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накратко
Siemens Wind Energy Generation вече е част от Flender
От началото на септември т. г. Siemens Wind Energy Generation (WG) e
част от Flender, която е изцяло собственост на Siemens, съобщиха за сп.
Инженеринг Ревю от фирма Ауто Профи-Н, представител на Flender за България. Така Flender подсилва позицията си на пазара за редуктори за ветрогенератори и добавя допълнителна електротехническа експертиза за генераторите за вятърната индустрия. Двете компании са част от портфолиото на Siemens, с около 8500 служители и годишен оборот от близо 2 млрд.
евро.
„С интеграцията на WG във Flender ние укрепваме бизнеса си с компоненти
на вятърни турбини и създаваме солидна основа за планираното публично
предлагане на акции на Flender. С предвидено за 2021 г. листване на борсата
възнамеряваме да дадем на Flender независимост и гъвкавост, от които се
нуждае компанията, за да разшири лидерството си на пазара на стационарните задвижващи технологии“, коментира Хорст Кайзер, отговарящ за бизнес дейността на компаниите на Siemens.
„Flender е водещ доставчик на решения за механично задвижване като
редуктори и съединители, докато WG може да се похвали с високо ниво на
технически опит в компонентите на електрическото задвижване, като генератори за вятърната индустрия. Вече работим заедно по хибриден силов
агрегат, който обещава потенциал за растеж във вятърната енергетика. В
резултат на това ще можем да отговорим на нарастващото търсене от
страна на производителите на вятърни турбини“, допълни Андреас Еверц,
изпълнителен директор на Flender.

Schneider Electric внедрява коботи UR5 на Universal Robots в завода си в Пловдив
Schneider Electric внедри в умната си фабрика в Пловдив два колаборативни
робота UR5 на Universal Robots, съобщиха от Солтех, официален представител на Universal Robots за България. Възвръщаемостта на инвестицията в
роботизираните ръце се изчислява на около 24 месеца.
Предоставените от Солтех UR5 коботи са програмирани да взимат електрически прекъсвачи от производствената линия и да ги поставят в кутия.
След като кутията се напълни, UR5 вземат и поставят нова. Процесът
продължава, докато количката се напълни с 10 кутии. Когато партидата е
завършена, роботът предупреждава оператора за необходимостта от смяна. Роботите са свързани към системата за автоматизация на производствената линия и следват процеси като аварийни ситуации, запълнена транспортна лента, процеси за смяна, както и ръчни команди от оператора за
спиране на работата и активиране на безопасен режим. Процесът на зареждане, който се изпълнява изцяло от UR5, също е много прост и добре автоматизиран.
„Коботите се използват за извършването на неергономични, повтарящи
се, скучни ежедневни задачи. Това позволява на операторите да бъдат пофокусирани върху качеството на продуктите и производителността на
машините. Избрахме коботите на Universal Robots заради конкурентната им
цена, лесната инсталация, програмиране, използване и промяна на задачите,
както и надеждната им поддръжка“, сподели Антоний Петров, инженер автоматизация в Schneider Electric.
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накратко
Microchip пусна безплатен комплект за разработка на GUI под Linux
Microchip представи безплатен набор от инструменти за разработка на
графични потребителски интерфейси за 32-битови микропроцесори, работещи под Linux. Развойният комплект е насочен към широк спектър от приложения в индустриалната и сградната автоматизация, медицинската електроника и автомобилните графични дисплеи.
Ensemble Graphics Toolkit от Microchip е безплатен C++ инструментариум с
отворен код, ориентиран към сериите SAMA5 и SAM9 микропроцесори, базирани на Arm Cortex-A5 и ARM926EJ-S. Развойният комплект е оптимизиран за
32-битовите микропроцесори на Microchip с операционна система Linux, като
поддържа хардуерно ускорение, включително чрез графични контролери и видео
декодери, при XGA разделителна способност. Оптимизираният програмен код
позволява по-малко потребление на памет и намалява цялостните разходи за
проектиране. Подобрената ефективност спрямо други графични решения,
които разчитат на ядра с по-висока производителност и 3D графично ускорение, позволява създаването на многофункционални графични интерфейси за
енергийно ефективните микропроцесори на Microchip. В допълнение Ensemble
Graphics Toolkit и Linux могат да бъдат оптимизирани за бърз пълен (студен)
хардуерен рестарт – с време под 3 s, препоръчително за приложения като
системи за управление на автомобилни арматурни табла.

ТУ-София откри нова лаборатория по вградени системи за управление
На 20 октомври т. г. Факултет по Автоматика, Технически университетСофия (ТУ-София), откри нова факултетна лаборатория в зала 2120Б. В лабораторията ще се обучават магистри от най-новата специалност на факултета „Вградени системи за управление“. В нея студентите ще усвояват базови знания по принципите и методите на автоматизираното управление,
които ще се имплементират във вградените системи за управление. Лабораторията е обновена и оборудвана с помощта на Костал Софиясофт България
– една от водещите фирми в разработването и производството на електроника и електромеханични компоненти за автомобилната индустрия.
Лабораторията е с капацитет 18 места за лекции и семинарни упражнения и 9 лабораторни места, оборудвани с компютри и комплекти за разработване на вградени системи за управление. Тя беше открита от ректора на
ТУ-София проф. дн инж. Иван Кралов. Официални гости на събитието бяха
Красимир Паскалев, управител на Костал Софиясофт България, зам.-ректори,
декани, преподаватели и студенти от ТУ-София.

Компания за медицинска техника строи завод за 20 млн. лв. в Пловдив
Компанията за медицинска техника BTL Industries Bulgaria (BTL) ще построи
високотехнологичен завод за производство на електронна медицинска апаратура в Пловдив. Инвестицията е в размер на 20 млн. лв., като в завода се
очаква да бъдат разкрити 200 нови работни места, съобщиха от община
Пловдив. BTL получи сертификат за инвестиция клас А през 2019 г., а заводът
ще бъде построен на територията на сградите на бившата фабрика Пулпудева до края на 2021 г. Изпълнителният директор на BTL Георги Петков обяви
че двете най-нови производствени линии на компанията ще осигурят респираторни маски от най-висок клас и вентилатори за обдишване – апаратура,
необходима в борбата с коронавирус пандемията. Община Пловдив ще инвестира 600 000 лв. в изграждането на пътна инфраструктура до новите
производствени мощности на BTL.
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накратко
20% ръст на бизнеса на българските компании във високотехнологичния сектор
Средно с 20% на годишна база е ръстът на бизнеса на българските компании във високотехнологичния сектор. Това обяви Илия Кръстев, председател
на УС на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), на
годишната конференция на организацията в Бургас. „Очакванията ни са тази
тенденция да се запази. Наше вътрешно допитване показа, че над 70% от
компаниите имат положителни нагласи за 2021 г. и привличат нови клиенти.
Така ние можем да помогнем за възстановяването на българската икономика,
като компенсираме изоставането в други сектори“, коментира Илия Кръстев.
Над 200 представители на индустрията, държавната администрация и
местната власт участваха в конференцията в Бургас, на която беше обсъдено отражението на коронавирус пандемията върху секторите с висока добавена стойност, както и каква трябва да бъде програмата на национално ниво
за създаването на по-благоприятна среда за развитието на сектора. Кметът
на Бургас Димитър Николов обяви, че до края на годината в града ще се премести още една компания от високотехнологичния сектор, която ще отвори
офис и ще сформира свой екип.

Аурубис подкрепя фонд за инвестиции в стартиращи компании
Медодобивната компания Аурубис България е най-новият корпоративен
партньор на фонда Innovation Starter, който насочва инвеститорски капитал
към стартиращи компании. Сумата по договора не е обявена, а досега
Innovation Starter е успял да осигури подкрепа за проекти на ниво идеи в размер
на 3 млн. евро, като инвестициите са планирани за 5 години напред. За една
година парите, насочени от агенцията към нови проекти, са се увеличили три
пъти. От меморандума, подписан от двете компании, става ясно, че средствата, идващи от Аурубис, ще бъдат използвани за подпомагане на компании, работещи в сферата на кръговата икономика. „С осигуряването на още
един партньор ще можем да увеличим средната сума, която влиза в компаниите от страна на Innovation Starter“, коментираха от фонда.

Турска компания инвестира 25 млн. евро у нас
Турската компания Шишеджам планира да инвестира 25 млн. евро в България, като новата инвестиция е за производство на чаши и други стъклени
изделия със специално покритие, което ограничава разпространението на
коронавируса. Новото производство ще стартира в заводите на компанията в Турция и България, като у нас фабриката на фирмата е в Търговище.
Плановете за инвестицията бяха оповестени след среща на изпълнителните
директори на компанията с министъра на икономиката Лъчезар Борисов.
От компанията съобщиха, че след началото на масовото производство
новите стъклени изделия ще бъдат доставяни безплатно на болниците в
България. Производството на тези изделия все още не е сертифицирано в ЕС,
като засега има сертификат и разрешение за производство от две турски
лаборатории. Съдействието на българската страна за получаване на европейски сертификат беше една от темите на срещата с министър Борисов.
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Реализирането на концепцията
за кръгова икономика е основен
приоритет за нас
Теодора Младенова, управител на Теда-ММ,
пред сп. Инженеринг ревю
Представете накратко компанията на читателите на сп. Инженеринг ревю. Какви технологии
и оборудване прилагате в производството си?
Основната ни дейност е производство на пластмасови опаковки за хранително-вкусовата промишленост. Фирмата е на
пазара от 30 години и е утвърден производител на европейския пазар. Основните технологии, с които работим, са екструдиране и термоформоване на полипропилен и полиетилен
терафталат. Това са двете основни суровини, които се използват в хранително-вкусовата промишленост, те отговарят
изцяло на изискванията за контакт с храни, 100% рециклируеми са и в тях могат да се влагат рециклирани суровини, които отговарят на съответните изисквания. Компанията разполага с две производствени бази, в Ботевград и Благоевград,
както и със складови площи, необходими за оптималното задоволяване на нуждите на нашите клиенти.

Как гарантирате качеството и съответствието с хигиенните изисквания по отношение на
опаковките за еднократна употреба, предназначени за хранителни продукти?
Теда-ММ е една от първите български компании, която още
2003 г. внедрява добри производствени практики за опаковки,
предназначени за контакт с храна, както и ISO 9001. От 3
години имаме внедрена система BRC (British Retail Consortium).
Това е глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали, признат от GFSI (Global Food Safety Initiative). GFSI е частна организация, която има за цел да подсигури безопасността при производството на храни и техните опаковки. ТедаММ е единствената българска компания за производство на
пластмасови опаковки, която притежава този сертификат.

В глобален мащаб се наблюдава силна тенденция към ограничаване на употребата на пластмаса и опаковки. Какъв е подходът ви за постигането на устойчивост и реализирането
на концепцията за кръгова икономика?
За потребителите трябва да станат ясни няколко неща.
Първо, за производството и опаковането на храна са много
важни запазването на свежестта и оптималният срок на годност, така че тя да е безопасна за потребителите, а и също
много важно e да не се похабява и изхвърля. В световен мащаб
унищожаването на хранителни отпадъци е много по-скъпо от
рециклирането на пластмасови опаковки. Второто важно нещо
е, че от гледна точка на енергиен ресурс, разходи за рециклиране, оптимален транспорт на опакованите продукти, както и
вредни емисии, пластмасата е най-подходящата суровина за
масово еднократно опаковане на храна, с най-добри показатели
в гореизброените параметри в сравнение с други материали,
като хартия, стъкло или алуминий. По темата могат да бъдат
открити много материали в мрежата. Има и още един много
важен аспект с оглед на събитията от последните 9 месеца и
ситуацията в света - става ясно, че опаковките са неизменна
част от нашето ежедневие с цел запазване на нашето здраве.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2020

Теда-ММ има разработена стратегия за постигане на устойчивост и реализиране на концепцията за кръгова икономика. Тя включва: избягване на свръхопаковане и оптимизиране
на теглото на всяка една опаковка с цел намаляване на използваните ресурси; използване на енергия от ВЕИ (слънчева енергия) за нашето производство; прилагане на най-съвременните
методи за биоразградимост на пластмасата и то само в случаите, когато тя попадне в природата, а не бъде рециклирана; използване на рециклиран и 100% рециклируем материал,
което е наш основен приоритет.

В условията на безпрецедентната ситуация, в
която се намира светът, много компании от опаковъчната индустрия насочиха дейността си към
производството на лични предпазни средства. По
какъв начин се адаптирахте към кризата?
Въпреки създалата се ситуация основната насоченост на
нашия асортимент не се промени и продължаваме да работим
основно в нашата област - хранително-вкусова промишленост.
Естествено и ние предлагаме предпазни шлемове на нашите
клиенти, тъй като разполагаме със суровината и мощностите за производство на такъв тип продукти. Тук отново сме
приложили нашата концепция за прилагане на кръговата икономика, като за разлика от други сходни продукти, всички
компоненти на нашия шлем са изработени от 1 вид материал
(полиетилен терафталат), което позволява лесното му рециклиране, прави го лек и удобен за носене.
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накратко
Италианският бизнес у нас създава 10% от БВП
Италианските компании, работещи в България, създават 10% от БВП на
страната, като за тях работят над 25 000 човека, а годишният им оборот
е 5,5 млрд. лева. Това са резултатите, обявени от Конфиндустрия България,
сдружението на италианските предприемачи у нас, което отбелязва 20 години дейност в България.
„За нас, италианските предприемачи, опитът, натрупан в България през
тези 20 години живот на нашата асоциация, е ценен, защото заедно успяхме
да изградим общност, която работи успешно за икономиката на страната,
която ни е приела като инвеститори“, коментира Мария Луиза Мерони, председател на Конфиндустрия България. През октомври Конфиндустрия България
организира бизнес форум „България – Италия: Добри практики в динамична
среда“ и икономическия форум „Рестартиране – ново начало“, за да отбележи
юбилея и да спомогне за по-доброто развитие на италианските компании у
нас. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) награди с почетен
диплом Мария Луиза Мерони за дългогодишно коректно и ефективно сътрудничество, за приноса на Конфиндустрия за разширяване на българо-италианските бизнес отношения, за активна дейност както в областта на търговията и икономиката, така и в индустриалните отношения.

Германска технологична компания отваря център в София
Най-голямата независима организация, разработваща решения с отворен
код – SUSE, обяви, че ще отвори нов инженерен и иновационен център в България. Според плановете на компанията, центърът трябва да заработи в следващите 6 месеца, а в рамките на 3 години трябва да се разрасне и да привлече „стотици висококвалифицирани специалисти“, коментираха от SUSE. Хъбът
в София ще е стратегически център за иновации, инженерни решения и сътрудничество в разработката на решения с отворен код.
„Този нов хъб за иновации и технологии ще е важна част от стратегията
ни за ускорен растеж с цел да предостави на клиентите ни най-добрите в класа
си технологични решения чрез разширяване на глобалното ни присъствие и
иновации“, коментира главният изпълнителен директор на SUSE Мелиса Ди
Донато. „В SUSE ние гледаме на България, като локация, която прекрасно се
вписва в нашата култура за многообразие, прозрачност и уважение в комуникацията между колеги, клиенти, партньори и общността на специалисти,
работещи в сферата на решения с отворен код“, допълни Иво Тотев, главен
продуктов и маркетинг директор на SUSE, който пряко съблюдава стартирането на проекта.

Стартира проект за повишаване на инженерно-техническата квалификация
Четири университета и четири търговско-промишлени палати стартираха проект за повишаване на инженерно-техническата квалификация на работещите в индустрията в България, Гърция, Полша и Сърбия. Целта е работниците да усвоят знанията и уменията, необходими за трансформирането
на производствения сектор, наложено от изискванията на Индустрия 4.0.
Инициативата се провежда по програма Еразъм+ на ЕС. Проектът е насочен
основно към техници и инженери, работещи в сектора на машиностроенето
и мехатрониката, както и към компании от този сектор.
Обученията включват провеждане на уебинар за методите и техниките
на активно учене, създаване на платформа за активно учене, утвърждаване
на учебен план за повишаване на квалификацията на участниците в програмата и 14 отделни курса за подобряване на знанията и уменията.
Координатор на проекта е Технически университет (ТУ)-Габрово, а партньори са Клъстер Тракия икономическа зона, Търговско-промишлена палата
(ТПП)-Габрово, Международен гръцки университет, ТУ-Гданск, ТПП-Гданск, Нишки университет и ТПП-Сърбия. Срокът на програмата е до 31 август 2021 г.

4,9% ръст на световния пазар на електронни компоненти
С 4,9% до 36,2 млрд. щатски долара е нараснал световният пазар на електронни компоненти през август т. г. в сравнение със същия месец през 2019
г., съобщи Асоциацията на полупроводниковата индустрия в САЩ (SIA). През
август 2019 г. продажбите в глобален мащаб са достигнали 34,5 млрд. щатски долара. Ръст има и в сравнение с юли т. г., когато продажбите са били за
35 млрд. щатски долара, т.е. увеличението е с 3,6%. „С увеличението на световните продажби на полупродовникови компоненти на годишна база през
август записваме седми пореден месец с ръст. Това демонстрира, че до момента пазарът не се е повлиял отрицателно от пандемията от коронавирус,
но определено има несигурност в прогнозите за следващите месеци“, коментира Джон Нойфър, президент и главен изпълнителен директор на SIA.
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Хидравликата от Джебел
има 40-годишна история и
достойно място в Европа
Инж. Кяшиф Кяшиф, управител на Kyashif
Инж. Кяшиф, как се приема марката Kyashif на
международните пазари?
Днес фирма Kyashif е съвременно, модерно предприятие с четиридесетгодишна история за производство на хидравлични
цилиндри на много високо ниво. Често клиентите от западноевропейски и световни фирми идват на място да видят условията за производство, за да купят цилиндри от Kyashif или
от България. Откровено ще кажа, че като видят технологиите и условията за производство, възкликват, че в Европа няма
такава фирма. Затова сега сме фактор в Европа.

Джебел бе известен с уникалните си тютюни.
Сега отваряте завод за уникални хидравлични
цилиндри. Как се постигна това преобразяване на поминъка?
Всичко това стана с много упорит труд. В началото правихме детайли за "Пневматика" - Кърджали, а от 1983 г. произвеждаме завършено изделие цилиндри. Във времето на социализма съществуваше Съветът за икономическа взаимопомощ,
чрез който си осигурявахме пазари. Работехме за Съветския
съюз. Клиент в страната ни бе Балканкар, водещ производител в света на кари. С разпадането на съветския блок и СИВ
в края на 1989 г. условията за производство и пазарите се
промениха изцяло. През 1993 г. ние се отделихме от "Пневматика" - Кърджали като самостоятелна фирма. Изживяхме
много тежки времена, защото всички пазари изведнъж се разпаднаха. Започнахме да търсим нови клиенти. Междувременно направихме решителна стъпка - извършихме работническо-мениджърска приватизация през 1996 г. Липсата на пазари
и на средства за заплати ни активизираха и затова започнахме да търсим клиенти в Европа. Аз лично участвах в много
бизнес събития първото ни участие бе на колективен щанд
на панаира в Дюселдорф през 2000 г. Сега вече се представяме
със собствени щандове, включително и в САЩ. Помня датата
19 май 2001 г., Денят на Джебел, когато натоварихме първия
TIR хидравлични цилиндри за износ за Нидерландия.

Как оцеляхте в години на многобройни кризи?
Как се справяте сега?
В момента фирма Kyashif отчита ръст на продажбите
спрямо миналата година. Аз съм сигурен, че няма машиностроителна фирма, която може да се похвали с подобно постижение. За деветте изминали месеца сме произвели повече от
миналата година, докато други фирми бележат спад, извършват съкращения на персонала. Ние не само не съкращаваме, но и приемаме работници. Най-важното - в момента инвестираме в нов завод за цилиндри за 15 млн. евро, с който заводите на фирма Kyashif стават три.

работник влиза в столовата, хапва първо, второ, трето и
излиза. Готова е и предстои да бъде открита кафе-сладкарница със зимна градина. Осигуряваме и безплатен транспорт,
защото Джебел е с малки резерви на работна ръка. Ще посоча,
че нашите работници и служители ползват безплатна медицинска помощ. Имаме назначен лекар. Няма фирма в България,
която да има лекар на разположение на персонала си. Преди
всяко предприятие имаше здравна служба, но сега всичко е
толкова променено. Нормативно нямаш право да назначаваш
лекар.

Ценят ли се у нас българските инвеститори?
Тук е мястото да кажа, че все още в България родните инвеститори не получават заслуженото признание. Какво се получава идва инвеститор от Турция, Гърция или Великобритания например, за да разкрие ново производство, и той е на
почит. Родните инвеститори за съжаление не се ползват с
признание. Получава се парадокс - този, който идва да инвестира от чужбина в България, плаща само заплати. Печалбата
се реинвестира или се връща обратно зад граница. А ние българските инвеститори не изнасяме печалбата. Тя остава тук.
Затова е редно предприемачите от България да се ползват с
по-високо уважение. Трябва да се стимулират вътрешните
инвеститори.

Провеждате социална политика по европейски
стандарти. Това привлича ли квалифицирани
специалисти във фирмата?
Средната работна заплата доближава 1000 евро. За разлика
от нас обаче, в Европа няма безплатна храна. При нас всеки
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Технологии за
UV дезинфекция
в индустрията
К

ачеството на въздуха, който
дишаме, водата, която пием, и чистотата на повърхностите са изключително важни за нашето здраве и
тонус. Дезинфекция на въздуха може
да се извърши чрез вентилация (отстраняване на частици, пренасящи
инфекции), високоефективна филтрация на прахови частици (HEPA – за
улавяне на патогени, които могат да
бъдат вдишани) и ултравиолетово
бактерицидно облъчване (UVGI –
Ultraviolet germicidal irradiation).
Тъй като при дезинфекцията с ултравиолетово облъчване не се прилагат разтвори, от които могат да
останат следи, както при останалите методи, тя може да се използва
като високоефективно решение за
осигуряване на ефикасно почистване
на оборудването и инструментите,
при което отсъства елементът на
пропуск поради небрежност или човешка грешка, присъщ за почистването с ръчни средства.

Приложения на UVGI
Ултравиолетовото бактерицидно облъчване е метод за дезинфекция, при който се използва ултравиолетова светлина с малка дължина
на вълната (UVC светлина), която
елиминира микроорганизмите, като
уврежда дезоксирибонуклеиновата
киселина в клетките им, обезврежда ги и защитава здравето на хората. UVGI дезинфекцията намира приложение в хранително-вкусовата
промишленост, за пречистване на
храни, въздух, вода и повърхности,
обеззаразяване на пространства с
интензивно ползване като работни
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и промишлени помещения.
Ултравиолетовото облъчване е
незаменимо средство за поддържане на нужните санитарно-хигиенни
условия в хранително-вкусовата
промишленост – производството
на млечни продукти, в мандри или
зали за зреене, също така производство на хляб и тестени изделия,
колбаси и месни продукти и т.н. В
производствените съоръжения с
UVC модули най-често се облъчват
въздух и повърхности. Обработват
се линии и материали за опаковане
и пълнене на хранителни изделия,
преди продуктът да попадне в контакт с тях. Безупречната стерилност на тези материали не трябва
да дава никакъв повод за съмнение,
а третирането с химически препарати е недопустимо. Следователно
все по-често производителите залагат на UV система, за да бъдат

удовлетворени изискванията за високо качество и спазен стриктен
контрол на продукцията, а също и
за удължаване на срока на годност.

Характеристики на UVC
лъчението
Естествената UVC светлина достига до земната повърхност в много ограничени количества, тъй като
озоновият слой на атмосферата
блокира тези лъчи. Устройствата
за дезинфекция чрез UVGI могат да
генерират достатъчно силна UVC
светлина и чрез циркулационна система да облъчват въздуха или водата, като по този начин направят
средата негостоприемна за микроорганизми като бактерии, вируси,
плесени и други. UVGI може да бъде
съчетана със система за филтриране и други хигиенно-санитарни мерки.
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Спектралният диапазон на UV
светлината по дефиниция е този,
обхващащ дължина на вълната между 100 и 400 nm, и е невидим за човешкото око. UV спектърът се разделя на три групи според дължината
на вълната UVA (дълги вълни) от 315
до 400 nm; UVB (средна дължина на
вълната) от 280 до 315 nm; UVC
(къси вълни) от 100 до 280 nm.
Силният бактерициден ефект се
постига чрез облъчване с UVC светлина. Тъй като прякото излагане
може да причини раздразнение на
кожата и конюнктивит, бактерицидната система се проектира така, че
да не позволява директната експозиция на части на тялото на UVC
светлина, за да се избегнат нежелани ефекти.
UVC лъчите се поглъщат в голяма степен от повечето материали,
а обикновеното плоско стъкло дори
напълно абсорбира лъчите от тази
част на спектъра, което прави избягването на пряко излагане сравнително лесно постижимо. Изключения
от тези материали са кварцът и
PTFE (политетрафлуоретилен). Освен това UVC се поглъща предимно
от мъртвата тъкан на кожата и не
може да проникне до зеницата на
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окото, но въпреки това би могла да
предизвика конюнктивит.

Генериране на
UVC светлина и видове
източници
Най-ефективният източник на
UVC лъчение е живачната лампа с
ниско налягане. Както е известно,
живачната лампа е вид газоразрядна лампа, която използва електрическа дъга в среда на живачни пари.
В резултат на газовия разряд, т.е.
протичането на електрически ток
през разреден газ, се образува газоразрядна плазма и се генерира светлина. При прилагане на електрично
поле атомите на газа се възбуждат
и изпускат видима или ултравиолетова светлина, като се излъчват характерните за дадения химичен елемент линейни спектри. При живачната лампа с ниско налягане средно
около 35% от мощността на захранването се преобразуват в UVC лъчение. Съгласно приетите стандарти
UVC дезинфекция се извършва с облъчване с дължина на вълната от
254 nm. Това е диапазонът, към който ДНК структурата на микроорганизмите е най-чувствителна и
при който се осигурява 85% от мак-
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сималния бактерициден ефект. Дозата облъчване, която е нужна, за да
се разруши даден вид микроорганизъм се нарича LD90, т.е. това е
дозата, при която ДНК на микроорганизмите се променя, прекъсва се
клетъчното делене и се предотвратява разпространението.
При взаимодействието с кислорода във въздуха вълни с дължина под
240 nm образуват озон (O3). Озонът
е токсичен и силно реактивен, следователно трябва да се вземат
предпазни мерки, за да се избегне
експозицията на хора и някои материали на озон. Тръбните флуоресцентни живачни лампи с ниско налягане
се предлагат с корпус от специално
стъкло, което филтрира озонообразуващата радиация. Европейските
институции, както и Националният
център по заразни и паразитни болести в България, препоръчват
употребата на безозонови UV лампи в помещенията с присъстващ
персонал. Като защитна мярка на
пазара се предлагат източници със
специално синтетично кварцово
стъкло, което потиска образуването на озон. Предлагат се лампи с
различни параметри според температурния диапазон, в който ще се
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във фокус
увеличи бактерицидната ефективност. Такъв е случаят при високопроизводителните лампи, които работят с по-голяма мощност от
нормалната за техните линейни
размери.
Друг тип източник на UV излъчване е живачната лампа със средно
налягане, при която по-високото налягане възбужда по-високоенергийно
излъчване, произвеждайки повече
спектрални линии и континуум (рекомбинирано излъчване). Трябва да се
отбележи, че в тези случаи при кварцово тяло е възможно пропускане на
лъчение с дължина на вълната под
240 nm, което да доведе до образуване на озон при взаимодействие с
въздуха, което налага допълнителна
защита.
Предимствата на източниците
със средно налягане са висока
плътност на мощността и висока
мощност, което намалява броя на
необходимите тела в сравнение с
разновидностите с ниско налягане
за дадено приложение. Лампите със
средно налягане демонстрират пониска чувствителност към температурата на околната среда. Те
трябва да работят при температура на тръбната стена между 600 и
900°C. Тези лампи, както и лампите
с ниско налягане, могат да бъдат
затъмнени.

Бактерицидно
действие

прилагат. Например при минусови
температури в охладителни камери специална тефлонова обвивка
предотвратява спукването на лампата и разпръскването на стъкла,
което би имало критични последици в ХВП.
Електрическите характеристики
и механичните свойства на различните бактерицидни лампи съвпадат
с тези на осветителните лампи.
Това позволява те да се инсталират
и употребяват по същия начин, като
за монтажа се използва електронен
или магнитен баласт. Както при
всички лампи с ниско налягане, съществува връзка между работната
температура и производителност-
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та на лампата. В лампите с ниско
налягане резонансната честота при
254 nm е най-силна при определено
налягане на живачните пари в газоразрядната тръба, което зависи от
работната температура, и има оптимална стойност при температура на тръбата 40°C, съответстваща на температура на околната
среда около 25°C. Друг фактор, който влияе на производителността
на лампата, са въздушните течения
(изкуствени или естествени), които
влизат в съприкосновение с лампата – т.нар. коефициент на охлаждане. При някои лампи увеличаването
на въздушния поток и/или понижаването на температурата може да

Излъчваната от източника UV
светлина се изразява във ватове (W),
а плътността на излъчването се определя във ватове на квадратен
метър (W/m2). Ефективността на
бактерицидното действие зависи от
дозата облъчване. Дозата представлява плътността на излъчване, умножена по времето (t) в секунди и изразена в джаули на квадратен метър
(J/m2). (1 джаул е 1 W.секунда).
Ефективността на бактерицидното действие нараства с увеличаване на дължината на вълната и достига пикова стойност при
265 nm, след което спада. Устойчивостта на различните микроорганизми на UV светлина варира в значителни граници. Освен това средата, в която се намира конкретният
микроорганизъм, оказва силно влияние на дозата облъчване, необходима за унищожаването му. Например
водата може да абсорбира част от
ефективното лъчение в зависимост
от концентрацията на замърсители в нея. Железните соли във воден
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разтвор съдържат известни инхибитори, като железните йони абсорбират UV светлината. Приблизителната степен на оцеляване на
микроорганизмите при излагане на
ултравиолетова светлина се изразява със зависимостта Nt /N0 = exp.
(-kEeff t), където Nt е броят на микроорганизмите в даден момент t; N0 е
броят на микроорганизмите преди
облъчване; k е константа, зависеща
от вида на патогена; Eeff е ефективната плътност на излъчване във
W/m2. Полученият коефициент Eefft
се нарича ефективна доза Heff и е изразена в W.s/m2 или J/m2.
Ефективната доза (Heff) зависи от
времето на експозиция и ефективното облъчване (това, което унищожава патогените). Дозата обаче се
ограничава от способността за проникване в дадена среда. Тази способност се определя с т.нар абсорбционен коефициент. За твърди вещества пълното поглъщане се случва на
повърхността. За водата то зависи
от нейната чистота.

Основни типове
модули
Цялостното решение за дезинфекция на промишлени помещения с UVC
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облъчване включва източник, необходима електроника, модули за управление на електрониката и устройства за мониторинг – UV метър,
измерващ и валидиращ наличието на
ефективни стойности на интензитета.
Удачно решение за индустриални
пространства, в които има присъствие на персонал, са модули от
затворен тип, които сами осигуряват циркулация на въздуха чрез вграден вентилатор. Облъчващите тела
са скрити в модула и не могат да
навредят на персонала. Според размерите на пространството се изчислява и необходимият капацитет на инсталацията. При тези
модули определен обем от въздух
трябва да премине през дезинфекциращия модул за единица време и да
осигури необходимата ефективна
доза лъчение за унищожението на
дадени микроорганизми.
С открит тип модули могат да
се деактивират бактерии и вируси
както върху повърхности, така и във
въздуха. Важно е позиционирането им
да бъде прецизно съобразено (към
тавана или стена), за да не се допусне директно облъчване на хора. Препоръчително е лампите от отворен
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тип да се включват в отсъствието
на персонала.
Модули за дезинфекция могат да
бъдат внедрени в ОВК системата на
индустриалните сгради, като лампите се вграждат на пътя на въздушния поток след филтри за прахови
частици, за да могат микроорганизмите да получат ефективната доза
облъчване.
Изборът на типа лампа зависи от
конкретното приложение. В повечето случаи моделите с ниско налягане са най-привлекателни, тъй като
бактерицидните лампи като цяло
демонстрират висока ефективност
при унищожаването на микроорганизмите, поради което нуждата от
лампи с висока мощност е рядкост.
За пречистване на вода се използват както лампи с ниско, така и със
средно налягане, въпреки че не е задължително изборът да се основава на
UVC ефикасността. Първоначалните общи разходи за инсталация на
системата могат да се окажат решаващият фактор, а не ефикасността. Интензитетът и работните
часове на лампите трябва да бъдат
следени в реално време, за да се гарантира ефективното им действат.
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Интегрални схеми,
интегрални
системи (SoC) и
модули за Bluetooth
Р

Стефан Куцаров

азработена в компанията Ericsson
през 1994 г. безжичната технология
Bluetooth, предназначена за замяна на
съществуващи кабелни и оптични
мрежи за двупосочен обмен на данни
между близко разположени обекти
(Piconet), бързо добива популярност.
За това допринасят възможността
за обмен на данни между множество
устройства и създадената група
стандарти IEEE 802.15.1-IEEE
802.15.4, осигуряващи свързването
на устройства от различни производители. Основно Bluetooth ползва
обхвата ISM (2400 – 2480 MHz) и
предвижда 3 класа устройства в
зависимост от максималното разстояние 10, 50 и 100 m (извън сгради). Те не са задължителни, но производителите не трябва да предлагат
модели под 10 m. В съвременната
разновидност BLE (Bluetooth Low
Energy) с други наименования
Bluetooth LE и Bluetooth Smart е прибавен обхватът 5035 – 5990 MHz
(ползват го само част от устройствата), а максималното разстояние е над 100 m. BLE е с намалена
постояннотокова консумация, която
се осигурява, като при липса на обмен на данни устройствата преминават в икономичен режим (sleep
mode), а при получаване на заявка за
обмен автоматично превключват в
работен режим. Това ги прави особено подходящи за кратки съобщения,
а скоростта 1 Msps е достатъчна
за практическите им приложения.
Сред тях са управлението на домаш-
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на техника, осветителни, ОВК и охранителни системи и др. Технологията BLE е подходяща и за съвместна
работа със сензори. Освен интегрални схеми (ИС) като основни градивни
модели в устройствата с BLE се
ползват интегрални системи
(System on Chip; SoC) и модули с размери, приближаващи се до тези на
ИС. В статията са разгледани само
компоненти, пуснати на пазара след
01.01.2017 г.

Bluetooth тип 4
Немалка част от намиращите се
в експлоатация устройства ползват
елементи от този тип, но производството на нови практически е прекратено. Разновидността Bluetooth
4.0 поставя началото на BLE. Тя се
появява на пазара в края на 2014 г. и

освен в смартфони намира приложение в устройства с вградени сензори – например пулсометри и крачкомери. В нея, както във всички предшестващи типове Bluetooth, връзката между крайните устройства
(Point) става през централен възел
(hub). Продължават да се продават
прибори, например адаптери (USB
Bluetooth 4.0 Adapter), за връзка между компютри и устройства с
Bluetooth 4.0.
Сред предимствата на следващата разновидност Bluetooth 4.1 е
възможността за премахване на
централния възел чрез осигуряване на
функциите му от крайните устройства. Това позволява те да се
свързват непосредствено едно с
друго (Machine to machine communication, M2M). Продължават да се
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предлагат прибори за тази разновидност, но значително по-малко в сравнение със следващата. Един такъв е
модулът Type 1GR на компанията
Murata за обхвата 2,4 GHz с вградена антена, изходна мощност
+2,5 dBm, интерфейси SPI и UART и
захранване 1,8 V.
Всички разновидности до Bluetooth
4.1 се ползват за обмен на къси пакети от данни, ползвани в системите
за сградна автоматизация, в индустриални системи, улично осветление, за следене на параметри в
спорта и медицината (Personal Health
Devices), в телематиката и др.
Следващата
разновидност
Bluetooth 4.2 е с повишена сигурност
на обмена на данни, също ползва обхвата 2,4 GHz и осигурява връзка на
10 m в сгради и 50 m на открито.
Приборите за нея консумират между 10 и 500 mW, имат време за
включване на устройство (Time Lag)
3 ms при получаване на сигнал за
приемане и могат да работят с протокола IPv6, което позволява изпращане на данни от сензори по интернет чрез Bluetooth Smart Internet
Gateways (GATT). С 4.2 се поставя
началото на Dual-Mode Bluetooth, в
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която към основната разновидност
е добавена работа с Bluetooth 3.0,
препоръчвана за обмен на големи
обеми от данни. Типично приложение
са смартфоните, в които звукови
сигнали се обменят чрез 3.0, а за
управление се ползва 4.2.
В съответствие с изискванията
на AEC Q100 за автомобилна електроника е интегралната система
(SoC) nRF51824 на Nordic Semiconductor. Тя е за обхвата 2,4 GHz, има
вградени памети Flash и RAM, изходна мощност +4 dBm и интерфейси
за данни SPI, TWI и UART. Модулът
ISP1302 на производителя Insigth SiP
също е за обхвата 2,4 GHz, има вградена антена, изходна мощност между -20 и +4 dBm, интерфейси I2C и SPI
и захранване 2,1 – 3,6 V. Основното
препоръчвано приложение е за предаване на данни от сензори. От типа
Dual-Mode Bluetooth е модулът
ВХ3105 на Sierra Wireless за обхвата
2,4 GHz и вградена антена, а модулът ВХ3100 е с допълнителен извод за външна антена, което разширява приложенията му. Връзката на
двата модула с управляваните прибори се осъществява чрез интерфейсите I2C, I2S, SPI и UART.

Bluetooth 5.0
Тази разновидност е съвместима
с предишните и е най-масово използваната днес поради допълнителните възможности спрямо Bluetooth 4.2
както и значителното разнообразие
на модели за ползващите я устройства. Официалното представяне на
Bluetooth 5.0 e в края на 2016 г. и
ползването й започва в смартфони
и безжични слушалки. Основно работи в обхвата 2,4 GHz, а сред възможностите й са осигуряването на
връзка до 40 m в сгради и 200 m на
открито при пряка видимост. Тя е и
с увеличена скорост на обмен на
данни, което позволява свързване на
устройства с Bluetooth 5.0 към IoT
мрежи. Към това се прибавят
обемът на предаваните съобщения
от 256В, по-голямата сигурност на
установените връзки и по-малката
постояннотокова консумация.
Интегрални схеми. Един от сравнително малобройните примери е
TC35680FSG-002 на Toshiba с вградена флаш памет. Изходната мощност
е +8d Bm, за обмен на данни с външни
устройства сa предвидени интерфейсите I2C, SPI и UART, а за работа
с аналогови сигнали има вграден АЦП.
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Таблица 1. Модули за Bluetooth 5.0
№

Модел; производител
[година]

Особености

ual-Mode,
1 CYBT-423028-02; Cypress [2018] вгрD
адена антена
2

ISP1507; Insight SiP [2019]

Вградена антена

3

BL654PA; Laird [2019]

Вградена и
външна антена

4

BM83; Microchip [2019]

Външна антена

5

PAN1762; Panasonic

Вградена антена

6

BGX13S; Silicon Labs

10

BMD-345; ublox

Вградена антена
Dual-Mode,
7
BC127; Sierra Wireless
вградена антена
8 EYSHSNZWZ; Taiyo Yuden [2017] Вградена антена
Вградена и
9
ANNA-B112; ublox [2018]
външна антена
Външна антена

Захранващото напрежение е 1,9 –
3,6 V. Със същите параметри е
TC35681FCG-002 без флаш помет,
вместо която може да се ползва
външна EEPROM.
Интегрални системи, SoC. Тяхната по-сложна структура в сравнение с ИС осигурява допълнителни
възможности за разширяване на приложенията. Системата CYW20721
на Cypress Semiconductor е за обхвата 2,4 GHz и освен с BLE работи с
разновидностите BR (Basic Rate) и
EDR (Enhanced Data Rate), които
имат 79 канала и скорости на обмен съответно 2 и 3 Mbps. Тя позволява работа със звукови сигнали,
изходната мощност е +5 dBm, а за
обмен на данни са интерфейсите
I2C, SPI и UART. Захранването е 1,76
– 3,63 V, като сред предлаганите
корпуси е типът WLCSP с размери
3,31x3,22x0,33 mm.
Моделът IS2083 на Microchip
Technology е за Dual-Mode Bluetooth,
предназначен е за аудио устройства
и има два входа за аналогови микрофони и един за цифрови. Работи в
обхвата 2,4 GHz, има изходна мощност +11 dBm при BR и +9,5 при EDR,
а управлението е чрез USB и UART.
Системата върху чип QN9090T на
NXP е част от серия от четири SoC
и ползва обхвата 2,4 GHz, като може да се прилага и за NFC. Има изходна мощност +11 dBm, за обмен
на данни разполага с по два интерфейса I2C, SPI и UART и един QSPI. С
по-малък обем на паметите е
QN9030T, а без NFC са съответно
QN9090 и QN9030. Моделът RSL10
SIP на ON Semiconductor отново е за
обхвата 2,4 GHz, има изходна мощност 0 dBm и разполага с два интерфейса SPI и един UART. Обхватът му

20

Обхват (Изходна мощност/входна мощност)
[Интерфейси]; {Us,V/Is,mA}

2.4GHz (-4dBm/-95.5dBm) [I2C; I2S; 2xSPI; UART; HCI
UART] {1.76-3.63V/5.9mA}
2.4GHz (-20 +4dBm/-96dBm) [I2C; I2S; SPI; UART]
{1.7-3.6V/5.4mA}
2.4GHz (-26 +18dBm/-98.5dBm) [I2C; SPI; UART; USB]
{3-3.6V/102mA}
2.4GHz (+11dBm/-90dBm) [I2S; UART; USB]
{3.2-4.2V/59mA}
2.4GHz (+8dBm/-95dBm) [I2C; SPI; UART]
{1.9-3.6V/11mA}
2.4GHz (-30 +7.8dBm/-94.7dBm) [UART] {2.4-3.8V/7mA}
2.4GHz (+10dBm/-88dBm) [I2C; UART; USB];
{3.7-4.7V/15mA}
2.4GHz (+4dBm/-91dBm) {1.7V-3.6V/16.6mA}
2.4GHz (+5dBm и +9dBm/-92dBm и -96dBm)
[I2C; I2S; SPI; UART] {1.8-3.6V/5.4mA}
2.4GHz (+18dBm/-102 dBm) [I2C; I2S; SPI; UART; USB]
{2-3.6V/51mA}

на покритие е 100 m. От типа DualMode Bluetooth и обхвати 2,4 GHz и
5 GHz е RS9116 на производителя
Redpine Signals. За обмен на данни са
предвидени интерфейсите SPI,
UART и USB, а захранването може
да е 1,85 или 3,3 V.
Модули. Те са най-масово използвани заради компактните размери и
съкратеното време за разработка на
устройства с помощта им, особено
съществено при голямата динамика
в развитието на Bluetooth. Друга
тяхна особеност е, че необходимата
за радиовръзката антена може да е
вградена или външна, като някои
производители предлагат даден модел в двата варианта с еднакви параметри. Четири са структурите
на модулите в зависимост от вида
на основния им възел – със специализирана за Bluetooth ИС или SoC, специализиран контролер, цифров сигнален процесор (DSP) или микропроцесор. Според технологията за реализация има модули от типа System in
Package (SiP) и класически. Полезно е
да се има предвид, че обикновено в
документацията се дават препоръчвани схеми за свързване, а понякога и
указания за проектиране на печатни
платки.
В табл.1 са дадени примери на
модули с основните им параметри.
Към вече споменатите е прибавена
минимална мощност на приеманите
сигнали при максимална скорост на
обмен. Стойността на консумирания
ток Is е при предаване с максимална
мощност, докато при приемане
токът е по-малък. Освен дадените в
таблицата интерфейси модулите
съдържат множество GPIO.
Модулът на ред 1 има вход за звукови сигнали, подавани чрез I2S/PCM,
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и HCI UART за програмиране на вградените памети.
Даденият на ред 2 може да осъществява връзки и чрез
NFC. Изходната мощност на модула на ред 3 може да
се програмира в границите на дадени в таблицата стойности. За аудио устройства с два входа за аналогови
микрофони и един за цифрови е модулът на ред 4, който
е с вграден заряден блок и два драйвера за LED. С обхват на покритие от 100 m е модулът на ред 5 от
типа SiP. От същия тип е модулът на ред 6. Даденият
на ред 7 е основно за аудио сигнали, а със същите параметри и външна атена е BC127-EXT. За устройства, в
които не е необходимо управление на модула чрез интерфейс, е даденият на ред 8. Отново с възможност за
работа и с NFC е модулът на ред 9, който с вградената
си антена има обхват на покритие 160 m. Двете стойности на максималните изходна и входна мощност в
таблицата са с вградена и външна антена. Последният
модул в таблицата осигурява работа с NFC и протоколите Thread и Zigbee при максимален обхват на покритие 1600 m.

Bluetooth 5.1
Тази представена през януари 2019 г. разновидност
на стандарта включва множество нововъведения. Вероятно най-важното от тях е възможността за определяне и на посоката, от която идва приеманият сигнал с
резултат установяване на мястото на източника му с
точност 1 cm. В Bluetooth 5.1 има два метода за определяне на посоката, първият от които (Angle of Arrival
Method, AoA Method) изисква няколко (обикновено 4) ан-

Таблица 2. Комбинирани Bluetooth модули
№

Модел; производител [година]

Особености

Pout/Pin (интерфейси)
[Us]; {IsT/IsR}

f-обхват 863MHz - 870MHz;
D)
1 InsigIhStPS45iP20[;2019] Bluetooth 4.2; вградена антена; [1+,81V2-d3B,6mV/]-1{4314,d9BmmA/1(S6,W
1mA}
покритие 15km
+17dBm/-89dBm (SPI,
UART)
[3-4,8V] {320mA/47mA}
PAN9026;
f-обхват 2.4GHz и 5GHz;
+16dBm/-98dBm (UART)
Panasonic [2017] Bluetooth 5.0; вградена антена [1,8V, 2,2V, 3,3V] {175mA/-}
f-обхват 2.4GHz; Bluetooth 4.2;
+18dBm/-96dBm
NINA-W151;
серия от 3 модула; външна
(UART,RMII)
ublox [2018]
антена; покритие 500m
[3-3,6V] {189mA/170mA}

EE5KL1DX-626; f-обхват 2.4GHz; Bluetooth 5.1;
2 LBM
urata [2019]
външна антена
3
4

тени в приемника и една в предавателя. При втория
(Angle of Departure Method, AoD Method) е обратно – приемник с няколко антени и предавател с една. Това усложнение е причината през втората половина на 2020 г.
все още да има сравнително малко модели. Сред предимствата на разновидността е намаляване на нежеланото взаимно влияние между няколко близко разположени
устройства и по-малката им постояннотокова консумация. Характерни приложения на Bluetooth 5.1 са индустриален IoT, осветителни системи, медицински прибори и
др.
Моделът DA14531 на компанията Dialog Semiconductor
от типа SoC ползва обхвата 2,4 GHz и има вход за
външна антена. Излъчваната мощност може да се програмира между -19,5 dBm и +2,5 dBm, за обмен на данни
се ползват I2C, SPI, два UART, интерфейс за аналогови
сигнали, а захранването е 1,1 – 3,3 V. Един от корпусите
е WLCSP с размери 2,05х1,7х0,171 mm.
Особено активна в производството на тези прибори
е Nordic Semiconductor. Серията nRF52 съдържа пет SoC,
като един от моделите – nRF52811, e за обхвата
2,4 GHz, работа с AoA и AoD, регулируема на 4 стъпки
изходна мощност между -20 и +4 dBm, интерфейси I2 C,
2xSPI и UART и захранване 1,7 – 3,6 V. Компанията предлага и nRF5340 със същия обхват, но и с NFC функционалност. Изходната мощност се програмира между -20 и
+3 dBm, на разположение са с до четири I2C и UART, до
пет SPI, един I2S и интерфейс за цифров микрофон. Захранването е 1,7 – 5,5 V.
Модулът WIRL-BTLE Proteus III на Wuerth Elektronik отново е за 2,4 GHz, има изходна мощност +6 dBm, интерфейс UART и захранване 1,8 – 3,6 V при размери
12x8x2 mm.

Bluetooth 5.2
Съобщението за създаване на Bluetooth 5.2 датира
от 31.12.2019 г., а подробности за новостите бяха
съобщени през януари 2020 г. Една от тях с наименование LE Isochronous Channels осигурява едновременно
предаване на различни по съдържание данни от един
източник към няколко приемника, както и от няколко
източника към един приемник. Всяка връзка източникприемник се установява за фиксиран интервал от време с продължителност между 5 ms и 4 s. Установяваните връзки може да са еднопосочни или двупосочни.
Най-простият пример е връзка на едно управляващо
устройство (Master) M с две управлявани (Slave) S1 и
S2. За един интервал M предава към S1 и при следващите от S1 към М, от М към S2 и от S2 към М. Основното приложение е за обмен за звукови сигнали (LE
Audio), например от един смартфон се предава различ-
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на музика към няколко слушалки. От другите възможности на Bluetooth 5.2 е LE Power Control за осигуряване на минимално необходимата за стабилна връзка
изходна мощност на предавателя и съответно минимална негова постояннотокова консумация (EnergyFriendly Bluetooth 5.2). Това се постига, като приемникът през кратки интервали от време измерва мощността на приемания сигнал и съобщава на предавателя необходимата промяна на изходната му мощност.
Фамилията EFR32BG22 от осем SoC на компанията
Silicon Labs позволява ползване на част от възможностите на Bluetooth 5.2. Моделите от серията работят
в обхвата 2,4 GHz, максималните изходна и входна мощност са +6 dBm и -96,2 dBm, разполагат с по два интерфейса I2 C, SPI и UART и имат Us между 1,71 и 3,8 V
при Is от 3,6 до 8,2 mA. През май 2020 г. компанията
AKM (Asahi Kasei Microdevices) пусна на пазара предавателя АК1595 за работа на 3 честоти от обхвата
2,4 GHz, максимална изходна мощност 0 dBm с входни
данни чрез I2C и UART, захранване 2 – 3,7 V и консумация 8 mA.

Комбинирани Bluetooth модули
Те представляват съчетание на блок за Bluetooth и
блок на приемопредавател, а означенията им в каталозите са Wi-Fi Bluetooth Module и WLAN+Bluetooth Module.
Увеличеният обхват на покритие в сравнение с моделите само с Bluetooth се дължи на по-голямата изходна
мощност Pout, по-малката необходима за работата им
входна мощност Pin или и двете едновременно. Няколко
примера за тези модули са дадени в табл.2, като IsT и I sR
са постояннотоковата консумация съответно в режим
на предаване и приемане. Стойностите на двата тока
са дадени само за един от режимите на работа, тъй
като те зависят от ползвания честотен обхват и Us.
Независимо от по-сложната структура на модулите те
също са с малки размери – например този на ред 2 е с
габарити 6,75x5,15x1,1 mm.

Микроконтролери с Bluetooth
Част от модулите за Bluetooth съдържат микроконтролер, осигуряващ действието им и евентуално други
сравнително прости операции. Микроконтролерите с
Bluetooth имат всички възможности и функции на нормалните микроконтролери, към които е прибавена работата с Bluetooth. Популярният английски термин е
Bluetooth Wireless MCU, а разредността им обикновено е
32 b.
Серията DA14691/5/7/9 на компанията Dialog
Semiconductor е с Bluetooth 5.1, към типичните интерфейси е прибавен USB2.0FS, контролери за събиране
на данни от сензори и за управление на електродвигатели и два LED драйвера. За Bluetooth 5.0 е QN9080 на
NXP също с USB2.0FS, 8-канален блок за капацитивни
сензори с докосване и корпус WLCSP с размери
3,28x3,2x0,225 mm. Renesas Electronics произвежда
RA4W1 за Bluetooth 5.0 – отново с USB2.0FS и работа
със сензори с докосване, към което е прибавен контролер за сегментни LCD. За приложения в автомобилостроенето е CC2642R-Q1 на Texas Instruments, предназначен за Bluetooth 5.1 и работа със сензори с докосване.
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Индустриални
щепсели и контакти
И

ндустриалните щепсели и контакти се използват в различни промишлени сектори, като добив и преработка нефт и газ, генериране на
енергия, автомобилостроене и др. с
цел установяване на защитени електрически присъединявания в машини
и оборудване, функциониращи с изменящи се напрежение и честота. Предназначението им е да се избегнат
преднамерено или инцидентно разместване на контактите и осъществяване на съединения, при които има
несъответствие по отношение на
честота, поляритет, напрежение,
ток и тип употреба. Индустриалните щепсели и контакти са стабилни,
надеждни, лесни за монтаж, устойчиви на различни химикали и условията
на околната среда. Характеризират
се със защита от навлизане на прах и
вода и са огнеустойчиви, благодарение на което осигуряват сигурна и
безопасна работа дори в най-тежките експлоатационни условия.

Пазарни тенденции
През 2017 г. европейският пазар
на индустриални щепсели и контакти е оценен на 2,463 млрд. щатски
долара, като според консултантската компания Allied Market Research до
2025 г. стойността му ще достигне 3,614 млрд. щатски долара, отбелязвайки комбиниран годишен темп
на растеж от 4,7%. В Европа пазарът
е сегментиран въз основа на типа
продукт, крайния потребител и
държавата. На база продукт пазарът
се разделя на следните категории:
щепсели; конектори, съединители;
контакти с блокировка и др. В зависимост от крайния потребител пазарът се дели на продукти за нефтената и газовата индустрия, автомобилостроенето, енергетиката, химичната и фармацевтичната промишленост, строителството, производството на храни и напитки и
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т. н. Ръстът на пазара се обуславя
от динамично увеличаващото се
индустриално производство, тенденцията за нарастване на автоматизацията в Европа, както и от усилията от страна на производителите и регулаторните органи в посока
създаване на по-безопасна работна
среда. Бързото развитие на автомобилостроенето в Европа се очаква
да предостави допълнителни
възможности за пазара на индустриални щепсели и контакти през следващите няколко години. За ограничаващ фактор се смята спадът в общото ниво на производство сред
различните промишлени сектори.

Стандартизация
Серията стандарти IEC 60309,
разработена от Международната
електротехническа комисия (IEC), е
посветена на щепселните съединения за промишлени цели. Серията
включва 4 стандарта: IEC 60309-1,
специфициращ общите изисквания за
функционалност и безопасност; IEC
60309-2 „Изисквания за размерите за
взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба“, който се прилага
за щепселни съединения, съединители за кабели с обявено постоянно или
променливо работно напрежение,
непревишаващо 690 V, 500 Hz и обя-

вен ток, непревишаващ 125 А, предназначени предимно за използване в
промишлеността както в закрити
помещения, така и на открито; IEC
60309-4 „Щепселни съединения с превключватели и съединители със или
без взаимно блокиране“, приложим за
продукти, комбиниращи в един-единствен корпус контакт или конектор
с комутационно устройство; IEC
60309-5 „Изисквания за съвместимост и взаимозаменяемост на щепселни съединения, съединители за
кораби и входни електрически системи на кораба за присъединяване към
захранващи системи с ниско напрежение, разположени на брега“. Стандарт IEC 60309-1 е приложим за продукти с максимално допустимо напрежение 1000 V постоянен или променлив ток, максимална големина на
тока 800 A и максимална честота
500 Hz, функциониращи в диапазон
на температурата на околната среда от -25°C до 40°C.
Съгласно IEC 60309 щепселните
съединения се класифицират спрямо
вида (щепсели, конектори), наличието
на заземителен контакт, метода на
свързване на кабела, блокировката
(механична, електрическа), типа на
клемите и проводниците и достъпността до части под напрежение. Продуктите трябва задължително да
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бъдат с маркировка, указваща номиналната големина на тока в ампери,
номиналното работно напрежение
или неговия обхват във волтове, символ за характера на захранването, в
случай че предназначението не е и за
постоянен, и за променлив ток, или е
за променлив ток с честота, различна от 50 Hz или 60 Hz. Необходимо е
да се посочат и номиналната честота, ако превишава 60 Hz, името на
производителя или отговорния дистрибутор, каталожен номер, клас на защита и символ, индикиращ позицията на заземителния контакт. С цел
по-лесно обозначаване на работното
напрежение стандартът указва конвенционални цветове на кодиране,
които могат да се отнасят за цялото устройство или само за определена част (например, повдигащ се капак,
пръстен и т.н.) – лилав за 20 до 25 V,
бял за 40 до 50 V, жълт за 100 до
130 V, син за 200 до 250 V, червен за
380 до 480 V и черен за 500 до
1000 V. При честоти над 60 Hz до
500 Hz включително, ако е необходимо, в комбинация с цвета за номиналното работно напрежение може да се
използва и зелен цвят.

Изисквания към
материалите
Щепселните съединения с корпуси,
изпълнени от каучук или термопластичен материал, както и изработените от еластомери части, като
уплътнителни пръстени и др., трябва да бъдат с достатъчна устойчивост на стареене. Съответствието
с това изискване се проверява чрез
тест за ускорено стареене, който се
провежда в атмосфера със същия
състав и налягане като на околната
среда. Образците се поставят в свободно висящо положение в термична
камера с естествена вентилация.
Температурата в камерата и
продължителността на изпитването са следните: 70 ± 2°C и 10 дни
(240 ч) за каучук; 80 ± 2°C и 7 дни
(168 ч) за термопластичен матери-
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ал. След като образците се охладят
до стайна температура, те се оглеждат за наличие на видими с човешко
око пукнатини и се проверява дали
материалът не е станал лепкав или
мазен.
Изработените от черни метали
компоненти на индустриалните
щепсели и контакти трябва да
бъдат адекватно защитени срещу
корозия. Съгласно IEC 60309-1 корозионната устойчивост на щепселните съединения за промишлени приложения се изпитва по следния начин:
предвидените за тестване части се
почистват, като се потапят в обезмаслителен агент за 10 минути;
следва потапяне за 10 минути в 10%
воден разтвор на амониев хлорид при
температура 20 ±5°C; без да се изсушават, частите се поставят за
10 минути в кутия, съдържаща наситен с влага въздух с температура
20 ±5°C. След като компонентите се
изсушат в сушилня за 10 минути при
температура 100 ±5°C, по повърхността им не трябва да има признаци
за корозия.

Изисквания към
конструкцията
Достъпните повърхности на съединителите и техните съставни
части трябва да са без заусенъци и
остри ръбове, като съответствието се проверява чрез инспекция. Важно изискване е, че конструкцията на
съединителите не трябва да позволява на потребителите да променят
позицията на заземителния или неутралния контакт. В условия на нормална експлоатация и при липса на
включен съединител щепселните
гнезда и конекторите трябва да
осигуряват указаната на маркировката им степен на защита. В допълнение, когато е налице присъединяване, трябва да се гарантира по-ниската степен на защита – или тази на
щепсела, или тази на контакта.
Конструкцията на щепселните
гнезда трябва да бъде такава, че да

осигурява необходимия контактен
натиск при пълното им съединяване
със съответстващите им щепсели.
Изпълнението на това изискване се
удостоверява чрез изпитване за превишение на допустимата температура. Упражняваният натиск между
контакта и щепсела не трябва да
бъде прекомерно голям, за да не се
затруднява включването/изключването, но и да е достатъчен, за да не се
нарушава съединението при нормална експлоатация. Щепселните гнезда
трябва да са проектирани така, че
да позволяват лесно въвеждане и закрепване на проводниците в клемите.
Освен това конструкцията на контактите трябва да осигурява
възможност за правилно разполагане
на проводниците, за да се избегне
съприкосновение на изолацията им с
тоководещи части с различен поляритет. Изолационните и преградните
елементи трябва да са с достатъчна механична якост и да бъдат закрепени към металния корпус или тялото, така че да не могат да бъдат
премахнати, без да се повредят сериозно или да са с конструкция, която
не позволява при подмяната им да
бъдат поставени в неправилно положение. При наличие на защитен капак
с пружина тя трябва да е изработена от корозионноустойчив материал
като бронз, неръждаема стомана или
друг подходящ материал. Индустриалните щепселни гнезда с номинално
работно напрежение над 50 V променлив ток или 120 V постоянен ток
трябва да разполагат със заземителен контакт.
Отделните компоненти на щепселите или конекторите за промишлена употреба следва да бъдат надеждно фиксирани един към друг по
такъв начин, че да не се стига до отхлабване при нормална експлоатация.
В допълнение щепселите и контактите не трябва да позволяват разглобяване без използването на инструмент. Конструкцията на конекторите, поставени на гъвкав кабел, трябва да бъде напълно затворена както
при нормална експлоатация, така и
когато не се ползват – с помощта
на допълнителен аксесоар. Също
така конекторите трябва да гарантират постигането на отбелязаната на маркировката степен на защита при пълен контакт с допълнителния елемент. Индустриалните щепсели и конектори не трябва да имат
специфични особености, позволяващи свързването на повече от един
кабел.
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Доброто производствено планиране
и големият капацитет позволяват
гъвкавост и динамика при доставките
Ате Пласт e водещ производител на
гъвкави полимерни фолиа и опаковки за индустрията. Тя е 100 % фамилна компания,
ориентирана към новостите и водещите
тенденции и решения в опаковъчната индустрия. Широката производствена гама
позволява предлагането на фолиа и опаковки за хранително-вкусовата, строителната, мебелната, хигиенната и санитарна промишленост.
Компанията разполага с монослойни и
многослойни раздувни екструдерни линии,
широк набор от конфекциониращи автомати, флексопечатни машини и кашираща машина. Има екип от професионалисти, които са готови да предложат решение за опаковането на широка гама продукти. Доброто производствено планиране и големия капацитет позволяват
гъвкавост и динамика при доставките на
нашите клиенти и партньори.
Ате Пласт е основана през 1994 година и
има повече от 20 години опит в производството на фолиа и опаковки. Първата многослойна линия за екструдиране е монтира-
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на през 2003 година и понастоящем производственият капацитет на фирмата
възлиза на 13 000 тона/годишно. През 2013
година компанията отваря втори нов завод
за гъвкави печатни и ламинирани опаковки
в Стара Загора, България. Капацитетът за
печатни опаковки е 2000 тона/годишно.
Продава близо 70 % от продукция в Европа,
в повече от 30 държави, над 1000 клиента.
Като един от водещите производители на полимерни фолиа и опаковки Ате
Пласт се стреми да предостави на своите
клиенти и патньори най-иновативни про-

дукти и зелени решения, които ще намалят
замърсяването на околната среда и ще
изпълнят новите изисквания на потребителите за по-устойчиво развитиел Компанията предлага 4 варианта за зелени опаковки и опоковъчни решения: биобазирани,
биоразградими, изтънени и рециклируеми.
От самото създаване на Ате Пласт компанията е ориентирана към оптимизация
на производствените процеси, максимално
ефективното използване на суровини и материали и опазване на околната среда. През
2004 година фирмата инвестира във внедряването на ISO 9001, през 2008 в ISO 14001 и
интегрирана система за управление SAP, а
през 2010 година в покриването на изискванията на BRC Packaging.
"Ате Пласт" ООД е член и на Браншова
Асоциация Полимери (БАП) в България.
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През годините се превърнахме в
предпочитан и търсен партньор
инж. Петрини Маринов, управител на Тапфло,
пред сп. Инженеринг ревю
Разкажете за началото
и развитието на групата
Тапфло.
Стартирахме бизнеса си преди 40 години като семейна компания, с амбицията един ден да се превърнем в лидер сред световните производители на
помпи. Българският офис на Тапфло е
открит през 2004 г. в София, а по-късно
и във Варна. Тапфло България притежава сертификат от BUREAU VERITAS и
успешно внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018. В резултат
на упорития труд и отговорност към
клиентите Тапфло се превърна в предпочитан и търсен партньор. Реализирали сме редица проекти в различните
индустрии в страната с възложители
като Йонтех 2000, Булмаркет ДМ, Фикосота Фууд, Фикосота Синтез, Нестле България.

Върху какви проекти
работите в момента?
Какви иновативни
продукти могат да
очакват клиентите ви?
Създадохме специализирано звено за
разработка на комплексни инженерингови решения и системи (ЕТО), а портфолиото ни се разшири с нови продук-
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ти. Едно ново решение в козметичната индустрия е системата за миксиране и разреждане на SLES (Sodium
Laurel Ether Sulfate) - продукт, който
съчетава едновременно мобилност, опростена конструкция и оптимизирана
цена.
Представихме нова серия двойномембранни електрически помпи, както
и нова серия СТХ центробежни, санитарни и индустриални помпи. Помпите са проектирани с цел да спестят
енергия и разходи на клиентите ни, да
осигуряват безпроблемна работа за дълъг период от време с приложения в хранително-вкусовата, фармацевтичната
и химическата индустрия.

Какви са технологичните
тенденции в областта на
помпите и помпените
системи?
За нас ключът към успеха е в лесните и прости решения. Това позволява
да се съсредоточим върху конструктивно опростени помпи с малко компоненти. Все повече потребители считат мобилното помпено оборудване за
най-добрата технология. Тапфло разработи, внедри и патентова LEAP (Low
Energy Air Pump Technology) технология
в мембранните помпи, която спестя-
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ва до 70% енергия съгласно европейските екологични стандарти.
Ние разбираме, че качеството на работата ни е много важно и затова сме
фокусирани във всеки малък детайл. Винаги търсим по-ефективни решения и
упражняваме стриктен контрол върху цялостния процес както по отношение на нашите продукти, така и върху
вътрешната организация на фирмата.
Ето защо ние произвеждаме най-висококачествени помпи.
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Ефективни
решения за
автоматизация
в ХВП
Н

арастващото търсене на пакетирани храни в модерния свят на
глобализация, урбанизация, а отскоро
и в условията на пандемия, поставя
към хранително-вкусовата промишленост невиждани досега изисквания
по отношение на производствените
обеми, безопасността и качеството. Закупуването на допълнителни
машини и наемането на повече персонал обаче невинаги се оказва рентабилен вариант за производителите в сектора.
Гъвкав и адекватен отговор за
предизвикателствата на съвременния пазар предприятията от тази
индустрия биха могли да открият в
автоматизацията, убедени са експертите. Постепенното повишаване степента на автоматизация на
производственото оборудване неизменно е сред водещите приоритети
в най-новия етап от историята на
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хранително-вкусовата промишленост през последните няколко десетилетия. Тази отчетлива тенденция
дефинира посоките на технологично
развитие и през настоящата година, сочи актуално проучване на списание Food Engineering. Автоматизираните решения за отрасъла включват мащабни платформи като Индустрия 4.0 и свързаните с нея иновации – роботика, изкуствен интелект, машинно обучение, интелигентни сензори, Big Data и т. н.
Сред средствата за подобряване
на ефективността, в които все повече предприятия от бранша инвестират, са и машинното зрение, автоматизираните системи за мониторинг, интелигентните машини,
линии и спомагателно оборудване за
обработка (пещи, режещи и формоващи машини, миксери и смесители,
пълначни автомати, сортиращи устройства и др.) Все по-популярни в
сектора с оглед увеличаване на про-

изводствената ефективност стават още самонасочващите се превозни средства и другите автоматизирани системи във вътрешнозаводския транспорт на изходните
суровини и готовата продукция, решенията за автоматизация в опаковъчните линии и т. н. Освен ползите по линия на ефективността основни цели на тази повсеместна
технологична модернизация са повишаване на производителността,
стриктно покриване на високите
стандарти за безопасност, както и
оптимизиране на качеството.

Потенциал за
автоматизиране
Ако трябва да дадем кратък и
еднозначен отговор на въпроса кои
етапи от производството в хранително-вкусовата индустрия подлежат на автоматизиране, най-коректно би било да кажем „Всички“. Новата епоха в развитието на техноло-
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гиите за индустриална автоматизация доказва, че една умна фабрика би
могла да съществува и функционира
напълно пълноценно и автономно –
без нужда от човешка намеса. Макар
за много малки и средни предприятия
от ХВП такъв сценарий все още да
звучи като картина от далечното
бъдеще, все повече глобални корпорации в бранша се доближават до
изцяло автоматизираното производство, непрекъснато повишавайки
степента на технологична модернизация в заводите си.
Благодарение на дигитализацията
(и нейното повсеместно популяризиране в индустрията през последните години) модерни средства за автоматизация и интелигентни системи могат да бъдат открити под
някаква форма във всички етапи на
производството, преработката,
приготвянето, опаковането и дистрибуцията на храни.
И макар в далечното минало автоматизираните функции на оборудването в много цехове често да са се
изчерпвали например с таймери за
готовност на продукцията и автоматични релета за температура,
съвременните достижения при сензорите, роботиката, изкуствения
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интелект и машинното зрение
създават цяла вселена от нови
възможности. В комбинация те могат напълно ефикасно да заменят
човека в редица трудоемки, опасни и
повторяеми задачи, осигурявайки повисока скорост, прецизност, безопасност и производителност при работа.
Сред най-търсените технологични решения в ХВП през последните
години са автоматизираните системи за мониторинг на процесни променливи, както и т. нар. смарт машини, линии и спомагателно оборудване за първична и вторична обработка на храните. Все по-популярни
стават автоматизираните системи за рязане, кълцане, филетиране,
миксиране, смесване, формоване,
пълнене, дозиране и т. н. Нарастващо търсене регистрират и автоматичните пелетизатори и екструдери за различни течни, твърди и прахообразни продукти, включително
гранулирани храни, брашна, зърнени
закуски и снаксове, сладкарски и захарни изделия и др.
В сегмента термична обработка
на храните производителите обръщат поглед към фурни и пещи с
интелигентни функции, както и ком-

бинирано оборудване, съчетаващо
възможности за изсушаване, варене,
печене, пържене, затопляне,
продължително готвене на ниска
температура и т. н. Подобни уреди
могат да бъдат оборудвани с различни смарт технологии, включително
сензори и камери за мониторинг на
процеса по приготвяне и контрол на
качеството, системи за отдалечено
управление, както и инструменти за
автоматичен контрол на температурата в зависимост от това какъв
продукт се приготвя.

Още възможности за
оптимизация
Технологиите за автоматизация
могат да намерят най-разнообразна
форма в ХВП – от относително простите средства за автоматично
управление на даден дискретен процес до пълното дигитализиране на
цяла фабрика или т. нар. концепция
за тотално интегрирана автоматизация.
Сред най-ефективните приложения на автоматизацията в хранително-вкусовата индустрия са цялостните автоматизирани производствени линии. При тях изходната суровина се подава в единия край на линия-
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та, преминава различни етапи на
преработка, превръща се в завършено изделие, което бива опаковано, за
да се получи крайният продукт.
Продължителността на работните
цикли е в пъти по-кратка от тази
при традиционните поточни линии,
в които хора извършват отделните
операции. Допълнителни предимства
са устойчиво високото качество и
подобрената безопасност за операторите, които запазват контролните си функции, но вече не се налага
да рискуват здравето си с тежки,
трудоемки, повторяеми или опасни
задачи, например обезкостяване и
кълцане на месо.
Все повече цехове за преработка
и складове за съхранение на хранителни продукти добавят към технологичния си арсенал самонасочващи се
превозни средства, които служат за
прецизен автоматизиран транспорт на суровините, готовата про-
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дукция и/ли складовите единици –
вместо традиционните, управлявани
от хора високоповдигачи. В допълнение към оптималните си траектории на движение, скоростта и точността си на работа, тези съвременни средства за автоматизация
могат да бъдат и изключително внимателни към пренасяния товар, за да
не нарушат целостта му и да не го
повредят.
Като още по-ефективно решение
се доказват автоматизираните
складове и роботизираните складови системи, които позволяват и работа в напълно автономен режим –
без нужда от човешки труд и изобщо присъствие на оператор в полевата зона.

Предимства
Възможността за абсолютно
възпроизвеждане на външния вид,
вкусовите характеристики и каче-

ството на даден хранителен продукт с минимална загуба на суровини и ресурси е ключова не само за
имиджа на дадена марка, а и за управлението на оперативните разходи на предприятието, неговата печалба и графиката на продажбите.
Освен устойчиво качество хранителните продукти на пазара е необходимо да притежават и безупречна
безопасност. За тази цел всичките
им съставки и особености е задължително да бъдат подробно описани
в етикета, а за проследимостта на
всеки единичен продукт или партида се грижат автоматизирани системи за сканиране и разчитане на
баркодове, графични изображения и
други стандартизирани символи в
тази индустрия.
Решението дали да се инвестира
в дадена технология за автоматизация може значително да повлияе на
ефективността, продажбите и реномето на дадено предприятие от
хранително-вкусовия бранш. Отчетлива тенденция при все повече компании от отрасъла е да реализират
капиталовложения в решения, оптимизиращи т. нар. първична обработка на храните – превръщането на
изходната суровина в готов продукт
и пакетирането му в индивидуална
опаковка до получаването на крайно
изделие. Подобна оптимизация цели
да извлече максимален капацитет
от вече наличното оборудване, утвърдените технологични процеси и
продуктови асортименти. Колкото
по-прост е даден производствен процес и колкото по-малка гъвкавост
изисква при изпълнението си, толкова по-подходящ кандидат за автоматизация е той, гласи стара максима.
Тя се обяснява с това, че несложните производствени приложения изискват по-малък ресурс и съответно –
по-малко вложения в системи за ав-
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таналото оборудване в хигиенно
изпълнение, което се използва в етапа на първична обработка на продуктите, подлежат на щателно почистване и стерилизация. Веднъж пакетирани в своята индивидуална опаковка в защитена среда, в много случаи изделията позволяват с тях да
се борави и посредством конвенционални системи за автоматизация,
дори те да не са със санитарен дизайн.

Подобрения в качеството
и производителността

томатизация. Благодарение на модерните технологии в сегмента
партидните производства могат да
бъдат превърнати в непрекъснати,
тъй като за разлика от човека автоматизираното оборудване няма
нужда от почивки и работа на смени.
Повишаването на степента на
автоматизация носи множество
ползи и в т. нар. етап на вторично
пакетиране на хранителните продукти, където индивидуалните опаковки биват обединявани в кутии, кашони, стекове и т. н. Консолидирани в
по-големи количества и със съответната вторична опаковка, която да ги
защитава, изделията стават още
по-подходящи за бързо обслужване,
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транспорт и складиране посредством автоматизирани системи.
Все по-често първичната обработка на хранителните продукти и
опаковъчните операции се поверяват
на pick-and-place роботи, коботи, роботизирани палетизатори и други
специално проектирани за приложения в ХВП автоматизирани решения.
Наред с останалите популярни и
широко дискутирани ползи от роботизацията на сектора, сред основните предимства на този процес,
особено през призмата на пандемията от коронавирус, е свеждането до
минимум на риска от замърсяване на
даден хранителен продукт вследствие на контакт с човек в производствената фаза. Роботите и ос-

Наред с безопасността качеството е сред ключовите характеристики на хранителните продукти, които подлежат на стриктно регламентиране, стандартизация и проверка.
В мащабните съвременни фабрики,
които произвеждат милиони индивидуални изделия, би могло да се окаже
сложно прецизното проследяване на
качеството особено ако инспекцията се извършва ръчно. Ето защо все
повече предприятия инвестират в
модерни системи за машинно зрение,
които гарантират високото и устойчиво качество на продукцията,
като същевременно се грижат за
свеждане на разходите до минимум.
Освен за визуална инспекция по отношение на безопасността на изделията, тези технологии могат да се
използват и за управление на опаковането, етикетирането, проследимостта, инвентаризацията, складовите операции и други критични
етапи в жизнения цикъл на продукта.
Оборудвани с подходящата система за автоматизирана визуална инспекция, предприятията от ХВП мо-
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гат навременно да регистрират
различни дефекти и проблеми с продукцията – на много по-ранна фаза в
рамките на веригата на доставките. Така значително се ограничава
броят на дефектните изделия и
партиди, които подлежат на бракуване или на тези, които напускат
завода и влизат в търговската мрежа. Автоматизираната инспекция
позволява бързо и точно локализиране на проблема без нужда от излишно физическо лутане из производствената зона и продължителни нежелани престои на оборудването.
Що се отнася до цялостната производителност на едно предприятие, важно е да се отбележи, че в
общия случай всяка автоматизирана
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машина или система може да работи по-бързо и прецизно в сравнение с
човека. Така персоналът, ангажиран
с трудоемка, рискова за здравето и
уморителна производствена дейност, може да бъде преквалифициран
и пренасочен към по-важни задачи със
стратегическо бизнес значение.

Индустрия 4.0 в ХВП
Роботите, изкуственият интелект и комплексните алгоритми за
машинно зрение са само част от
върховите иновации, които четвъртата индустриална революция предлага на съвременното производство. Процесът по дигитализация на
отрасъла е неизменен отговор на
повишеното търсене на опаковани

храни през последните десетилетия
в синхрон с нарастващата урбанизация и постепенния преход на модерния човек от селскостопанската
действителност към мегаполиса.
Необходимо е да бъдат произведени много повече бройки от дадено
изделие и то по-бързо, по-икономично и по-ефективно от преди, за да
успее да запази съответното предприятие своята конкурентоспособност на динамичния и пренаситен
съвременен пазар на хранителни
стоки.
Високопроизводителните машини
сами по себе си вече се оказват недостатъчни да задоволят това
свръхпотребление. На дневен ред
излиза потребността от интелигентно и свързано оборудване – машини, които функционират в единна
мрежа, комуникират и обменят данни помежду си и са способни да се
самонаблюдават, самодиагностицират и самокоригират. Умното цифрово производство днес е възможно
благодарение на еволюцията на самостоятелните производствени машини в киберфизични системи, напълно
интегрирани и колаборативни, които могат в реално време да отговарят на промени в търсенето или в
работните условия. Така класическата индустриална автоматизация се
слива с функционалността на информационните и комуникационни технологии.
Вследствие на множеството интегрирани в оборудването сензори
и интелигентни измервателни прибори се генерира гигантски и непрекъснат поток от данни от и за
производствените системи, познат
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в контекста на Industry 4.0 като Big
Data. Тези огромни информационни
масиви могат да бъдат селектрирани, систематизирани, обработвани,
анализирани и съхранявани с различни цели – от мониторинг на статуса на оборудването, през прогнозна
поддръжка, проучване на тенденциите в производителността и откриване на зони и системи с потенциал
за повишаване на енергийната, ресурсната и икономическата ефективност.
Интелигентните машини в зората на четвъртата индустриална
революция могат да комуникират
помежду си напълно прозрачно и проследимо по цялата производствена
верига. Това гарантира безупречното качество и безопасност на готовата продукция, както и тяхното постигане с максимална ефективност. Функциите за самодиагностика на умното оборудване в модерните дигитални фабрики от ХВП
позволяват превантивно откриване
и отстраняване на различни критични проблеми, предстоящи повреди и
неизправности и свързаните с тях
разходи и нежелани производствени
прекъсвания. В резултат значително се съкращава периодът, за който
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даден продукт достига от входа на
завода до рафта в магазина, което
спомага за цялостна оптимизация на
бизнеса, разходите и печалбите.

Технологии от последно
поколение
Свързаните и интегрирани производствени машини могат да осигурят множество ценни ползи за предприятията, които се стремят да
повишат технологичния си капацитет чрез целенасочени инвестиции
в модерни средства за автоматизация. Така процесите и оборудването в различни етапи на производството – например обработка на суровини, дозиране и пълнене или пък
дистрибуция на крайните изделия,
могат в реално време да обменят
информация помежду си и да се синхронизират с цел оптимизация на цялостната верига. В резултат на
тази многопосочна координация се
постигат по-висока гъвкавост и
ефективност на производството,
по-малко загуби и подобрена рентабилност.
На база големите обеми данни,
събирани от интелигентното оборудване, съхранявани и анализирани
в облачни сървъри, могат да бъдат

генерирани комплексни алгоритми
за машинно обучение, автоматизирано вземане на решения и прогнозна поддръжка, целящи оптимално
ефективно оползотворяване на наличните ресурси. На практика такива алгоритми могат да помогнат на
един производител на хранителни
продукти да проследи в детайли как
се изпълняват производствените
програми, къде се очертават потенциални проблеми, кои процеси и машини имат нужда от оптимизация
и т. н.
Сред най-любопитните нововъведения в хранително-вкусовата индустрия по отношение на повишаване
степента на автоматизация безспорно са носимата електроника и
устройствата за добавена и виртуална реалност. С тяхна помощ, както и с тази на концепцията за цифрови двойници на физическото оборудване, могат да бъдат симулирани, създавани, управлявани и препроектирани цели фабрики. Възможно е
също отдалеченото оказване на специализирана помощ от експертен
персонал при обслужването на дадена полева система от технически
екип, което може да спести време и
множество нежелани разходи.
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Дистанционна
визуална инспекция
Д

истанционната визуална инспекция (ДВИ) е неразрушителна техника за наблюдение, изпитване и контрол, която използва различни видове бороскопи, видеоскопи, дистанционно управлявани инспекционни камери, дефектоскопи, роботизирани видеосистеми и други способи и инструменти за оценка и изследване на
наличието на нарушения в целостта
на компоненти и инфраструктура в
недостъпни зони, до които се налага
отдалечен достъп, и места, в които
пряката човешка намеса представлява риск за безопасността и здравето.
Развитието на технологиите за
дистанционна визуализация се стимулира от нарастващото разнообразие от специфични нужди за изследване, степен на недостъпност на
обектите и условията на средата.
Средствата за ДВИ предлагат широк спектър от характеристики и
параметри, така че да могат да
отговорят и на най-нестандартните и сложни приложения. Например
еволюцията в дизайна на PTZ камерите (позволяващи панорамно наблюдение, накланяне на зрителния ъгъл и
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мащабиране) е довела до съвременния им компактен размер, осигуряващ достъпност до изключително
ограничени пространства. Популярни също и като управляеми камери
за видеонаблюдение, освен панорамен
образ на наблюдавания обект тези
системи предоставят възможност
за фокусиране върху конкретни детайли в образа или определен сегмент от предаваната картина, който потребителят иска да анализира

внимателно.
Системите за дистанционна визуална инспекция се развиват ръка за
ръка с надграждането на софтуерните продукти за тези устройства.
Това позволява преглед на обективни
данни на екрана, запис, анализ и генериране на отчети от изследването.
Непрекъснатият напредък в областта на роботиката дава възможност
на инспекционните камери да проникнат в доскоро напълно недостъпни
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места. Независимо дали се използват
като самостоятелен инструмент
или част от система за дистанционно обхождане на инфраструктурата,
ДВИ камерите могат да възпроизвеждат видеокартина с висока разделителна способност с разширени
възможности за прецизна оценка на
изображения на всяка индустриална
структура с ограничен достъп.
Освен че са незаменим способ за
преодоляване на физически препятствия при наблюдение, друго предимство на дистанционните средства за
инспекция е изключително високата
ефективност и съкращаване на разходите за проверка на капиталови
активи и критични компоненти, мониторинг на условията и предотвратяване на повреди, които в противен
случай могат да причинят сериозни
щети, вреда на околната среда и да
повишат риска за здравето и безопасността на хората. Дистанционният визуален контрол позволява навременни оценки в реално време, без да
се налага прекъсване на производствените операции и без да се ангажира
екип от специалисти за демонтаж и
разглобяване на оборудване.

Базови типове
инструменти
Терминът „бороскоп“ е добил колективно значение, описващо три
вида продукти (технологии, които се
използват за отдалечен визуален
контрол) – „бороскопи“, „фиброскопи“
и „видеоскопи“. Всъщност има ключови разлики между тези инспекционни инструменти, но тъй като първи-
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ят прибор, който се налага в практиката, е „бороскоп“, това е и терминът, който индустрията е възприела в най-голяма степен.
В най-общия случай дизайнът на
една система за дистанционна инспекция включва оптични влакна, дистални светодиоди, служещи като
източник на светлина, и устройство, възпроизвеждащо изображението. Устройството може да е снабдено с процесор, разширяващ функционалностите на системата. Специалистът проверява необходимите
детайли на монитор или през окуляр.
Най-ранните системи за инспекция
представляват тръби, оформени
като дълги тънки телескопи, снабдени с окуляр и огледало, разположено
под ъгъл, така че да бъде насочено
към отвора в тръбата откъм обекта. Тези бороскопи са били използвани за прегледи през отвори на машини, вани, резервоари и тръби. Устройството на първите бороскопи много наподобява това на перископите
на подводниците. Те често са найудачният вариант за преглед на много малки отвори или инспекция на
прави тръбопроводи, но не са подходящи за вътрешността на предмети с неправилни вътрешни форми
като двигатели или оборудване.
С разработването на оптичните
влакна на пазара се появяват фиброскопите. Конструкцията на фиброскопа включва снопове от 3000 до
30 000 оптични влакна. Отдалеченият край на снопа оптични влакна е
оборудван с обектив, а близкият край
– с окуляр. Изображението, уловено

от обектива, се пренася през снопа
оптични влакна и се визуализира през
окуляра. Потребителят може да наблюдава през окуляра или той може
да бъде свързан с камера, която да
показва изображението на монитор.
В някои системи външният пръстен
влакна в снопа се използва за пренасяне на светлина към наблюдавания
обект, докато вътрешните влакна
се използват за пренасяне на изображението обратно към окуляра. В
тези случаи системата трябва да
включва отделен източник на светлина (обикновено халогенен).
Основното предимство на фиброскопите пред бороскопите е тяхната гъвкавост, която позволява те
да се използват за инспекция на обекти със сложен контур. Много фиброскопи са със съчленена конструкция,
което означава, че отдалеченият
край може да бъде насочен във всяка
посока. Видеоскопите наподобяват
фиброскопите по това, че могат да
бъдат снабдени или не със съчленена
връзка. Основната техническа разлика между двете устройства е, че
видеоскопът е оборудван с микровидеокамера, разположена в отдалечения край, която директно заснема
изображението и пренася електронен видеосигнал през тръбата до
печатна платка/видеопроцесор и
дисплей, които обикновено са интегрирани в устройството.
Фиброскопът може да разполага с
дисплей, но той ще възпроизвежда
изображението индиректно, тъй
като реалното изображение се улавя от снопа оптични влакна. Това
може да изглежда като незначително обстоятелство, но е много важно. Някои видеоскопи имат сензори
за изображение, които могат да постигнат резолюция 450 000 пиксела. Уредите, базирани изцяло на оптични влакна, не могат да постигнат такава висока разделителна
способност. Освен това фиброоптичните прибори възпроизвеждат
растерни изображения, които страдат от много несъвършенства като
„мъртви пиксели“ например. Този
проблем възниква, когато някои от
влакната във фиброскопа се счупят,
което е неизбежно предвид манипулациите, включващи огъване при нормалната употреба.

Основни методи за
измерване чрез визуална
инспекция
Трите основни метода за измерване при дистанционна визуална ин-
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измервателна техника
спекция са: сравнително измерване, стереоизмерване и
измерване на сянка.
При метода на сравнително измерване параметрите
на изследвания обект се установяват въз основата на
съпоставка спрямо известни референтни параметри в
изображението в същата равнина и изглед. Референтният обект може да бъде настроен фабрично в инструмента или да бъде въведен в процеса на изследване. При този
метод точността на измерване зависи от два фактора: разстоянието от края на видеоскопа до обекта и
ъгъла, който камерата на видеоскопа сключва с равнината на обекта. Измерванията са най-прецизни тогава,
когато ракурсът на камерата е перпендикулярен на равнината.
Методът на стереоскопичното измерване използва
призма или двойна леща за разделяне на изображенията,
което позволява на камерата да заснеме обекта едновременно в два кадъра – погледнат отляво и отдясно, като
разделящият ги ъгъл е известен. След това се прилагат
алгоритми и тригонометрични формули, за да се анализира позицията на марките, поставени от потребителя, и да се прецизират измерванията. Точността на този
метод зависи от разстоянието между призмата или
двойната леща и от разстоянието между отдалечения
край на инструмента и измервания обект. Остротата
и контрастът на изображението също са от значение
за точността на измерването. За разлика от други
методи, стереометричното измерване не зависи от перпендикулярността между равнината на обекта и видеоскопа.
Методът на измерване на сянка се обосновава на
тригонометрични изчисления на базата на разстоянието от края на видеоскопа до обекта. Устройство, известно като апарат за измерване на сянка, проектира
сянката в областта, която е предмет на инспекция. По
този начин позицията и размерът на сянката в полученото изображение се обвързват с разстоянието от края
на видеоскопа до обекта. С тази информация системата за измерване на сянка може точно да изчисли размера
на всички параметри или дефекти. Точността на този
метод зависи от разстоянието от отдалечения край на
видеоскопа до обекта, който се изследва. Остротата и
контрастът на изображението са по-малко важни, отколкото при стереометода. Равнината на обекта трябва да е перпендикулярна за някои типове измервания и
може да е наклонена за други.

материал от външен източник, който предава определено количество енергия на материала. Това предизвиква топлинен отговор в инспектирания материал, който
се измерва с инфрачервена камера. Съвременните термографски системи с високоскоростни и високочувствителни IR камери разширяват възможностите на методите за визуална проверка. Термографията е приложима
върху широк спектър от различни материали и може да
се разглежда като метод на инфрачервена дефектоскопия, който може да разкрие несъвършенства на материала, като пукнатини, дефекти, празнини, кухини и други
нарушения.

Визуална инспекция чрез инфрачервена
термография
Инфрачервената термография е безразрушителен
метод за контрол чрез визуализация на топлинните
вълни, излъчвани или отразявани от заобикалящата среда. Технологията широко се прилага в индустриалните
предприятия и инвеститорския контрол в строителството. Също така инфрачервените камери се използват за обследване на електрически повреди, претоварени и недобре изчислени ел. вериги, за инспекция на топлинни загуби и проникването на въздух, структурни дефекти на сгради и други повреди, както и с превантивна
цел или преди и след извършване на ремонтни работи. С
помощта на инфрачервената термография ремонтните
работи може да се локализират само там, където са
необходими, или да се провери качеството и надеждността на извършени такива.
Методът се основава на възбуждане на тествания
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Линия за развиване на ламарина
в Тисенкруп - безопасна и
съответстваща на стандартите
Успешен инженерингов проект на Ехнатон
в Тисенкруп Матириалс България ООД

Неотдавна компанията Тисенкруп Матириалс България
въвежда в експлоатация линия за развиване на горещо валцована ламарина и иска да я приведе в съответствие с приложимото законодателство и европейската Директива
2006/42/ЕО относно машините. Решението на предизвикателството компанията възлага на водещата българска инженерингова фирма Ехнатон.
В резултат на успешно реализиран от Ехнатон проект,
новата линия на Тисенкруп разполага с достатъчно ниво
на безопасност, за да отговори на изискванията на приложимите европейски стандарти за безопасност на машини. Това е презумпция за съответствие с Директива 2006/
42/ЕО относно машините и дава възможност за полагане
на "СЕ" маркировка и въвеждане на машината в експлоатация в Европейския съюз.
Инженеринговият проект на Ехнатон в Тисенкруп
Матириалс България е реализиран успешно между юли
2018 г. и януари 2019 г.

Решение и оборудване
Екипът от професионалисти инженери в отдел "Безопасност на машини" в Ехнатон в партньорство с един от водещите производители в областта - фирма PILZ, е специализиран в изграждането на цялостни решения за автоматизация и безопасност на машини.
Приложените в Тисенкруп Матириалс България технически решения включват:
• Периметрова защитна преграда с врати за достъп;
• Системи за безопасност на врати (мониторинг, заключване и аварийно освобождаване);
• Светлинни бариери на местата изискващи чест достъп, включително и функция Muting (временно заглушаване);
• Мониторинг за покой на опасните движения по време
на настройка на основни възли от машината.
Новата система за безопасност дава необходимата безопасност на операторите, без да намалява производителността на линията.

46

Обхват на проекта
В процеса на оценяване на риска са разгледани основните опасности на машината и са оценени и предложени различни мерки за отстраняване на всяка от опасностите
или намаляване на риска от тях. Вземайки предвид както
безопасността на машината, така и въпросите, свързани с производителността и необходимите модификации
на машината, са изготвени концепции за безопасност. Въз
основа на резултатите от оценката на риска и техническите решения от концепциите за безопасност е разработен подробен проект за безопасност.
В процеса на внедряване на системата за безопасност
Ехнатон оказва пълно съдействие и контрол. След внедряването й, тя е валидирана чрез изпитване на всички функции за безопасност, свързани със системата за управление, и е направен подробен протокол за резултатите от
изпитването.
В края на процеса за СЕ маркировка Тисенкруп Матириалс
България ООД, използва услугите на трета независима
страна, която потвърждава съответствието Директива 2006/42/ЕО относно машините.

Основно оборудване
За изграждане на системата за безопасност в проекта
са използвани следните продукти: PNOZ multi 2 конфигурируем контролер за безопасност на машини с функция за
мониторинг на безопасна скорост и покой, PSEN op светлинни бариери за безопасност с вградена функция за заглушаване (muting), PIT estop бутони за аварийно спиране, системи за безопасност на врати PSEN sgate.
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Създаване на стойност с
автоматизация за цялото
портфолио
Като двигател на иновациите в автоматизацията DMG
MORI демонстрира своята компетентност в тази област с
богатата си гама интегрирани решения, като предлага
възможност на своите клиенти за автономно и рентабилно
производство. След успешното стартиране на DMG MORI
HEITEC в края на 2017 г. и около 50 реализирани проекта, DMG
MORI си поставя високи цели.
Широкото портфолио за автоматизация на DMG MORI
предлага иновативни и универсални решения за автономно и
икономично производство както за фрезоване, така и за струговане. Най-новият акцент е новата PH CELL за 5-осни обработващи центри и вертикални машини. Производителят на
металорежещи машини представи тази автоматизация в комбинация с DMU 65 monoBLOCK като световна премиера по
време на Дните на отворените врати през февруари т. г. в
Пфронтен. Модулната конструкция на системата за обработка на палети има капацитет да побере 40 палета с различен
размер до максимум 500х500 mm. Това прави системата привлекателно решение, особено за средно големи компоненти с
тегло до 300 kg.

PH-AGV 50: Транспортна система без
оператор за гъвкави процеси и неограничена
достъпност на машината
DMG MORI демонстрира и PH-AGV 50 (Автоматизирано
управляемо превозно средство). Резултат от партньорството с Jungheinrich, транспортната система без оператор дава
възможност за още по-гъвкави процеси и неограничен достъп
до машината. PH-AGV 50 се движи независимо по пода на производственото помещение и траекторията му може да бъде
програмирана свободно. Както стойката за палети, така и
инсталационната станция са с модулен дизайн. На следващ
етап могат да бъдат интегрирани и допълнителни машини.
Това позволява изграждането на персонализирана и надеждна
концепция. Контролът и управлението на системата се поема от главния компютър DMG MORI LPS 4, който оптимизира всички производствени процеси.

Robo2Go: Иновативна автоматизация на
роботи за стругови центри вече и с MAPPS
управление
Robo2Go Vision бе демонстриран с CTX beta 1250 TC. Това
иновативно решение предлага гъвкаво оформление на автоматизацията със свободен достъп до машината и интелигентна концепция за безопасност между човек и машина. Robo2Go
Vision позволява директно зареждане на европалети и благода-

рение на новата 3D камера, се постига ясно разпознаване, без
да е необходима специфична подредба на работните детайли.
С помощта на диалоговото управление с CELOS и 3D камерата, обучението на Robo2Go Vision отнема по-малко от десет
минути. DMG MORI за първи път представи и Robo2Go от 2ро поколение на машина NZX 2000 с MAPPS управление.

LPP: Линеен пул за до 99 палети
DMG MORI проектира LPP за обработващите центри NHX
4000 и NHX 5000. С това решение могат да се свържат до осем
машини с общо пет станции за настройка и да се подредят до
99 палета на две нива, за да се постигне максимална производителност, като има възможност за заявка за машина със 199
палета. LPP 40 с размер на палетите 400x400 mm е базовият
модел в системата. Решението за автоматизация с най-голям размер в серията е LPP 250 с размери на палетите
2500x2500 mm и максимално тегло на детайла до 10 000 kg с
капацитет за детайли до ∅3400 x 2000 mm. LPP се контролира
от главния компютър DMG MORI MCC-LPS, чийто ефективен
и интуитивен софтуер организира наличността на материалите и управлява инструментите и приспособленията.

Богат спектър от решения за автоматизация
Портфолиото за автоматизация обхваща и пълната гама
от интелигентни решения, като компактните системи за
обработка на детайли и палети и портални товарачи за помалки детайли, включително WH CELL на DMU 50 3rd Generation
и CMX 50 U, PH 150 с десет палета на DMU 60 eVo и CMX 600 V
плюс GX 6 на CLX 350. Въртящи се системи за съхранение на
палети за тежки компоненти бяха представени за обработващи центрове от серията monoBLOCK. Ротационнен магазин RPS
9 с директно зареждане в работната зона бе показан за първи
път с DMU 65 H monoBLOCK. В областта на автоматизираното производство на големи компоненти DMG MORI представи
DMU 200 Gantry със системата за обработка на детайли WH
210. С тази широка гама продукти DMG MORI затвърждава
репутацията си на фирма, която може да предложи подходящо
решение за автоматизация за всяко приложение.
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Salvagnini - дух на иновации при
автоматичните огъващи центри
Salvagnini е компания с над 40 години опит и умения в областта на автоматичното огъване, реализирала 4000 инсталации в
76 страни по света. Компанията е лидер в производството на
автоматични огъващи центри (панелбендери) и успешно комбинира различни авангардни технологии с устойчивост, производителност и гъвкавост.
От 1977 година, когато Salvagnini проектира и изгражда първия модел на P4, до днес панелбендерите не спират да се развиват и доказват своята надеждност и автоматичност във всички аспекти. Наскоро заводите на Salvagnini в Енсдорф и Сарего
бяха обновени, което превърна компанията в съвременно модерно предприятие с над 600 специалисти, които работят в инженерния и производствения отдел.

Производителността и адаптивността
са водещи за Salvagnini
Всеки панелбендер на Salvagnini, независимо от избрания модел, извършва средно 17 огъвания в минута. Този резултат се постига благодарение на автоматичните цикли на огъване и универсалните инструменти.
Продуктовият мениджър на компанията Никола Артусо подчертава, че при работа с автоматичните огъващи центри не се
изисква повторна обработка.
"Горните и долните инструменти, както и държачът на инструментите са универсални. Те са в състояние да обработват
цялата гама от дебелини и обработваеми материали. Тези инструменти, комбинирани с автоматичен ABA държач, който адаптира дължината на инструмента към размера на детайла, правят машините идеалното решение както за единично производство, така и за серийно производство", уточнява Артусо.

в реално време във формулата за огъване, която определя правилната сила за прилагане върху ламарината, гарантираща прецизността, повторяемостта и качеството на крайния продукт.
MAC 2.0 работи със същата логика. Наборът от интегрирани
технологии - сензори, формули и алгоритми - прави панелбендерите изключително интелигентни машини. Елиминират отпадъците и намаляват корекциите, измервайки ъгъла и компенсирайки всяка промяна в обработвания материал.
"С оглед на фабричната адаптивност огъващите центри могат да бъдат оборудвани с нашия патентован OPS софтуер, използван за връзка с фабричната ERP система. Според нуждите
OPS софтуерът управлява производствената последователност
на различни детайли и панелбендерът незабавно отговаря на заявките с универсалните си инструменти за огъване и автоматичната си настройка", добавя продуктовият мениджър.

Устойчива технология

Струва си да се отбележи, че Евромаркет Метал и Salvagnini,
с цел да отговорят на различните производствени нужди на всеки клиент, предоставят възможността всеки панелбендер да бъде конфигуриран и персонализиран с множество опции. Затова
практиката е съсредоточена в задълбочено проучване на производствените нужди на всеки клиент и в зависимост от изискванията му Евромаркет Метал предоставя най-подходящата машина. Проучването включва производствени стратегии, област
на приложение, ниво на автоматизация, необходима за товарене
и разтоварване на детайлите, всякакви опции за постигане на
пълна гъвкавост, позволяваща на панелбендерите да разгърнат
своя потенциал в пълна степен.
Според Артусо адаптивността към иновациите прави машините предпочитани от бизнеса. Включените вградени сензори в
огъващите центри измерват актуалната дебелина и ефективния размер на заготовката, откриват всякакви малформации,
причинени от вариации в температурата. Данните се подават
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Машините на Salvagnini използват само електрически задвижвани механизми без хидравлика. Огъващите цилиндри се задвижват от безчеткови двигатели, което предлага сериозни предимства по отношение на износването на компонентите, които за
разлика от други подобни технологии, не са подложени на продължително и екстремно напрежение в една и съща точка. Автоматичните цикли и задвижващото окабеляване помагат да се използва цялата абсорбирана енергия, без да се връща в мрежата
и без да се разсейва като топлина. Артусо подчертава, че след
въвеждането на иновативната им патентована технология през
2014 г. са спестили поне 52,2 GWh - еквивалентни на годишното
потребление на електроенергия от 21 000 души в Италия. В допълнение на това вредните емисии на въглероден диоксид са намалели с около 22 000 тона. Също така благодарение на технологията доказано се спестяват и 95 700 литра масло годишно.
Заводите Salvagnini използват осветителни и HVAC системи,
с които са намалили вредното въздействие върху околната среда, като са редуцирали количеството генериран въглероден диоксид с над 160 тона за изминалата година.

тел.: 02/97 67 100
e-mail: metalworking@euromarket.bg
www.euromarket.bg
октомври 2020
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Съвършенство
в автоматизацията
През 1998 г. настоящият председател на надзорния съвет на
Maschinenfabrik Berthold Hermle, Дитмар Хермле, излага основния план за
това, което впоследствие се превръща
в широкообхватна програма за автоматизация на 5-осните обработващи центри от Госхайм. Той призовава за патентовано решение, което би позволило на Hermle да посрещне всички изисквания на клиента от първоначалния
дизайн до предоставянето на следгаранционни услуги. Герд Шорп, главен
изпълнителен директор на HLS Hermle
Systemtechnik, основава дъщерно дружество за проектиране и предоставяне на
индивидуални решения и изгражда интегрирана роботизирана инсталация
за напълно автоматизирано производство на компоненти.
Отначало целта e да се намали времето за настройка. За да може настройката да се извършва паралелно с
основните производствени етапи,
Hermle разработва първата система за
смяна на палети. Добавянето на модули за съхранение подобрява системата
за смяна на палети, като прави
възможно последователното обработване на до 18 палети. Това значително
увеличава времето за работа на тези
прецизни машини.

Място във висшата лига
По отношение на системата за смяна на палети Hermle се фокусира върху
максималната гъвкавост на автоматизацията. За да повиши производителността обаче, е необходимо да се
концентрира върху различен принцип.
Преди 15 години с въвеждането на
първата си роботизирана система
Hermle се присъединява към висшата
лига в сферата на автоматизацията.
За разлика от стандартния процес на
смяна на палети, при роботизирания
може да се работи както с компоненти и инструменти, така и с палети. С
това обаче системите за смяна на палети не стават излишни. Докато
бързите и гъвкави роботи могат да се
справят с части с тегло до 420 кг, системата за смяна на палети PW 3000
може да обработва части до три тона.
Тази система е специално проектирана за серията C 52 U и C 62 U на Hermle.
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Предлаганите варианти на система
за смяна на палети се увеличават успоредно с основните продуктови линии
- със стъпването на всяка нова машина на пазара се предлага и съответната система за смяна на палети. Настъпва обаче моментът, в който гамата от машини е запълнена, а конкуренцията не се отказва от опитите да
настигне Hermle.

Готовност за нов подход
За да направи навлизането в света
на автоматизацията по-достъпно за
своите клиенти, Hermle търси решение, съвместимо с повече от една машини, което да обезпечи ефективността на производството му в големи количества. Допълнителните спецификации включват осигуряване на капацитет за още повече палети и интуитивно управление. Освен това обработващият център трябва да остане достъпен, за да може потребителят да работи с него и ръчно, когато това се изисква. През 2017 г. се състои премиерното представяне на системата HS flex.
Тази гъвкава манипулаторна система
е съвместима с шест типа машини,
което намалява производствената й
стойност в сравнение с конвенционалните системи за смяна на палети. Тя
осигурява един или два модула за съхранение в стелажно подреждане, което
позволява вместимост на до 40 палети.
Най-новото допълнение към гамата
продукти за автоматизация е манипулаторната система HS flex за тежки
елементи. Тя е въведена през 2020 г. и
може да се справи с компоненти с тегло до 1200 кг, като за първи път позво-
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лява автоматизиране на четири модела машини Hermle, включително C 650.

Продукти, проектирани за
индивидуални приложения
с изключителна
гъвкавост
Предлаганите в момента роботизирани решения на HLS Systemtechnik варират от компактни роботизирани системи за малки палети и компоненти
(RS 05-2) до системата RS 3 с възможност за манипулиране на палети с
транспортно тегло до 450 кг. Благодарение на сменяемите грипери, роботите могат да обработват както палети, така и детайли и заготовки, подготвени за обработка в матрици.
В бъдеще гъвкавостта и автономността при обработката на детайли и
инструменти предстои да се развива
още повече. Автоматизацията вече не
се ограничава до настройващата станция, а обхваща и процеса на непосредствена обработка. Hermle вече направи следващата стъпка към бъдещето:
в една от производствените бази на
клиент Hermle свърза роботизираната
инсталация с транспортните системи, управлявани без оператор. Това
дава възможност за прецизно автоматизирано предоставяне на заготовки и
инструменти - в точния момент.

info@hermle.bg
www.hermle.bg
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машини

Огъване на листов
материал,
профили и тръби
О

гъването е една от най-масово прилаганите в съвременната металообработка технологии за пластично деформиране на отделни участъци от плоски заготовки, профили с различна геометрия и тръби с
цел получаването на обемни детайли. За тази задача в модерните цехове най-общо се използват три
типа оборудване: специализирани
огъващи машини (с електромеханично, пневматично, хидравлично или
индукционно задвижване), огъващи
машини с цифрово-програмно управление (ЦПУ), както и автоматизирани производствени клетки. Комплексните високотехнологични машини и
линии за производство на изделия от
листов материал, профили и тръби
често позволяват изпълнение на няколко обработващи задачи, включително рязане и огъване, изтегляне и
пробиване, на една и съща установка.
Автоматизацията безспорно е
сред водещите тенденции в модерното машиностроене в хода на четвъртата индустриална революция.
Все повече технологични операции в
сегмента производство на метални
изделия посредством огъване се автоматизират, включително с роботизирани системи за обслужване,
които изпълняват ролята на оператор, както и с цялостни автоматизирани линии и роботизирани огъващи клетки, комбиниращи функционалността на няколко вида машини.
Интегриран с хидравлична CNC абкант-преса например един обслужващ робот може да бъде използван
за зареждане на установката и от-
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немане на готовите детайли, постигайки напълно автоматизиран цикъл
на обработка, при който се постигат висока скорост, прецизност,
надеждност и повторяемост.
Наред с повишаването на степента на автоматизация и внедряването на интелигентни технологии за
управление на огъващото оборудване все повече иновативни технологични разработки се наблюдават и
при инструменталната екипировка
– призмите, ножовете и т. н. с оглед
постигането на по-високо качество
на детайлите и удължен сервизен
живот на машината.

Развитие при машините
с ЦПУ
Огъващи машини с цифрово-програмно управление най-често се срещат в листообработката. Традиционно това са абканти за изработка

на широк асортимент от изделия
чрез многостепенно огъване на метални листове и ленти. Те могат да
огъват секции с ширина от няколко
милиметра до няколко метра, а предимството им е във високата гъвкавост при обработка и кратките
времена за настройка. CNC абкантпресите позволяват както единично,
така и серийно производство на изделия от листов материал с еднаква прецизност и икономическа ефективност.
Огъването с ЦПУ продължава да е
сред най-популярните процеси в автоматизираните линии за металообработка. Методът включва позиционирането на метален лист или
посредством автоматизиран манипулатор, или чрез специален конвейерен механизъм върху работната
маса на машината. Конвейерите
типично са по-подходящи за листов
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машини
материал с вече пробити отвори,
който би затруднил един конвенционален манипулатор с хващачи.
Все по-популярни в модерните машиностроителни заводи стават и т.
нар. универсални огъващи машини с
модулна конструкция. При тях се използва базово оборудване за огъване
на метални листове, профили или
тръби, което с бързо и лесно модулно
надграждане се конфигурира за изпълнението на различни специализирани задачи. Смяната на инструменталната екипировка се извършва от автоматизирана система, която се
отличава с висока скорост на работа благодарение на специална „plugin“ технология за захващане на инструментите. Базовата конфигурация
обикновено включва огъваща преса с
ЦПУ, работна маса, както и софтуер
за програмиране и управление. След
първоначалната инвестиция всеки цех
може на модулен принцип да конструира своя собствена специализирана
машина за огъване според потребностите, както и впоследствие да разширява и променя функционалността
й колкото пъти го налага производствената програма.
Основна полза при навлизането на
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съвременните информационни и комуникационни технологии в машиностроенето е възможността за обединяване на отделните машини в
единна производствена мрежа. Така
абкантите с ЦПУ могат да бъдат
свързани с предишните и последващите етапи в изработката на едно
метално изделие, функционирайки в
непрекъснат цикъл без загуба на време и информация за обработващите
операции. За да е възможна подобна
работа в мрежов режим, производителите на огъващи машини ги оборудват със специални интерфейси за
свързване. Сред предимствата са
необходимостта от един-единствен
софтуер за програмиране на цялата
линия и работните последователности, въвеждане на работната програма наведнъж, възможност за използване на стандартен индустриален
компютър за осъществяване на
връзка между машините, както и опция за изграждане единна база данни
с цел по-лесна интеграция на допълнително оборудване към съществуващата линия в бъдеще. Освен да обменят
информация помежду си и с контролния център, отделните машини могат и да експортират желаните дан-

ни в специализирани файлове със съответното разширение, достъпни за
ползване от цялата мрежа.

Пазар на автоматизирани
машини за огъване
Съгласно актуално проучване на
Markets and Markets, пазарът на автоматизирано оборудване за огъване на
листов метал, профили и тръби от
1,9 млрд. щатски долара през 2019 г.
се очаква да достигне 2,4 млрд. в
следващите пет години, регистрирайки устойчив годишен темп на
растеж от 4,5%. Според маркетинговите анализатори, основен двигател
на ръста на този пазар са високата
прецизност и подобрената безопасност, която осигуряват усъвършенстваните програмируеми огъващи
машини от последно поколение. Основните предимства на автоматизираното оборудване са по линия на
скоростта, точността и повторяемостта на огъващите операции, както и по отношение на възможността за работа с масивни, едрогабаритни заготовки с голямо тегло и комплексна форма. При полуавтоматичните огъващи машини детайлите за обработка се подават към машината
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машини
ръчно от оператор, което ги прави
неудобни за високообемни и динамични масови производства в гигантски
партиди. Като допълнителни предимства на автоматизираните машини
за огъване експертите посочват тяхното лесно използване благодарение
на дигиталните функции за управление на работните последователности. Ето защо делът на автоматичното огъващо оборудване се очаква
да нараства трайно и през следващите години в сравнение с този на полуавтоматичната техника.
Електромеханичните модели са
предпочитани от металообработващи предприятия във все повече промишлени отрасли, включително в
строителната, автомобилната, космическата и корабостроителната
индустрия, сочат още данните на
Markets and Markets. Като техни плюсове специалистите изтъкват високата точност, сравнително ниската
консумация на енергия и улесненото
им управление. Прецизността е ключов фактор за качеството на готовите изделия, произведени посредством огъване, особено в космическия сектор, където се борави предимно с тежки едрогабаритни детайли.
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В допълнение електромеханичните
конфигурации осигуряват и необходимата мощност и енергийна ефективност с цел оптимална производителност и рентабилност.
От трите сегмента – огъване на
листов материал, профили и тръби,
огъването на тръби се очаква да регистрира най-голям ръст в приложенията през следващите 5 години,
прогнозират още пазарните аналитици. Причина за това е нарастващото търсене на тръбни елементи
за изграждане на различни транспортни системи за газове, флуиди и субстанции с различен вискозитет в
множество индустрии. Широкият
асортимент от тръбни детайли с
разнообразни форми, размери и ъгли
на огъване изисква висока прецизност и гъвкавост при изработка.
Водещи в сегмента отново са автоматизираните машини с високотехнологични системи за зареждане
и разтоварване на заготовките и
завършените детайли.

Роботизация в огъването
на метал
Само преди десетилетие интегрирането на роботизирана система в

дадена производствена линия за огъване на листов метал беше рентабилна инвестиция само за най-големите предприятия с големи производствени партиди от порядъка на
хиляди или дори десетки хиляди детайли. Някои по-специфични приложения като работата с големи и комплексни заготовки, а също и многостепенното огъване на прекалено малки
такива, в общия случай се оказваха
предизвикателство за роботите.
Развитието на технологиите в
тази сфера обаче, наред с техниките за програмиране, еволюцията при
софтуера и хардуера, днес позволяват икономически обоснована интеграция на роботизирани системи дори
в по-малки производства с възможности за бърза възвръщаемост на
инвестицията и значително повишаване на ефективността. Налице е
потенциал за подобряване на производителността и качеството на
готовите изделия, както и на оптимизиране на разходите за труд – все
ключови задачи по отношение на
стратегическото развитие на всеки един бизнес в областта на металообработката. В допълнение
възможностите за производство на
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повече детайли за едно и също време значително намаляват разходите
за единица продукция. В сравнение с
хората, роботите могат да работят без прекъсвания и почивки, не се
уморяват, а тежките и повторяеми
операции не носят здравни рискове
за тях. Така интегрирането на роботизирани системи в дадена автоматизирана линия или клетка за огъване на листов метал, профили или
тръби може освен да допринесе за
икономии на разноски и ресурси в
дългосрочен план, да освободи и ценен човешки ресурс, който да бъде
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пренасочен към по-отговорни задачи.
В една роботизирана конфигурация е много по-лесно да се осъществява и качествен контрол, тъй като
роботите стандартно работят с
постоянна и устойчива прецизност,
както и с отлична повторяемост.
Налице са възможности за постепенно увеличаване на производствения
капацитет на една линия за огъване
посредством нейното разширяване
с допълнителни машини и роботи. В
някои приложения дори само един
артикул, например малък детайл с
комплексни сгъвки, може да оправдае
закупуването на роботизирана система, тъй като качественото и
ефективното й производство в големи обеми често е основание за
увеличаване на приходите от
поръчки.
Експертите посочват като преломен момент в развитието на роботизираното огъване въвеждането
на офлайн програмирането като основен аналог на програмирането на
робота посредством обучителен
терминал. Втората техника традиционно може да отнеме часове ценно време, през което роботизираната линия или клетка е в режим на

престой. Последното поколение софтуер за абкант-преси и други металоогъващи машини елиминира нуждата от този времеемък процес. В
повечето случаи програмата за робота може да бъде генерирана офлайн, директно от файл, за по-малко
от 10 минути, твърдят експертите.

Автоматизирани
листоогъващи клетки
Автоматизираните клетки за
огъване на листов материал са отлично решение за производства, които търсят да внедрят високопродуктивни и гъвкави решения за автоматизация за широк асортимент от
изделия с устойчиво високо качество
и ниски разходи за единичен детайл.
В най-общия случай една такава клетка се състои от абкант, робот и
автоматизирана обслужваща система. Прецизната координация между
отделните елементи на клетката
гарантира висока надеждност, както и по-ниски цикли на обработка в
сравнение с конвенционалното изпълнение на различните операции по
огъване на отделни машини или работни станции. Някои от най-висо-
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но от роботизираната система
само за няколко минути. Така става
изключително лесна и бърза и пренастройката между отделните производствени програми за изработката
на различни серии от продукти с
разнообразни характеристики. Рентабилно се оказва дори производството на малки партиди от порядъка на 20-30 до 80-100 детайла. А дори
след дълги часове работа автоматизираната система все още гарантира същата прецизност, скорост и
надеждност.

Автоматизация при
клетките за огъване на
тръби

котехнологичните решения в сегмента разполагат с иновации като интегрирано машинно зрение, което
елиминира нуждата от предварително позициониране на заготовките
преди подаването им към робота.
Системата автоматично идентифицира ориентацията на всеки детайл с помощта на високоскоростна дигитална камера и го подравнява според изискванията. Сред новостите в областта са вакуумни хващачи за заготовки, които осигуряват здраво и надеждно захващане
всеки път. Смукателните чашки подлежат на индивидуално управление,
като се предлагат и т. нар. мултигрипери с няколко манипулатора, които могат също да бъдат индивидуално позиционирани и контролирани.
Благодарение на множеството им
предимства, приложенията на роботизираните клетки за листоогъване
в практиката непрекъснато нарастват. Те се оказват рентабилно
решение за нарастващото търсене
на прецизни детайли в големи обеми
на по-ниска цена, както и на нестандартни метални изделия с комплексни характеристики, изработени по
поръчка.
Водещ плюс на една роботизирана клетка за огъване е нейната висока разходна ефективност. Цялата
последователност от операции, необходими за изработка на крайното
изделие, може да бъде зададена и
управлявана с помощта само на една
производствена програма. Клетката
може да функционира с минимална и
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дори никаква намеса от страна на
оператор. Така става възможна работата не само в трисменен, но и в
непрекъснат режим на работа (или
т. нар. „lights-out“ производство).
Друга съществена полза от интегрирането на роботизирана огъваща клетка в даден цех е възможността за постигане на максимална
производителност и извличане на
оптимална стойност от наличното
оборудване. Синхронизираните работни процеси, автоматизираната
настройка, улесненото програмиране офлайн и елиминираната нужда от
спиране на робота позволяват мащабни икономии на време и ресурси
и тяхното най-добро оползотворяване.
Ключов фактор за ефективността на роботизираните клетки за
листоогъване е ултрабързият софтуер за управление, при който производственият процес се задава в
една стъпка и всичките му аспекти
се управляват взаимосвързано и централизирано. На базата на заложения
в софтуерната програма триизмерен модел „мозъкът“ на робота или
неговият централен контролен блок
симулира оптимална последователност от операции за изработката
на съответния детайл с минимум
загуби и максимум ефективност.
Вградени в системата сензори се
грижат за правилното изпълнение на
процеса. Това, което при традиционните линии за листоогъване би отнело няколко часа на оператор, тук
може да бъде автоматично свърше-

Като компоненти, които се предлагат в огромно разнообразие от
форми, размери, диаметри и дизайни, огънатите тръбни детайли са
сред най-адекватните отговори на
нарастващата нужда от олекотени изделия с голяма структурна
якост и богати материални характеристики в широк кръг от индустриални отрасли. Освен в традиционни сегменти като газовата и
нефтената промишленост, корабои автомобилостроенето, космическия сектор, такива продукти намират мащабни приложения и в здравеопазването, енергетиката, авиацията, както и в общото машиностроене. Огъването на тръби днес
е сред ключовите технологии за производството чрез формоизменяне
на леки тръбни елементи за различни индустриални приложения предвид неговата ефективност и множеството съвременни възможности за оптимизация, включително автоматизиране и роботизиране на
процеса.
Дали в дадена клетка за огъване
на тръби да бъде интегриран робот
или например електрически 4-осен
линеен манипулатор със сервоуправление – зависи изцяло от потребностите на приложението. В допълнение към огъването автоматизираните системи позволяват оптично
измерване, поставяне на етикети,
както и широк набор от други функции, които биха оптимизирали
възможностите на клетката. Линейните манипулатори традиционно се
предпочитат за приложения, в които акцентът е върху по-кратките
времена на боравене с детайла, високата скорост и улесненото програмиране. Подходящи са за изработка
на къси огънати тръбни детайли или
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такива с предварителна механична
обработка преди етапа на огъване.
Роботите пък осигуряват по-висока гъвкавост при изпълнение на цялостни и непрекъснати последователности от операции за производство
на крайно изделие. Вече е икономически обосновано и използването на
роботи в ролята им на огъващи машини вместо като обикновена обслужваща система поради нарастващата им функционалност, мощност
и ефективност. Така вместо на инвестиция в огъваща машина и нейното последващо автоматизиране
посредством робот съвременните
производители на огънати тръбни
детайли могат да заложат на високотехнологичен робот, оборудван с
необходимите компоненти и инструментална екипировка за огъващи
операции.

Иновации
Сред иновативните тенденции
при огъването на листов метал,
профили и тръби в наши дни безспорно е т. нар. 3D огъване или производството на триизмерни детайли,
които имат не само радиус, но и
градиент. Огъването по множество
радиуси изисква специализирано оборудване, специални инструменти и
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добре обучен оператор или усъвършенствана система за автоматизирано управление. Процесът е подходящ за огъването на изделия от алуминий, тръби, правоъгълни и квадратни кухи профили, плоски заготовки и
пръти, листов материал и т. н.
Триизмерното огъване намира
широко приложение в архитектурата и съвременната индустрия, включително в производството например на релси и метални писти, извити, спираловидни или концентрични
стъпала, парапети, машинни компоненти, както и различни метални
конструктивни елементи. На 3D огъване подлежат и някои специализирани компоненти за хранително-вкусовата промишленост, например лопатките и вилките за различни миксери и смесително оборудване.
Възможностите на огъването във
високотехнологичното модерно машиностроене далеч не спират дотук.
Концепцията за Industry 4.0, интелигентно и дигитализирано производство неминуемо навлиза и в сегмента на огъващите машини, предопределяйки бъдещото им технологично
развитие. Най-усъвършенстваните
модели на пазара вече разполагат с
редица иновации като отдалечено
програмиране, умни сензори, функции

за прогнозна поддръжка, възможности за интеграция с ERP, CAD-CAM
платформи. Огъващите машини за
листов материал, профили и тръби,
проектирани за цифровите фабрики
на бъдещето, са оборудвани и с опции за: автоматична смяна на инструмента, автоматизирано зареждане и разтоварване, възможности за
избор на подходяща заготовка и проверка на дебелината, както и за интелигентно позициониране.
Машините за огъване от най-ново
поколение правят възможни още:
денонощната работа без надзор,
изготвянето на доклади за ефективността и производителността, непрекъснатия мониторинг на качеството, прецизната диагностика и
откриването на аномалии, както и
интерфейсното свързване с различни складови системи, машини за конвенционално и лазерно заваряване и
т. н. Сред функциите на технологично модернизираните машини за огъване на пазара днес могат да бъдат
също: инструменти за отдалечено
управление и отстраняване на проблеми, автоматична компенсация на
деформацията на машината, прогнозиране и симулиране на работните
цикли, детайлен анализ на грешките
и т. н.
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Лагери в хигиенно
изпълнение
Х

игиенният дизайн е инженерно
направление, което търси конструктивни решения на проблеми като
замърсяване на продукцията поради
корозия, контакт на смазочни материали с продуктите и суровините,
неправилно почистване и съхнене на
оборудването. В него се прилагат
принципите на проектиране за справяне с различни санитарно слаби места в конструкцията на оборудването, които могат да окажат неблагоприятни последици върху продукцията и да доведат до изтегляне на партиди и загуби за производителя. Спазването на действащите регламенти относно безопасността на продуктите изисква въвеждане на проактивни мерки за хигиенен дизайн на оборудването. Това
задължава компаниите да поддържат темпото на своето развитие в крак с най-новите постижения в хигиенния дизайн при всички
свои активи за преработка на храни и същевременно да не допускат
компромис с производителността,
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ефективността на разходите и устойчивостта.

Основни принципи на
хигиенния дизайн
Подобно на развитието на ергономичния дизайн, който обръща внимание на физическите нужди на потребителите на даден продукт, хигиенният дизайн се фокусира изключително върху предотвратяване на
замърсяването на продуктите и
тяхното безопасно използване. Европейската асоциация за хигиенен инженеринг и дизайн (EHEDG) е една от
акредитираните организации, които
целят да популяризират мерките за
безопасност на храните чрез подобряване на стандартите за хигиенно инженерство и дизайн и прилагане на принципите на хигиенно проектиране. Нейните членове включват
както производители на оборудване,
така и компании, производители на
храни, и изследователски институти.
Насоките, които EHEDG дава, определят лагерите като потенциално слабо място, благоприятстващо

разпространението на бактерии,
тъй като те са звено, в което попадането на частици продукт и вода е
сравнително лесно и твърде вероятно. В най-новите предписания за хигиенен дизайн на лентовите конвейери за хранителната промишленост
например EHEDG се спира на две от
основните предизвикателства при
безопасното производство на храни
– как да се избегне замърсяване на
храни чрез адекватно проектиране
на оборудването за преработка и как
да се подобри безопасността на продукта без повишаване на оперативните разходи за почистване и производствена хигиена. Асоциацията
препоръчва проектиране на позицията на лагерите в оборудването
възможно най-далеч от зоните на
контакт с хранителни продукти.
Вниманието към дизайна на основните системи и механизация, като
конвейерните ленти, не е достатъчна мярка, гарантираща санитарна
изрядност на съоръжението, лагерните възли запазват своя рисков профил. Дори и да отсъства пряк контакт със зоната на обработка, ако
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има наличие на бактериално замърсяване в лагера, при режими на почистване с вода под налягане или химически препарати се създава риск от
разпространение. Хранителният
продукт може да се замърси чрез
пренос на микроорганизми по въздуха по време на процедурите по поддръжка.
За да се сведе до минимум рискът
от замърсяване, проектирането на
лагери с оглед на принципите на хигиенния дизайн е от ключово значение. Един от основните принципи е
осигуряване на възможност за ефективно почистване. На теория това
може да звучи логично, но често практическото му изпълнение е затруднено от редица фактори, които
трябва да се вземат предвид. Друг
задължителен принцип, способстващ
за поддържане на хигиенните стандарти, е отделните елементи на
лагерното тяло да бъдат произведени от некорозивни и непорести материали, като например неръждаема
стомана или композити, и формата
им да позволява самооттичане на
водата след почистване. Следва да
се избягват кухини в лагерния възел,
където могат да се задържат микроорганизми. За запълване на кухи
зони обикновено се използват еластомери, композитни материали и
грес. Като цяло използваните материали трябва да съответстват на
изискванията на съвременните директиви и разпоредби за безопасност на храните. Във всички случаи
трябва да се избягва възможността
за попадане на смазка в хранителния
продукт при обработката.
Хигиенният дизайн също така се
стреми да избегне контакта между
метал и метал в движещите се компоненти. В идеалния случай капаците на лагерните блокове са предназначени за високоефективно изпълнение, като предпазват лагера от навлизане на замърсители от обработката или препарати от почистване
и същевременно не възпрепятстват
регулярните визуални инспекции.

Безупречно уплътняване
Специализираният хигиенен дизайн обхваща цялостното изграждане на лагера от първия до последния
компонент. Това улеснява спазването на съответствие със стандартите за безопасност на храните. Новите решения за хигиенен дизайн на
лагери са насочени към разработване на високоефективни продукти за
работа при най-взискателните сани-
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тарни условия. Съвременното проектиране например предвижда еднократно смазване за целия експлоатационен живот и издръжливост на
често миене, с което се решават и
много от проблемите, свързани с
конвенционалните процедури по поддръжка. Елиминирането на нуждата
от смазване до края на експлоатационния живот спомага за недопускане
на натрупване на излишна грес в
задната част на лагера и капака му,
което често е условие за развитие
на бактерии при преработката на
храни и напитки например.
Важна тенденция в проектирането на лагерни механизми е осигуряването на безупречно уплътняване за
елиминиране на условията за развитие на бактериална среда. Разработват се все по-надеждни технологии
за безапелационни уплътнителни
системи, демонстриращи иновативни гъвкави решения, които спомагат
за предотвратяване на повреди, причинени от проникване на препарат и
вода в лагера и увеличават оперативния капацитет на актива. Цялостната херметичност на лагерния
блок елиминира риска от постъпване на технологичен материал и почистващи препарати през уплътнението в задната част на лагера.
Външният капак на лагера напълно
запечатва корпуса и гарантирано
изолира външните фактори.
Едно от решенията на проектиращите инженери е деформируема
периферия на формованото уплътнение откъм основата на лагера при
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монтаж така, че то да прилепне
плътно
към
монтажната
повърхност. Задното уплътнение
прилепва статично към корпуса и
динамично към вала, като по този
начин предотвратява проникването
на преработваната продукция в кухината на лагера откъм задната
страна.

Улеснено почистване
Ъглите и извивките във външната форма на лагера са проектирани
така, че да не задържат замърсяване
и да подпомагат отвеждането на
водата след миене независимо от
позицията на монтаж. Изключително гладките финишни повърхности
способстват за оптимални резултати при почистване. Отсъствието
на излишна смазка елиминира риска
от замърсяване с микроорганизми и
разпространяването им при миене
под налягане. Изпитванията сочат,
че хигиенният дизайн, съчетан с
възможност за еднократно смазване за целия период на ползване, намалява престоя на оборудването с цел
почистване общо с 33%.
При конструкцията на корпуса
проектантите се стремят да отстранят всякакви вдлъбнати форми
и процепи, които биха създали среда
за развитие на бактерии. Капакът на
лагера ефективно запечатва целия
компонент. Някои производители са
разработили заключващи механизми,
които да предпазват от случайното
му разхлабване или разместване.
Обръща се повишено внимание на
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механични системи
кисела среда, като работят без необходимост от смазване.
Още един висококачествен продукт, който разширява гамата на
устойчиви на корозия продукти, са
лагерите с никелово покритие. Тези
лагери могат да издържат на агресивни химически процеси на миене и
представляват една ефикасна алтернатива при по-ограничени бюджетни възможности. Те са подходящи за
алкални и слабо киселинни среди и
приложения с присъствие на вода.

Ефективност на
разходите и ползи за
производството

спазването на изискванията за съответствие със стандартите на ЕС по
отношение на хигиенното изпълнение на външния корпус, капаците на
лагерите и останалите части. Хигиенното производство също така
засяга и характеристиките на материала на уплътненията, тъй като
той трябва да гарантира устойчивост на различни условия, като подходящи материали са синтетичен
каучук и различни еластомерни съединения.

Дизайн, удължаващ
експлоатационния живот
За осигуряване на пълноценно и
безупречно санитарно изпълнение
производителите подхождат с изключителна взискателност към характеристиките на смазките, които се прилагат в лагерното тяло.
Предлага се широк спектър от високоефективни смазочни материали,
сертифицирани за употреба в хранително-вкусовата промишленост,
включително и такива, които не
съдържат алергени. Изборът на висок клас греси за хранителната индустрия е задължително условие за
осигуряване на добра устойчивост
на разграждане при излагане на почистващи препарати, високи температури и вещества с биологичен произход.
Отлично решение, гарантиращо
експлоатационна надеждност при
натоварващи условия, са редица нови
разработки на специализирани самосмазващи греси, специално разработени за търкалящи лагери, изискващи
високи нива на хигиена. Съставът на
тези материали включва добавки,
които спомагат за разпределено и
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постепенно отделяне смазката, като
по този начин на лагера не се прилага
нито повече, нито по-малко от необходимото количество смазка. Същевременно рискът от изтичане на смазката е намален, което позволява безпрепятствен процес на работа.
Стандартът, който специалистите най-често препоръчват, е външната и вътрешната гривна както и
търкалящите тела да са изпълнени
от неръждаема стомана клас 420 по
ANSI, а за повишаване на надеждността на механизма компонентите
могат да бъдат с цинково покритие.
Ако обаче производствените нужди изискват още по-висока степен на
прецизиране на технологичния процес при натоварващи условия на работа, възможностите от специализирани материали не се изчерпват с
поцинкована неръждаема стомана.
Лагерите с хромирано покритие показват изключително висока устойчивост на корозия дори и при постоянно натоварване във водна среда.
Комбинацията между функцията за
постепенно самосмазване за цял
живот и устойчивост на корозия
благодарение на сребърни корпуси с
изключително прецизно щемпеловане напълно предотвратява проникването на вода, технологични течности и химикали. В хигиенните приложения все повече навлизат и новаторски продукти, специализирани за
работа при определени агресивни
условия. Например лагерите със сепаратор, вътрешен и външен
пръстени, изработени от специална
флуор смола, предлагат изключително високо ниво на водоустойчивост.
Тези лагери са отлични за приложения в среда с вода, както и алкална и

Проектирането на лагери за работа без повторно смазване, с безкомпромисно уплътняване и пълноценно
затваряне на тялото носи и редица
съпътстващи ползи, които е редно
да бъдат взети предвид при избора
на оборудване. Хигиенният дизайн
повишава производителността
дори при изключително взискателни
условия, каквито са налице в хранително-вкусовото производство, тъй
като разходите за поддръжка и обслужване значително се редуцират.
Характеристиките на лагер в хигиенно изпълнение позволяват планиране на по-дълги интервали между спиранията за превантивна поддръжка.
Осезаемо се съкращават разходите
за смазочни материали и обслужващ
персонал, като същевременно експлоатационният живот на лагерите се
удължава. От друга страна, изборът
на хигиенни компоненти предотвратява рискове, свързани с инциденти
с безопасността на храните и дефектиране на лагерите поради неправилно обслужване и фактор човешка
грешка. Разходът на вода за хигиенни нужди намалява с 33% според специалистите, а средствата за абсорбиращи агенти за улавяне на грес и
почистване на разливи на материали се свеждат до минимум.
Изправността и надеждността
на оборудването е критичен фактор
за поддържане на висока производителност, но безопасността на служителите на работното място е
водещият приоритет за една компания. Елиминирането на опасността
от подхлъзване поради разливи на
смазочни материали и инциденти
при подмяна на смазка на трудно
достъпни точки предотвратяват
едни от най-честите причини за
производствени злополуки, тъй като
проучванията сочат, че 35% от тях
са свързани с подхлъзване.
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фирмена публикация

ЕТ "САНД - СПАС АХИЛЕЕВ" повиши
ресурсната си ефективност със
средства по ОПИК
На 27.07.2020 г. ЕТ "САНД - СПАС АХИЛЕЕВ" приключи
успешно проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0170-C01
"Внедряване на пилотна, ресурсно ефективна технология за обработка на метални изделия в ЕТ "САНД - СПАС
АХИЛЕЕВ", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Проектът е на обща стойност: 477 890,73 лв.,
от които 284 344,99 лв. европейско и 50 178,52 лв. национално съфинансиране.
Основната цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност на ЕТ "САНД - СПАС АХИЛЕЕВ", чрез
внедряване на иновативни, пилотни за България технологични решения в металообработката.
1. Внедрена е пилотна технология за огъване с i-измерване, автоматично измерване на ъгъла и корекция с
лазерни сензори, която е световна новост и се използва
от една година за вграждане в огъващите машини GBend plus на немската компания DATA M. Новата технология се прилага, когато има вариации в качеството
и дебелината на материала, което може да предизвика
сериозни промени в ъгъла на огъване.
Стандартните пробни метални листове, използвани за
настройка на ъгъла на огъване, не могат да се използват повторно. При пилотната технология в долната
греда на машината е монтиран лазерен датчик, който
насочва два лъча към огъваната ламарина по време на
самия процес. При достигане на желания ъгъл датчикът
подава команда към управлението за спиране на огъването. По този начин всяка огъвка, независимо от вида,
дебелината и качеството на метала, е точна и не се
допуска технологичен отпадък.
С ATM Системата дебелината на материала може да
се измери високоточно и програмата за огъване да се
настрои автоматично според нея. С точно регулиране
на дебелината на материала програмата постига прецизен ъгъл на огъване. При интензивна работа използваното количество основна суровина за производството (ламарина) може да се намали с до 40%.
Абкантът от ново поколение позволява да се огъват подълбоки кутии и по-дълги детайли, като се намали необходимостта от заварявания. Това елиминира използването на екстракционен бензин за почистване на заваръчните шевове.
Внедрената иновативна технология ще намали използваните основни суровини с между 30 и 50%.
2. Внедрена е патентована пилотна технология за прахово боядисване Digital Valve Control (DVC) за точно уп-
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равление на изходящия прах, с дюзи от ново поколение
и дистанционно управление в пистолета.
При новата технология на прахово боядисване се използва Ръчния уред за боядисване OptiFlex®2 F Spray, комплектован с Управляващ уред OptiStar CG11-P на Gema
Switzerland GmbH. Предимства на технологията са прецизен контрол на тока и напрежението за максимална
ефективност и еднородност на покритието и лесен за
използване интерфейс.
Внедряването на иновативните технологии способства още за ефективно управление на отпадъците
съгласно установената йерархия, за намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при
производството на единица продукция с 33,67%, за понижаване на емисиите и увеличаване на продуктовия
жизнен цикъл.
Потенциалът за мултипликация на резултатите от
проекта е значителен и се обуславя от широкия профил
на приложение на технологиите за механична обработка на метали и термопластични производства. Пилотните технологии, предмет на проекта, решават редица задачи, свързани с оптимизиране на ресурсната ефективност и качеството на произвежданите изделия.
ЕТ "САНД - СПАС АХИЛЕЕВ"
София, бул. ИЛИЕНСКО ШОСЕ, номер 8А
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инструменти, материали

Смазочни
продукти за
хранителната
индустрия
З

дравето и безопасността на
потребителите са основен приоритет в производството на храни и
напитки. Ето защо производителите от този сектор подхождат с изключително внимание към избора на
смазочни материали, прилагани в
поддръжката на оборудването. Макар изпълнението на функцията им
да защитават от разграждане, окисляване и триене да е от първостепенна важност, тези смазочни материали същевременно трябва да отговарят на изискванията за безопасност на храните и да не оказват
неблагоприятно влияние върху оборудването, вкуса или мириса на хранителния продукт, който се преработва.
Въпреки че във всяка една промишленост замърсяването на продукцията със смазка е нежелателно, последиците от замърсяването при хранително-вкусовата могат да бъдат
най-пагубни. Загубите от нереализирана продукция и разходите за изтегляне на партиди от търговските
вериги могат да представляват сериозен финансов удар за производителя.

Стандарти и контрол
Спазването на строгите стандарти и хигиенни изисквания се регулира чрез акредитирани органи, които следят за правилното формулиране, производство, използване и
работа със смазочни материали, ко-
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ито по време на производството и
обработката могат да влязат в случаен контакт (например чрез пренос
на топлина, предаване на товара, при
мазане или защита от корозия на
машините) с продукти и опаковки,
използвани в хранително-вкусовата,
козметичната, фармацевтичната
или тютюневата промишленост.
Съгласно изискванията на Националната санитарна организация
(National Sanitation Foundation – NSF),
акредитиран орган за оценка на формулирането, класовете и качествата на смазочните материали, за да
бъде одобрена дадена смазка като
пригодна за употреба в хранителновкусовата промишленост, производителите трябва да докажат, че
всеки един компонент в състава й е
допустимо да се прилага за оборудване за преработка на храни. При
оценката на класа на даден смазочен
материал широко е разпространена
класификацията на NSF.
Тя обаче не е единствената организация, работеща в тази област.
Три международно признати професионални асоциации в индустрията –
Националният институт за смазочни масла (NLGI), Европейският институт за смазочни масла (ELGI) и Европейската асоциация за хигиенен инженеринг и дизайн (EHEDG) обединяват усилия в съвместна работна
група по смазочни материали за
употреба в ХВП. Групата участва
активно в изготвянето на програма
за удостоверяване на пригодността
на мажещи продукти и разработва

стандарта DIN V 0010517, 2000-08
(Смазочни материали – определения
и изисквания).
Международната организация по
стандартизация е разработила
стандарта ISO 21469: 2006, който
определя хигиенните изисквания за
формулиране, производство, употреба и обработка на смазочни материали, които по време на производството и обработката могат да
влязат случайно в контакт с продукти и опаковки, използвани в хранително-вкусовата промишленост. Той
не е приложим за вещества, използвани като добавки към продукти, или
за такива, които са в пряк контакт
с продукта, и се ограничава до хигиенните норми, без да се разглеждат
въпросите на здравето и безопасността на труда.

Предизвикателства пред
смазочните материали за
ХВП
Смазването на оборудването за
ХВП изправя инженерите, занимаващи се с формулиране на масла, дистрибуторите на смазочни материали,
производствените инженери и дизайнерите на оборудване пред много
специфични предизвикателства.
Промишлената преработка на
храни включва експлоатацията на
машини като помпи, смесители, резервоари, маркучи и тръби, верижни
задвижвания и транспортни ленти.
Често оборудването е подложено на
много високо натоварване, което е
съпътствано от специфични трибо-
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инструменти, материали
логични изисквания. Смазочните материали трябва да осигуряват адекватна защита на вътрешните
повърхности за контрол на триенето, износването, корозията, температурното натоварване и отлаганията. Освен това от тях се очаква да
притежават високи експлоатационни параметри, като възможност за
пълноценно изпомпване, висока устойчивост на окисляване, хидролитична стабилност (добра химическа
стабилност при наличието на влага,
която осигурява дълъг срок на работа на маслото и намалява риска от
корозия) и термоустойчивост, когато това се изисква от конкретното приложение. Освен изброените
характеристики в някои определени
производства смазките трябва да
притежават висока устойчивост на
разграждане и нарушаване на производствените характеристики вследствие на контакт с хранителни продукти, химически вещества, вода
(включително пара) и бактерии.
За съжаление, много от суровините, използвани за формулиране на
смазочните материали, които ефективно се справят с тези предизвикателства в конвенционалните промишлени приложения, не са допустими в приложенията за производство
на храни поради съображения за безопасност.

Категории смазочни
материали
Смазочните продукти за приложение в хранителната индустрия се
разделят на няколко категории въз
основа на вероятността за контакт
с хранителен продукт. Към настоящия момент широко разпространена е класификацията на NSF, при която продуктите се обозначават
като един от трите типа H1, H2 и
H3. Одобрението и регистрацията
на нов смазочен продукт към една от
тези категории зависи от съставките, използвани във формулирането
му.
Мажещите продукти от клас H1
са смазки, използвани в преработката на храни и напитки, при която
съществува известна вероятност
за случаен контакт със суровините
или продукцията. Тези материали
могат да бъдат съставени само от
едно или повече одобрени базови
вещества, добавки и сгъстители.
Смазките от клас H2 се използват
в оборудване и части на места, където няма вероятност от контакт
или попадане на смазката или смаза-
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ната повърхност в храна. Тъй като
няма риск от контакт с храна, компонентите в H2 не се ограничават
само до съставки, допустими за приложения в ХВП. Те обаче не могат да
съдържат тежки метали като антимон, арсен, кадмий, олово, живак или
селен. Също така съставките не
трябва да включват вещества, които са канцерогенни, мутагенни, тератогенни, нито минерални киселини.
Третият тип продукти – клас H3,
са разтворими или подходящи за хранителна употреба масла и се използват за почистване и предпазване
от ръжда на куки, колички и подобно
оборудване.

Базови масла за употреба
в ХВП
Базовите масла преминават допълнителни процеси на обработка, за
да добият възможно най-висока степен на съвместимост с изискванията за обществено здраве и безопасност на храните. Такива масла с изключително висока чистота често
са наричани „бели масла“.
За създаването на едно масло на
първо място се вземат предвид приложимите стандарти и изисквания
за използване в ХВП. След това се
изготвя формулировката, включваща
и избор на пакет добавки. Преди продуктът да бъде пуснат на пазара, се
провеждат задължителни лабораторни тестове, последвани от практически изпитвания.
Базови масла се извличат от суров петрол чрез процесите на дес-
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тилация и рафиниране. Те представляват основата за разработка на
бъдещите смазочни продукти. Базовите масла се различават помежду
си по вискозитет, химичен състав и
други свойства.
Дестилацията е процесът на физическо разделяне на суровия нефт
според точката на кипене, докато
рафинирането е химична или физична обработка на дестилатите за
подобряване на техните свойства и
качества.
При преработката суровият
нефт претърпява физическо разделяне чрез атмосферна/вакуумна дестилация, при което се получават т.нар.
дестилати. Химическите процеси на
преработка включват крекинг, екстракция и хидриране, при които се
получават рафинати. Тези продукти
от рафинирането преминават през
легиране и примесване на пакет добавки според класификационните
нива и в резултат се получават готовите смазочни материали.
Списъкът на одобрените базови
масла варира в зависимост от това
дали един продукт е от клас H1 или
H2, като изискванията за допускане
на смазочни материали в клас H2 са
по-малко ограничаващи и следователно разнообразието от продукти е поголямо.
Много продукти, използвани в промишлени съоръжения (различни от
ХВП), се използват и в предприятия,
преработващи храни в приложения с
клас H2. Към смазочните материали
от клас H1 има много повече ограничения и изисквания, тъй като те
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допускат случаен контакт с преработваните храни. Одобрените H1
смазочни материали могат да бъдат
минерални или синтетични.
Базовите масла на петролна основа са технически бели минерални
основи, използвани в смазките от
клас H1. При тях е постигнато високо ниво на рафиниране. Те са безцветни, без вкус, без мирис и не оставят
следи.
Синтетични смазочни бази от
клас H1 често представляват полиалфаолефини (PAO). В сравнение с
белите минерални масла, те имат
значително по-висока антиокислителна стабилност и по-широк диапазон на работните температури.
Друга одобрена синтетична база от
клас H1 са полиалкилните гликоли
(PAG). Тези смазки намират широко
приложение в среда с висока температура.
Диметилполисилоксаните (силикони) с кинематичен вискозитет поголям от 300 сантистокса (cSt)
също са разрешена база за смазки от
клас H1. Силиконите имат по-високи
показатели на термична и антиокислителна стабилност от PAO и PAG.

Допустими добавки и
сгъстители
Чистите базови масла много често не притежават нужните експлоатационни характеристики, за да
отговорят на сериозните изисквания в работната среда при преработка на храни. За да се подобрят
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техните характеристики, във формулата се включват различни добавки. Това могат да бъдат различни
видове антиокислители, инхибитори
срещу корозия, подобряващи противоизносната защита добавки, такива, предназначени за свръхвисоко
налягане и др.
Гресите са смазочни материали,
в чиято формула е добавен сгъстител. Сред одобрените сгъстители за
смазване са алуминиевият стеарат,
алуминиевият комплекс, органоглината и полиуреята. Алуминиевият комплекс е най-често срещаният сгъстител за клас H1. Той може да издържа
на високи температури и проявява
добра водоустойчивост, което е
важно свойство за приложенията в
обработката на храни. От 2003 г.
смазките с калциево-сулфонатни
сгъстители също се класифицират
като допустими материали от клас
H1.

Оборудване, изискващо
смазки за ХВП
Решението дали в едно приложение трябва да се използва смазка от
клас H1 или H2 може да се окаже затрудняващо. Смазките, използвани в
конвейерни системи при линии, преминаващи над хранителни продукти
например, трябва да бъдат от клас
H1. За конвейерна система, работеща под линията с хранителните продукти, обаче може да не е непременно безопасно да се използва масло H2.
Всяка точка на смазване трябва

да бъде оценена според това къде
може да възникне замърсяване. Доста големи компании за производство
на храни използват система за проучване на вероятността от замърсяване при определяне на типа смазване. Редица доставчици на смазочни материали предлагат съдействие
при изследване на точките за смазване.
Тъй като има строги ограничения
за видовете добавки за материали
клас H1, в миналото са използвани
чисти базови минерални масла. Това
решение за мазане осигурява по-малко защита и по-кратък живот на
смазката. Сега, когато широко се
използват синтетични масла, някои
характеристики на смазките клас H1
надминават тези на материали, които не са разрешени за приложения
в ХВП. Това е напредък от съществено значение за постигането на консолидирано решение за смазване, което спомага за избягване на случайното кръстосано замърсяване на
масла клас H1 и H2 и замърсяване на
масла H2 с хранителни вещества.

Съображения, свързани
със смазките за ХВП
Използването на хранителни смазки от клас H1 не компенсира предимствата, които носят добрият дизайн и системната поддръжка. Смазките от клас H1 са одобрени само
при случаен минимален контакт. По
предписание на FDA допустимите
ограничения за замърсяване със смазочни материали е до 10 части на
милион – това е 0,001 процента.
Освен това процесът на сертифициране на смазочните материали не
включва одити на инсталациите за
смазочни материали, нито пробовземане за гарантиране на формулирането на материала, а стриктно следи дали формулата е включена в одобрения списък, т.е. твърденията за
допустимост за хранителни приложения не се подлага на съмнение.
Разбирането на разликите между
смазки H1, H2 и H3 и правилният
избор на смазочни материали са от
решаващо значение за безопасността на храните и надеждността и
дългия експлоатационен живот на
машините. Производителите разполагат с широк набор от източници
и могат да осъществяват свободен
достъп до списъците със сертифицирани продукти и стандартите и
изискванията към смазките за оборудване в ХВП, предоставени от
акредитираните органи.
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Aimtec ïóñêà íîâà ëèíèÿ AC/DC
ïðåîáðàçóâàòåëè çà DIN øèíà
Íîâàòà ñåðèÿ AMEDX-NZ å îòãîâîðúò íà Aimtec íà ïîâèøåíîòî
òúðñåíå íà AC-DC çàõðàíâàùè óñòðîéñòâà çà ìîíòàæ íà DIN øèíà ñ
îáõâàò íà âõîäíîòî íàïðåæåíèå îò
85 - 264 VAC è èçõîäè îò 5 äî 48 VDC.
Òåçè AC-DC ïðåîáðàçóâàòåëè ñå
ïðåäëàãàò â îïöèè 30, 60, 75, 100 è
120 W è ñà ïðîåêòèðàíè äà îòãîâàðÿò íà ñòàíäàðòèòå IEC/EN/
UL62368 è EN61558, êîåòî èì ïîçâîëÿâà äà áúäàò èçïîëçâàíè â øèðîê
ñïåêòúð îò ïðîìèøëåíè è òúðãîâñêè ïðèëîæåíèÿ, âêëþ÷èòåëíî è
òàêèâà â òåæêè óñëîâèÿ. Íîâèòå ìîäåëè ñà ïðîåêòèðàíè ñ àêöåíò
âúðõó âèñîêà åôåêòèâíîñò è âõîäíî-èçõîäíà èçîëàöèÿ. Ñ èçîëàöèîííî
íàïðåæåíèå äî 4000 VAC, ìàêñèìàëíà åôåêòèâíîñò äî 91% è ðàáîòåí
òåìïåðàòóðåí îáõâàò îò -40 äî 70 o C, òåçè ñåðèè îñèãóðÿâàò ïî-äîáðà
íàäåæäíîñò è áåçîïàñíîñò íà ñèñòåìàòà è îòãîâàðÿò íà ïîâå÷åòî
èçèñêâàíèÿ â ïðîìèøëåíèòå è òúðãîâñêèòå ïðèëîæåíèÿ.
Îñâåí òîâà, ñåðèÿòà AMEDX-NZ ñå ïðåäëàãà ñòàíäàðòíî ñúñ çàùèòà íà èçõîäà îò êúñî ñúåäèíåíèå (OSCP), çàùèòà ïî èçõîäåí òîê (OCP)
è çàùèòà ïî èçõîäíî íàïðåæåíèå (OVP). Ñ íèñêèòå èçëú÷âàíè ïóëñàöèè è øóì è ãàðàíòèðàíà íàäåæäíîñò ñ âèñîê ïîêàçàòåë MTBF (ñðåäíî
âðåìå ìåæäó îòêàçèòå), òåçè ìîäåëè ìîãàò äà ñå âíåäðÿâàò â ðàçëè÷íè ïðèëîæåíèÿ êàòî óïðàâëåíèå íà óëè÷íîòî îñâåòëåíèå, IoT, çàõðàíâàùàòà ìðåæà, èíñòðóìåíòè, ïðîìèøëåíè óïðàâëåíèÿ, òåëåêîìóíèêàöèè è ãðàæäàíñêè ïðèëîæåíèÿ.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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