързана към
земята чрез импеданс (обикновено
резистор) е хибрид от заземена и
незаземена система, и като такъв
включва някои от характеристиките
и на двете. Високосъпротивителните заземени системи, които имат
резистор, избран да ограничи грешка
в заземителния ток до по-малки стойности от 10 А и най-често се използват при 480 V (макар че понякога се
използват при 5 kV), значително редуцират наличния заземителен ток и
следователно позволяват системата
да продължи да работи при извънредни обстоятелства, или поне докато
те не ескалират. Те също са доста
ефективни при ограничаване на преходните свръхнапрежения.

Дъгоустойчиво
комутационно оборудване
Пасивното оборудване за предпазване от волтови дъги осигурява главно повишена защита чрез подсилени
шкафове, вентилиране на горещи
газове под налягане и други електродъгови продукти, и др. Един от
недостатъците на традиционното
пасивно електрическо комутационно
защитно оборудване е, че въпреки че
може да осигури значителна степен

на защита на работниците, то не
може да направи нищо, за да намали
интензивността или продължителността на волтова дъга. Оборудването може да бъде конструирано
така, че да ограничи дъгата, но
вътрешните повреди могат да
бъдат значителни, изискващи значителна ремонтна дейност или дори
подмяна на комутационната апаратура, преди тя да бъде върната в
експлоатация. Обратно, активната
електрическа апаратура за защита
от волтова дъга работи, за да ограничи енергията на дъгата.
Съществуват няколко условия за
прилагане, които трябва да се имат
предвид при използване на дъгоустойчиво комутационно оборудване, включително дали очакваните неизправни
токове и времето за изчистване на
грешки са в рамките на стойностите, определени за апаратурата, гарантиране на това, че достъпът да
е ограничен над и под устройството,
тъй като не е осигурена защита във
вертикалната равнина, спазване на
необходимите размери на помещенията и ако се налага – отвеждане на
горещите газове и други странични
продукти при възникване на електрическа дъга.

март 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2018

47

автоматизация

Промишлени роботи
за боядисване и
нанасяне на покрития
С

тремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата
на боядисването на части и изделия
и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи. Съвременните специализирани промишлени роботи за боядисване и депозиране на покрития
могат значително да усъвършенстват качеството и да подобрят
бързината и производителността,
като същевременно драстично намалят оперативните разходи, загубите на материал и рисковете за здравето на персонала. Бояджийските
роботи от последно поколение са
лесни за инсталиране и програмиране и осигуряват бърза и надеждна
работа с постоянни високи резултати. Изчисленията показват, че заместването на ръчното боядисване или
нанасяне на покрития в дадено приложение с роботизирано може да
спомогне за реализирането на 25 до
30% икономия на съответните лакобояджийски, уплътняващи, адхезивни
или защитни системи в замяна на
разумна инвестиция с кратък период на възвръщаемост.
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Функции и приложения
Индустриални бояджийски роботи
се използват от десетилетия в автомобилостроенето. Най-ранните
модели са базирани на хидравлични
системи, каквито все още се намират в експлоатация в някои по-стари фабрики по света. Съвременните
електронни технологии обаче значително превъзхождат предците си по
отношение на качество, безопас-

ност и динамика на работа. Най-новите модели бояджийски роботи и
роботи за нанасяне на покрития са с
изключително висока точност и
обикновено разполагат с 5 или 6 оси
на движение. Три от тях типично се
използват за извършване на основни
движения, а останалите – за ориентиране на апликатора.
Роботи могат да бъдат използвани за изключително широк спектър
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от задачи в различни производства:
нанасяне на грундове, основи, финишни покрития, байцове, свързващи
агенти, бои и лакове, лепила и адхезиви, плътни и прозрачни покрития,
гланцове, спрейове, прахови и течни
системи, покрития на водна основа
или на основата на различни разтворители и др.
Най-популярното им приложение е
автомобилната индустрия, но бояджийски роботи все по-често се използват и в авиационния и космическия
сектор, машиностроенето, строителството, производството на
медицински изделия, мебели, помпи,
механични системи, различни индустриални конструкции и съоръжения,
инструментална екипировка, електроника и т. н.
Модерните гъвкави и високопроизводителни модели могат ефективно да обработват обекти с различни размери, форми и характеристики, както стандартни и монолитни,
така и сложни, асемблирани и неправилни части, сглобки и изделия, включително такива с множество ъгли,
извивки, отвори, изпъкналости и/или
вдлъбнатини, контурни повърхности
и т. н. Роботите могат да бъдат
програмирани да прилагат комплекс-
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ни траектории на боядисване и нанасяне на покрития с различни дебелини.

Предимства
При ежедневната си работа в
бояджийските цехове работниците
са изложени на въздействието на
леснозапалими вещества и експлозивни атмосфери, токсични изпарения, опасни летливи органични съединения, изоцианиди, канцерогени,
шум и т. н. Сред най-важните ползи
от внедряването на роботизирана
система е подобряването на безопасността за персонала посредством намаляване на необходимостта от излагането му на вредни
химикали и изпарения, както и редуциране на риска от наранявания или
смърт вследствие на експлозии на
работното място или на контузии
поради повторяемия характер на работната дейност. Като съществени резултати от прехода от ръчно
към роботизирано боядисване и нанасяне на покрития се отчитат и
намалената нужда от почистване и
поддръжка на работните зони, помалкото количество замърсени технологични води и по-малкото разходи за химикали за пречистването

им, както и значително по-малкият
обем вредни емисии от производството.
Не по-малко значими са и подобренията по отношение на качеството
на бояджийските работи. С еднократно програмиране бояджийските
роботи могат да работят прецизно
продължителни периоди без
прекъсвания и без риск от умора,
която да влоши резултатите от
работата им. Постоянно високото
качество на повърхностите включва равномерна дебелина на нанасяните покрития, без прекомерно депозиране, пропуски, капки и следи от
стичане и т. н.
Друго предимство на роботизираните системи са възможностите им
за обработка на труднодостъпни
места, които човешката ръка или
око срещат проблеми да достигнат.
Рамената на бояджийските роботи
са с голям обхват и ъгъл на завъртане, обикновено разполагат с множество съчленени сегменти, които
позволяват пълна свобода на движенията и могат да бъдат монтирани
практически навсякъде – на пода,
стените, тавана, на релси, окачени
конструкции и т. н.
Обикновено тези роботи са във
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взривозащитено изпълнение предвид
характера на работните зони и химическите агенти, с които се работи. Специален софтуер, предотвратяващ сблъсъци, прави възможна работата на много роботи в близост
един до друг, което допълнително
увеличава производителността и
скъсява циклите на обработка на
частите и изделията.

Бояджийски роботи
Боядисването чрез шприцоване е
сред първите приложения на индус-
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триални роботи. Днес в практиката за бояджийски цели се използват
основно два типа роботи – с взривоустойчива конструкция и в стандартно изпълнение. Първият тип са
с херметически уплътнени корпуси,
а рамената са пълни с въздух под налягане, който предотвратява навлизането на избухливи и лесновъзпламеними вещества. Сензори за налягане осъществяват непрекъснат мониторинг на целостта на корпусите и рамената. Бояджийските роботи в стандартно изпълнение не са

осигурени с въздушна система под
налягане в рамената, но обикновено
разполагат с всички други защитни
средства.
Рамената на роботите за боядисване и нанасяне на покрития по традиция са фини и тънки, тъй като от
тях не се изисква да носят тегло, а
да придвижват манипулатор. Този
тип роботи са способни на много
плавни движения, които имитират
движението на човешката ръка при
боядисване.
Бояджийските роботи са оборудвани с контролери, специално проектирани за целта, именно поради
спецификата на движенията при боядисване и нанасяне на покрития и
принципната разлика с движенията
на конвенционалните индустриални
роботи. Някои модели роботи за боядисване могат да бъдат програмирани посредством директно придвижване на рамото и апликатора
от оператор, вместо посредством
джойстик или терминал. С това се
цели постигането на по-плавни, естествени и „човешки“ движения.
Други видове бояджийски роботи
се програмират посредством устройства за обучение (teaching pendants) с вградени менюта и интерфейси, отново специфични за бояджийските операции. Командите, заложени в тях, обикновено обхващат: включване и изключване на апликатора/пистолета за боядисване; смяна на цвета; проверка и поддържане на консистенцията на боята, лака или покритието; регулиране на подаваната въздушна струя
и пулверизирането; контрол на
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електростатичното напрежение;
регулиране на скоростта на въртящия се пулверизатор, както и регулиране на въздушната струя, определяща размера (ширината) на петното, което пулверизаторът образува при пръскане към боядисваната повърхност. При по-силна
въздушна струя се получава по-малко, компактно петно от по-близо
разположени една до друга единични пръски, докато по-леката въз-
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душна струя стимулира разпръскване с по-широк обхват.

Роботи за нанасяне на
покрития
Роботите за нанасяне на покритие по своята същност до голяма
степен приличат на бояджийските
роботи, като са налице съществени разлики основно в приложенията,
които определят и някои по-дребни
функционални различия. Високата им

производителност, точност и ефективност ги превръщат в „златен
стандарт“ за много прецизни съвременни приложения. Възможностите
за повторяемост на операциите с
постоянно високо качество, надеждност и разширен контрол на работните параметри превръща роботите за нанасяне на защитни покрития, лакове, лепила и адхезиви в
предпочитано решение за множество производители на продукти и
изделия, при които качеството на
депозираното покритие е от критично значение. Такива са например
автомобилните части, печатните
платки, фините електронни компоненти, медицинските изделия, LED
осветителите, някои машинни части, метални изделия и т. н.
Роботите за нанасяне на покрития обикновено са във взривозащитено изпълнение, особено рамената.
Това е важно, за да е възможно нанасянето чрез шприцоване и пулверизиране на различни покрития, които
образуват запалими газове. Най-често използваните в индустрията
покрития са базирани на разтворители и лакобояджийски системи, които са леснозапалими.
Едно от най-честите практичес-
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ки приложения на тази категория
роботи е нанасянето на защитни
покрития, които да подобрят функционалността и да удължат експлоатационния живот на широка гама
компоненти и изделия като им осигурят защита от високи и ниски
температури, корозия и механично
износване. Сред технологиите, прилагани за нанасяне на такъв тип покрития, са плазменото отлагане,
електродъгово изпаряване (wire arc),
пламъчно-струйното (flame spray)
нанасяне и други, които варират
според прилаганата топлинна и кинетична енергия върху материала.
Изходните материали пък могат да
са широка гама епоксидни смоли,
едно- и многокомпонентни системи,
свързващи агенти и т. н.
Нанасянето на защитни покрития
например върху тръби, фитинги и
спирателна/регулираща арматура
(особено върху вътрешността им)
спомага за значително намаляване на
триенето и риска от задържане на
замърсявания, както и от възникване на корозия.
Роботите за нанасяне на покрития обикновено работят с течни или
прахови изходни материали, които
могат да бъдат нанасяни наведнъж
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или на отделни слоеве („ръце“). Многослойните покрития изискват повече време и усилия за депозиране, но
традиционно осигуряват по-висока
температурна устойчивост и цялостна защита в сравнение с еднослойните системи.

Стандартни
конфигурации
Роботите за боядисване често са
оборудвани със системи за контрол
на флуида със затворен контур,
като например зъбни помпи с
възможност за промиване или
въздушни регулатори на налягане с
разходомери. Управлението на флуида в система със затворен контур
гарантира равномерно количеството на депозирания материал, високо качество на покритието и прецизна дебелина на филма.
Преди началото на роботизираното боядисване или нанасяне на покрития е препоръчително да се проверят и настроят някои важни параметри с цел постигане на високо
качество, а именно: налягането на
въздуха и материала в системата,
дебита на подаване, специфичната
гравитация, вискозитета и температура на флуида, околната темпе-

ратура и др.
Повечето производители на бояджийски роботи предлагат модели,
оборудвани с вградени сервомотори (с външна ос) за задвижване на
зъбните помпи. Сервомоторите, от
своя страна, се управляват от контролера на робота, който регулира
параметрите на подаване на флуида. Допълнителни функции за управление на бояджийските процеси
предлагат операторските терминали и устройствата за обучение на
роботите.
В приложения, в които се използват бои с различни цветове, обикновено се използват клапани или регулатори за смяна на цвета (традиционно въздушни пилотни вентили). Те
се монтират в горната част на
роботизираното рамо и могат да
осъществят смяна на цвета, с който се боядисва, в рамките на 15 до
30 секунди. При някои от по-големите бояджийски роботи за подов монтаж в горната част на рамената се
монтират електромагнитни вентили, които осигуряват по-бърза реакция при смяна на цвета или при промяна в параметрите на подаване на
флуида.
Предимство на т. нар. шпинделни
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Конфигурации за специфични
приложения

системи за нанасяне на покрития е високата им ефективност. При тях е възможно прецизно обработване
само на зоните, които трябва да бъдат покрити, без
необходимост от широко нанасяне около тях, което
пести време и материал.
В редица приложения се използват предпазни покривки за робота за еднократна употреба, които защитават манипулатора от изцапване с боя и спомагат за побързо почистване и привеждане в готовност за следващия работен цикъл.

В допълнение към стандартните конфигурации, които използват външни маркучи и кабели за захранване на
апликатора (пистолета) за боядисване, на пазара се предлагат и специализирани бояджийски роботи за различни
приложения. При някои модели рамената са кухи, а кабелите и маркучите са интегрирани в тях, което улеснява
програмирането и подобрява достъпа на манипулатора
до много места, при които външните кабелни и флуидни
връзки биха го възпрепятствали или затруднили.
Специализираните бояджийски роботи се предлагат
основно в три конфигурации на манипулатора:
Mанипулатор тип „триосна китка“ (от англ. „three-roll
wrist“ – по аналог с човешката китка) – осигурява движение по три оси (завъртане, накланяне, усукване или смесено) в компактна конструкция. Манипулаторите от
този тип са подходящи за боядисване на сложни форми
и контури, например автомобилни интериори, вътрешността на стереометрични обекти, кутии, шкафове,
корпуси и др.
LEMMA манипулатор – съгласно концептуалния дизайн
на дистанционно телескопично манипулаторно рамо с 6
степени на свобода. Този тип манипулатор също осигурява движение по три оси с малко по-малка гъвкавост при
маневрирането в тесни пространства в сравнение с
триосния. Подходящ е за високоскоростно боядисване или
нанасяне на покрития на по-прости и стандартни форми
и изделия в хоризонтални и вертикални равнини, например рамки или външни зони на корпуси, шкафове и т. н.
Кух манупилатор – осигурява движение подобно на
„триосната китка“, но разполага с голяма кухина по дължината на базата, рамото и апликатора за маркучи, кабели и директно свързване на различни струйни системи
към крайната дюза. При тази конструкция се избягва всякакъв допир между обработваните повърхности, кабелите и маркучите, което подобрява скоростта, мобилността и качеството на работа.
На пазара се предлагат широка гама апликатори или
пистолети за шприцоване (спрей нанасяне, пулверизиране) за различните конфигурации манипулатори, включително традиционни пневматични пистолети, електростатични дюзи и високоскоростни ротационни пулверизатори, както и специализирани апликатори за нанасяне
на прахови покрития.
Самият процес на нанасяне на прахови материали като
цяло е доста по-бавен от работата с течни покрития.
Ето защо се препоръчва изборът на апликатори с висок
капацитет/голям дебит, които да компенсират това,
като спомогнат за намаляване времетраенето на циклите на обработка или броя роботи, необходими за извършването на даден обем работа.
При роботизирано боядисване или нанасяне на покрития върху пластмасови части или изделия често се прилага предварителна обработка от друг робот. Чрез плазмено или пламъчно третиране на повърхността, той
изменя молекулната структура на пластмасата и улеснява адхезията между компонента и нанасяното впоследствие покритие.

Решения за автомобилостроенето
Върху всеки метален компонент в автомобилната
индустрия се нанася дадено покритие с цел осигуряване
на защита срещу корозия и други вредни механични, химични и температурни въздействия. Впоследствие го-
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товите компоненти или изделия се
боядисват с различни цветове с естетическа или функционална цел. Роботизираното нанасяне на лепила и
уплътнители също се прилага все помасово в автомобилостроенето,
където шевовете между отделните
сглобки и елементи на каросерията
изискват прецизен монтаж и уплътняване, водо- и прахоустойчивост,
шумоизолиране и т. н.
Сред иновациите при роботизираните системи за автомобилостроенето са роботи за монтаж на работна маса или за окачен монтаж, които
позволяват разширяване на ефективната работна зона и намаляват потенциалните смущения на движенията на робота. Окаченият монтаж
спомага за оптимизиране на про-
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странството в работната клетка и
позволява разполагане на по-голям
брой роботизирани клетки на една и
съща площ в цеха, като при това
улеснява движението на персонала.
Таванният монтаж намалява и
зацапването на частите на самия
робот с боя, което улеснява почистването, поддръжката и привеждането в готовност за следващата
работна задача.
С цел постигане на оптимално качество на обработваните детайли в
автомобилните заводи все по-масово се внедряват и системи за машинно зрение, интегрирани с робота. Те
осъществяват непрекъснат мониторинг на състоянието на повърхностите преди, по време и след нанасянето на съответните бои и покрития
и сигнализират системата при всяко
отклонение от допустимите параметри (дебелина, равномерност, гладкост, плътност, цвят, блясък, огледалност, текстура, цялост и т. н.). За
целта се използват високотехнологични лазерни и оптични системи в
комбинация с индустриални камери с
висока резолюция, комплексни софтуерни платформи за управление на визуалната инспекция и др. Решенията
за машинно зрение могат автома-

тично да управляват робота с цел постигане на зададените параметри за
качество.
В съвременното проектиране на
роботизирани системи за боядисване или нанасяне на покрития за автомобилостроенето се използват специални PC-базирани софтуерни решения за симулация. С тяхна помощ могат да бъдат подбрани необходимите за приложението конфигурации,
модели и манипулатори, както и да
бъде изчислен броят на нужните единици. Симулаторите позволяват дизайн и оптимизиране на целите работни клетки, като определят найподходящите локации за разполагане
на роботите във връзка с движенията им и потока детайли за обработка. С тяхна помощ може да бъде моделиран и виртуално тестван целият процес на боядисване или нанасяне
на покрития, за да се отстранят лесно и разходно ефективно всички проблеми преди реалното внедряване на
оборудването.
Програмите за симулация могат
да бъдат използвани и за офлайн програмиране на роботи и зареждане на
предварително генерираните на персонален компютър програми директно в паметта на робота.

март 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2018

61

платена публикация

Високотехнологични машини за полагане на
материали за първи път на MachTech 2018
DOPAG и Meter Mix, чрез официалния си дистрибутор за България фирма
ЕХНАТОН, предлагат цялостна оферта
в областта на измерване, смесване и полагане на едно- и многокомпонентни материали. DOPAG е специализиран във
високия клас системи - високопрецизни
и автоматизирани, а Meter Mix предлага качествени, функционални и достъпни системи за смесване и полагане
на едно и двукомпонентни материали в
малки и средни производства.

Перфектно разпределяне на
лепила, смазки и силикон
Дозиращите компоненти и помпи от
DOPAG се използват в различни приложения
за полагане на материали с нисък до висок
вискозитет. Те гарантират висока точност и точна повторяемост по отношение
на количеството остатъчен материал.
Там материалът се дозира или чрез клапан, или чрез електрически обемен дозатор.
Дозиращите клапани DOPAG се предлагат в различни варианти, които се основават на принципа на обемното измерване. Те обработват материали с нисък до висок вискозитет, като лепила,
уплътнители, полиуретани, смоли, греси, масла, пасти и силикони.
Системи за смесване на силикони се
използват предимно за производство на
LSR (Liquid Silicone Rubber) продукти. Серията Silkomix осигурява висока прецизност и енергийна ефективност заради
сервозадвижваните бутални помпи. Отличават се със специална уплътняваща
технология за обработка на абразивни
материали (при приложения с добавяне
на оцветители).

Топ акценти на Маштех 2018
Ехнатон представя Silcomix PE200 на DOPAG и PAR3CM
на Meter Mix
Машината Silcomix PE200 на DOPAG е стационарно изпълнение DopagStandard с възможност за преместване с транспалетна количка или електрокар. Габаритите са 960 х 1320 х 1920 мм, а теглото - около 300 кг без материал.
Високотехнологичният модел разполага с електрическо сервозадвижване на буталните помпи, като дебитът е до 1200 cm3/min при 20 двойни хода на помпите.
Silcomix PE200 е снабден с автоматична балансираща система за еднакво
изпразване на двата контейнера. Машината е оборудвана с ново поколение плочи
за 200 л и 20 л контейнери, специално проектирани за максимално изпразване на
контейнерите < 1%. Сред отличителните характеристики на Silcomix PE200
са автоматично деаериране, 15-елементов миксер, аналогов сензор за налягане
и манометър, маркучи високо налягане 20х4000 мм. Налична е помпа за оцветител с 10 л резервоар и индикация за ниво, както и специален клапан за свързване
към миксера, индикация на дисплея. Автоматично се следи съотношението на
смесване, специален механизъм се грижи за лесно подаване на контейнерите.
Silcomix PE200 е със захранване 400/230 VAC 3/N/PE 50/60 Hz, софтуерът й е
Dopag Standard.
PAR3CM на Meter Mix е специализирана за работа с двукомпонентни материали. Разполага с интегриран 12-литров резервоар за компонент "А" с подгряване, система за разбъркване на материала, аларма за ниско ниво.
товен доставчик на висококачествени
системи и продукти с дългогодишен
опит. Сред предимствата им са:
• Висока енергийна ефективност, благодарение на електрическото сервозадвижване на буталните помпи;
• Едновременно изпразване на контейнерите;
• Остатъци от материал в контейнера под 1%;
• Обработка от 20- или 200-литрови
контейнери (на едно шаси);
• Синхронно превключване на бутални
помпи "SWIPSYNC";
• Дозиране с контролиране на налягането;
• Аналогов мониторинг на нивото на
материала;
• Специална технология на уплътняване при работа с абразивни материали (при впръскване на оцветител);
• Изключителен комфорт на работа
със системата;
• Компактен, пестящ пространство
дизайн.

Многокомпонентни системи
Системите за дозиране и смесване на
DOPAG са способни да обработват многокомпонентни материали като епоксидни смоли, полиуретани и силикони. В
зависимост от предназначението или
изискванията, те могат да бъдат оборудвани с бутални или зъбни помпи. КомSilcomix PE200 на DOPAG

панията предлага различни основни конфигурации, които са на модулен принцип
и могат да бъдат конфигурирани точно
според вашите изисквания. Стандартите за качество DOPAG гарантират найвисока точност и повторяемост - дори
при напълно автоматизирани производствени процеси.

Полагане на течни силикони
PAR3CM на Meter Mix
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В областта на преработката на течен силиконов каучук DOPAG е водещ све-
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платена публикация

Промяна от основи: HELITRONIC POWER 400
и HELITRONIC POWER DIAMOND 400 от WALTER
На тазгодишното изложение GrindTec WALTER представя
два нови модела от изключително успешната серия машини
HELITRONIC. Това са инструменталната шлайфмашина
HELITRONIC POWER 400 и комбинираната машина за шлайфане и електроерозийно производство на инструменти
HELITRONIC POWER DIAMOND 400.
Машините на WALTER от най-ново поколение разполагат с
карусел за автоматична смяна на шлифовъчните дискове/електроди и удължени оси, позволяващи изработка и презаточване
на инструменти с дължина до 380mm, надхвърляйки предишната граница от 280mm. Това представлява увеличение от над 35%.
Но двата нови модела предлагат много повече. Инженерите
от WALTER са преработили от основи тези две многофункционални машини. "HELITRONIC POWER 400 и HELITRONIC POWER
DIAMOND 400 са в по-голяма степен съвместими с нашите
модели HELITRONIC VISION", казва Торстен Вьорнер, продуктов
мениджър в отдела за развитие на шлайфмашините на WALTER.
Базата и при двата модела е напълно преработена. Новата, по-стабилна основа гарантира по-добро погасяване на
вибрациите, а следователно по-голяма точност и по-високо
качество на обработваната повърхност. Оста C на стандартната версия и при двете нови машини се управлява от червячен превод. Като допълнителна опция е достъпен безобслужен изключително прецизен сервомотор.
Пневматично задвижваните автоматични люнет и задно
седло са превзети от серията машини HELITRONIC VISION. Те
не причиняват течове, изискват по-малко поддръжка и са екологично чисти. Те също поемат по-малко топлина в сравнение
с компонентите, които използват хидравлично масло, като
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впоследствие гарантират по-голяма точност
на работа.
Подобно на всички машини от поредицата "Две
в едно" на фирма WALTER,
новата
HELITRONIC
POWER DIAMOND 400
също използва новата
технология FINE PULSE
TECHNOLOGY". "Вече повече от година тази технология е водеща в бранша, когато става въпрос
за качество на повърхността, гладкост на режещия ръб и стабилността
на процеса на работа при производството на диамантени инструменти", казва Зигфрид Хегеле, продуктов мениджър в отдела за
развитие на ЕDM машини и технологии на фирма WALTER.
За разлика от предишните модели, HELITRONIC POWER
DIAMOND 400 и HELITRONIC POWER 400 могат да бъдат автоматизирани с помощта на горен подавач с капацитет до 500
инструмента, роботизиран подавач с капацитет до 7.500 инструмента или роботизирана клетка за автоматично зареждане
на заготовки с товароносимост до 25кг, която до този момент
беше опция само за машините от серията HELITRONIC VISION.
И двете машини използват софтвер за управление HELITRONIC
TOOL STUDIO както за шлайфане така и за електроерозия.
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Модулна
архитектура на
машини
М

одуларизацията е една от определящите тенденции в съвременното машиностроене. За разлика от
монолитните машинни конструкции,
модулните машини се изграждат от
стандартизирани компоненти, възли
и подсистеми, които могат да
бъдат комбинирани по разнообразни
начини, за да изпълняват различни
функции. Тази концепция може да спести много време при проектирането, конструирането и пускането в
експлоатация, както и да осигури
възможности за бързо преустройство в отговор на динамично променящите се производствени нужди.
Модулните конструкции дават
възможност на производителите да
управляват сложността на механичната структура, а съвременните
мехатронни техники позволяват
механичните, електронните и со-
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фтуерните компоненти на машините да бъдат проектирани координирано. Чрез разделяне на конструкцията на стандартни функционални
единици и разработване на модули за
изпълнение на различни функции инженерите разполагат с възможности за гъвкаво създаване на решения
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за широк спектър от различни машинни задачи.

Особености на
концепцията
Комплексните производствени
машини обикновено разполагат с
големи и мощни контролери, които
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управляват последователностите,
движенията и входно-изходните устройства. Към контролера са свързани множество задвижвания и мотори. Самото контролно устройство
може да бъде свързано с интерфейс
човек-машина, с компютър или и с
двете. Често контролерът се
свързва и със система за управление
на производството или за планиране на ресурсите на предприятието.
Този подход не предлага най-лесната
за оптимизиране система, но има
своите предимства, особено ако
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приложението изисква синхронизирано движение между няколко оси. Такива приложения включват 6-осови
роботи, машини за шприцване, фрезови машини, машини за водоструйно рязане и др.
При автоматизираните системи
за монтаж и асемблиране обаче много инженери биха предпочели да приложат модулен подход към конструкцията на машината. Модулната
система е по-гъвкава, по-бърза за
пренастройка и по-лесна за управление и почистване, особено при мон-

таж на медицински устройства или
на всякакви възли в санитарно изпълнение.
При модулните системи традиционно е по-лесно и диагностицирането на проблеми. Възможно е изолирането на конкретния модул, в който
е възникнал проблемът, вместо спиране на цялата линия. Ако модулът е
критичен за производствения процес, обикновено е налице резервен
такъв, готов за бърза подмяна в случай на неизправност или внезапно
претоварване.
За производителите на машини
модулният подход към машинната
архитектура означава по-малко време за разработка, необходимост от
по-малки запаси от компоненти и
възможност за интегриране на поширок кръг от функции. Проектантите могат да създават и по-общи,
типови модули, например pick-andplace единици, с които да персонализират различни системи по изисквания на клиента.

Специфики на модулната
архитектура
Модулната система обикновено
се състои от серия клетки или модули. Всяка клетка има свое собстве-
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но управление – програмируем автоматизиран контролер (PAC). PAC е
компактен контролер, който комбинира функциите и възможностите
на компютърна система за управление с типичния програмируем логически контролер (PLC).
Модулната архитектура се обезпечава по-често с разпределена система за управление, отколкото с
централизирана такава. PAC контролерите са малки, лесни за свързване и на сравнително ниска цена. Ето
защо много производители предпочитат интегриране на такива управления във всеки модул вместо
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един централен контролер, управляващ цялата система.
Високоскоростните мрежови
стандарти, като Ethernet/IP, Modbus
и OPC, елиминират нуждата от окабеляване от точка до точка при
монтажа на производствените системи. Те позволяват на инженерите
да прилагат модулен подход при проектирането и осигуряват оперативна съвместимост. По отношение на
софтуера, стандартизираните обектно-ориентирани програмни среди,
като IEC61131-3, са подходящи за
модулен дизайн на машините и са
възприети от редица доставчици.
При обектно-ориентираното програмиране кодът е модулен, а обектът
се приема като подпрограма, към
която се подават променливи, а тя
връща отговор.
Модулната архитектура може да
осигури и по-висока скорост на работа в множество приложения в сравнение с централизираното управление. Когато всеки модул разполага с
контролер, който обработва индивидуално всички необходими данни, е
налице значително предимство по
отношение на бързината. Особеност
е нуждата от синхронизиране на
модулите помежду им.

Предизвикателства на
концепцията
Функционалните модули и компоненти могат да се прехвърлят от
един вариант на машината към друг,
като по този начин се намаляват
разходите за разработка на нови
продукти се скъсява процесът до
лансирането им на пазара. Модуларизацията намалява честотата на
проблемите във връзка с качеството, тъй като голяма част от функционалните модули на дадена машина вече са тествани и синергията
между тях е доказана в други проекти.
Модулният подход създава и някои
предизвикателства за проектантите. Те имат свободата да избират
различни модулни комплекти, а всеки стандартен модул има фиксирана
функционалност. Съществува риск
от „свръхпроектиране“ на конкретна машина, ако наличните модули
осигуряват повече функционалност,
отколкото действително се изисква, което означава повече разходи за
производителя.
За да се избегне такъв сценарий, е
необходим по-холистичен подход –
например да се създадат фамилии от
модули, които изпълняват една и
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съща функция, но при различни размери или нива на капацитет.
Оптимизирането на тези модули
също може да се окаже предизвикателство. Твърде многото възможности носят риск от свръхразходи и
прекалена сложност на управлението, а при твърде малко опции невинаги ще е налице решение за всяко
приложение.

Предимства на модулния
дизайн
Предимствата на модулния дизайн са многобройни. Чрез управление на разнообразието от части в
продуктовата гама разходите могат лесно да се контролират. Икономии по отношение на конструкцията също са възможни. Възлите и
модулите могат директно да се
влагат по подобие на частите и
компонентите, тъй като тяхната
надеждност, цена и качество са
документирани и лесно достъпни. В
допълнение, модулните системи
позволяват по-бързо, лесно и ефективно персонализиране на стандартни модели за уникални потребителски приложения. Модулите могат да бъдат модифицирани или
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подменяни, без да се променя нищо
друго по продукта. Така популярна
версия на дадена машина може с
минимум инженерни усилия да бъде
подобрена, за да отговори на повишени експлоатационни изисквания.
Модулният дизайн опростява обработката на информацията при
проектиране на машинната конструкция. Той дава възможност за бързи
и лесни технологични подобрения при
производителя и системно надграждане при крайния клиент, което стимулира динамично и непрекъснато
развитие на продукта.
Модулната архитектура е важен
инструмент срещу физическата
амортизация и моралното остаряване на оборудването и съкращава
цикъла на препроектиране. Всяко
ново поколение продукти може в голямата си част да използва съществуващи модули, а подобрението да
се осигурява от няколко усъвършенствани функционални единици.
Сред другите предимства на концепцията са възможностите за: замяна на износени възли (които могат
след това да бъдат рециклирани);
гъвкаво използване на продуктите;
лесна и бърза инсталация; лесно и

бързо обслужване и поддръжка. Модулният дизайн съкращава и сроковете на обучение, когато нови служители трябва да се запознаят с гамата модули и техните функции. Модуларизацията дава възможност на
фирмите да възлагат на външни изпълнители монтажа на някои модули, като по този начин освобождават производствен капацитет и
увеличават броя на навременните
доставки.
По време на проектирането различни модули от една гама могат да
бъдат разработвани едновременно
от отделни групи инженери. Този
подход, наричан съпътстващо проектиране, намалява общото време за
пускане на пазара на даден продукт
и спомага за увеличаване на продажбите и приходите. Ако в бъдеще
възникнат проблеми с дизайна на
продукта или се налага периодично
препроектиране, модулите могат да
бъдат подобрявани поотделно (при
локализирани проблеми), преди да
бъдат въведени отново в конструкцията. Плюс е, че отделните модули
не влияят върху други възли, какъвто
би бил случаят при интегралния дизайн.
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Подобрена
функционалност
Модулните машини доказват
гъвкавостта си в приложения, в които трябва да бъдат конфигурирани
за широк спектър от задачи. Модулните автоматизирани системи от
ново поколение, предназначени за
бързо и ефективно свързване към
цялостни производствени системи,
са сред примерите за това как модуларизацията може не само да опрости производството, но да увеличи
производителността.
Изборът от модулни машини на
пазара днес непрекъснато се разширява – от класическите вертикални
машини за струговани детайли и серии от валове, до вертикални машини за нарязване на зъбни колела и за
скосяване, вертикални фрезови и
шлифовъчни центрове, индукционни
закаляващи устройства, заваръчни
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системи, машини за електрохимична обработка (ECM) и т.н.
Основната идея, стояща зад модулната концепция, е да се разработи конструкция, която позволява побързо и гъвкаво проектиране на производствени линии при запазена висока точност и производителност.
Резултатът е подход, който комбинира установените предимства на
традиционните машини - например
интегрираната им автоматизация и
доказаното качество на обработката, с широк спектър от нови модулни технологии.
Модулните машини обикновено
имат един и същ базов дизайн, основаващ се на стратегия за използване на идентични компоненти
във всяка една от тях. Дори машините, предназначени за различни
технологии за обработка, често
използват идентични компоненти,

което драстично намалява разходите за складиране на резервни части. Компактният дизайн на машините благодарение на интегрираните системи за автоматизация е
сред стандартизираните предимства на концепцията. Модулните
машини могат да бъдат снабдени
например с интегрирани системи
за автоматично захващане, които
им позволяват да се зареждат директно с детайли от хранилище за
интегрирани части.
Автоматизацията
прави
възможно и реализирането на сравнително прости, но високоефективни концепции за комуникация
между системите. Компактните
габарити на машините им позволяват да бъдат монтирани в близост
една до друга, а интегрираната
система за автоматично захващане изисква единствено частите да
бъдат транспортирани между машините. Стандартната височина
на трансфера между отделните
станции прави това транспортиране още по-лесно.

Модулни производствени
системи
Цели производствени съоръжения
могат да бъдат разработвани и планирани едновременно с модулния дизайн на отделните продукти. Производствените зони също е възможно
да бъдат модулни – със специални
клетки и оборудване, необходими за
монтажа на даден модул. По същия
начин, както различните модули се
обединяват, за да формират краен
продукт, така тези производствени
клетки трябва да бъдат организирани така, че да обезпечават монтажа на възлите до сглобяване на крайното изделие.
Модулната производствена организация е гъвкава и предлага въз-
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тивност. Тази организация би намалила до минимум загубите и
времето за производство, като
същевременно би освободила място и ресурси.

Модулна архитектура в
Industry 4.0 среда

можности за бърза преконфигурация и персонализиране на приложенията, както и за асемблиране на
широк набор от подобни, но различни продукти. Това отново спомага
за намаляване на времето за пускане на пазара. Добра възможност
за бизнеса въз основа на тази концепция е договорите с поддоставчиците за монтаж и асемблиране
да засягат и производствената
организация, като по този начин
създават условия за по-висока ефек-
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Industry 4.0 поставя нови предизвикателства към модулния дизайн.
За да работят безпроблемно машини от различни производители, интерфейсите им трябва да бъдат
унифицирани и в съответствие с
индустриалните стандарти. От
друга страна, модулите трябва да
запазят достатъчно гъвкавост на
ниво софтуер, за да отговарят на
изискванията на конкретни машини, приложения и потребители, ключови за съответния производител.
Компаниите, произвеждащи задвижвания и системи за автоматизация, разполагат с множество
възможности да улеснят своите
OEM клиенти при постигане на целите за модуларизация. Този процес
започва на хардуерно ниво с разработването на завършени мащабируеми продуктови гами с фокус върху
стандартните компоненти. При-

емането на стандартни комуникационни технологии, които се считат за „нервната система“ на
Industry 4.0, спомага за интегрирането на компонентите в машините и машините една към друга. На
хоризонтално ниво на практика
това означава използването на протоколи като Ethernet или Ethercat.
Във вертикалната посока интеграцията включва технологии и стандарти като PLCopen, OMAC PackML
и др.
Софтуерните решения също са
все по-критични за модулните архитектури в Industry 4.0 среда. 92% от
производителите на оригинално оборудване, анкетирани в актуално проучване, са споделили, че гледат на
софтуерните иновации като средство за осигуряване на важни конкурентни предимства.

Модулен дизайн с цел
препроизводство
Т. нар. remanufacturing или препроизводство е стратегия, все по-често прилагана при конструирането на
CNC металообработващи машини
например. Препроизводството на
даден модел позволява оптимизира-
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не на материалите, изпълнението, възможностите за
експлоатация и поддръжка, икономическата и ресурсна
ефективност и функционалната и физическа приложимост. Тази концепция носи множество потенциални ползи за предприятията по отношение на ефективността
на дадена машина.
За да се постигне машинен дизайн, позволяващ препроизводство, се прилага модулен подход на проектиране. Съгласно особеностите на различните етапи от жизнения цикъл на продукта са установени критерии за разглобяване на модулните конструкции с цел повторно производство.
Модулният дизайн се изгражда въз основа на функционален анализ на продукти с различни функции или с една
и съща функция, но с различни характеристики и спецификации. Това се постига посредством проектиране на
поредица от общи функционални модули и схеми за комбинирането им, така че да отговарят на различни потребителски изисквания. Прост начин да се улесни търсенето и избора на модули при повторно производство е
да се създаде т. нар. библиотека за модули. Необходимо
е комбинацията от модули лесно да се разглобява, а демонтажът да не създава предпоставки за повреждане
на компонентите. Оптимизираните експлоатационни
възможности на съществуващите модули и увеличената производителност са сред най-важните ползи от препроизводството на машини посредством модулно проектиране.

Практически приложения
Внедряването на модулни системи в дадени производства може да се окаже сравнително сложен процес от
инженерна гледна точка, но в общия случай ползите
многократно надвишават вложените усилия. Модулните концепции са все по-срещан вариант при инсталирането на ново опаковъчно оборудване например, показват
пазарните проучвания.
Тъй като предприятията се консолидират и разрастват, за да стават все по-ефективни, пространството е ресурс от първостепенно значение. Модулният
дизайн позволява оптимално оползотворяване на наличното пространство в цеха както в големи, така и в
малки производства. Пакетиращото оборудване и в частност системите за първично опаковане на крайни
продукти се намират в края на производствения процес.
Опаковъчните машини с модулни конструкции могат да
се разположат в тесни и неизползваеми пространства
или в такива с неправилна геометрична форма. Монтажът на модулите обикновено се изпълнява на място в
конфигурация, която предлага най-голяма полза за предприятието.
Друго предимство на модулния дизайн при опаковъчното оборудване е, че позволява по-лесна интеграция на
отделните операции и етапи на производството в единен непрекъснат процес. Тази стратегия носи множество
потенциални ползи за приложения в хранително-вкусовата промишленост, бутилирането на напитки, фармацевтичната индустрия и др. Оборудването, изградено с
модулни компоненти, предлага гъвкаво включване или
изключване на допълнителни машинни операции в поточната линия. Производствените и пълначните линии могат безпроблемно да бъдат интегрирани с хващачи,
теглоизмервателни системи, системи за първично,
вторично и третично опаковане, поставяне на етикети и капачки, палетизиране и т. н.
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KR AGILUS - господарите на скоростта
Подвижният KR AGILUS се доказва като универсалното решение за малки пространства във всякакви среди. Компактният представител на фамилията роботи KUKA се отличава със скоростта си, кратките цикли и високото ниво на прецизност и безопасност.

Бързо универсално решение
Компактни, точни, подвижни и бързи: роботите
от серия KR AGILUS са господарите на скоростта.
При приложения, свързани с манипулиране, особено
Pick&Place, KR AGILUS осигурява впечатляващи резултати в комбинация със сведени до минимум цикли. В
същото време фамилията малки роботи функционират с отлична прецизност, позволявайки производството на продукти с най-добро качество. Скоростта и точността им правят KR AGILUS уникални за
категорията им на полезен товар. Продуктовото
портфолио включва роботи с полезен товар от 6 до
10 kg и обсег от 600 до 1100 mm. KR AGILUS са предназначени за основна индустриална експлоатация където е необходима автоматизация с малки полезни товари, например в областта на опаковането или
електрониката, малкият робот KUKA е правилната
машина за задачата.

в ограничени пространства, но може да изпълнява задачите си като робот, монтиран на пода, тавана или
стената. Най-високо ниво на гъвкавост дори в малки
работни пространства - никакъв проблем за KR
AGILUS!

Компактен контролер и висока
гъвкавост
Както при по-големите роботи от серия KR
QUANTEC, KR AGILUS работи с универсална KR C4
технология за управление - в компактна версия, която побира работните характеристики на доказалия
се в практиката KR C4 в малко пространство. Благодарение на отворената архитектура на компактния
KR C4, могат да се управляват не само KUKA роботи,
но и външни оси, осигурявайки максимална гъвкавост,
мащабируемост, производителност и отвореност в
минимално пространство. Издръжливият, висококачествен контролер е проектиран така, че необходимостта от поддръжка е малка, а енергийната ефективност - оптимална.

Перфектна защита: KR AGILUS WP
(водоустойчив)

Пълна функционалност в минимално
пространство
KR AGILUS може да достига точки както в близост
до основата на робота, така и в зоната над него. Той
не само е идеалното съчетание от габарити, маневреност и обсег, които позволяват адаптирането му
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Водоустойчивостта позволява експлоатацията на
KR AGILUS и в условия на интензивно производство
на открито. Стабилните капаци от неръждаема стомана заместват пластмасовите части, а издръжливите повърхностни покрития (както и подсилените
уплътнения във вътрешността на 6-осния робот)
позволяват употребата на робота в среда на машинни инструменти, която преди не беше подходяща за
прецизен робот поради високите външни натоварвания, като стружкоотделяне, смазочно-охлаждащи
течности, водни струи или масло. Водонепропускливата версия на малкия робот KUKA сега е в съответствие с по-високата степен на защита IP67.
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Тенденции при
пълначните машини
за течности
О

борудване за пълнене на течности се използва широко в хранително-вкусовата промишленост, бутилирането на напитки, фармацевтичната и козметичната индустрия,
както и в други промишлени приложения като пълнене на химически, нефтохимически продукти и горива.
Производителите поставят все посериозен фокус върху подобряване на
ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации.
Според пазарните анализатори
сред факторите, водещи до ръст в
приложенията на пълначно оборудване за течности, са: разработването
на нови технологии за пълнене, развитието на индустриалната роботика
и нарастващата степен на автоматизация в производството; увеличаването на търсенето на бутилирани
и пакетирани изделия с по-малки размери/разфасовки; постоянното обновяване на сегмента течни продукти
за различни браншове с разнообразни
версии, модификации и варианти и др.
За да отговарят на изискванията
на индустрията за максимална ефективност на производството, доставчиците на машини за пълнене на
течности все повече залагат на
високоефективно оборудване, което
осигурява оптимална гъвкавост. Точността, минимизираните загуби и
разхищението на продукти, намаляването на времетраенето на настройката и производствените цикли и опростяването на хигиенната
поддръжка са основни цели при найновите разработки в областта.

Развитие на пазара на
пълначно оборудване
С динамичното развитие на технологиите за пълнене на течности
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няколко водещи тенденции очертават последните нововъведения в
сегмента: абсолютна безопасност
на продуктите чрез хигиенно проектиране; пълна оптимизация на ефективността; повишена устойчивост
на системите и намалена консумация
на материали и ресурси. Важно изискване към съвременното промишлено оборудване е и възможността да
изпълнява множество функции.
Тези тенденции излизат на преден
план в резултат на непрекъснатите
подобрения във всички етапи на производствения цикъл на продуктите,
например чрез увеличаване на степента на автоматизация на пълнещите клапани или чрез използване на
интелигентни технологии за управление на процесите. В модерните
производствени цехове за течни
продукти все по-често се внедряват
блокови конфигурации от механично,
електронно и програмно обединени
в обособени единици машини, които
извършват накуп цели последователности от операции, например пълнене, поставяне на капачки, етикетиране и т. н. Все по-популярно става и

производството на пластмасови
РЕТ контейнери и незабавното им
пълнене на една и съща линия без
междинно транспортиране, което
допълнително оптимизира процесите.

Мултифункционални
решения
Оборудването за пълнене на течности в много производства се налага да бъде мултифункционално и
достатъчно гъвкаво, за да се справя
с широка гама разнообразни продукти в номенклатурата на един и същи
производител. В резултат на това
някои съвременни пълначни машини
могат да работят с течности с
водниста консистенция, с вискозни
и лепкави продукти, както и с такива с високо съдържание на твърдо
вещество и големи частици, например в бутилирането на плодови сокове с пулпа.
Основна тенденция при проектирането е именно гъвкавостта. Някои
модели пълначни автомати и линии
например могат да настройват дозирането автоматично чрез използ-
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операторите на пълначните цехове,
тъй като от това зависи конфигурацията на множество машинни
станции и транспортни линии.

Значение на вида на
контейнера

ване на сонда при пълнене, която
измерва обема на контейнера или
регистрира други релевантни параметри. Много производители използват технология за пълнене на нето
тегло, която контролира количеството продукт, подаван в контейнера. Тъй като аерирането, температурата и вискозитетът не влияят върху точността при пълненето
с нетно тегло, пълначните линии за
такива приложения могат да се из-
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ползват за широка гама различни
продукти с променливи характеристики.
Гъвкавостта към продуктите не
е единственото предизвикателство
за пълначните машини. Формите,
размерите и материалите на контейнерите, които се пълнят, също
варират в широки граници. Уточняването на вида на контейнера за
даден продукт е важно както за доставчиците на опаковки, така и за

По-големите контейнери изискват по-големи отвори на клапаните,
по-дълги цикли на пълнене и по-голяма
стъпка между пълначните точки. Не
само размерът на контейнера е важен фактор, но и материалът, от
който е изработен. Стъклото представлява предизвикателство за някои приложения, защото е много потежко от тънкия листов метал,
използван за производството на кенове и консерви, както и от пластмасата и картона. Традиционната
спирачка за контейнери от тип клин
не е препоръчителна при работа със
стъкло. При такива машини обикновено се използва спирачка от ротационен тип, която не би счупила
стъклото.
Все повече производители на бутилирани и пакетирани течни продукти преминават към по-леки опаковки, а фокусът е върху материали
като PET (полиетилен терефталат).
Конвенционални производствени ли-
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нии могат да се адаптират за работа с PET контейнери с различни форми и големини, например бутилки,
чрез инсталиране на универсални
хващачи за гърла, които да придвижват бутилките по линията. Такива
решения могат да увеличат производителността и да редуцират разходите, като намалят времето за пренастройка и поддръжка. Тъй като
диаметрите на гърлата на повечето контейнери имат стандартни
размери, захващащите устройства
могат да работят с различни модели контейнери, без да се подменя
инструменталната екипировка. Повечето модерни линии за пълнене
позволяват широк спектър от подобни контейнери с различни обеми от
един и същ материал да се пълнят на
една и съща машина. Контейнерите
от различни материали, особено
стъклените и металните, по правило се обработват отделно.

Едностепенно формоване
и пълнене
Традиционно, раздувното формоване със сгъстен въздух на пластмасови контейнери за течности и
пълненето са две отделни производствени стъпки. Наскоро разработе-
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ни технологии обаче предлагат
възможности за комбиниране на
тези процеси в един етап. За целта,
вместо сгъстен въздух, за формоването на твърд пластмасов контейнер се използва директно течността под налягане. Заготовката за
контейнера се поставя в матрица и
в нея под високо налягане се подава
продуктът, който се бутилира. Заготовката се формова и се получава
пълна бутилка.
Методът представлява значителна възможност за индустрията
да повиши допълнително ефективността и гъвкавостта при пълненето на течности. Ползите от едностепенния метод включват намаляване на енергийната консумация
чрез елиминиране на сгъстения
въздух от процеса; оптимизиране на
разходите чрез премахване на необходимостта от традиционно оборудване за раздувно формоване; спестяване на пространство в цеха
посредством използване на една
линия вместо две отделни. Технологията позволява работа с широка
гама опаковъчни материали и продукти на една и съща линия, както и
студено, нормално и горещо пълнене на контейнери.

Проектиране на линии за
различни приложения
При проектирането на линии за
пълнене на течни продукти характеристиките на продукта са сред найважните съображения, които трябва да се вземат предвид. Тук се
включват температурите на пълнене (околната и на продукта), наличието на твърди частици, разпръскването, образуването на пяна, нуждата от постоянно разбъркване и др.
Някои продукти изискват специално внимание при пълнене, за да се
елиминират всякакви рискове от
микробно и други типове замърсяване. Такива са хранителните продукти, напитките, млечните продукти,
плодовите сокове, бебешките храни
и т.н. За приложения с високи изисквания към хигиената и при работа с
асептични продукти обикновено се
прилага технология за горещо пълнене и/или се използват специални стерилни опаковки. В линиите за горещо
пълнене материалът се нагрява до
температури над 100°C и се пълни
при температури от +80°C.
За да се избегне повреждането на
плодовите парчета при пълненето
на плодови продукти като сокове,
нектари и компоти например, линии-
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те са снабдени с прецизни обемни
пълначни системи, които първо подават в контейнера парчетата плод
с малко количество сок преди второ
пълнене на друга машина да допълни
контейнерите с чист сок.
При повечето свободно течащи
продукти се използват времево-калибрирани машини за пълнене, при
които точното количество течност се дозира в рамките на всеки
времеви цикъл. Когато се работи с
вискозни течности, по-добър вариант са системите за пълнене на

84

течности с положително изместване.
При някои киселомлечни продукти
като плодовите млека например,
консистенцията се влошава (подобно на пресичане), когато се пълнят
през твърде малки отвори. Ето защо
размерът на отворите на дюзите
трябва да е съобразен с това. Пълначните системи за такива приложения
е добре да разполагат и с механизми
за леко разбъркване на продукта в
бункера преди пълнене. Кратките,
прави отсечки в потока на продук-

та са ключови за минимизирането на
всякакви изменения в качеството
или консистенцията. Възлите допълнителни колена, тръби и помпи, могат да променят вискозитета
на даден продукт, така че елиминирането им е препоръчително, където е възможно.
Продукти като маслени кремове,
емулсии или дресинги, се дозират със
специално проектирани дозиращи
станции. Ротационното движение в
стандартните машини за дозиране
може да отдели маслото от основния продукт.
При бутилиране на течности
като бира, които имат тенденция
към разпенване, плавното пълнене е
от първостепенно значение. Пивоварите обикновено се стремят максимално да ограничат количеството
кислород, поеман от бирата, по време на процеса на пълнене, като
същевременно се стараят да увеличат максимално производителността. За тази цел много производители оборудват своите пълначни линии
със сонди за ниво, които реагират
на завихряне. Завихреният въздух
внимателно насочва течността към
стената на бутилката и навътре в
нея. Освен това клапаните в повече-
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то съвременни пълначни машини могат да работят с различни скорости на пълнене. Резултатът е плавен
процес на пълнене с ниска турбулентност и по-малка склонност към
разпенване.

Точност и ефективност
Правилното пълнене на контейнерите е ключово с цел гарантиране
качеството на продукта. Недостатъчно напълнените бутилки могат да доведат до оплаквания от
страна
на
потребителите.
Препълването пък може да се окаже
скъпо и разточително. Това означава, че пълначните системи не само
трябва да работят с висока точност, но и да поддържат точността си по време на срока на експлоатация.
Точността е функция на много
различни елементи на пълначната
система. Тя зависи и от други фактори, като използваната технология
и характеристиките на продукта.
Ето защо една от стратегиите за
подобряване на производителността в комбинация със запазване или
подобряване и на точността е увеличаването на степента на автоматизация. Препоръчва се използването на програмируеми логически контролери (PLC), които управляват и
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последователно коригират параметрите на пълнене и потока от продукти. От решаващо значение за равномерното разпределение на нивото на
продукта над всяко бутало е стабилното налягане на въздуха в бункера.
Ключово за увеличаване на точността по време на пълначните операции е и управлението на дебита.
Някои съвременни модели пълначни и
дозиращи системи могат да наблюдават и регулират скоростта на
потока чрез сервомотор, който управлява отварянето и затварянето
на клапаните, и стъпков механизъм
за поддържане на постоянен дебит.
Новото поколение пълначно оборудване предлага повишени скорости
на пълнене на базата на усъвършенствани алгоритми за мониторинг на
цикъла на подаване на продукта с цел
по-голяма точност. Новите технологии при пълначните клапани, включително сервомоторите, допълнително спомага за подобряване на ефективността и прецизността. Точността на пълнене спомага за елиминиране на загубите, като гарантира, че няма препълване или преливане
на продукта. Това не само пести
директно средства, но намалява и
разходите за поддръжка, свързани с
почистването на машината и зоната около нея.

Енергийната ефективност се е
превърнала в еталон за производителите, които се опитват да оптимизират разходите си и да намалят
екологичния си отпечатък. Много
компании залагат на електрически
двигатели и сервозадвижвания от
ново поколение, които разполагат с
възможности за автономно управление и настройка на работните параметри с цел постигане на максимално енергийноефективен режим на
работа.
Станциите за спомагателни операции, като поставяне на капачки или
етикети, също могат да бъдат оборудвани с такива интелигентни сервозадвижвания, които да подобрят
цялостно гъвкавостта и ефективността на линиите.
Пропорционалните регулатори на
дебита са друга технология, насочена към подобряване на ефективността. Тя позволява на операторите
да управляват по електронен път
скоростта на потока на течността в клапана за пълнене, без необходимост от пневматичен въздух.

Хигиеничен дизайн
За много производители, които
непрекъснато разнообразяват продуктовата си гама, минимизирането
на времето за почистване на пълнач-
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ното оборудване и превключването между отделните
пълначни цикли на различни продукти продължава да бъде
основен фокус. Пълначните системи с възможности за
автоматично почистване на място (clean-in-place, CIP)
отдавна са се доказали в практиката като отлично
решение за ускоряване на процесите на почистване. Тази
технология обаче е възможна само за бункери и клапани
със самоотводна конструкция, която традиционните
бутални пълначни машини обикновено нямат. Автоматичното измиване на машините и изплакването им с
гореща вода е възможно, само ако продуктовите линии,
бункерът и клапаните могат да бъдат напълно източени без демонтаж.
При съвременните решения с контейнерни помпи буталата и стволовете на дюзите се прибират в бункера
по време на CIP процедурите. Това намалява времетраенето на почистването в пъти в сравнение с традиционните хоризонтални бутални пълначи. Тази конструкция елиминира и необходимостта от динамични Опръстени за уплътнение, които могат да се счупят и да
попаднат в бункера.
Повишаването на общите санитарни характеристики на пълначните системи също продължава да е основна
област на подобрения. Новите хигиенични стратегии при
този тип оборудване включват вдлъбнати повърхности
за подобряване на дренирането и избягване използването на кухи тела, които могат да се запушат.
Улесняването на почистването на пълначните машини включва и подобряване видимостта на замърсяванията и на зоните, предполагащи натрупване на продуктови остатъци или мръсотия. Прозрачни предпазители на
критичните машинни части и мощни светодиодни осветители могат значително да улеснят процеса на почистване.
Някои нови модели машини за пълнене са конструирани
без традиционен резервоар за съхранение и с наклонени
секции и капаци. Липсата на хоризонтални повърхности
намалява вероятността от задържане на замърсявания.
Неръждаемата стомана продължава да е сред найпредпочитаните материали за оборудване в санитарно
изпълнение, особено при асептичното пълнене. Правилно
проектираните системи за ламинарни потоци, тръбите за продухване и струйните инсталации за почистване също спомагат за по-лесната поддръжка на пълначните машини за течности.

Операторски контрол
Въпреки че тенденцията към повишаване степента
на автоматизация е водеща и при пълначното оборудване, производителите продължават да акцентират върху
възможностите на машините за интуитивен операторски контрол. Все повече внимание се отделя на интерфейсите от типа „човек-машина“ (HMI) и на т. нар. операторски панели, които са изключително удобни за използване и разчитане.
Бързата и лесна настройка на оборудването посредством HMI е от важно значение за ефективността на
производството. Освен многоезичните менюта и командни интерфейси, които предлагат повечето модерни
операторски терминали, в помощ на операторите във
всички точки на света са и графичните интерфейси,
както и визуалната информация под формата на изображения, таблици, графики и др. Сензорните екрани допълнително улесняват въвеждането на команди и работата с менютата.
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Аеростатични направляващи
за металорежещи машини
с ЦПУ

П

ринципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между
тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново
развитие в аеростатичните направляващи. При тях носещият филм се
създава от подаван под високо налягане атмосферен въздух.

а

б

в

г

Особености на
конструкцията
Подобно на хидростатичните,
аеростатичните направляващи позволяват равномерно движение при
малки скорости, отработване на
малки премествания, отсъствие на
стик-слип ефект, отсъствие на механичен хистерезис при реверс на
движението, практически неограничен експлоатационен ресурс. Свойствата на въздуха се проектират
върху характеристиките на аеростатичните направляващи, придавайки им специфични количествени и
качествени характеристики.
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Фиг. 1

На фиг.1а е показана схема на отворена аеростатична направляваща;
по неподвижната направляваща 1 се
движи подвижният орган 2. Въздухът
се подава под налягане рД, при което
възниква аеростатичната сила FАС,
която повдига подвижния орган. Между него и неподвижната направлява-

ща се образува въздушен филм с дебелина h, чиято носеща способност е
достатъчна да понесе експлоатационното натоварване F.
За осигуряване на необходимата
носеща способност работните
повърхнини се разделят на отделни секции с дължина L с независимо
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подаване и разпределяне на въздуха
(фиг.1б). С цел предотвратяване на
протичането на въздух от една секция в друга между тях се правят
дренажни канали 3. За разлика от
хидростатичните направляващи,
при които носещите джобове са с
големи размери, аеростатичните
направляващи изискват подаване
на въздуха в значително по-малки по
размер канали 4 с дължина l. Това се
прави с цел да се намали риска от
възникване на самовъзбуждащи се
трептения от типа „пневматичен
чук“. Каналите обикновено имат напречно сечение във формата на равностранен триъгълник с височина t
= 0,5...1 mm (фиг.1в). За по-равномерно разпределяне на налягането
канавките могат да се изработват
и с по-сложна форма. На фиг.1г е показана секция, в която каналът е
оформен във вид на затворен контур. Преди да стигне до канала,
въздухът преминава през дросел, в
който налягането се намалява до
рД, което способства за повишаване на стабилността на направляващата.
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Захранване на
аеростатичните
направляващи
Захранването на аеростатичните направляващи може да се извърши
по три начина: магистрален, компресорен и акумулаторен.
При магистралния начин на захранване се използва въздухът, подаван в
цеховата магистрала за сгъстен
въздух.
Компресорният начин на захранване осигурява автономност на подаването на въздух. Тъй като е по-скъп,
заема повече място, има допълнителни експлоатационни разходи и генерира допълнителен шум, този начин
се използва в случаите, когато налягането на цеховата магистрала не
е достатъчно, а също така тогава,
когато надеждността на подаването и параметрите на работния газ
не могат да се гарантират по магистралния начин. Един от тези параметри е постоянството на работното налягане на въздуха.
Акумулаторното захранване се
използва при аварийните режими и е
предназначено да изстреля с мини-

мално забавяне към работната зона
на направляващите такъв обем
сгъстен въздух, който да осигури
постоянство на филма до окончателното спиране на подвижния орган.
Подаваният въздух трябва да бъде
подготвен предварително, като от
него се отстраняват вредните за
работата на направляващите компоненти. На първо място това е влагата, поради което въздухът преминава през филтър за влагоотделяне. На
второ място това са твърдите
механични замърсители. Тъй като
отворите за подаване на въздух към
направляващите и работните сечения на дроселите са по-малки, отколкото при хидростатичните направляващи, опасността от задръстване е по-голяма. Това изисква по-прецизно очистване на въздуха, отколкото това става при маслото. На
трето място е съдържащото се
масло в подавания през цеховата
магистрала въздух, предназначено по
принцип да маже пневмоапаратурата. Но при аеростатичните направляващи това масло може да затрудни преминаването на въздуха или да
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запуши малките сечения поради по-големия си вискозитет. Предназначен за общоцехово ползване, магистралният въздух не притежава нужната чистота на смесеното с него масло и чрез него могат да се внесат замърсители в направляващите. Поради това въздухът се
пропуска през филтър за обезмасляване.

Схеми на работа
Схемите на работа на аеростатичните направляващи принципно повтарят тези при хидростатичните –
отворени, затворени и с принудително уравновесяване.
Опитът от експлоатацията показва, че отворените
направляващи са много чувствителни към променящото
се натоварване; обхватът на използването им се ограничава от невъзможността да понасят моменти. От
друга страна, носещата способност и стабилността на
затворените аеростатични направляващи се влошават
силно от промяната на големината и особено на формата на въздушната междина – при промяна на едната
въздушна междина реципрочно се променя другата. Промяната на формата се проявява преди всичко под действието на силовите и, особено, на топлинните деформации. Така в практиката от последните години вниманието се насочва към схемите с принудително уравновесяване, като се търсят различни физически принципи за
създаване на уравновесяващата сила. Приложение получават схеми с вакуумно, електромагнитно и магнитно
уравновесяване.

Предимства, недостатъци и области на
използване
В сравнение с хидростатичните, аеростатичните
направляващи имат следните предимства и недостатъци:
l Значително по-ниска носеща способност.
l Значително по-нисък коефициент на триене.
l По-трудно фиксиране на подвижния орган в заетата
позиция.
l По-ниска статична и динамична стабилност.
l Необходимост от по-голяма площ на работните
повърхнини за осигуряване на необходимата носеща способност и статична стабилност.
l Значително по-ниско демпфиране.
l По-голяма склонност към автотрептения; автотрептенията се проявяват чрез явлението „пневматичен
чук“ при по-високи налягания и динамични натоварвания.
l По-високи изисквания към точността на работните
повърхнини, което е следствие от по-малката дебелина
на носещия филм.
l Отсъствие на необходимост от херметизация на конструкцията и на магистрала за събиране на отработилия въздух. При пневмосистемите не се прилага циркулация на въздуха като работен газ. Изтичащият въздух е
екологично безвреден.
l Пожарна и взривобезопасност.
l Надеждност на работа в широк температурен диапазон, в условията на запрашена и влажна околна
среда. Въздушният поток има свойството да почиства
работната зона на направляващите, увличайки със себе
си и извеждайки навън попадналите там замърсявания.
l Необходимост от система за сгъстяване и очистване
на въздуха.
Рационалните области на използване на аеростатичните направляващи са следните:
l Прецизните и свръхпрецизните металорежещи машини с ЦПУ от малък типоразмер, в които отсъстват
големи статични и динамични натоварвания.
l Координатно-измервателните машини. Това е типична област на използване на аеростатичните направляващи, работното натоварване при които може да се
разглежда по-скоро като статично.
l Измервателни уреди, в т.ч. уреди за извънмашинно
настройване на режещи инструменти, тестери и монтажни машини за електронната промишленост (производството на микропроцесори и др.).
l Технологично и измервателно оборудване за реализиране на нанотехнологии.

Аеростатични направляващи с вакуумно
уравновесяване
Силата на принудителното уравновесяване се създава във вакуумна камера, оформена в същата работна
повърхнина, в която са разположени каналите на аеростатичната направляваща и в съседство с тях.
На фиг.2а е показано принципното устройство на
аеростатична направляваща с вакуумно уравновесяване.
Въздухът под налягане се подава в каналите 1 и 5; по

92

март 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2018

93

механични системи
а

б

Фиг. 2.

този начин се реализира аеростатичната компонента
на направляващата. Във вакуумната камера 3 се създава
подналягане, като въздухът се евакуира от нея; така се
създава вакуумната компонента. За да се предотврати
връзката между въздуха под налягане и вакуума, между
каналите 1 и 5 и вакуумната камера 3 се разполагат
дренажните канали 2 и 4.
В резултат на едновременното действие на въздуха
под налягане и вакуума, върху подвижния орган действат
аеростатичната сила FAC и силата FВАК, създавана от
вакуума (фиг.2б), насочени в противоположни посоки –
FAC издига подвижния орган нагоре, докато FВАК го притиска към неподвижната направляваща. При правилно
подбиране на баланса между FAC и FВАК подвижният
орган може да възприема следното експлоатационно
натоварване: притискаща и откъсваща сила FZ и моменти МХ и МY. Схемата на аеростатичната направляваща с вакуумно уравновесяване е достатъчно широко
използвана в конструкциите на особено точни уреди и
машини.
Гранитът е предпочитан материал за изработване
на основните корпусни детайли, изграждащи аеростатичните направляващи. Неговото основно предимство
е отсъствието на остатъчни напрежения, което е условие за запазването на стабилността на формата на
детайла в течение на неограничено време. Освен това
гранитът лесно се шлифова и полира, не корозира, немагнитен е, има сравнително голяма коравина и якост (модул на еластичност E = 4,81.1010 Pa), добро демпфиране
и висока термична инертност.

Аеростатични направляващи с
електромагнитно уравновесяване
Това решение е особено подходящо за прецизни и
свръхпрецизни металорежещи машини с ЦПУ, подвижните органи на които се задвижват от линейни двигатели. Уравновесяващата сила се създава по естествен път
от постоянните магнити на линейния двигател.
По неподвижната гранитна направляваща 1 върху
аеростатичните опори 4 и 7 (работещи в радиално
направление) и 2 и 8 (работещи в странично направление) се движи подвижният орган 3 (фиг.3). Аеростатич-
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ните опори са изпълнени във вид на
пети с кръгло напречно сечение, които се настройват и закрепват към
подвижния орган. Линейният двигател се състои от постоянните магнити 6, монтирани в канала на направляващата 1, и намотката 5,
монтирана към подвижния орган.
Аеростатичните пети създават
аеростатични сили, които в странично направление взаимно се уравновесяват FАС1 = FАС4. В радиално
направление аеростатичните сили
FАС2 и FАС3 се уравновесяват от
равнодействащата на електромагнитната сила FЕМ и теглото на
подвижните маси G. Електромагнитната сила FЕМ възниква в резултат на взаимодействието между
постоянните магнити 6 и намотката 5.
Недостатък на конструкцията са
колебанията на дебелината на
въздушния филм при изменение на
електромагнитния поток, създаван
от намотката 3, което се наблюдава при преходните режими – старт,
стоп, ускоряване, забавяне. Колебанията на дебелината се отразяват
върху положението на подвижния
орган в радиално направление и влияят негативно върху точността на
обработката. Въпреки че тези колебания са в рамките на няколко микрона, използването на тази схема не
е най-подходящото решение за
свръхпрецизни машини и уреди, работещи с нанометрична точност.
Идеята за аеростатичните пети
позволява те да се предлагат като
покупни изделия с дефинирани технически характеристики и да се влагат
в различни по конструкция и предназначение подвижни органи.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

Аеростатични
направляващи с магнитно
уравновесяване
За да се избегнат колебанията на
подвижния орган под влияние на изменящата се по големина уравновесяваща сила се прилага схема с постоянни магнити. Прието е аеростатичната направляваща с магнитно уравновесяване да се нарича за краткост
аеромагнитна направляваща. Рационалните области на използване на
аеромагнитните направляващи са:
l свръхпрецизни металорежещи машини с ЦПУ;
l електронно оборудване за съхраняване на данни;
l микроскопия, метрология - предметни маси и системи за позициониране на микроскопи, координатно-измервателни машини и др.;
l оптика, фотоника, лазерни системи - задвижване на органите за настройване;
l производство на дисплеи - оборудване за производство и технически
контрол на OLED и LCD дисплеи;
l слънчева енергетика – оборудване
за производство и технически контрол на фотосоларни елементи.
За транслиране на заявените експлоатационни параметри на аеростатичните направляващи върху подвижния орган е необходимо да се
промени цялата елементна база на
задвижването. Препоръчително е да
се използват винт-гайка и радиалноаксиален лагер за нея, реализирани
върху аеростатичен принцип. По
този начин се създават условия за
постигане на инкременти от порядъка на няколко нанометри.
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Интегрирана проверка
за сблъсък в CAM системи
О

сновното изискване за осъществяване на правилна проверка за
сблъсък е инсталираната програма
или система успешно да открива
пречки и смущения между държача на
режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се
обработва. Но интегрираните програми за проверка на сблъсъка с разнообразни функции имат още много
възможности. В CAM системите има
интегрирани алгоритми, който притежават двупосочен достъп до много повече информация от само CNC
кода, детайли за инструменталната
екипировка и модела на частта. Сред
допълнителните ползи от тях са:
възможност за избягване на сблъсъци
в реално време; предложения за алтернативни траектории на движение на режещ инструмент; информация за минималната дължина на инструмента, необходима за извършване на задачата; идентифициране на
областите, които не могат да
бъдат достигнати и които ще се
нуждаят от допълнителна обработка; информация за това къде се намира излишъкът от материал, за да се
избегне ударното натоварване на
инструмента; възможност за редактиране на траекторията на движение на инструмента по време на
програмиране; разглеждане на ограниченията на осите на металорежещата машина; възможност за съпоставка на завършената част с оригиналния модел.

Предимства от
проверката за сблъсък
Основното предимство на проверката за сблъсък е това, че се избягват повреди на инструменталната
екипировка и металорежещата машина. Такива повреди могат да се
окажат много скъпи от гледна точка времето на престой, ремонта или
подмяната на оборудването и недоволството на клиентите. Интегрираната проверка за сблъсък помага
да се избегнат тези ситуации, но
също така осигурява и някои допъл-
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нителни предимства. Тя помага с
изпълнението на по-голямата част
или цялата задача наведнъж и
насърчава използването на възможно най-късите и най-твърди режещи
инструменти. Освен това става
възможно извършването на 3+2-осна
и 5-осна обработка, ударното натоварване на инструментите намалява, а експлоатационният им живот
се удължава. Намалено е цялостното
време за програмиране, максимално
е увеличено използването на пълния
капацитет на машината, работният й цикъл е съкратен. Друго предимство е, че не се изисква допълнително обучение за работата на софтуера.

Самостоятелни програми
за проверка за сблъсък
Системите за проверка за
сблъсък, които са самостоятелни,
могат сами да проверяват CNC кода
и не зависят от вътрешните изчисления на CAM системата – реално те
имитират управлението на металорежещата машина. За някои приложения изборът на такава система е
оправдан, но инвестицията е сериозна. В повечето случаи самостоятелна програма е валидна опция само ако
вградената система за проверка за
сблъсък е или ненадеждна, или несъществуваща.

Ефективността на самостоятелната система за проверка се оценява според това колко добре може да
симулира работата на машината и
колко вярно интерпретира CNC кода.
Проверката на траекторията на
движение на режещия инструмент,
когато тя вече е преминала и през
вградена система за проверка за
сблъсък, очевидно намалява вероятността някои грешки да останат
неоткрити.

Откриване на пречки и
смущения
Откриването на пречки и смущения е основната цел на системата
за проверка за сблъсък и е функция,
която както интегрираните, така и
самостоятелните системи извършват. Потребителят може да
настрои границите за близост, в
рамките на които системата да
отчита потенциалната опасност
от засечените движения. Освен това
може да се дефинират и конкретните особености на инструмента и
неговия държач, така че те да се
проверяват спрямо детайла, скобите и всички повърхности, които не
трябва да бъдат обработвани.
По-сложна е проверката за сблъсък
при 3+2- или 5-осните машини, но модерните специализирани софтуери позволяват моделиране на металореже-
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щата машина така, че всички пречки и смущения да се
откриват дори при многоосна обработка. Някои програми позволяват на потребителя да прегледа отделно само
най-ключовите участъци от траекторията на движение
на режещия инструмент. Така например ако някоя част е
значително по-детайлна, програмистът може да съсредоточи вниманието си само върху особеностите на този
сложен участък, за да определи детайлно къде има потенциална опасност от сблъсък.

Предимства на технологията
Технологията за проверка за сблъсък има много предимства. Без нея някои компании въвеждат пробно рязане в работния си процес, така че да се уверят в правилната настройка на машината. Това отнема ценно производствено време и намалява наличния капацитет, което директно увеличава цената на частите. Една надеждна интегрирана система за проверка за сблъсък, от
друга страна, прави такова забавяне напълно ненужно.
Като цяло сигурната настройка на системата по
отношение на траекторията на режещия инструмент
подсилва и увереността на машинните оператори,
вследствие на което с металорежещата машина се работи много по-производително. Ненадеждните програми за проверка за сблъсък сериозно нарушават ефективността и целостта на производствения процес. Налични са не само преки разходи за смяна на счупени инструменти и повредени машини поради грешна проверка за
сблъсък или липсваща такава, но и скрити разходи –
поради забавяне на производствения график, прекъсване
на друга работа, потенциали трудови злополуки, бракувани части, преработка на части, престой в очакване
на ремонт на металорежещата машина или доставка
на нови инструменти. Разходите могат да са вследствие и забавения процес на работа поради предпазливост на оператора. Също така недоволните клиенти от
цялостното забавяне могат да окажат влияние върху
бъдещето на бизнеса. Всички тези фактори изискват
надеждна CAM система с добре оптимизирани програми, които правят процеса на CNC обработка гладък и
безпроблемен.

Оптимизиране на траекторията на
рязане
За да се съкрати продължителността на производствените цикли, операторите се стремят да сведат
до минимум т. нар. време, прекарано във въздуха – времето за придвижване на металорежещия инструмент
от изходна позиция до допир с детайла. Избягват се и
резките траектории и внезапните промени в посоката на рязане, като се стреми допирът на инструмента с детайла да е възможно най-дълъг. За целта е необходимо да се поддържа постоянно и ниско натоварване.
Следването на тези принципи допринася не само за
по-кратко време за обработка, но и за увеличаване на
експлоатационния живот на инструмента и намаляване на износването на машината. Така се подобрява и
качеството на завършения детайл. Затова някои системи за проверка притежават функционалност за оптимизиране на траекторията на рязане, обединяване
на траектории, оптимизиране на подаването и съкращаване на времето, прекарано във въздуха.
Самостоятелните програми за проверка на траекторията на рязане и програмите за проверка за сблъсък
имат своето приложение, но в повечето случаи CAM
системите с интегрирана проверка за сблъсък извършват същата работа, но имат и допълнителни предимства като лесната употреба, по-голямата функционалност и бързина. Най-важната полза от интегрираните системи е опцията за предотвратяване на
сблъсък, която коригира траекторията на рязане още
на етап програмиране, а не след завършването на програмата.

Предотвратяване на сблъсък
Функцията за предотвратяване на сблъсък е възможна единствено в CAM системи с интегрирана проверка
за сблъсък. Това е така, тъй като е необходимо след като
пречката между държача на инструмента и детайла бъде
засечена, данните за нея да се препратят към изчисленията за траекторията на рязане и тя да бъде коригирана
възможно най-бързо. Самостоятелната система, от
друга страна, няма достъп до информация отвъд генерирания CNC код, така че ако се установи потенциален
сблъсък, операторът трябва да се върне при CAM системата, да открие грешката, да я коригира и ръчно да
промени траекторията на рязане, което понякога може
да е доста времеемко.

Визуализиране на цялата металорежеща
машина
Както самостоятелните, така и интегрираните CAM
системи за проверка за сблъсък могат да визуализират
работата на цялата металорежеща машина. Това обикновено е необходимо само при 5-осна обработка, но дори
тогава може да се ограничи до инспекция на определени
проблемни области като кухини или големи издатини.
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Особености при
измерване с микрометри
и дълбокомери
Н

овите разработки в областта
на прецизните измервания направиха съвременните ръчни измервателни инструменти по-точни и по-лесни за отчитане. Припомнянето на
някои основни правила при работата
с тях би помогнало на потребителите да се възползват от пълните
възможности на инструментите и
в резултат на това да спестяват
време, да намаляват грешките и да
повишават производителността си.

Микрометри
Прецизният микрометър е найточният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните
техници. Сред видовете микрометри има: цифрови, нониусни, за
вътрешни размери/диаметри и такива, които представляват цяла специална установка.
В микрометрите се съчетават
двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане
с висока точност. При ползването
на този инструмент измерваният
детайл се опира с лявата ръка върху
петата, а с палеца и показалеца на
дясната ръка се върти микрометричният винт. Измерването не бива да
се прави с пренатягане, а лек натиск,
колкото да е сигурен контактът, е
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достатъчен за правилното отчитане.
Цифровите микрометри правят
отчитането бързо и лесно за всеки
техник, независимо от неговия опит.
Монтираният на скобата индикатор
пести време, тъй като показанията
му се виждат още докато пръстите
държат барабана, с който се върти
винтът. Не е нужно и измерваният
детайл да се маха от микрометъра.
Сред насоките при работа с микрометри са:
l да се пазят чисти измерваният
детайл и челните (притискащите

детайла) повърхности на петата и
на шпиндела на микрометричния
винт.
l за много фини измервания микрометърът трябва да бъде предварително калибриран. Това се прави или
чрез затваряне, т. е. допиране на
шпиндела на винта в петата, при
което показанието трябва да бъде
точно 0, или чрез използването на
„еталонна“ мярка (често има такива
в комплекта на микрометъра), при
което показанието трябва да е точно равно на мярката. Самото пристягане за калибрирането, на 0 или на
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еталонната мярка, се прави посредством специален механизъм за ограничаване на силата на натиска
(т.нар. тресчотка).
l за да се минимизира каквото и да
е влияние от огъването на скобата,
големите микрометри трябва да се
калибрират с еталонна мярка и то
приблизително в положението, в което ще се ползват за реалните измервания – или вертикално, или хоризонтално.
l при измерванията се изисква известна прецизност и внимание, за да
не се стигне до неточни резултати.
l измерваният детайл не трябва да
се изважда от микрометъра преди да
е отчетено показанието. Ако последното не може да се види без да се
свали микрометърът, то шпинделът
на винта трябва да се застопори в
измереното положение чрез специалното за тази цел лостче или винтче
и после, с приплъзване, придържайки
скобата, микрометърът се освобождава от детайла.
l ако микрометърът е калибриран по
еталонна мярка с успоредни плоски
стени, то при измерването на детайли с овални повърхнини ще се
получи разлика от около 2-3 микрона. Разликата се дължи на това, че
един и същ натиск се упражнява не
върху равнинна плоскост, а върху
точка или линия в зависимост от
контакта между микрометъра (поточно, челните повърхнини на петата и шпиндела му) и овалната
повърхнина на измервания детайл.

Настройка на
микрометъра
За да се премахне дори и минимална хлабавост на шпиндела, трябва да
се извади барабанът, с който се
върти винтът, и да се затегне съответното настройващо винтче. За
да се нагласи показание точно на 0,
първо трябва добре да се почистят
измервателните повърхности на
шпиндела и петата. За целта между
тях се поставя чиста хартия и те
се притискат една в друга. После
хартията се издърпва силно и шпинделът окончателно, по „усет“, се
притиска към петата. Тялото на
барабана с кръглата скала се наглася
така, че нулевото й деление да съвпада с нулевата линия на хоризонталната скала на микрометъра.

Шублери с плъзгач
Шублерите с плъзгач не осигуряват същата степен на точност
като микрометрите, но намират
много широко приложение, достатъ-
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чно точни са и обхватът им е значително по-голям от този на микрометрите. Шублерите биват електронни, циферблатни, нониусни и обикновени.
Най-добрите цифрови и стрелкови шублери, независимо от градуирането им, са с точност до 0,02 mm
на всеки 150 mm. Най-добрите шублери с нониусна скала са с точност
до 0,05 mm на всеки 300 mm.
На плъзгача на шублерите има два
грапави участъка за пръста, които
значително улесняват отварянето и
затварянето на челюстите. Има и
застопоряващ винт, с който
плъзгачът може да се фиксира в дадено положение. И плъзгането, и застопоряването с винта може да се
осъществи с палеца на ръката, която държи уреда. Плъзгачът има и
блокировка, която не позволява
пълното му изваждане от тялото на
шублера.
Тъй като измервателните повърхности на шублера не са разположени
успоредно на тялото с основната
скала, трябва да се внимава да не се
упражнява твърде голям натиск при
измерването. Така ще се намали вероятността от разхлабване на челюстите. Общо взето, натискът
трябва да бъде минимален, от порядъка на 0,3 N/cm2.
За проверка или калибриране на
отделните заострени краища на
шублера, предназначени за измерване на вътрешни диаметри, може да
се ползва микрометър или калибъргривна. По принцип, при измерването на вътрешни диаметри е важен
„усетът“, тъй като измервателните
повърхнини са с толкова малка дебелина, че дори малки разлики в натиска, дължащи се на вариациите в зависимост от отделния човек, могат да
доведат до отклонения в показанието до 0,02–0,03 mm. Също така, от
съществено значение е плъзгащите
се една върху друга повърхности да
се поддържат чисти и леко смазани.

Микрометрични
дълбокомери
Микрометричният дълбокомер се
ползва за измерване на дълбочината
на отвори, процепи, вдлъбнатини и
шпонкови канали, например. На пазара се предлагат електронни, цифрово-механични и стандартни дълбокомери. Уредът се състои от основа,
изработена от закалена стомана, и
присъединена неподвижно към перпендикулярното тяло с микрометрична глава. Измервателните спускаеми оси минават през отвор от-

долу и са монтирани в микрометричния винт. Последният се върти с
ръка посредством набразден барабан, докато оста опре в дъното.
Показанието се отчита по абсолютно същия начин както при микрометрите за външни размери. Разликата е само в това, че вертикалната градуировка на тялото върви
наобратно. За дълбочини от различен
порядък се ползват различни видове
оси – от 0 до 25 mm, от 20 до 50
mm, от 50 до 75 mm и т.н. – които
вървят в комплекта на дълбокомера.
Когато се ползват другите по-дълги
оси, освен тази от 0 до 25 mm, към
показанието трябва да се добави
числото, представляващо долната
граница на ползване на съответната ос.
Преди употреба, основата и
външният край на измервателната
ос на дълбокомера, както и самият
детайл, трябва добре да се почистят. Измервателната ос трябва да
е монтирана надеждно в микрометричната глава. След това основата
се притиска здраво към повърхността на детайла и барабанът започва
да се върти, докато оста опре в
дъното на отвора, процепа или
вдлъбнатината. Тогава застопоряващият винт се затяга, уредът се вади
и показанието се отчита.
Износването може да се компенсира чрез подходяща настройка. За
целта, в края на всяка от измервателните оси има настройващ винт.
Когато трябва да се настрои оста,
той се отвива на половин оборот и
след съответното наместване се
затяга обратно. Впоследствие е необходимо извършването на проверка спрямо някаква известна еталонна мярка.
За да бъдат измерванията с прецизните ръчни инструменти възможно най-надеждни и резултатите найточни, последователният подход
трябва да се съчетае с доброто
познаване на функционалните характеристики на инструментите.

Точно измерване и добра
обща преценка
Осезанието е важно при работата с контактни измервателни инструменти. Опитен техник със силно
развит „усет“ може без проблем да
долови разликата в контакта дори
при минимално отклонение в размера от порядъка на 0,007 mm. Макар
и остротата на осезанието да варира при различните хора, тя може
да се развие с практика и правилно
боравене с инструментите. Осезани-
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Измерване или
измервателен контрол

ето е най-силно на върха на пръстите и затова е най-правилно контактните измервателни инструменти
да се държат леко и фино, така че да
бъдат регулирани и движени именно
с пръстите. Ако инструментът е
непохватно или грубо захванат, осезанието или „усетът“ съществено се
ограничава.
По принцип процесът на измерване на размери е доста прост. За
всеки детайл е наличен чертеж във
вид на файл от CAD-система, в който са посочени размерите, по-критичните от тях и допустимите им
отклонения. Производителят трябва да изработи детайлите по предоставените му размери, след което
трябва да се направят контролни
измервания и да се удостовери, че
всички размери са в границите на
указаните толеранси.
Необходими са обаче и други проверки за съответствие – трябва да
се отчетат и фактори като: колко
общо детайла трябва да се измерят;
колко време ще е нужно за това;
какъв опит и умения има работникът, който ще извършва нужните
операции; в какви условия ще се правят измерванията; и какви ще са
разходите за всичко това. Добро
решение на тези въпроси е изработването на контролна мярка, през
която да се прекарват всички детайли, позволявайки автоматизирането
на процеса.
Проблемът е сложен и няма универсално решение, при което една
мярка да пасва за всички случаи, дори
когато става дума за един и същи
размер на един и същи детайл, измерен при сходни условия, но в различни цехове. И все пак съществуват
няколко общи условия, които могат
да бъдат ясно дефинирани предварително, що се отнася до точността,
скоростта и желаната производителност. Въз основа на тях може да
се подберат и/или изработят контролните мерки и като цяло да се
улесни процесът на измерванията.
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Макар често понятията „измерване“ и „контрол“ да се смятат за взаимозаменяеми, има случаи, в които
измерването е по-подходящо, и други, в които трябва да се прилага
измервателен контрол.
Измерването е процес на пряко
отчитане, при който се ползва инструмент със скала – поредица от
линейни измервателни единици (като
милиметрите напр.), обикновено от
нула до максималния брой, който
може да поеме инструментът. Детайлът се сравнява директно със
скалата и техникът отчита целите
деления от нула нагоре, после частите от деленията. Резултатът от
измерването са реалните размери на
детайла. Примери за измервателни
инструменти са металните линийки, везните, нониусните шублери,
микрометрите и т.н. В тази категория могат да бъдат включени и
координатните измервателни машини (КИМ).
Измервателни инструменти като
шублерите и микрометрите се ползват в механичните цехове навсякъде по света, тъй като те са удобни
за отчитането на много видове размери относително бързо и лесно.
Става дума за размери с допустими
отклонения от порядъка на ±0,02 mm.
За разлика от измервателните
инструменти, контролните мерки
представляват средства за непряко
отчитане. Единиците за измерване
не присъстват върху скала, а са неявни (например в лаборатория за калибриране) и някакъв калибър или друг
еталонен предмет играе ролята на
техен заместник. Ето защо контролната мярка отчита не самия размер,
а разликата между предписания в
техническата спецификация еталонен размер и този на реално произведения детайл.
Контролните мерки разширяват
измервателните възможности. Размер, който с шублер трудно може да
се отчете с точност ±0,02 mm,
може лесно да бъде сравнен с една
контролна мярка. В зависимост от
конкретните условия, при такова
сравнение със специално за целта
изработена или доставена контролна мярка, могат да се отчетат отклонения от ±0,01 mm или дори още
по-малки.
Освен всичко друго, измервателният контрол се осъществява по-бързо,
както поради самото му естество
(тук не става дума за универсалната операция по определяне на раз-

мер), така и поради това, че работникът трябва да следи само последните една или две цифри на дисплея, а не да отчита всички цели деления и дробните части, съставящи
размера.
В серийното производство и при
технологичните цикли, организирани
по сходен начин, почти винаги се
налага използването на контролни
мерки. В случаите, когато трябва да
се проверят параметрите на отделен детайл обаче, се налага ползването на измервателни инструменти. На практика, в повечето цехове
днес има необходимост и от контролни мерки, и от измервателни
инструменти.

Правилото „10 към 1“ или
анализ на системата на
измерванията
Преди години, когато изискванията за точност стават по-строги и
е осъзнато значението на надеждния
контрол, в производствата, в които
се ползват контролни мерки – калибри, еталони – възниква необходимостта да се гарантира, че те са точните за дадения технологичен процес. Тъй като по-строгите изисквания за точност се отнасят най-вече
за детайли, ползвани във военната
промишленост, са разработени редица военни стандарти. От един такъв
военен стандарт произлиза правилото „10 към 1“, според което измервателният инструмент трябва да
може да измерва със стъпка равна на
1/10-а от допустимото отклонение.
В днешно време, при все по-строгите изисквания за точност, спазването на това правило невинаги е
възможно, но е добре да има стремеж
към прилагането му. Например, ако
допустимото отклонение е ±0,01
mm, то контролният уред трябва да
отчита и показва резултата със
стъпка поне 0,001 mm. Практическите правила обаче невинаги се основават на чак толкова голяма точност.
Днес е необходимо да се проучи целият измервателен процес, при което
да се направи правилна преценка доколко грешките се дължат на контролния инструмент, на действията
на работника, на условията на средата и на други фактори, свързани с
технологичния процес.
Анализът на системата на измерванията се основава на добре структуриран подход за оценка на технологичния процес с цел да се определи
дали даденото контролно средство
е в състояние да отговори на комплексните изисквания.
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Енергийната ефективност конкурентно предимство за
компаниите от индустриалния сектор
В последните години енергийният пазар се променя
бързо, което непосредствено води до разкриването на
възможности и възникването на нови предизвикателства пред бизнес и публичния сектор. Върху оформянето му въздействие оказват отслабващата икономика, управлението на търсенето, законодателството, международните и национални стандарти, разпределеното производство и тенденцията за смяна на източниците на енергия.
Според 14-ото PwC Global Power & Utilities Survey водещите технологии, които ще оказват влияние на пазара до
2030 г., са енергийноефективните технологии, слънчевата
енергия, наземните вятърни инсталации, технологиите
за съхранение на голямо количество енергия от възобновяеми източници и батериите, съхраняващи енергия.
Енергийната ефективност носи на компаниите от
индустриалния сектор редица предимства, сред които
позитивен обществен имидж, по-ниска себестойност
на продуктите и, не на последно място, покриване на
регулаторните изисквания. Но за постигането й са
необходими релевантна експертиза, значителен финансов ресурс и време за възвръщане на инвестицията.
Резалта е лидер в предлагането на енергийни услуги и
разработването на възобновяеми енергийни източници
с представителства в седем държави в Централна и
Югоизточна Европа - България, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора, Чехия и Италия. Позната до момента
на пазара под името GGE, тя поставя началото на нов
етап от развитието си с налагането на новия бранд
Резалта. Той отразява ангажимента на компанията към
устойчивото развитие на Югоизточна Европа и изграждането на един по-зелен бизнес и публичен сектор. Сам
по себе си брандът Резалта символизира високите резултати, които екипът се стреми да предоставя от
създаването на компанията през 2011 г.
Резалта разработва, финансира и изпълнява мащабни проекти в областта на възобновяемите енергийни
източници и енергийноефективни решения. Тя предлага
услуги за оптимизиране на енергийната ефективност и
разходите и за намаляване на въглеродните емисии,
прилагайки интегриран подход. Екипът й идентифицира енергийните проблеми и на база задълбочени анализи,
предлага възможности за подобряване, разработва решения и изготвя енергийноефективни проекти.
Финансирането на проектите може да се реализира
под формата на Договор с гарантиран резултат
(ЕСКО). При него всички инвестиции в енергоспестяващи мерки се финансират от постигнатите спестявания без допълнителен разход. Целият проект се изпълнява от един доставчик, който поема всички технически рискове, а спестяванията от разходи за енергия, експлоатация и поддръжка се постигат постепенно във времето, съгласно уговорените в договора гаранции. При този подход на работа Резалта планира, из-
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пълнява и финансира проекта, осигурява доставката
на енергия, експлоатацията и поддръжката на инсталацията и поема всички рискове и отговорности.
Възвръщаемостта на инвестициите се реализира от
постигнатите от клиента икономии.
Под името GGE, Резалта е реализирала над 150 проекта в Югоизточна Европа за над 60 клиенти. Един от найемблематичните е за Gorenje, при който разходите за
осветление и поддръжка са намалени с 66%, енергията
за охлаждане - с 60%, а годишните въглеродни емисии - с
800 тона. В България Резалта е реновирала осветителната система в производствената база на Кремио. В
рамките на проекта старите луминесцентни осветители са подменени с високоефективни LED осветители.
В резултат годишните разходи за осветление са намалени с 55%, а за поддръжка - с 50%. Енергийноефективното решение е редуцирало въглеродните емисии с 40%. В
страната Резалта реализира проекти още за Оргахим,
Мелексис и хотел Рамада Пловдив Тримонциум.
С екип от над 60 експерти, компанията прилага
гъвкав и персонализиран подход при изпълнение на проектите, управлява близо 200 млн. евро енергийни разходи и е съкратила с над 1 млн. тона въглеродните емисии.
Резалта помага на клиентите си да повишат конкурентоспособността си, да отговорят на все по-високите
регулаторни изисквания, да имплементират нови надеждни технологии. Ангажиментът по изпълнение, финансиране и управление на проектите от страна на Резалта дава възможност на клиентите да съсредоточат
ограничените ресурси върху основния си бизнес.

www.resalta.com
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Водата трябва да тече
при всякакви условия
Системата за автоматизация на WAGO 750 XTR: Автоматизация за
помпени станции - там където другите системи достигат своите лимити
Дори и при екстремни
условия:
надеждната и безопасна работа на
системата е винаги с най-висок приоритет при управлението на водните ресурси. Това важи с особена сила
при помпено оборудване. Тези системи трябва да се управляват надеждно така, че питейната вода да се
доставя през цялата разпределителна мрежа до потребителите, водата
за напояване да достига до земеделските полета, или пък нивото на подземните води да е контролирано, за
да се поддържат откритите добивни мини без да се наводняват.
В такива случаи, системата на
WAGO 750 XTR лесно осигурява надеждната работа там, където конвенционалните системи за автоматизация достигат лимитите си на
експлоатация, поради екстремни
климатични или екологични условия.
В много области в сектора за управление на водите, WAGO 750 XTR е
идеалното решение, поради завишените си показатели на устойчивост
на системата. Тя е приложима за инсталации монтирани в табла на открито или там, където не е възможно да се осигури подходящ микроклимат за конвенционалните системи
за автоматизация. Точно това е критично за помпените инсталации
навън, при много ниски зимни или
високи летни температури - при нас
в умерения пояс. Но не само - успешно се използват и при двуцифрени отрицателни температури в Русия и
Казахстан, и при приложения в пустинните региони на Китай, Австралия или Америка, където изгарящото
слънце нагрява директно контролните шкафове и температурите в тях
се покачват драстично.

Система за автоматизация
за "XTR-емна среда"
Това е вариант на познатата
система на WAGO 750, със същите
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модулни възможности и независимост по отношение на протокола за
комуникация, но разработена специално за сурови климатични зони и
условия. Като такава, ключовата
функционалност е нейната изключителна комбинация от "диелектрична якост", съчетана с висока степен
на устойчивост на екстремни температури, електромагнитни смущения (ЕМС) и вибрации. Благодарение
на разширения температурен диапазон, високата експлоатационна
надеждност е гарантирана дори при
условия, вариращи от -40°C до
+70°С! Това позволява да се спести
от скъпо и обемно оборудване - кли-

матици или антикондензационни
нагреватели и дебела изолация,
съответно редуцуране на размерите на контролните табла. Спестяването на климатично оборудване
означава и по-ниски разходи за енергия, окабеляване и не на последно
място по-малко потенциални точки на повреда и поддръжка.
В региони с голяма амплитуда на
колебания между дневните и нощните температури, кондензът може
да повлияе отрицателно на времето
за работа на оборудването. Това е
особено критично за циклични операции, при които например има помпи
работещи на непълен работен ден и
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където може да се образува конденз
върху оборудването от охлаждане по
време на престой. Това обаче не е казус за устройствата от WAGO 750
XTR - контролерите, къплерите,
входно-изходните модули и периферия са защитени от краткотрайно
формиране на конденз съгласно стандарта - клас 3K7 (IEC EN 60721-3-3).

Удароустойчиви и
устойчиви на
пренапрежение
В допълнение системата WAGO 750
XTR е с повишена механична устойчивост, което е изключително важно
например за минната индустрия. В
подземните и открити рудници има
огромен брой помпи, които се използват за намаляване на подпочвените
водни нива. Има постоянни силни
въздействия и вибрации, причинени
от експлозиви и тежкотоварни автомобили. WAGO 750 XTR притежава екстремна устойчивост на вибрации до 5g, съгласно стандарта DIN EN
60068-2-6 (съответстващо на ускорение от 50m/s2), устойчивост на шок
- до 15g (150m/s2) и устойчивост на
непрекъснати сътресения от 25g
(250m/s2), съгласно стандарта IEC
60068-2-27. Това XTR-емно" изпълнение
на хардуера, позволява системата за
автоматизация да бъде монтирана в
непосредствена близост до оборудването, което създава такива силни
вибрации или удари.

следствие от комутации или попадения на мълния в непосредствена близост например до помпена станция.
Допълнително предимство са намалените емисии на електромагнитни
смущения и увеличен имунитет към
такива смущения. Това прави серията идеална за приложения за телеконтрол където силно са завишени именно тези изисквания. Ето защо, контролерите за телеконтрол от тази
серия, поддържат обичайно използваните протоколи в управлението на
водните ресурси съответно IEC
60870-5-101/ -103/ -104, IEC 61850-7, IEC
61400-25, но и MODBUS.

Голям капацитет на
паметта
Поради изисквания за непрекъснато документиране на състояние,
аварийни събития и измерени данни,
включително измерване на нивото
на водата и дебита в реките или
язовирите, една друга характеристика на WAGO 750 XTR е особено полезна - слотът за SD карта памет в
ETHERNET контролера (750-880/040001 или 750-8202/040-001). Паметта
за данни може да бъде разширявана
до 32 GB, като осигурява достатъчни резерви за всички приложения.

включват дори и визуализацията. По
този начин потребителите трябва
само да конфигурират помпата, например, и може директно да пуснат
системата. Този подход на WAGO позволява разходите за програмиране,
които се задължителни за конвенционалните системи, да бъдат значително редуцирани. Времето за изпълнение
също е значително намалено.

Заключение
WAGO 750 XTR е идеално пригодено решение за взискателни приложения в монтирани на открито помпени станции, кладенци, тръбопроводи или резервоари за депониране,
които са изложени директно на
XTR-емни" климатични условия и
влияния, вибрации, удари и пренапрежения от близки попадения на
мълнии. Този солиден вариант на
доказаната система WAGO 750 не
само има същите основни предимства - по-голяма гъвкавост, модулност, компактен размер, но също
така е особено устойчив на температури, електромагнитни смущения, напреженови пикове и вибрации.
Всичко това направи системата на
WAGO толкова предпочитана при
управление на водните ресурси.

Библиотека за CODESYS за
управление на водни помпи

С клас на изолация според EN 608702-1 до 1kV (<60 V, клас VW1) и 5 ??kV (і
60V, клас VW3) импулсни напрежения,
системата WAGO 750 XTR е надеждно защитена от пренапрежения -
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WAGO предлага безплатно, обширни функционални библиотеки за
CODESYS предназначени за приложения за вода и технологични процеси. Те
значително намаляват разхода за програмиране и опростяват системните
операции. Предварително изработени
от екипите макроси за системи с типични приложения могат да се видят
в тези безплатни библиотеки, които
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Коагулация и
флокулация на
отпадъчни води
Ф

изикохимичните методи заемат съществен дял в пречистването на производствените отпадъчни
води. Те включват коагулация и флокулация, флотация, сорбция, йонообмен, екстракция, изпарение, кристализация, електролиза, мембранни процеси (електродиализа, обратна осмоза, ултрафилтрация). Тези методи
могат да се използват самостоятелно или в комбинация с други групи методи (механични, химични и биологични) за повишаване ефективността
на процеса на пречистване на отпадъчни води. Коагулацията и флокулацията са съществена част от
процеса на пречистване както на
питейните, така и на отпадъчните
води.
Процесите на флокулация и коагулация са доста по-сложни, отколкото изглежда на пръв поглед. Използваните флокуланти и коагуланти се
различават по химични свойства,
молекулни тегла, електричен заряд и
други характеристики. От решаващо значение е изборът на подходящ
флокулант и/или коагулант, за да се
осигури икономическа ефективност
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при процеса на разделяне на твърди
частици от водния поток. Изборът
зависи от условията на процеса,
включително от размера на частиците, химичния състав и рН на водата, процента на диспергираните
фини частици и т. н.
Коагулацията и флокулацията са
неизменна част от цялостното
третиране на отпадъчни води в
съвременните пречиствателни

станции. Това е така, защото нормативно определената граница за
мътността на третираната вода
постепенно намалява с годините.
Много от ВиК операторите се ангажират с непрекъснато намаляване
границите на мътност на водните
потоци и в доста случаи стойността достига до 0,1 NTU (нефелометрични мътностни единици). Това се
прави с цел предотвратяване на
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замърсяването на водния поток с
патогенни микроорганизми.

Коагулация
Фините частици имат отрицателен повърхностен заряд. Това налага
те да бъдат неутрализирани, за да
бъдат отстранени от водния поток.
Процесът на неутрализиране на заряда и свързване на частици за образуване на микрофлокулни агрегати се
нарича коагулация. Добавяният коагулант има положителен заряд, който
неутрализира
отрицателния
повърхностен заряд на частиците.
Коагулиралите частици след това се
обединяват в по-големи агрегати и
се утаяват чрез добавянето на флокулант.
Коагулацията е важен етап от
процеса на пречистване на отпадъчни води, тъй като тя служи и за
отстраняването на фосфора, както
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и за намаляването на суспендираните твърди частици и органичното
натоварване в първичните утаители.
Най-често използваните метални
коагуланти се делят на две основни
категории – базирани на алуминий и
на желязо. Алуминиевите коагуланти
включват алуминиев сулфат, алуминиев хлорид и натриев алуминат.
Желязосъдържащите коагуланти
включват железен (III)-сулфат, железен (II)-сулфат, железен хлорид и железен хлорид сулфат. Други химикали, използвани като коагуланти,
включват хидратна вар и магнезиев
карбонат.
Ефективността на алуминиевите
и железните коагуланти е резултат
от способността им да образуват
многозарядни полиядрени комплекси,
повишаващи адсорбционния капацитет. Природата на образуваните

комплекси може да се контролира от
рН на системата.
Когато металните коагуланти се
добавят към водата, алуминиевите
и железните йони хидролизират
бързо, но по неконтролиран начин,
образувайки серия от метални хидролизни комплекси. Ефективността
на бързото смесване, стойността
на pH и дозата на коагуланта определят кои видове хидролизат са найподходящи за пречистване на водите.
Значителен напредък се наблюдава при разработването на предварително хидролизирани неорганични
коагуланти, базирани както на алуминий, така и на желязо, целящи получаването на правилните видове
комплекси, независимо от условията
на процеса по време на третирането. Те включват алуминиев хлорохидрат, полиалуминиев хлорид, полиалуминиев сулфат хлорид, полиалуминиев силикат хлорид и форми на полиалуминиев хлорид с органични полимери. Железните форми включват
полиферитен сулфат и железни соли
с полимери. Предлагат се и полимеризирани алуминиево-железни смеси.
Основните предимства на предварително полимеризираните неорганични коагуланти са, че те могат да
действат ефективно в широк диапазон на рН и температура на пречистваните води. Те са по-малко чувствителни към ниски температури
на водата; с по-ниски дози се постигат целите на пречистване на водата и се получават по-малко количества химични остатъци (хлориди и
сулфати).
Предварително полимеризирани
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неорганични коагуланти се получават с различни базисни съотношения, базисни концентрации, начални
метални концентрации, време на
стареене и температура на стареене. Поради много специфичния характер на тези продукти, най-добрата формулировка за конкретна
вода е специфична за дадения случай
и трябва да бъде определена чрез
изследване на съответния поток.
Например някои полимери – естествени или синтетични, имат способността да дестабилизират или
усилват флокулацията във водния
поток.
Полимерите се предлагат в различни форми, включително разтвори,
прахове, гранули, емулсии и др.
Плътността на полимерния заряд
оказва влияние върху конфигурацията
в разтвора: за дадена молекулна маса
нарастващата плътност на заряда
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удължава полимерните вериги чрез
увеличаване на електростатичното
отблъскване между заредените единици, като по този начин повишава
вискозитета на полимерния разтвор.
Въпреки че коагулантите, базирани на споменатите вече химични
вещества, се използват за пречистване на питейни води, те са токсични за рибите и не могат да се
прилагат, когато ще има последващо изпускане на потока в открити
води. Съществуват обаче няколко
коагуланта, които са специално разработени за употреба в такива приложения. Тези продукти могат да се
използват безопасно, когато има
заустване в открит воден поток или
потенциал за това. В редица случаи
също се предпочита използването на
тези продукти дори при условия на
затворена циркулация на водата.

След като повърхностните заряди на частиците се неутрализират,
за да се агрегират образувалите се
микрофлокулни частици, често се
прибавят флокуланти. Съвременните синтетични флокуланти са широко разпространени в редица индустриални приложения. Тези продукти често се изготвят по спецификация, за да отговарят на редица
изисквания и да осигурят максимална икономическа ефективност на
процеса.
Един от проблемите със синтетичните полимери е свързан с потенциалната токсичност, която
обикновено произтича от остатъчните нереагирали мономери. Процентът на нереагирали мономери
обаче може да бъде контролиран по
време на процеса на пречистване,
като по този начин обикновено се
постига ниско съдържание на такива мономери в третираните води.

Флокулация
Това е процесът, при който коагулиралите частици се обединяват в
по-големи агрегати с помощта на
флокулант и се утаяват. Дълго време като флокуланти са използвани
естествени полимери. Предимствата на естествените полимери са, че
те практически не съдържат токсини, биоразградими са в околната среда и суровините се предлагат на
местно ниво. Въпреки това, използването на синтетични полимери е
по-широко разпространено. Те като
цяло са по-ефективни като флокуланти поради нивото на контрол, което е възможно по време на производството им.
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Типични флокуланти са въглеводородните съединения с дълги вериги.
Тези полимери се състоят от няколко повтарящи се единици и имат
молекулни тегла, вариращи от 5 до
20 милиона. Молекулните тегла на
флокулантите са значително по-високи от тези на коагулантите, които варират от 2000 до 200 000.
Молекулните тегла както на коагулантите, така и на флокулантите,
могат да бъдат контролирани и
модифицирани чрез изменение на
процесните променливи по време на
производството им. Също така, към
флокуланта могат да бъдат прикрепени множество различни функционални групи, които да му придадат
специфични свойства. Така продуктът може да бъде направен специално за конкретни приложения,
което е още едно от предимствата на синтетичните полимери. В зависимост от химичния им състав
флокулантите могат да бъдат неутрални, анионни или катионни.
В повечето случаи се използват
неутрални или анионни флокуланти.
Неутралните флокуланти са полимери с дълга верига от полиакриламиди, получени от акриламиден мономер. Повечето флокуланти са съполимери на акриламид и натриев акрилат. Акриламид-акрилатните кополимери са анионни поради наличието на отрицателно заредени карбоксилатни групи в полимера. Съотношението на натриев акрилат към
акриламид в полимера определя неговата анионност. По-голямо количество натриев акрилат води до
флокуланти с по-висок заряд.
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Фактори, повлияващи
процеса на коагулация и
флокулация
Ефективността на процеса на коагулация-флокулация зависи от много
променливи. Основните фактори, които оказват влияние върху този показател, могат да се разделят на
химични и физични. Химичен фактор
е влиянието на pH, чиято оптимална
стойност зависи не само от катиона, използващ се в качеството на
коагулант, но също така и от
съпътстващия го анион. Влиянието на
pH се отразява както върху степента на протичане на хидролизните
процеси на използвания коагулант,
така и върху хидролизата на колоидните примеси. Това означава, че оптималната стойност на pH се определя не само от условията на коагулация на съответните хидроксиди, но
зависи и от химичната природа на отстраняваните от водата примеси.
Повърхностният заряд също оказва съществено влияние върху процеса – по-високата плътност на
повърхностния заряд води до увеличаване на количеството на необходимия коагулант и химичното
съдържание на водата.
Нужно е стриктно следене на дозата коагулант, тъй като по-големи
количества от необходимите водят
до промяна в повърхностния заряд и
отблъскване между частиците. От
своя страна, химичният състав на
водата оказва влияние при избора на
вида на коагуланта, както и при определянето на дозата му. От важно
значение е наличието на йони като
Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+. Общото прави-

ло е, че колкото по-голяма е твърдостта на водата, толкова по-ниска е
дозата на използвания коагулант.
Физичните фактори, които влияят върху процесите на коагулация и
флокулация, са температурата,
продължителността и честотата
на разбъркване на течността. Влиянието на температурата е свързано също със скоростта на хидролизния процес на коагулантите и флокулантите, която, като при всяка химична реакция, намалява при ниски
температури.
Оптималният вид коагулант, дозировката му и pH се определят посредством т. нар. jar тест. Процедурата за тестване може да се извърши въз основа на голямо разнообразие от критерии, като приложимостта на всеки зависи от конкретните обстоятелства, тестваната
вода и процесите, използвани след
коагулацията.

Управление на утайките
В редица държави е в сила строго
законодателство по отношение на
управлението на утайките от процесите на коагулация и флокулация,
което да ограничи вредното им
въздействие върху околната среда.
Обикновено те се характеризират
със стойности на БПК (биохимична
потребност от кислород) в диапазона на стотици mg/l и на ХПК (химична потребност от кислород) в диапазона на хиляди mg/l. В повечето
случаи тези утайки изискват някаква форма на кондициониране преди
подлагането им на механично уплътняване и обезводняване.
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Оценка на индустриалните
вентилационни системи

И

та статия представяме подробно
някои от тези особености.

ндустриалната вентилация е
основният начин за управление на
вредни емисии като токсични изпарения и прахови частици в работното място. За да се гарантира правилното функциониране на тези вентилационни системи, е необходима
правилна поддръжка, а следователно
и честите проверки на изправността са нужни, за да се подсигури безопасността на служителите.
Съществуват няколко често срещани проблема при оценката на индустриални вентилационни системи,
които са от ключово значение. Това
са неспазването на цялостна оценка
на риска за здравето в изпълнението на процесите, за които системите се използват; рядкото вземане на
проби от въздуха в промишлените
предприятия, за да се определи ефективността на вентилационните
системи; непълното изследване на
тези проби; неподходящите критерии, използвани за определяне на адекватността на приложения контрол
на качеството на въздуха; както и
случаите, в които вентилационните
системи се проверяват, но все пак
не се извършва необходимият контрол на вредните емисии. В текуща-
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Цялостна оценка на риска
за здравето
Основният акцент при оценяването на риска за здравето е заплахата
от опасните вещества на работното място. Разглеждат се не само вещества, които са изрично обозначени като „опасни“, тъй като често
заплахи за здравето се създават и в
процеса на работа. За да бъде направена цялостна оценка, първо се определя вероятността за излагане на
опасни вещества и потенциалният
резултат от тяхното въздействие.
Необходима е информация за честотата и продължителността на процеса и потенциалът излагането на
вредно влияние да премине предварително определения допустим праг.
При извършването на такива оценки
отговорният персонал проверява
какъв би бил негативният ефект от
липсата на адекватна вентилация,
както и дали това би причинило здравни проблеми като загуба на слух, остри или хронични заболявания. Необходим е и количествен анализ на излагането на опасност на работниците.
За да се определят вероятните
пътища на експозиция, се взима пред-
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вид информация като например колко често и колко дълго персоналът
влиза в контакт с опасното вещество или вещества. На този етап
се идентифицират и оценяват потенциалните вредни субстанции,
които участват в работния процес,
и се установява начин за тяхното
управление или предотвратяване на
излагането.

Четири метода за
контрол на опасни
химикали
Всички опасни химикали могат да
се контролират чрез прилагане на
поне един от четири метода – замяна, елиминиране, минимизиране на
влиянието или технически контрол
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(изолация). Те се считат за най-ефективни, тъй като изцяло премахват
или занижават количеството на
опасното вещество, вместо само да
намаляват вредното му влияние
върху работниците. Те са също така
по-малко зависими от потребителя,
докато други начини за управление
могат да бъдат обект на човешка
грешка.
Замяната и елиминирането обикновено са най-евтини и водят до наймного положителни резултати, заради което са и най-предпочитани. На
второ място е минимизирането на
влиянието, а на трето – изолацията.
Изолацията е най-ефективна, когато
материалът, оборудването или процесът, който създава опасност за
здравето, се нуждае от едва минимална обработка. Във всички останали случаи вентилацията е следващият приложим технически контрол.

Смукателна и
нагнетателна вентилация
Чрез вентилация може да се управлява степента на излагане с извличане на замърсения въздух или подаването на свеж въздух, който да
премахне опасните вещества още
от източника или да ги разреди до
безопасно ниво. Двата подхода за
това са чрез локално улавяне и отвеждане извън помещението (смукателна вентилация) или чрез разреждане на концентрацията на замърсителите (нагнетателна вентилация).
При смукателната вентилация
въздухът около замърсяващия материал, процес или оборудване се засмуква и извежда от вентилационната камера с достатъчен дебит, който да гарантира, че потокът винаги попада във въздуховодите. Нагнетателната вентилация пък контролира опасностите за здравето, като
разрежда концентрацията им във
въздуха до безопасни нива чрез постоянно поддаване или изпускане на
свеж въздух в помещенията.
Локалната смукателна вентилация
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е предпочитаният метод, но инвестицията може да е по-голяма. Нагнетателната вентилация пък е по-ефективна, когато малки количества от
замърсителя се освобождават при
равни темпове; когато има достатъчно разстояние между работника и
източника, позволяващо разреждане
на въздуха до безопасно ниво; при
употребата само на материали с
ниска токсичност и запалимост; когато замърсителите не изискват
събиране или филтриране преди
въздухът да се изпусне в помещението; както и когато няма вероятност
замърсителят да причини корозия или
повреда на оборудването или да засегне здравето на останалите обитатели на предприятието.
За да се подсигури правилното
функциониране на вентилационните
системи, се въвеждат и следват
някои административни процедури
като планиране, обучение, практики
за безопасна работа, писмени политики и процедури и екологично/медицинско наблюдение.

изисквания. Ако качеството на въздуха не превишава граничната стойност на професионална експозиция
(OEL), то тогава вентилацията може
и да работи достатъчно ефективно,
за да контролира вредното въздействие от замърсителя. Тогава при
извършването на бъдещи проучвания
на вентилацията резултатите от
тях могат да се сравняват с пробата на въздуха. Ако пък според извършения тест въздухът превишава
граничната стойност на професионална експозиция въпреки работата
на вентилационна система, то следва да бъде извършена поддръжка или
други коригиращи действия. Ако резултатите от пробата са над прага, въпреки че се използва вентилационна система и е извършена поддръжка, тогава съответният специалист в предприятието трябва да
обмисли въвеждането на допълнителни системи за управление, например
въздухоподаващи средства за респираторна защита.

Вземане на проби от
въздуха

Инспекция на
вентилационните
системи

Основната причина за взимане на
проби от въздуха е за да се определи
сериозността на потенциалната
опасност. Това включва определяне
на концентрацията от веществото
във въздуха, която би причинила остра или хронична вреда на работниците. Друга основна причина за вземане на проби е да се определи дали
има нужда от инсталиране на вентилация и/или да се гарантира, че
вече пуснатата в експлоатация вентилационна система работи ефективно при контролирането на вредните вещества.
Вземането на проби от въздуха е
важно например при извършването на
общо вентилационно проучване в заводите. Това е така, тъй като в тези
случаи, ако резултатите от проучването се различават от спецификациите на производителя на вентилационното оборудване, много от служителите погрешно предполагат, че
системата не работи правилно. Това
може да доведе до извършването на
ненужна поддръжка с цел „поправяне“
на системата или непрекъснатото
отчитане, че системата не отговаря на стандартите.
В тези случаи вземането на проби може да потвърди ефективността на управлението на замърсителите, но не и дали работата на системата отговаря на проектните

При извършването на проучване на
вентилацията е ключово да се гарантира, че са следвани всички необходими стъпки за точно оценяване на системата. Първото такова проучване се извършва директно след монтажа на вентилацията. В тази фаза
целта на инспекцията е да определи
дали системата отговаря на критериите, заложени от производителя.
Ако тези изисквания не са изпълнени,
може да е необходима допълнителна
поддръжка или оценка.
Щом дадена система отговаря на
проектните си критерии, тя може
да бъде пусната в експлоатация и да
премине основната инспекция. Това
е възможно само ако по време на
тестването е извършена и проба на
въздуха в помещението. Проучването само на вентилацията не установява дали реалната опасност за
здравето се контролира успешно.
Ако резултатите от първоначалното проучване сочат, че вентилационната система не отговаря на критериите на производителя, но според
пробата на въздуха граничната стойност на професионална експозиция не
е превишена, то може да се сметне,
че системата успешно управлява
опасността за здравето. Тези резултати се приемат като достатъчни
и всички бъдещи периодични инспекции се сравняват с тях.
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осветление

Екологични аспекти
при поддръжката
на осветителни тела
Т

рансформацията, предизвикана от преминаването
към LED технологиите, изисква внимателна оценка кои
области биха могли да бъдат допълнително подобрени,
за да донесат ползи за клиентите, околната среда, и не
на последно място за засилване на конкурентоспособността на сектора. Проектирането на осветителните
тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение
за концепцията за кръгова икономика. Експлоатационните характеристики и техническото обслужване трябва
да бъдат балансирани с необходимостта от безопасност
на продуктите и ясно разпределение на отговорността
към различните страни, ангажирани с продукта по време на неговия жизнен цикъл.
Не всички осветителни тела могат да бъдат обслужвани поради естеството си (например осветителни
тела за медицински приложения, аварийно осветление).
Някои от тези, които могат да бъдат обслужвани обаче, включват LED модул, пусково устройство, лампа и
сензорен/мрежов приемопредавател.

Предимства на сервизирането за
осветителната индустрия
Сервизирането е свързано с възможността да се удължи техническият и икономическият жизнен цикъл на
продукта, след като бъде въведен в експлоатация. Тази
статия ще се съсредоточи върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия.
Услугите могат да включват следните дейности:
l Ремонт и профилактика на хардуерни компоненти или
софтуер, например замяна на счупен светодиоден модул
или актуализиране на софтуера на драйвера с цел отстраняване на грешка.
l Подмяна на (хардуерни) компоненти или софтуер за повисока ефективност, например монтаж на нов светодиоден модул с по-висока светлинна ефективност.
l Подмяна на (хардуерни) компоненти или софтуер за
различни спецификации, например монтаж на нов светодиоден модул с по-малък светлинен поток или по-висока
цветна температура (преконфигуриране в късен етап).
l Подмяна на (хардуерни) компоненти или софтуер за
добавяне на повече функционалност, например монтаж на
нова лампа с възможност за свързване или актуализация
на софтуера на драйвера с цел поддръжка на нов сензор.
l Увеличаване на функционалността на осветителя чрез
добавяне на нов компонент, например монтаж на сензор
за присъствие към щепсела за свързване.
Предполага се, че тези дейностите се изпълняват от
специалисти (монтажници, сервизни инженери, строителни мениджъри), а в някои случаи могат да бъдат изпълнявани от крайни потребители.
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Проектирането е ключов аспект, който позволява
реализирането на посочените по-горе услуги. Проектирането с цел сервизно обслужване трябва да гарантира,
че компонентите и софтуерът са заменяеми; с други
думи, за изпълнителя трябва да е осъществимо и практично да замени компонента или софтуера след пускането в експлоатация на осветителното тяло. Заменяемият компонент и софтуерът трябва да бъдат разпознаваеми, достъпни и заменяеми, без да повредят компонента или обслужваното осветително тяло.
Подобряването на функционалността на осветителните продукти осигурява множество предимства за
клиентите, околната среда и икономиката:
l Осветителните тела могат да бъдат ремонтирани и
да имат по-дълъг технически живот, като по този начин
се подобрява материалната ефективност на сектора и
се намаляват отпадъците.
l Осветителните тела могат да бъдат модернизирани, за да се подобри тяхната ефективност, което води
до по-големи икономии на енергия. Може да се монтира
по-ефективен светодиоден модул или да се добави сензор за присъствие към осветителя.
l Осветителните тела могат да бъдат „устойчиви на
бъдещето“ и да имат по-дълъг икономически живот. Благодарение на редовните обновления осветителните тела
остават най-съвременната инфраструктура и отговарят
на променящите се нужди на клиентите. Например щепселът позволява превръщането на инсталираните осветители в свързана осветителна система и избягва пълната подмяна на остарелите осветителни тела.
l Техническото обслужване на осветителни тела дават
възможност за създаване на нови бизнес модели и на нови
работни места. Възникват нови възможности за професионалисти, предлагащи мониторинг, поддръжка, анализи на данни и др.
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l Техническото обслужване на осветителни тела подо-

брява връзката на производителите до техните клиенти и им позволява да предлагат продукти и услуги, отговарящи на различни изисквания.
Чрез подобряване на сервизирането осветителната
индустрия може да допринесе конкретно за прилагането на програмата на ЕС за кръгова икономика.

Кръгова икономика
Кръговата икономика цели да отдели икономическия
растеж от използването на ресурсите, като ги разходва по-ефективно. Продуктите са проектирани и изградени като част от верига на стойността, в която те
се използват толкова дълго, колкото е възможно, след
което в зависимост от характеристиките им те могат да бъдат повторно използвани, обновени, модернизирани или рециклирани. В модела на кръговата икономика се очаква по-ефективното използване на продуктите, компонентите и материалите да доведе до по-голямо реализиране на стойност както чрез спестяване на
разходи, така и чрез възникване на нови пазари или развитие на съществуващи. Същевременно се очаква да се
постигнат значителни ползи за околната среда, като се
намали използването на ресурси, включително и на енергия, и се минимизира образуването и депонирането на
отпадъци.
През декември 2015 г. Европейската комисия създаде
политическа и регулаторна рамка в подкрепа на „кръгови“
продукти, услуги и бизнес модели. Т. нар. европейски пакет от мерки за кръгова икономика включва план за действие, който инициира законодателни механизми в редица области. Тези мерки биха могли да имат голямо въздействие върху осветителната индустрия и, ако се управляват добре чрез политики за пазарно развитие, биха могли
да предложат възможности за растеж на сектора. Политическата инициатива е резултат от признатия потенциал на кръговите бизнес модели. През 2015 г. бе публикуван доклад, който прогнозира, че приемането на принципите на кръговата икономика ще бъде от полза за Европа
на екологично равнище и ще генерира нетни икономически доходи от 1,8 трилиона евро до 2030 г.
Моделът на кръговата икономика обикновено се описва чрез четири концентрични цикъла. Вътрешните кръгове описват дейности и процеси с висока стойност и се
придвижват към външните кръгове. Остатъчната стойност се извлича, докато продуктът бъде рециклиран.
Четирите кръга са: 1. Услуги - дейности, насочени към
удължаване на техническата и икономическа експлоатация на продуктите. 2. Подновяване - ремонт на продуктите в края на жизнения им цикъл с цел да бъдат продавани отново. 3. Многократна употреба на компоненти
- възстановяване на ценни компоненти от продукта с
цел повторна продажба или използване в други продукти. 4. Рециклиране - рециклиране на материали с цел
връщането им в икономиката.

правила и норми се разпределят правилно при различните страни, които ще се ангажират с продукта по време
на неговия жизнен цикъл.
Осветителният сектор има богат опит при проектирането и безопасното заменяне на компоненти в
периода преди LED. На основата на тези добри практики
може да управлява и преходът към съвременни осветители, които могат да бъдат модернизирани с набор от
различни компоненти. В тази връзка е от съществено
значение ясно да се съобщават техническите спецификации на осветителните тела и техните компоненти,
както и условията, при които те могат да бъдат експлоатирани.
Техническото обслужване на осветителните тела е
тясно свързано с компонентите, като най-важните са:
светодиоден модул; пусково устройство; лампа и сензорен/мрежов приемопредавател.
Характеристиките на компонентите могат да се
комбинират, за да се обменя информация за обслужването на осветителните тела. Това включва различни аспекти на експлоатационна съвместимост, включително
лесна заменяемост на компоненти, свързаност и програмируемост. Осветлението е свързано, ако има цифрова,
двупосочна връзка за данни (жична или безжична) към
система извън осветителното тяло, която може да се
използва при нормална работа. Тази връзка може например да се използва за добавяне на сензор към осветителното тяло или за взаимодействие с външна мрежа за
данни, например Zigbee, Wi-Fi, DALI, PoE, Bluetooth, 3/4G.
От друга страна, програмируемият осветител разполага със средство за изтегляне на софтуер за поне един
компонент, например, чрез DALI, NFC, Wi-Fi, Zigbee,
Ethernet, PLC.

Проектиране на функции за безопасност
в сервизни осветителни тела
Както като новите осветителни тела, предлагани
на пазара, така и обслужваните стари осветителни тела
трябва да бъдат безопасни за клиента и сервизния специалист. Този аспект следва да се вземе предвид при
определяне на степента, до която даден продукт може
да бъде обслужван и от кого. Правната рамка, регулираща безопасността на продуктите и гаранционните срокове, също следва да бъде преразгледана, за да се гарантира, че отговорността и спазването на приложимите
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Íîâè çàõðàíâàùè àäàïòåðè îò
XP Power îñèãóðÿâàò 2x MOPP
(Means of Patient Protection)

XP Power îáÿâè äîïúëíåíèÿ êúì ñâîèòå ACM ñåðèè
îò wall mount AC/DC çàõðàíâàùè àäàïòåðè ñ åäèí èçõîä. Íîâèòå 12 W ACM12, 24 W ACM24 è 36 W ACM36
ìîäåëè, îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿ íà ïîñëåäíèòå ñòàíäàðòè çà ñèãóðíîñò è åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò, íåîáõîäèìè ïðè ïðèëîæåíèÿ â èíäóñòðèÿòà è çäðàâåîïàçâàíåòî. Ñ ìàêñèìàëíà êîíñóìàöèÿ íà ïðàçåí õîä îò 75
mW, ACM ñåðèèòå îòãîâàðÿò íà ïîñëåäíèÿ Level VI
ñòàíäàðò çà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò íà ïðîäóêòè,
ïðåäëàãàíè íà US ïàçàðà. Ñúùî òàêà, èçäåëèÿòà îòãîâàðÿò íà ñúîòâåòíèòå ñïåöèôèêàöèè íà EU Code
of Conduct (CoC) Tier 2 çà ïðîäóêòè, ïðåäëàãàíè â Åâðîïà. Ïðåäëàãàíèòå îò ACM ñåðèèòå âèñîê ÊÏÄ è íèñêî
íèâî íà êîíñóìèðàíà ìîùíîñò áåç òîâàð, îáåçïå÷àâàò ìèíèìàëíè åêñïëîàòàöèîííè ðàçõîäè íà ðàáîòåùàòà ñ òÿõ àïàðàòóðà.
ACM ñåðèèòå ñå îòëè÷àâàò ñ âèñîêà ñòåïåí íà èçîëàöèÿ - 4 kVAC, òèïè÷íà
ñòîéíîñò íà òîêà íà óòå÷êà 30 uA, êàêòî è ñ òîâà, ÷å ïîäñèãóðÿâàò 2 means
of patient protection (MOPP), ñïîðåä èçèñêâàíèÿòà íà IEC 60601-1 çà ïðèëîæåíèÿ
â çäðàâåîïàçâàíåòî, âêëþ÷èòåëíî â ìåäèöèíñêà àïàðàòóðà çà ñëåäåíå ñúñòîÿíèåòî íà ïàöèåíòè. Ðàáîòàòà ñ 90  264 VAC îáõâàò íà âõîäíîòî íàïðåæåíèå
è âúçìîæíîñòòà çà ñâúðçâàíå êúì ìðåæàòà ïîñðåäñòâîì èçáîð îò ïåò ðàçëè÷íè ñòàíäàðòà ùåïñåëè, ïðàâÿò ACM ñåðèèòå ïðèëîæèìè çà ïîëçâàíå íàâñÿêúäå
ïî ñâåòà. Èçõîäíàòà ñòîéíîñò íà íàïðåæåíèåòî ïîêðèâà âñè÷êè ïîïóëÿðíè íîìèíàëíè ñòîéíîñòè îò 9 äî 48 VDC, â çàâèñèìîñò îò ìîäåëà. Èçõîäíîòî íàïðåæåíèå ñå ïîäâåæäà êúì àïàðàòóðèòå ïîñðåäñòâîì ñòàíäàðòåí jack plug ñúåäèíèòåë. Ñòàíäàðòíèÿò öâÿò íà èçäåëèÿòà å ÷åðåí, íî ìîãàò äà áúäàò ïðîèçâåäåíè è â áÿëî (ïðè òàçè îïöèÿ èìà ìèíèìàëíî êîëè÷åñòâî çà ïîðú÷êà).
Òèïè÷íèòå ïðèëîæåíèÿ íà ACM ñåðèèòå âêëþ÷âàò èçäåëèÿ çà ìåäèöèíàòà,
çà êîçìåòè÷íà òåðàïèÿ, òåñòîâà è èçìåðâàòåëíà àïàðàòóðà, ìîáèëíè êîìóíèêàöèè è ñèñòåìè çà ñëåäåíå ïàðàìåòðèòå íà îêîëíàòà ñðåäà. ACM12, 24 è
36 ñà äîïúëíåíèå êúì âå÷å ïðåäëàãàíèòå 6W è 18W ìîäåëè.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ
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