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накратко
ЙОВ България взе участие в честванията на Деня на миньора в Панагюрище
ЙОВ България ООД отбеляза Деня на миньора на 31 август т. г. като партньор на Асарел-Медет АД в Панагюрище, информираха от дружеството.
„Ролята на минната индустрия е структуроопределяща за развитието на
икономиката на страната. За нас е привилегия вече петнадесет години да бъдем
партньор на компании като Асарел-Медет АД и да бъдем част от процеса по
създаване на иновативен и устойчив отрасъл, който същевременно е отговорен
към околната среда и към хората“, коментира Красен Милев, управляващ директор на ЙОВ България. От компанията допълват, че въвеждането на технологични иновации, вграждането на надеждни компоненти и инвестициите в безопасност на труда са водещи фактори за развитието на отрасъла.
ЙОВ България е оторизиран доставчик и сервиз на компоненти с широко
приложение в минната индустрия, дървообработването, земеделската техника и строителството. Представител е на водещи марки, сред които PIV-Drives,
като част от групата на DANA Motion Solutions.

Yamazaki Mazak със седем световни и две европейски премиери на EMO 2019
Yamazaki Mazak представя 27 високотехнологични металорежещи машини
на изложението ЕМО 2019 на щанд B52 в зала 27 през септември в Хановер,
информираха от Бимекс Лимитид, представител на корпорацията за България.
Всички машини са в работен режим. Посетителите могат да се запознаят
със седем световни и две европейски премиери. Основната тема на представянето е производителността. 15 от машините са с интегрирана автоматизация. Демонстрирани са новостите в интелигентната iSMART фабрика и решенията на Mazak, свързани с четвъртата индустриална революция и интернет на нещата.
„Гостите на изложението могат да открият нови завладяващи технологии,
как ще изглеждат и ще бъдат свързани фабриките от бъдещето, както и да
получат технически съвети“, допълват от Бимекс Лимитид.

АЕЦ Козлодуй отбеляза 45-ата си годишнина
На 4 септември т. г. се навършиха 45 години от официалното откриване
на АЕЦ Козлодуй. С въвеждането в експлоатация на първата атомна централа
в Югоизточна Европа през 1974 г. е поставено началото на ядрената енергетика в България. С поредица от успехи през изминалите четири и половина
десетилетия АЕЦ Козлодуй се утвърждава като основен производител на електроенергия и ключов фактор за надеждността на националната енергийна
система и за икономическата стабилност.
От откриването на централата са произведени над 625 млн. MWh, осигурено е високо ниво на безопасност и надеждност. Спестено е отделянето на
744 млн. т емисии въглероден диоксид. Само за периода 2000-2019 г. в държавния и общинския бюджет са внесени над 5,5 млрд. лв.
Успешно е изпълнен огромен обем от модернизации на съоръженията, както
и стратегическият за бъдещето на българската енергетика проект за
продължаване на срока на експлоатация на V и VI блок.

8

септември 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2019

9

накратко
Електра Помп стартира нов онлайн магазин
Електра Помп ООД обяви старта на своя нов онлайн магазин www.pompi.bg.
Онлайн платформата е разработена с цел бърз и лесен избор и поръчка, като
клиентите ще открият подробна техническа информация, а при необходимост
и консултация със специалист. Доставките се осъществяват в кратък срок по
куриер, като заявки над определена стойност се извършват безплатно.
„В отговор на големия интерес и следвайки съвременните тенденции, дружеството разработи специализиран онлайн магазин, в който на разположение
на клиентите е голямо разнообразие от помпи и помпено оборудване, както за
битови, така и за промишлени приложения. Платформата е с модерна визия,
достъпна за всички устройства“, разказаха от Електра Помп. „На сайта са
представени продуктите на наложените европейски производители, чийто
представител за страната е Електра Помп: „SAER Elettropompe“ - наземни и
сондажни помпи, хидрофорни системи, „Faggiolati pumps“ - помпи и миксери за
отпадни води, „Matic“ - нивосигнализатори, ел. табла и електронни устройства за управление на помпи, „Planus“ - модулни помпени системи за битови
отпадни води“, допълниха те.

Хенкел представи нова хибридна гама на LOCTITE
Хенкел представи новата хибридна гама на LOCTITE, която съчетава скоростта на секундните лепила със силата и трайността на структурните, информираха от компанията. „Гамата комбинира два метода за изработка на
един краен продукт с уникални характеристики“, разказаха от Хенкел.
„LOCTITE HY 4070 предлага ултрабързо фиксиране, благодарение на което се
намалява времето за престой при ремонт, осигурява се запълване на хлабини,
което го превръща в универсално ремонтно средство. То гарантира на своите ползватели практически неограничени възможности: развива лепилна якост
върху много материали като метал, пластмаса, гума, дърво, хартия, кожа и т.
н. LOCTITE HY 4090 е подходящ за разнообразни субстрати, включително метали. Устойчив е към влага, топлина (до 150°C) и химикали. Характеризира се
с кратко време за фиксиране (3-4 мин.) включително при ниски температури
(5°C), както и с устойчивост към удари и вибрации“, допълниха те. От компанията уточняват, че продуктът е некорозивен, с намален екологичен отпечатък и с отлична якост при нагряване.

Две чуждестранни дружества с инвестиции в Бургас
Нов австрийски инвеститор стартира изграждане на база в Индустриален
и логистичен парк-Бургас, съобщиха от общината. Дружеството Би Ес Ем
Балкан Сървис Мениджмънт, част от групата Мак Порт Интернешънъл, се
занимава с обслужване, ремонт и всякакво техническо съдействие на машини
с марката Либхер. Очакванията са строително-монтажните работи да приключат в срок от около 12 месеца.
Друг чуждестранен инвеститор също сключи договор за покупка на имот в
Индустриален и логистичен парк-Бургас. Името на дружеството е СИЗА Дженерал Трейдинг енд Контрактинг. Придобитият от него имот е с площ от 5,5
декара. Компанията ще изгради модерно производство за изработка и реформиране на въздуховоди с поточна линия и сглобяване на климатични инсталации.
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накратко
Beghelli представи системата OPTICOM AUTO DIMMER SMART DRIVER + SENSOR
Beghelli представи на пазара новата система OPTICOM AUTO DIMMER SMART
DRIVER + SENSOR, която се предлага като опция към всяко осветително тяло на
италианския производител, информираха от българския офис на компанията.
„Специфичното при тази система е, че няма нужда от настройки, всяко
осветително тяло автоматично увеличава или намалява светлинния си поток
в зависимост от осветеността на съседните осветителни тела около него
и наличието на повече или по-малко дневна светлина“, разказват от Beghelli.
„Нека си представим един заводски цех, проектиран за 300 LX. Единственото,
което трябва да се направи, за да започне автоматичното регулиране, е те
да се оставят да работят една нощ. През това време всяко осветително
тяло се калибрира да свети според осветеноста на съседните осветителни
тела. Благодарение на това отпада необходимостта от DALI LED драйвери,
DALI система за управление, допълнително комуникационно окабеляване, както
и от програмиране и настройки“, допълниха те.
От компанията разкриват, че системата става стандартно изпълнение за
всяко осветително тяло на BEGHELLI от следващата година.

Arburg акцентира на решенията за дигитализация и кръгова икономика на
В рамките на предстоящото издание на изложението K, което ще се проведе
K 2019
между 16 и 23 октомври т. г. в Дюселдорф, Arburg ще представи нови дигитални
продукти и услуги, технологии за кръгова икономика и ресурсна ефективност,
както и нови машини и функции за интелигентна преработка на пластмаса.
Щанд A13 в зала 13 на K 2019 ще предложи повече дигитални продукти и
услуги от Arburg от всякога, информират от компанията. На 10 интерактивни станции посетителите ще могат да научат повече за интелигентните
машини, производство и услуги. Ще бъдат представени новият „Асистент за
пластификация“, шестте спомагателни пакета на Arburg, хост компютърната система ALS, SCADA решението Arburg Turnkey Control Module (ATCM) и
Arburg Remote Service (ARS).
По темата за кръговата икономика Arburg ще представи две приложения –
производство на чаши от рециклиран полипропилен на хибридната машина
Allrounder 1020 H и производство на технически продукт от рециклат от
битови отпадъци на електрическата двукомпонентна Allrounder 630 A.

Елаците-Мед отпразнува 44 години от основаването си
44 г. от създаването на Минно-обогатителен комплекс Елаците отпразнуваха в гр. Етрополе, съобщиха от рудника. На събитието присъстваха ветераните, които през 70-те години на миналия век са изградили обекта, служители
и работници, представители на организации, синдикати, много гости от България и чужбина. По време на празника проф. дтн инж. Цоло Вутов получи грамота и плакет „Почетен гражданин на община Етрополе“ за изключителните му
заслуги.
Гостите на празника имаха възможността да се запознаят с интересни факти
от историята на минния комплекс, роден по времето на социализма и развит
след приватизацията от изцяло българския мениджмънт на Геотехмин и Елаците-Мед. „Днес рудник Елаците се нарежда на едно от първите места в Европа
по производствена мощност в добива на медни руди. Иновациите водят до
качествена промяна на производствения процес и това позволява оптимално
усвояване на природните ресурси и оползотворяване на полезните компоненти
в тях“, каза инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на компанията.
В седмиците преди празника бяха връчени близо 1000 юбилейни медала на
мениджъри, служители и партньори с принос за развитието на Елаците-Мед.
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накратко
Microchip обяви първата NOR флаш памет с MAC адреси
Microchip обяви първите в света NOR Flash памети, които предлагат опции
за интегриран MAC адрес. Паметите от фамилията SST26VF Serial Quad I/O
(SQI) 3V Flash имат предварително програмирани EUI-48 и EUI-64 адреси, осигурявайки рентабилни plug-and-play решения за съхранение на свързани приложения, които използват Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi, IEEE 802.15.4 и FireWire. Опциите
за MAC адрес са достъпни при паметите с обем от 16, 32 и 64 Mb.
И двата предварително програмирани адресни възела EUI-48 и EUI-64 се
състоят от организационен уникален идентификатор (OUI) и идентификатор
за разширение (EI). Докато OUI се закупува през IEEE от отделни компании, EI
се придобива и управлява от всяка компания чрез изграждане на уникален EI
идентификатор във всеки продукт, като по този начин се осигурява уникален
адрес за всяко използвано или доставено устройство.
Моделите SST26VF064BEUI, SST26VF032BEUI и SST26VF016BEUI разполагат
с 6-проводников 4-битов I/O интерфейс, който позволява работа с ниско енергопотребление и върхови характеристики в корпус с малък брой изводи.

ТИЗ откри нов обучителен център
Тракия икономическа зона (ТИЗ) и Министерство на икономиката откри новия
Център за професионално обучение Тракия. Стартът на образователното звено
бе даден на 10 септември т. г. в административната сграда на Индустриална
зона Раковски. Обучителният център е част от плана за интегрирано развитие на Тракия икономическа зона. В него ще се квалифицират и преквалифицират кадрите на фирми от най-мащабната и развиваща се индустриална зона
в Източна Европа. Центърът за професионално обучение е първият по рода си
в страната, обслужващ бизнеса в самата индустриална зона. По предварителни разчети ще бъдат обучавани по 600 души годишно.
Центърът ще дава компетентности в областите: пневматика, електропневматика, пневматични задвижвания, сензори в пневматичните системи,
вакуум техника и технология, вакуум системи, електроника и електротехника,
електрически двигатели, комплексни електрически задвижвания, индустриални контролери, обслужване и проектиране на мехатронни системи със средна
и висока степен на автоматизация, автоматизирани производствени системи и др. Центърът за професионално обучение Тракия в ТИЗ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020.

Захарни заводи инвестира 1,6 млн. лв. в линия за хартиени опаковки
Захарни заводи откри новата си производствена линия за пакетиране на
захар в хартиени опаковки, съобщиха от компанията. Инвестицията е в размер на 1,6 млн. лв. Оборудването в гр. Горна Оряховица е последно поколение
и е произведено в Германия.
„Машината е закупена и въведена в експлоатация в периода на ожесточена
ценова война на пазара на захар в Европа“, заяви Валентина Ралева, изпълнителен директор на Захарни заводи. Закупуването на опаковъчна линия за хартиен
пакет е поредното капиталовложение на компанията в бизнеса й със захар. От
приватизацията до днес, инвестираните средства в производството са на
стойност над 10 млн. лв.
Захарни заводи е единственият работещ производител на захар в България.
Плановете на компанията за следващите 5 години включват както затвърждаване на позициите в страната, така и навлизане на съседни пазари чрез
рафиниране на над 100 000 т захар годишно.
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накратко
Sodick откри нов европейски център във Великобритания
На 10 юли т. г. в град Уоруик официално бе открит новият европейски център
на Sodick Europe във Великобритания, информираха от Содибул. Новата централа е снабдена с контролиран микроклимат и представлява търговски и сервизен оперативен център, складови и сервизни постройки с площ от 4200 m2
и възможност за бъдещо разширение в рамките на терен от 1,2 ha. Направената инвестиция е в размер на 7 млн. паунда.
Новият център ще служи за обучение на клиенти, търговци и сервизни инженери. В допълнение към гамата от електроерозийни машини на Sodick, в
новата сграда са демонстрирани разработените наскоро от компанията
шприцмашини за пластмаса и иновативна фреза модел UH650L. Адитивното
производство е представено от моделите OPM250L и OPM350L, които съчетават в себе си 3D метален принтер и фрезов обработващ център.
От Содибул разкриват още, че Sodick е сред участниците на изложението
EMO 2019, където в зала 013 на щанд А92 компанията представя 7 машини,
сред които вече споменатите OPM250L и UH650L, решенията за електроерозийна обработка ALC400P, ALC800G, AG80L, AG60L, както и шприцмашината
MS100.

Кока-Кола ХБК България откри нова производствена линия за 40 млн. лв.
Кока-Кола ХБК България инвестира близо 40 млн. лв. в нова производствена линия в завода си в Костинброд. Вложението превръща обекта в истински европейски мега завод, който ще произвежда напитки и за износ към
Румъния, Сърбия, Гърция и други държави в региона, коментираха от дружеството.
Старт на новите производствени мощности дадоха министър-председателят Бойко Борисов и Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на КокаКола ХБК България. Линията за PET бутилки е най-модерната във всички 28
държави в групата на Кока-Кола ХБК. Тя е с 25% по-бърза от другите линии,
консумира 20% по-малко енергия и удвоява производствения капацитет, сподели Юрг Буркхалтер.

Бьорн Розенгрен е новият главен изпълнителен директор на ABB
Бордът на директорите на ABB единодушно избра Бьорн Розенгрен за главен изпълнителен директор. Той ще встъпи в длъжност на 1 февруари 2020 г.
и ще наследи Петер Восер, който ще се върне на своята позиция в ABB единствено като председател на борда.
60-годишният Бьорн Розенгрен е изключително опитен международен директор и ръководител на промишлени предприятия. Той е главният изпълнителен директор на високотехнологичната инженерна група Sandvik от 2015 г.
насам. През този период именно той ръководи успешното внедряване на децентрализирана структура и подобрява както рентабилността, така и финансовата стабилност на Sandvik. Работил е също за Wartsila Corporation и
Atlas Copco.
„Бордът е доволен, че Бьорн Розенгрен ще поеме ръководството на ABB,
носейки със себе си доказан богат опит в създаването на стойност и притежавайки точно тези ръководни умения, от които ABB се нуждае през следващия етап от трансформацията си“, заяви председателят на борда и настоящ
главен изпълнителен директор Петер Восер.

Близо 1500 изложители на Blechexpo и Schweisstec 2019
14-ото издание на Blechexpo и 7-ото издание на Schweisstec ще отворят
врати за изложители и посетители между 5 и 8 ноември т. г. в Щутгарт и ще
обхванат всички аспекти на обработката на листова ламарина, тръби и профили. Двете допълващи се събития ще представят цялостна гама продукти и
услуги в областта на термичната и механичната обработка, както и технологиите за заваряване, съединяване и закрепване.
Blechexpo и Schweisstec се провеждат на всеки две години. Организаторите
очакват тази година деветте зали на изложбения център в Щутгарт да приветстват близо 1500 компании. Резервациите на щандове от чуждестранни
изложители са над два пъти повече в сравнение с предходните издания на
събитията през 2017 г.
Сред акцентите на Blechexpo и Schweisstec 2019 ще бъдат решения и системи за предварителна и финишна обработка, асемблиране на модули, повърхностна обработка на компоненти и др. Широко ще бъдат застъпени и темите
за осигуряването на качество, автоматизацията и дигитализацията в обработката на листова ламарина и технологиите за съединяване.
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бизнес

Messe Duesseldorf предлага
иновативни услуги
услуги за поефективно посещение на K 2019
Организаторите на тазгодишното издание на водещото изложение
за пластмасовата и каучуковата
индустрия K, в което между 16 и 23
октомври ще се включат над 3000
компании, предлагат редица иновативни услуги, с помощта на които
посетителите ще могат максимално да оползотворят времето си в
изложбения център в Дюселдорф.
Всяка от четирите основни теми
на панаира – „Пластмаси за устойчиво развитие и кръгова икономика“,
„Дигитализация/Пластмасова Индустрия 4.0“, „Интеграция на системата: Функционалност чрез материали, процес и дизайн“ и „Бъдещото
поколение на науката“, вече има свой
микросайт на онлайн портала на К,
където непрекъснато се публикуват
видео интервюта, интересни статии и новини, свързани със съответното направление.
Посетителите могат лесно да се
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ориентират и благодарение на интерактивния план на изложбените площи. Той предлага карти на всички
зали, а при увеличението им потребителите могат да получат информация за отделните щандове, изложителите и представяните продукти. Новата функция за търсене на
изложители обхваща цялата база
данни на K и предоставя резултати
директно върху плана на залата.
С функцията My Organizer гостите могат само с няколко клика да
създадат списък на всички интересуващи ги изложители, което им дава
възможност да планират предварително в детайли маршрута си през
залите. В допълнение, новият интелигентен Matchmaking Tool осигурява платформа за бързо и удобно намиране на нови контакти и организиране на бизнес срещи. Инструментът, достъпен през уеб страницата на изложението или през при-

ложението K Matchmaking, предлага
препоръки и персонализирани предложения за контакти спрямо интересите на потребителите.
Безплатното приложение K App
прави достъпна на мобилно устройство цялата важна информация за
изложението на английски и немски
език – търсене на изложители и продукти (включително офлайн), прессъобщения от Messe Duesseldorf и участниците, интерактивен план на
залите, както и функциите за организиране на бизнес срещи и My Organizer.
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платена публикация

ИПО реализира проект за
производствено разширение чрез
енергийно ефективно оборудване
На 3 септември т. г. ИПО проведе информационен ден по проект "Разширяване
на производствения капацитет чрез
въвеждане на енергийно ефективно производствено оборудване". На събитието
бяха представени целите, изпълнените
към момента дейности и постигнатите
резултати от реализирането на проекта.
Стойността на инвестицията възлиза на 2 391 200 лв., като 50% от средствата се осигуряват като безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност". Понастоящем по проекта е реализирана подмяна на стара инсталация за производство на леярски форми с нова линия, включваща инсталации за:
смесоподготовка и изработване на леярски форми; първично рециклиране на отработени формовъчни смеси на база органични смоли; отделяне на хромитовия от
кварцовия пясък; рециклиране на пясъци
чрез вторично стриване; зареждане на бункерите с нов кварцов и хромитов пясък. В
резултат на това е постигната средна
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часова производителност при леярските
форми не по-малко от 7,5 т. Годишната
производителност на новата линия e 21
450 т леярски форми, в сравнение с 3718 т
на старата инсталация.
Сред изпълнените дейности по проекта е и въвеждането на автоматизирана
система за мониторинг и контрол на енергопотреблението в производствения
обект с цел намаляване на разходите за
енергия. От ИПО съобщиха, че благодарение на това са спестени 35 571,82 кВтч/
год., а емисиите на въглероден диоксид са
редуцирани с 27,67 т/год. Постигнатите
енергийни спестявания като пряк резултат от изпълнение на дейността възлизат на 10%.
В рамките на проекта в ИПО е внедрена и сертифицирана и система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на
стандарт БДС EN ISO 50001. За прилагането на системата и изискванията на
стандарта вече са обучени представители на дружеството. Резултатът от дей-

ността е подобрено енергийно управление
и намаляване на вредните емисии от парникови газове. Крайният срок за финализиране на проекта е 18 декември т. г.
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Петя Найденова
20 години професионален път в екипа на TLL Media
Петя Найденова е един от най-дългогодишните служители в екипа
на издателство TLL Media. Личност ярка и нестандартна, пример за
привързаност и лоялност към делото на екипа, човек с голямо сърце,
което влага изцяло в работата си с клиентите. Запалена по изложенията и фирмените събития, фен на стратегиите и планирането,
страстен борец за правата на клиентите си.
Присъединява се към екипа на издателството в средата на далечната 1999 г. и оттогава до днес бележи успехи и се развива професионално като специалист в комуникациите с клиенти и реклама.
20 години в TLL Media означава...
много натрупан професионален
опит в условия на силно конкурентната среда на рекламния бизнес
и динамиката на медиите. Двадесет години с екипа на шампионите - дава увереност, но означава
и нито минута отпускане. TLL е
първата индустриална медия в
България. Пред нас не е имало път,
по който да вървим, а сме го създавали заедно и с подкрепата на нашите читатели и клиенти.
Най-яркият ми спомен ще
остане…
първата командировка. Беше в АЕЦ.
Докоснахме се до съоръжение, което вече е част от историята. Това
беше първата ми среща с читатели и когато усетих уважението и
доверието, гласувано ни от хора с
години пред нас в професионалния
си опит, осъзнах отговорността,
която носим и колко е важно това,
което пишем и казваме, да е на
нивото на читателите ни.
За мен клиентите са…
критерий за това доколко успешно съм си свършила работата.
Имам възможността да контактувам и да черпя информация и
идеи от доказали се професионалисти от различни области. Радвам се, че с повечето сме успели
да изградим устойчиви бизнес
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отношения. Спецификата на предлаганите от нас услуги е такава,
че е трудно да се оцени директно
каква е ползата от труда ни. Така
че със сделката работата не приключва, а едва започва и изисква
ангажираност и постоянно взаимодействие от двете страни.
Добрите резултати идват, когато работим като екип.
Чувствам се успяла, когато виждам ангажираността на читатели,
които ни благодарят за списанията и споделят колко са им полезни.
Също и когато нов клиент отвори
списанието, скептично настроен
към рекламата и ползите от „пресата“, и с всяка следваща страница, която разлиства, виждам как изражението му се променя...
Професионално считам,
че...
живеем в интересни времена и съм
щастлива, че участвам в технологичната революция. Светът
върви към огромна промяна, която
вече осезателно се усеща в индустрията. Имаме уникалния шанс
да сме част от нея. Ние като
медия сме в ролята си на проводник на новото. С това, което правим, несъмнено помагаме и влияем
на процесите, същевременно се
трансформираме и ние - търсим
нови форми и начини за поднасяне
на информацията и контакт с
аудиторията.

Определям се лично като...
човек, който работи, за да прескача границите към неща, които изглеждат невъзможни. Вярвам в успеха.
За мен колегите и екипът...
Първото нещо, което ме грабна,
когато започнах работа – попаднах
сред пет души, които работеха с
размаха на петдесет, пълни с идеи,
енергия и увереност в успеха. В екипа ни всеки има възможност да работи и да се изразява по свой индивидуален начин. Но за постигането
на обща цел всеки знае точното място, на което да застане, за да се
движи машината.
През тези 20 години найтрудно ми беше...
Имали сме трудни моменти в началото, преобърнали сме доста
камъни и понякога съм се питала
струва ли си за стотина листа хартия да хабим толкова усилия. Но
като погледна назад, съм убедена,
че всяко усилие си е струвало, защото стоте листа хартия се превръщат в списание тогава, когато
си на ниво да дадеш всичко от себе
си, за да са актуални, достоверни
и полезни. С времето сме доказали,
че го можем.
Най-смешният момент в
TLL Media беше, когато...
Толкова са много... Най-важно е,
че винаги със смях и оптимизъм сме
минавали през трудностите.
Най-голямото ми предизвикателство в момента
е...
да се борим с предразсъдъците и
скептицизма към ползата от медиите и конкретно рекламата и мястото им в един сравнително кон-
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сервативен бранш, каквато е индустрията. Смятам, че в това отношение имаме една голяма крачка
напред. В последните години се наложихме и като водещата онлайн
професионална медия, боравеща с
най-съвременните форми и инструменти за реклама и разпространение на информацията.
През следващите 20 години
планирам...
В близко бъдеще ще трябва да се
обединим около това да работим
заедно, да споделяме опит и практики, които помагат да се движи
индустрията като цяло. Силата на
успеха вече е не в индивидуалните
постижения и пазенето на ноу-хау,
а в споделянето му. Съревнованието не е между конкурентите в една
и съща област, а между технологиите и хората. Колкото по-добре ги
познаваме, толкова по-добре ще ги
управляваме.
Новите технологии в индустрията са...
основополагащи за бъдещето. Всички вече осъзнаваме промените и
това е знак, че трябва да се готвим за тях. Ще ни е необходимо да
развием умения, за които още не
подозираме и изцяло нов подход към
нещата, ако искаме да останем
част от промяната, а не да гледаме как минава покрай нас.
Виждам себе си в бъдещото
развитие на издателството...
Имаме вече двадесет страхотни години заедно. Аз съм част от
екипа на пионерите. Всеки от нас
има своя принос и много ярки и
топли спомени. Ще си останем
част от семейството TLL Media,
дори и някой ден да е само със снимка на стената на славата. Ако можем да сме пример и вдъхновение
за идващите след нас, ще означава, че сме градили една успешна
компания заедно.
Използваме случая да благодарим на Петя за всичко, което сме преживели заедно, за вдъхновението, за
споделените празници и неравности, за съвместния ни път, за приноса й издателството да е това, което
е днес, за яркостта, която внася в ежедневието ни, за бъдещето!
Желаем много лични победи и възторзи, много успех в общия ни път напред!
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Автомобилната индустрия
се превърна в най-бързо
развиващата се у нас
арх. Любомир Станиславов,
изпълнителен директор и член на борда
на Аутомотив Клъстер България,
пред сп. Инженеринг ревю
В разговора ни преди 3 години споделихте, че
"въпреки бурното развитие на сектора, все още
драстично изоставаме в сравнение със съседните страни". Какво се промени от тогава до днес?

Действително най-точната дума, с която можем да
опишем развитието на аутомотив индустрията у нас
през последните 5 години, е „бурно“. И от последния ни
разговор до днес този ръст не само не намалява, но дори
увеличава темпа си. В страната вече работят над 230
производители на автомобилни компоненти, които правят софтуер и хардуер за почти всяка позната марка
автомобили. Броят на заетите в индустрията надхвърля
60 000 души. Приходите, генерирани от компаниите в
този сегмент за 2018 г., възлизат на около 5,5 млрд.
евро и съставляват над 10% от БВП на страната.
За седемте години от основаването на Аутомотив
Клъстер България броят на заетите в индустрията се е
увеличил 7 пъти и над 230 компании за производство и
разработка на софтуерни и хардуерни елементи работят за практически 99% от автомобилните марки в
света. Което е по-важно – големият брой фирми и разнообразието от продукти позволява на страната ни да
изгради екосистема от доставчици. Точно такава система търсят големите световни производители на автомобили, т. нар. производители на оригинално оборудване (OEM, Original Equipment Manufacturers), когато правят своите проучвания за изграждането на автомобилни заводи.
Какви са най-големите предизвикателства в работата на Аутомотив Клъстер България към
момента? Кое считате за свой най-значим успех?

Индустрията неусетно се превърна в най-бързо развиващата се у нас и осигурява най-висока добавена стойност спрямо броя заети. Това неминуемо ражда много
предизвикателства, но може би най-голямото пред нас
като клъстер и пред страната е да продължим да привличаме аутомотив компании и да превръщаме България
във все по-търсен партньор за създаване на нови производства. Никога не сме крили амбициите си да съдействаме за идването на голям производител, който да
произвежда и сглобява своите автомобили тук. И никога не сме били по-близо до изпълнението на тази цел. За
да извървим успешно последната крачка към привличането на такъв инвеститор, трябва да продължим работата си в тази посока.
Подготовката на квалифицирани кадри е сериозен проблем за индустрията в световен мащаб.
Какви конкретни проекти и инициативи сте предприели в тази посока?
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Правилно споменахте, че проблемът с кадрите
съвсем не е типичен за България. От него страдат
практически всички европейски страни. За щастие,
аутомотив индустрията в генерален план привлича
работниците и е желано място за развитие. Заплатите в бранша, специално у нас, но и по света, са по-високи от тези в останалите индустриални клонове. Автомобилните фирми могат да си позволят да осигуряват
по-добри заплати и повече бонуси за своите служители, защото трудът формира под 5% от крайната стойност на един автомобил. Това помага за привличането
на квалифицирани работници. Цяла Европа изпитва недостиг както от специалисти, така и от неквалифицирани служители, така че компаниите са склонни да
осигурят по-добри условия – не само заплати, но и всички други привилегии, от които зависи изборът на работа.
Изглежда, че бъдещето на автомобилната индустрия принадлежи в голяма степен на електромобилите. Какво влияние оказва тази тенденция
върху сектора и доколко обуславя неговата перспектива?

Електромобилите може да изглеждат като бъдещето на автомобилната индустрия, когато говорим за
разпространението им на пазара, но когато гледаме
през очите на производителите и очите на индустрията, те вече са настоящето. Защото автомобилите,
които ще караме в следващите пет до десет години
вече са в R&D центровете, в производствените лаборатории, на тестовите трасета – те вече се разработват. От тази гледна точка за България е ключово
да успее да се позиционира колкото се може по-добре в
света на революционните технологии на утрешния ден.
И това е отлична възможност. Защо например у нас да
няма завод за производство на батерии за електромобили. Надеждите са такъв да се появи през 2020 г.,
защото Европа все повече има нужда да се дистанцира
от доставките на батериите – този най-важен и скъп
елемент от един електромобил – от доставчиците в
Източна Азия.
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Нашите клиенти вече
смело обръщат поглед към
иновациите и Industry 4.0
Петрана Зайкова, главен изпълнителен
директор на Тех Индустри България,
пред сп. Инженеринг ревю
Тех Индустри България ЕООД е специализиран доставчик на разнообразни продукти, решения и
услуги за индустрията. Кои сектори са Ваши
основни клиенти?

Наши клиенти са предимно компании от сферата на
металообработката, машиностроенето и производството на пластмасови изделия. Като цяло това са едни от
най-интересните сектори, с много динамично развитие
през последните години. Много от компаниите в тази
области се специализират в производството и доставката на ключови изделия, компоненти и детайли за автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост
и медицинската техника. Случиха се много нови инвестиции, специалистите в сектора са с отлична квалификация
и нашите клиенти от тези браншове вече смело обръщат
поглед към иновациите и Industry 4.0.
Кои предлагани от компанията решения се радват на най-голям интерес и кое според Вас обуславя това?

Това, с което ние най-напред навлязохме на българския
пазар преди точно 5 години, беше техническата химия
за обезмасляване и третиране на детайли и повърхности. И до момента тези продукти заемат най-голямата
част от нашето портфолио. Интересът дойде от там,
че продуктите са германски, с доказано качество и наложени в индустрията, а ние се постарахме да ги адаптираме за нуждите на нашия пазар, да преведем всичко
необходимо на български език и най-вече, да можем да
помогнем на клиента със съвети и примери. За нашите
клиенти ние сме не просто вносител или търговец, а
истински доверен партньор, когато се касае до внедряване и правилна употреба на даден химически продукт.
От тестове и проби, до редовната доставка, поддържане на склад, обучение на персонала, създаване на технологията, дори извозването на отпадъка – грижим се клиентите да постигат резултатите си в дългосрочен
план. Чрез обхващането на този пазарен дял сега имаме
възможността да надградим своето портфолио. От
тази година навлизаме с новите ни решения – индустриалните почистващи инсталации на ECOCLEAN, който
доскоро бе познат като DÜRR и е глобалният лидер в
решенията за измиване, обезмасляване, вакуумно сушене, ултразвуково и плазма третиране на метални, керамични и пластмасови детайли. Предстои да разкрием и
последната иновация в тази област – машина, която едновременно почиства детайла, премахва осенъци и остри ръбове, измива и изсушава. Това е като да имате CNC
и миеща инсталация в едно и всичко да се случва в една
работна стъпка. Очакваме засилен интерес от поддос-
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тавчиците към автомобилостроенето, като ги каним
на демонстрация по време на изложението part2clean в
Щутгарт, Германия през м. октомври.
От края на 2017 г. Тех Индустри България е представител на IBS Scherer у нас. Какви ползи донесоха решенията на немската компания към фирменото Ви портфолио?

Поемането на дейността на IBS Scherer беше едновременно голямо предизвикателство, но и логичен избор.
Част от нашия екип работеше преди в IBS, обучени сме
до най-малката подробност и сме абсолютно сигурни в
тези продукти. С тази гама обслужваме не само металообработката, но и всички специализирани сервизи на
автомобили, едрогабаритна техника, помпи, хидравлика
и инструменти.
Новото, което направихме обаче специално за индустриалните ни клиенти, бе да разработим заедно с IBS
специален обезмаслител, който да е приложим в миещите инсталации на ECOCLEAN. Направихме го, за да отговорим на изикванията на нашите клиенти, произвеждащи детайли от цветни метали и техните сплави – мед,
бронз, месинг и др. Сътрудничеството между Tech
Industry и двата производителя IBS и ECOCLEAN беше
огромно удоволствие за всички страни. В резултат на
това имаме продукт, който ще се използва не само в
България, но и в цяла Европа.
Доколко значима е ролята на екипа в ежедневната Ви работа и каква добавена стойност предоставя Тех Индустри на своите клиенти и партньори?

Екипът ни се състои от хора, които си обичат работата и са много добри професионалисти в това, което
правят. Именно благодарение на страстта и професионализма успяваме толкова добре да си вършим работата. И
понеже всеки в екипа е на точното си място, клиентите
могат да разчитат на постоянното обгрижване, навременната реакция, точен съвет, бързо намиране на решение на даден проблем, редовната доставка или накратко
казано: така се създава добавена стойност.
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В лицето на новия управител
виждам бъдещия просперитет
на компанията
Румен Андронов, основател на Глобал-Тест,
пред сп. Инженеринг ревю
Как се чувствате в навечерието на четвъртвековния юбилей на създадената от вас компания?

На 18 октомври т. г. се навършват 25 г. от регистрирането на
фирма Глобал-Тест. Първоначално тя
бе създадена като смесено дружество с германско участие, като дяловете бяха разпределени по равно
между мен и Глобал-Експорт, Германия. С течение на годините дяловото участие на германците се свиваше постоянно, a през 2009 г. станах
едноличен собственик на ГлобалТест. От 1994 г. до октомври 1997
г. Глобал-Тест ООД беше изключителен представител и сервиз само на
фирма Testo, Германия. През тези
първи години съм изключително признателен на Петър Мийс от Testo,
който ми оказваше изключителна
методическа, логистична и финансова подкрепа. През октомври 1997 г.
с помощта на Глобал-Експорт, Германия, станахме изключителен представител и сервиз и на Vega, Германия, а няколко месеца по-късно започна и нашата съвместна дейност с
Христо Медаров, който ни помага и
до днес с дистрибуцията и сервиза
на Vega. До началото на 2001 г.
офисът се помещаваше в апартамент на бул. Витоша, а служителите на фирмата бяха двама - Румен
Андронов, управител, и Мария Страшилова, технически сътрудник.
Кой период беше най-вълнуващ
за Вас и как оценявате новите
предизвикателства пред бизнеса?

2001 г. е първият ключов момент
за фирмата. Тогава се преместихме
в настоящия ни офис в кв. Иван Вазов и при нас постъпи на работа
като търговски представител Костадин Бояджиев. С негова помощ
бяха привлечени като наши партньори английската компания Casella,
италианската Megasystem и белгийската Consort. След като фирмата се
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утвърди на българския пазар, и други
фирми пожелаха да поемем дистрибуцията на техните продукти - като
Kern, Германия; Kobold, Германия; ETI,
Англия и др.
Друг преломен момент е 2004 г.,
когато акредитирахме нашата лаборатория за калибриране – ТоталТест ООД. Тогава ние бяхме първата
фирма дистрибутор на измервателна техника в България и Източна
Европа, която разполагаше с лаборатория за калибриране, акредитирана
по ISO 17025.
Като ключов момент мога да посоча и 2013 г., когато се случи разширението на офиса ни и броят на
служителите нарасна до 9 души.
Как оценявате постигнатото
и кои са най-ярките моменти в
историята на фирмата, които
винаги ще помните?

За мен като управител политиката на фирмата през всички тези
години е била насочена към максималната удовлетвореност на клиентите. Ето и тайната на успеха ни професионална консултация, предлагане на най-подходящия, а не найскъпия уред на клиента, максимално
кратък срок на доставка, безплатно
обучение и професионален гаранционен и извънгаранционен сервиз. Много бих се радвал, ако и моят приемник следва същата политика.
Като най-ярки моменти бих могъл
да определя 2015 г. и 2018 г. През
2015 г. фирмата постигна най-добри финансови резултати, но тогава
и за първи път осъзнах, че вече съм
на пенсионна възраст, че измервателната техника и дистрибуцията
на тази техника се развиват неимоверно бързо и че за мен става все
по-трудно да следвам това темпо.
Усетих, че ми липсва нужната мотивация за нови предизвикателства
и успехи. Беше крайно време да помисля за нови методи за управление
на дружеството. Назначих Валентин Манев за изпълнителен дирек-

тор с цел да направи експертна
оценка на фирмата и да я подготви
за продан.
Какво е значението на приемствеността, как оценявате
новия стил на идващото поколение мениджъри? Представете хората, които са бъдещето
на Глобал-Тест.

През 2018 г. като че ли съдбата
най-сетне ми се усмихна. Радослав
Томов, който познавах още като ученик от далечната 2008 г., реши да
се присъедини към екипа ни. Аз отдавна следях неговото развитие,
потенциала и амбициите му за развитие, затова и решението му да
постъпи при нас ме направи много
щастлив. Месеци по-късно той ми
съобщи и за своето намерение да
закупи фирмата. От тук нататък
нещата се развиха изключително
бързо и от началото на октомври
2018 г. едноличен собственик на Глобал-Тест е Радослав Томов - изключително мотивиран и надъхан млад
човек, който притежава необходимите търговски и управленски умения,
за да ръководи Глобал-Тест.
В негово лице аз виждам бъдещия
просперитет на фирмата. За мен
Глобал-Тест и г-н Томов, които са
връстници, са като мои деца и им
желая много, много успехи и професионално дълголетие.
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Mobil SHCTM Satisfaction Guarantee
Убедени сме, че нашите бизнес решения ще помогнат за оптимизирането на Вашия бизнес. Даваме гаранция за удовлетвореност на клиентските нужди със серията синтетични
продукти Mobil SHCTM.
Партньорите на ExxonMobil от
цял свят са документирали значителни икономии в производствата
чрез преминаването от конвенционални масла и греси към синтетични смазочни продукти от серията Mobil SHC.

Отчетени резултати:
• Намалено износване на оборудването и подобрени експлоатационни характеристики
• Удължени интервали за смяна
на масло
• Подобряване на енергийната
ефективност и намаляване на
потреблението на ел. енергия
• Повишаване на производителността чрез удължаване на интервалите за подмяна на смазочните продукти и ремонтните дейности.

цял свят са документирали $62
мил. спестявания на годишна база,
чрез преминаването от конвенционални минерални масла и греси
към синтетични смазочни продукти от серията Mobil SHC.
Възползвайте се от гаранцията, която Ви предоставяме със
серията Mobil SHC и останете
спокойни. Отговорността е наша.

Ние Ви гарантираме
Ако сте недоволни от извършената смяна на смазочния продукт
Mobil SHC след 12 до 24 месечен
пробен период, ние ще възстановим разликата в цената между
използваните преди това конвенционални минерални масла и греси
и закупените от нас синтетични
продукти Mobil SHC.
Ние от Омникар БГ, като ото-

ризиран дистрибутор на продуктите с марка Mobil, ще възстановим напълно разликата в цената
между използваният от Вас конвенционален продукт и синтетичната гама на Mobil SHC.

За повече информация, относно програмата за удовлетвореност на клиентските нужди
Mobil SHC Satisfaction Guarantee,
можете да се свържете с нас:
www.omnicar.bg

Отговорността е наша
В периода 2009-2016 година,
партньорите на ExxonMobil от

За повече информация:
Димитър Славов
Мениджър инд. продукти
Омникар БГ ЕООД
M.:+359886200051
slavov@omnicar.bg
www.omnicar.bg
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Висококачествени продукти от
Прайм Инженеринг за индустрията
и околната среда
ЗА ИНДУСТРИЯТА
Благодарение на широкия си обхват от ротационни машини
Прайм Инженеринг е ЕДИН ИЗТОЧНИК на ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ за работа с ВЪЗДУХ и индустриални газове.
• Безмаслени винтови компресори за ниско налягане до 3.5 bar,
идеални за спестяване на електроенергия
• Лобни ротационни въздуходувки за налягане до 1000 mbar и
вакуум до 500 mbar, идеални за пневмо-транспорт и аерационни системи
• Въздуходувки страничен канал, центробежни и мембранни
за въздух и индустриални газове.
• Специална серия ATEX сертифицирани газодувки за биогаз:
страничен канал, центробежни, лобни, включително шибърни и течностен пръстен компресори за биогаз
• Компактни, винтови конфигурации компресори, с фиксирана скорост или инвертор, с пълно електронно управление
• Пълен набор от оборудване за сгъстен въздух
- Хладилни изсушители или адсорбционен тип
- Филтри за сгъстен въздух и кондензоотделители и въздушни резервоари
- Проектиране и изграждане на зала с компресори и разпределителна система, за сгъстен въздух в съответствие с изискванията на клиента.
- Енергиен одит на консумация на сгъстен въздух
• Вакуум помпи воден пръстен
• Конфигурации вакуум помпи воден пръстен със затворена
рециркулация на масло или вода
• Персонализирани едно- и многостъпални системи за сухи
помпи - лобни и сухи винтови
• Ротационни лобни или винтови въздуходувки за вакуум до 90%
• Шибърни и роторно палцови вакуум помпи и централизирани вакуум системи
Нашата продуктова гама за индустриални процеси, включва
още:
• Ексцентрик винтови помпи за вискозни продукти
• Перисталтични и мембранни дозаторни помпи
• Центробежни помпи за химическата промишленост ISO2858
• Центробежни помпи с отворено, затворено или хеликодално работно колело за суспензии и хартиен пулп
• Филтърни пълнители и филтърни торби за течности
• Самопочистващи се "cricket" филтри, подходящи за производството на слънчогледово олио
• UV системи за обеззаразяване на промишлени технологични води

ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
С нашето оборудване обхващаме всички видове екологични проекти:
• Пречиствателни станции за отпадъчни или питейни води
- градски, индустриални, към хотели и жилищни комплекси
• Пречиствателни станции към депа за твърди битови отпадъци
• Санитарни депа
• Биогаз инсталации за анаеробно усвояване на енергийни култури и органични остатъци
Продуктовата ни гама обхваща:
• Първично-механично пречистване на отпадъчни води
- Архимедов винт помпи
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•
•
•
•
•
•
-

Груби и фини решетки
Комбинирани съоръжения за първично пречистване
Класификатор за пясък с водна промивка
Биологично пречистване
Въздуходувки
Аерационни дифузори и готови за монтаж аерационни системи
Дънни скрепери и ламелни избистрители
Мембранни системи за ултрафилтрация (MBR)
Третиране на утайки
Помпи за активни утайки
Ексцентрик винтови помпи за полимери или за уплътнени
утайки
Анаеробно оползотворяване на утайки и линия за биогаз
Третично пречистване на отпадъчни води
Барабанни, дискови или пясъчни филтри
UV системи за обеззаразяване на води
Пречистване на питейни води
Въздуходувки за обратна промивка на филтри
Дозиране на реагенти, стабилизиране на утайки
Първично пречистване, следвано от пясъчни филтри
Системи за UV обеззаразяване
Третиране на твърди отпадъци
Въздушни компресори за оптични сепаратори
Обработка на биогаз
Третиране и пречистване на инфилтрат
Инсталации за биогаз
Компоненти за метантанк инсталация
Газхолдери
Газодувки (газ-бустери)
Изсушители и десулфуризатори
Факли за биогаз

ПЪЛНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОКРИВАЩО
НУЖДИТЕ НА ВСЕКИ КЛИЕНТ
Прайм Инженеринг работи усилено за подобряване на предлаганите услуги, за да поддържа безпроблемно функциониране на
оборудването, да намали експлоатационните разходи и да увеличи максимално живота на машините. Ние осигуряваме:
• Техническа поддръжка по време на въвеждане в експлоатация и обучение на операторите на място
• Надеждна гаранция и следгаранционно обслужване на място с кратък срок за реакция
• Оригинални резервни части от оторизирани производители
• Техници, обучени от производителите
• Договори за поддръжка и ремонт на място
• Наличност на основни резервни части на склад
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Инж. Петър Матов: През 2020 г.
Хенлих ще предложи трансмитер с
IO линк и 3D принтирани ротаметри
Използването на качествена измервателна техника в
производствата е важна предпоставка за избягването на
проблеми и аварии. Правилно избран и поставен уред за следене на поток, например, може да предотврати повреда в
машина или скъп ремонт в размер на 15 хил. лв.
За подобен случай ни разказва инж. Петър Матов, доказан експерт в сферата на измервателната техника, нагряването и нагревните елементи.

Здравей, Петър, ти си инженер по професия и си
специализирал в сферата на измервателната техника. Разкажи ни с какво точно се занимаваш.
Здравейте, казвам се Петър Матов и вече над 5 години
оглавявам отдел Измервателна техника на Хенлих България.
Предлагаме контролно-измервателна техника и по-конкретно датчици за поток, ниво, температура, налягане, Ph, влажност и проводимост. Второто ни подразделение са нагреватели и нагревни елементи, като например нагреватели за
галваника, нагревни кабели, маркучи и подложки, както и
други уреди за индиректно нагряване. Имаме изключително
богата гама и от двата типа продукти.

В кои индустрии вашите продукти са най-търсени? Къде сте лидери?
По-специфична е ситуацията при нагревателите за галваника, защото за да ги използваш, трябва да имаш линия
или вани с разтвори за нагряване. Приложението на продуктите е строго специализирано.
Измервателна техника обаче е нужна на всяко производство. За там ни търсят буквално от всички индустрии.
Имаме клиенти в машиностроенето, енергетиката, хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост. Към
момента сме доста силни и в областта на хидравликата.

На какво залагате повече – голямо разнообразие
от продукти за специфични приложения или помалко, но универсални модели?
Всъщност, и на двете. Предлагаме, например, над 30 модела ротаметри и сигнализатори за поток. Внасяме ги от
производител, който може да ги калибрира за точно определен флуид - течност или газ. Въпреки че стандартно са за
въздух и вода, скалата им може да се направи за измерване на
олио, азот или др.

Калибриран ротамeтър звучи като нещо наистина практично. Как българските производства
могат да се сдобият с такъв? Каква е процедурата и колко време отнема?
За около три седмици клиентът пуска запитване и получава своя ротаметър. Срокът за поръчкови изделия е толкова
добър, защото работим директно с европейски производители и държим постоянна връзка с тях. Когато се налага, предлагаме опция за експресна изработка и доставка, при която
срокът се скъсява двойно и дори повече.
Подобна е ситуацията и за гамата ни с поплавкови нивомери. Те могат да се поръчват с нестандартна дължина и да
се изработват съобразно специфичния разтвор, в който ще
бъдат потапяни. Тези нивомери се ползват много в хидравликата и където е необходимо измерване на течности със специфичен вискозитет и плътност.

А какви други продукти предлагате, които са подходящи за измерване в хидравликата?
В една хидравлична система е много важно да се следи дали
има постоянна циркулация на маслото. Това се прави с т.нар.
сигнализатори за поток, каквито имаме в Хенлих. Те не измерват потока, но дават сигнал, ако маслото падне под определен поток, например, литри на минута.
Вече споменах поплавковия нивомер с поплавък, който работи в масло. Бих допълнил списъка също с датчик за измерване на много високо налягане на хидравлични системи, както
и модели, които издържат на пикове, т.е. рязко повишаване и
спад на налягането.
В големите задвижвания има също редуктори, които са с
постоянна циркулация на масло. В такива системи се монтира датчик, който следи дали има достатъчно масло и се избягва опасност от прегряване на системата. Наши датчици от
такъв тип се ползват в минната индустрия.

Какво се случва, ако в хидравличната система няма
поставен такъв датчик? Потокът на маслото спада, нямаме сигнал и съответно не се вземат мерки. Какво следва?
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Наскоро имахме подобен проект. При нас дойде клиент в
областта на рудодобива, който на топкова мелница не беше
поставил никакви датчици. В един момент потокът на маслото спада и лагерите на мелницата задират. Като резултат в производството спряха машината. Отне им 4 седмици и 15 хил. лв. разход за възстановяване на лагера.
След този случай от тях получихме запитване за цялостна доставка на измервателна техника за поток и температура. Клиентът имаше високи изисквания, но отговорихме на всички.

А от кои производители доставяте измервателната техника и от колко време в Хенлих работите с тях?
Имаме доставчици от Германия като GHM group и Suchy
Messtechnik. С тях работим от над 10 години, а Хенлих е
официален представител за България.
GHM group имат три производства в Германия и са специализирани в процесите на налягане, температура, поток,
докато Suchy Messtechnik - в манометрите и термометрите. Партнираме си също с Meister, като от тях взехме датчиците за поток за топковата мелница, която споменах.
Представляваме и Mazurczak, специалисти в областта на
нагреватели за галваника, и Thermocoax Isopad, които произвеждат продукти за индиректно нагряване.

Има ли някой от продуктите ви допирна точка
с Индустрия 4.0?
Има. Доставчиците ни работят по този въпрос. През
2020 г. очакваме Meister да предложи на пазара трансмитер
с IO линк, който ще позволява обмен на информация и комуникация между различни устройства за Индустрия 4.0. Към
него ще може да се включи температурен датчик, защото
освен аналогов изходен сигнал и превключващи контакти,
ще има и вход.
Скоро ще предлагаме и 3D принтиране на ротаметри.
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Това ще даде неограничени възможности в изработката на
специфични скали, обхвати за измерване и материали.

Тези нови продукти ще предизвикат ли интерес
у българските производства?
Надявам се. Те са иновативни и щом в Германия са решили да произвеждат подобни устройства, то на практика има
нужда от такива.
Ще ни позволят да даваме още по-персонализирани работещи решения на производствата и да затвърдим позицията на Хенлих като партньор, на когото може да се разчита. Ние винаги даваме възможно най-бърз отговор (още на
следващия ден) и се придържаме към мотото “от инженери
за инженери”.

Хенлих България е част от международна група
с още над 20 страни от Европа. Какви предимства ви дава това?
Първо, разчитаме на подкрепа и ноу-хау от страна на
другите фирми от Хенлих Груп.
Второ, централата ни в Австрия тества и одобрява всеки производител. Ако мине проверките, всички фирми от
групата започват работа с него. Ето защо нашите немски
производители са с доказана история в процесната автоматика и нагряването.
Трето, всеки доставчик е специализиран в производството на определен тип устройства и това ни дава възможност да имаме точните решения за всяка индустрия.

Какви са плановете ти за развитие на отдела?
Какво да очакваме от вас след шест месеца?
Към момента отделът ни се увеличава и планираме да
оптимизираме някои процеси, за да предложим още по-качествено и бързо обслужване на клиентите си. Очаквам с
нетърпение да видим на живо и новите продукти за Индустрия 4.0, за които вече разказах.
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Дросели на фирма KEMET от серията
SC, работещи при високи температури
- приложение в автомобилния сектор

Все повече автомобилни концерни използват различни устройства за високо напрежение, които имат за цел да подобрят комфорта на шофиране и цялостното използване на
автомобила. Това обаче е свързано с повишена необходимост от електроенергия. Решението на този проблем не е в добавянето на нови
източници на енергия (това би увеличило масата и размера на автомобила), а в по-ефективното използване на вече наличните.
Във връзка с това, повсеместно се наложи употребата на т. нар. EPC (Electronic Power Control) системи, служещи като регулатори на капацитета.
Тези системи трябва да отговарят на изискванията на производителите на оригинално оборудване
(OEM) за автомобилния сектор в областта на електромагнитните смущения (EMI), за да не нарушават работата на другите устройства, монтирани
в превозното средство. Именно с тази цел се използват дросели, които изравняват нарушенията и заглушават шумовете, възникващи по време на работа
на устройството. Материалът за изработка е от
ключово значение за съответствието на дроселите
със стандартите в областта на електромагнитните смущения по отношение на теглото и размерите. Ето защо научноизследователските и развойни
усилия бяха насочени към създаването на нови дроселни ядра, които позволяват производството на помалки, по-евтини и най-важното по-ефективни продукти.
В резултат бе разработен материалът 7HT, използван в дроселите серия SC на фирма KEMET и
други продукти, изработени по специална поръчка.
В сравнение с предишната версия (5HT), той осигурява с 40% по-добро заглушаване на звука при същите параметри на устройството (преди всичко при
същия размер). В зависимост от изискванията на
клиентите, фирма KEMET е в състояние да адаптира този параметър към нуждите на конкретния
проект. Ефективността е гарантирана при температури до 150°C, което прави решението изключително подходящо за интегриране в превозните средства близо до двигателите им, в постояннотоковите преобразуватели с висока мощност или в преобразувателите, които представляват елементи на
задвижващата система.
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Дросели, работещи в общ и
диференциален режим
Дроселът се състои от феромагнитно, тороидално ядро, върху което е навита жица. Съгласно закона
на Фарадей за електромагнитната индукция, токовият поток се генерира от магнитното поле, а способността за образуването му (индуктивността) се
измерва в Хенри [H]. Всяко променливо магнитно поле
поражда променлива електромоторна сила във веригата, т.е. ток, протичащ в обратна посока (противоположна на първоначалната). Електромагнитни
смущения се причиняват при превключване на полупроводникови елементи, при по-висока честота те
въвеждат магнитното поле и потока на магнитната индукция в материала, което се изразява в магнитни загуби и повишаване на температурата на
магнитния материал. Енергията на електромагнитна индукция се преобразува в топлина и се филтрира
от електропроводи.
При диференциалните дросели жицата е навита
само от едната страна, поради което, независимо от
посоката на протичащия ток, смущенията се филтрират от преобразуващия ток до магнитна енергия
и в резултат на това се преобразуват в топлина.
Въпреки че шумовете се поглъщат както при по-високи, така и при по-ниски честоти, захранването с
постоянно или променливо напрежение генерира постоянно магнитно поле и загуби и изисква материали с висока способност за насищане. Ето защо обикновено се използват железни ядра и други материали
с висока наситеност.
По друг начин изглежда ситуацията в дроселите,
работещи в общ режим - там вместо една има две намотки с противоположни потоци на електромагнитна индукция, които взаимно се изключват. Това означава, че само интерферентният ток (общият ток)
генерира поток на електромагнитна индукция и причинява повишаване на топлината в материала. Достатъчно е възможностите за насищане да са толкова високи, колкото интерферентният ток. В зависи-
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платена публикация
мост от характеристиката на смущенията, те биват описвани като асиметрични смущения, които
изискват дросели, работещи в диференциален режим
или кондензатори Y, и като симетрични смущения,
които налагат използването на дросели, работещи в
общ режим или кондезатори X.
Предлаганите от фирма KEMET дросели в повечето случаи работят в общ режим - и са изключително
подходящи навсякъде, където е необходимо да бъдат
отстранени шумовете и свързаните с тях електромагнитни смущения. В зависимост от продукта, диференциалната работа на дросела, работещ в общ
режим, може да бъде използвана за проектиране на
дросели в двоен режим, които съчетават в себе си
двата вида заглушаване. Благодарение на използвания
материал 7HT тяхната ефективност се увеличава
значително, а размерът намалява.

Магнитна пропускливост на феритния
материал
За да се постигне ефективно намаляване на шума,
е важно материалът да бъде избран съгласно целевата честотна лента. В зависимост от магнитната
пропускливост, даденият феритен материал ще бъде
ефективен в определен честотен диапазон. Цинковомангановите материали, характеризиращи се с повисока магнитна пропускливост, са ефективни при понисък честотен диапазон, а цинково-никеловите материали с по-ниска магнитна пропускливост работят по-добре в по-високи честотни диапазони.

Условия на средата и работа на
дросела
Огромно предимство на дроселите с ядро от материал тип 7HT е възможността за работа при голямо токово натоварване (дори до 25 ампера). Условията на работа на такъв тип дросели се определят от:
• Максималната температура на средата (в нашия
случай това е 150°C);
• Изискванията за изолация във връзка със захранващото напрежение и изискванията на OEM;
• Температурните скокове, предизвикани от загубата на мощност на дросела.
Дроселите с ядро от материал тип 7HT са по-малки от тези с ядро тип 5HT, поради което повече са
изложени на въздействието на околната среда. Дроселите от серия SC, които се предлагат в офертата
на фирма KEMET, могат да бъдат адаптирани към
конкретните нужди на потребителя. Това значително улеснява по-широката употреба при тежки експлоатационни условия, например в двигателните системи. За автомобилни приложения дроселите от
тези серии се предлагат само във версия, адаптирана към индивидуалните нужди на клиента. За да
могат проектните специфики и разходите за разработка да бъдат достъпни за клиентите, работата
по отделни проекти е свързана с дадени количествени условия.
Повече информация за дроселите марка KEMET можете да намерите на страницата на дистрибутора - tme.eu.
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А

Стефан Куцаров

налогово-цифровите (ADC, АЦП)
и цифрово-аналоговите (DAC, ЦАП)
преобразуватели са в категорията
на класическите електронни схеми
поради своята 80-годишна история
и продължаващото им масово използване както като самостоятелни
интегрални схеми (ИС), така и като
блокове на многофункционални ИС. В
настоящата обзорна статия са
включени АЦП и ЦАП с пазарно представяне след 1.09.2016 г.

Аналогово-цифрови
преобразуватели
Производителите ги класифицират в зависимост от структурата
и според максималната скорост на
преобразуване (Data Rate, Sampling
Rate) DR на входния аналогов сигнал,
наричана и честота на квантоване,
като двете класификации се ползват
едновременно. Таблици 1-4 в стати-
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Източник: Texas Instruments

Съвременни
аналогово-цифрови
и цифрово-аналогови
преобразуватели

Фиг. 1. Идея за
структурата
на АЦП с вградени PGA и VR

ята отразяват основните групи
АЦП в зависимост от DR. Съществуващите освен тях бързи АЦП (Flash
ADC) и АЦП за дисплеи (Display ADC)
с непосредствено свързване се използват сравнително рядко (това се
отнася и за появата на нови модели), поради което не са отразени в
статията.
В колона 4 на таблиците са отбелязани някои от съществените особености на АЦП като типът им и

видът на аналоговите входове AIN,
всеки от които обикновено е диференциален с възможност да се използва и като два несиметрични. Към
това са прибавени евентуалното
наличие на вградени програмируем
усилвател PGA (Programmable Gain
Amplifier) или буфер за входното напрежение, операционни усилватели
ОА, източник VR (Voltage Reference)
на опорно напрежение VREF и сензор
TS за контрол на температурата на
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Таблица 1. АЦП с DR<100 ksps
№ Модел (година)

1

AD4111 (2018)

2 ADC_DelSig (2017)
3

Производител

Особености

Разредност; (DR) [INL]; {FSR/RIN}

Analog Devices

∆-Σ; 4 диф. входа VR; TS

Cypress

∆-Σ; 1 диф.вход

24b; (1.25sps - 31.25ksps) [±1mV];
{10V/min1MΩ}
8-20b; (1,25sps - 31,25ksps) [±1LSB32LSB]; {-/72kΩ}
24b; (16kbps); [3ppm] {AVDD1.3V/26kΩ}

MAX11261 (2018) Maxim Integrated

∆-Σ; 6 диф. входa PGA

AVDD/DVDD,V (IAVDD/IDVDD),
mA [Интерфейс]

Раб.темп.обхват,oС
(р-ри, mm) [бр.изводи]

3÷5,5/2÷5,.5 (3/0,6) [SPI, QSPU, -40÷+105 (6x6x0.95) [40]
MICROWIRE, DSP]
1.71÷5.5/1.71÷5.5 (4.45/-)

-40÷+85

2.7÷3.6/2÷3.6 (4.2/0.65); [I2C]

-40÷+85; [36]
(2.838x2.838x0.28)

New Japan Radio ∆-Σ; 1 диф. вход 2xOA; PGA; 16b; (38sps-232sps) [±1LSB]; {±2.048/-}
2.4-3.6/- [I2C]
-40÷+85 (4.3x4.3x1.5); [40]
VR; TS
Texas
24b; (20sps-3.3ksps) [±1LSB];
∆-Σ; 4 несим./2 диф. входa
5 ADS122U04 (2017)
2.3÷5.5/2.3÷5.5 (0.315); [UART] -40÷+125 (3x3x0.75); [16]
Instruments
{2.048:G/-}
PGA; VR; TS
Texas
12b; (128sps-2ksps) [±6ppm];
∆-Σ; 4 несим./2 диф. входa
6 TLA2024 (2017)
2÷5.5/- (0.15) [I2C]
-40÷+85 (1.5x2x0.4) [10]
Instruments
{±0.256V÷±6.144 / 0.71MΩ-22MΩ}
PGA; VR

4

NJU9101

кристала. От многобройните параметри на АЦП в колони 5 и 6 освен
разредността и DR са включени интегралната нелинейност (Integral
Nonlinearity) INL, максималното входно напрежение (Full-scale Input Voltage
Range) FSR на аналоговите входове и
техният входен импеданс RIN, захранващото напрежение на аналоговите блокове AVDD и на цифровите
DVDD, консумираните от тях токове IAVDD и IDVDD и видът на интерфейса. Тъй като IDVDD е правопропорционален на DR, в техническата документация се дава неговата стойност при максималната скорост или
графика IDVDD(DR).

40

АЦП с DR<100 ksps. Означават се
като High Resolution ADC поради разредността (Resolution) си - обикновено между 16b и 24b при нарастване
на относителния дял на тези с 32b.
Това определя наименованието прецизни АЦП с типични приложения в
системи за измерване и контрол на
температура (вкл. такива с батерийно захранване) в индустрията
например за управление на производствени процеси, за контрол на захранващите напрежения на устройства с мрежово или батерийно захранване, за измервания и обработка
на сигналите от сензори, в медицински прибори например за постоянно

следене състоянието на пациенти, в
сградни системи за управление, за
реализация на модули на контролери
(PLC и DSC) и др.
Основният тип са делта-сигма
АЦП (Delta-Sigma ADC, ∆−Σ ADC), означавани и като сигма-делта АЦП, които консумират неголяма мощност
и може да са с малки размери. На фиг.
1 е показана същността на структурата им, която е на АЦП от ред 5
в табл. 1.
Тя съдържа незадължителния, но
масово използван PGA с коефициент
на усилване G, установяван в зависимост от входното напрежение и
съответно позволяващ работа с
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Таблица 2. АЦП с DR от 100 ksps до 10 Msps
№ Модел (година)

Производител

Особености

Разредност; (DR) [INL]; {FSR/RIN}

AVDD/DVDD,V (IAVDD/IDVDD), mA
[Интерфейс]

Раб.темп.обхват,oС
(р-ри, mm) [бр.изводи]

-40÷+125 (7x7x1.4) [48]

-40÷+105 (9x9x0.85) [64]

1

LTC2353H-16
(2018)

2

AD4020 (2017)

Analog Devices

SAR, 1 диф.вход

20b; (1.8Msps); [±1ppm] {0.5VREF/-}

3

ADAQ7980 (2017)

Analog Devices

SAR, 1 диф.вход

20b; (1.8Msps); [±1ppm] {0.5VREF/-}

4

AK5536 (2017)

Asahi Kasei
Microdevices

∆-Σ; 6 диф. входa
VR

32b; (8-768ksps)

7.5÷38 и -16.5÷0/ 4.75÷5.25
(4.9 и -4.7/12.4) [SPI,CMOS,LVDS]
1.71÷1.89/1.7÷5.5 (6/-); [SPI, QSPI,
MICROWIRE, DSP]
3.5÷10/1.7÷5.5 (1.45/0.3); [SPI, QSPI,
MICROWIRE, DSP]
3÷3.6/1.7÷1.98 (29/14÷21); [I2C, 3-Wire
Serial Interface]

16b; (1Msps) [±8ppm] {VREF/260kΩ}

2.2÷3.3/- (2.8/-); [SPI, QSPI, MICROWIRE]

-40÷+125
(1.431x0.857x0.27) [8]

5
6

Analog Devices SAR, 2 диф.входа VR 16b; (550ksps); [±0.4LSB] {±10.2V/>1TΩ}

MAX19777 (2017) Maxim Integrated SAR, 2 несим. входа
MCP33121D-10
(2018)

7 ADS7039-Q1 (2017)

-55÷+125 (5x4x1.98) [24]

Microchip

SAR, 1 диф. вход

14b; (1Msps); [±0.5LSB] {±2.5V÷±5.1V/-}

1.7÷1.9/1.7÷5.5 (1.6/0.29); [SPI]

-40÷+125 (3x3x0.8); [10]

Texas
Instruments

SAR, 1 диф. вход

10b; (2Msps); [±0.4LSB] {AVDD/-}

2.35÷3.6/1.65÷3.6 (0.365/0.01); [SPI]

-40÷+125 (2.3x2x0.9); [8]

различни негови източници. От G
зависи стойността на FSR. Управляваният чрез интерфейса мултиплексор MUX позволява работата на PGA
с 4 несиметрични или два диференциални входа AIN0-AIN1 и AIN2-AIN3.
Източникът VR и вграденият
Oscillator също не са задължителни,
например в АЦП на ред 3 в табл. 1
последният е с честота 8,192 MHz.
Вход ADDR е специфичен за АЦП с
възможност за адресиране.
Характерна особеност на АЦП на
ред 1 в табл. 1, която е в сила за
множество други АЦП (например
дадените на редове 2 и 5) е програ-

42

-40÷+125 (3x3x0.85) [10]

мирането на DR. Към това се прибавят патентованият блок за разпознаване наличието на несвързани AIN
(Open Wire Detection) и възможността на АЦП да работи и с външен
осцилатор. Даденият на ред 2 може
да се използва и за преобразуване на
звукови сигнали в 16-битови числа, а
FSR зависи от напрежението на VR.
Малката DR и вградените два ОА в
АЦП на ред 4 са заради основното
му предназначение за измервателни
прибори. Той заедно с АЦП на ред 6 в
таблицата имат общо захранващо
напрежение на аналоговата и цифровата си част.

АЦП с DR от 100 ksps до 10
Msps. Основната част от тях са
АЦП с регистри с последователно
приближение (Successive Approximation Register ADC, SAR Analog to Digital
Converter, SAR ADC) с разредност на
изходното число обикновено между
10 и 16 b. Голямата им DR отново е
необходима за системи за тестване
и измерване, за сградна автоматизация и управление на производствени процеси, за обработка на сигналите от някои сензори и реализация на
модули на PLC. Към тях се прибавят
приложения в комуникационни системи и такива за събиране на данни,
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Таблица 3. АЦП от 10 Мsps до 1 Gsps
№ Модел (година)

Производител

Входове (разредност); [DR]; {INL}

Vp-p/RIN; (BW) [AVDD/DVDD,V] {IAVDD/IDVDD,mA}

Раб.темп.обхват,oС
(размери, mm) [бр. изводи]

1 LTM2173-14 (2018) Analog Devices
4 диференциални (14b); [80Mbps]; {±1LSB}
1V÷2V/-; (800MHz) [1.7-1.9)/-]; {189/47}
-40÷+105 (11.25x9x2.72); [140]
2 ISLA214P50 (2018)
Renesas
2 диференциални (14b); [500Mbps]; {±2.5LSB} 1.9V÷2.15V/300Ω; (700MHz) [1.7-1.9)/1.7-1.9]; {374/90} -40÷+85 (10x10x0.85); [72]
3 ADC3244E (2019) Texas Instruments
2 диференциални (14b); [125Mbps]
1V÷2V/50Ω; (540MHz) [1.7-1.9)/1.7-1.9]; {65/64}
-50÷+105 (7x7x1); [48]

битова електроника, ключови стабилизатори, управление на електродвигатели и като блокове на автомобилната електроника, например системите за управление на акумулаторите на електромобили. От тези АЦП
обикновено не се изисква преобразуваните напрежения да са в особено
широки граници нито да имат много малки стойности, поради което
те не съдържат PGA. Сравнително
рядко вместо него има буфери на
входовете за увеличаване на RIN и
съответно осигуряване работа с
високоомни източници. Също сравнително рядко АЦП са с вграден VR, а
специфично предимство е слабата
им уязвимост към електромагнитни
полета.
Даденият АЦП на ред 1 в табл. 2
може да работи с едно положително
захранващо напрежение VDD или с
двойно захранване, които съответно позволяват прилагането на еднополярни и двуполярни входни напрежения. Към това предимство се прибавя ползването на патентован
принцип за промяна на FSR в процеса
на работа на АЦП, позволяващ разширяване на приложенията. Възможно е задаването по 4 негови стойности за еднополярни и двуполярни
напрежения, а в табл. 2 е даден само
най-големият двуполярен FSR. Сред
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АЦП, необходими за прецизни системи за събиране на данни, е даденият
на ред 2, работещ с външно опорно
напрежение +VREF между 2,4 и 5,1 V,
а диференциалният му вход изисква
то да е насложено върху 0,5 VREF.
Чрез SPI може да се задава режим
High-Z mode с увеличено RIN, който
се препоръчва за преобразуване на
входни напрежения до около 100 kHz.
За прецизна обработка на 6 звукови сигнала е АЦП на ред 3, като за
всеки от тях има отделен вход. Изборът на едно от неговите DVDD
става чрез логическото ниво на предназначен за това извод. Преобразуването се извършва чрез импулснокодова модулация (РСМ) или от системата Direct Stream Digital (DSD)
чрез избор с логическото ниво на
определен вход на АЦП. Специфично
за АЦП на ред 5 е по-правилното по
принцип задаване на RIN чрез тока
на аналоговите входове (в случая 2
nA) и техния паразитен капацитет
(20 pF).
Даденият на ред 6 АЦП е един от
общо 6 модела с общо означение
МСР331x1D-xx, разредност 12, 14 и
16 b и DR 500 kbps и 1 Mbps. Те работят с външно опорно напрежение
VREF между 2,5 и 5,1 V, на което е
равна стойността на FSR. Основно
за приложения в автомобили е АЦП

от ред 7 и затова температурният
му обхват и максимално допустимото напрежение от електростатични разряди са според стандарта AECQ100, а разредността не е голяма.
Съществуващите отдавна модули на АЦП не изостават от тенденцията за намаляване на размерите.
Вече има модели с големина практически равна на тази на интегралните АЦП и за тях е в сила започващият да се утвърждава термин микромодули (µmodule). Типичен пример е
даденият на ред 3 в табл. 2, който
освен чип на АЦП има входен буфер,
такъв за VREF с ток 40mA за външни
товари и линеен постояннотоков
стабилизатор за захранване на чипа
на АЦП също с изход за външни товари. Микромодулът работи с
външно VREF между 2,4 V и 5,1 V.
АЦП с DR от 10 Mbps до 1 Gbps.
Обикновено се наричат бързи АЦП
(High Speed ADC), без това да е задължително. Относителният дял на
областите на приложението им е помалък в сравнение с предните две
групи, което определя по-рядката поява на новости, а удовлетворяването
на изискванията на множество нови
апаратури става с модели и от предишното десетилетие. Така например продължава да се произвежда пуснатият в продажба през 2006 г. мо-
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Таблица 4. АЦП с DR≥1 Gsps
№

Модел (година)

Производител

1
AD9213-10G (2018)
Analog Devices
2 ADC12DJ3200 (2017) Texas Instruments
3 ADC12DJ5200RF (2019) Texas Instruments

Входове; (разредност) [DR]; {INL}

Vp-p/RIN; (BW) [VDD]; {PD}

Раб.темп.обхват,oС
(размери, mm) [брой изводи]

1 вход; (12b) [10.25Gsps]
2 входа; (12b) [6.4Gsps]; {±2.5LSB}
2 входа; (12b) [10.4Gsps]; {±2LSB}

1.4V/50W; (6.5GHz) [3x+2V; 4x+1V;-1V]; {5.1Ω}
0.48V-1.04V/50Ω; (8GHz) [2x+1.1V; +1.9V]; {2.9Ω}
0.8V-1.04V/50Ω; (8GHz) [2x+1.1V; +1.9V]; {4Ω}

-10÷+115 (12x12x1.21); [192]
-40÷+85 (10x10x1.62); [144]
-40÷+85 (10x10x1.6); [144]

дел RHF1201 на STMicroelectronis с разредност 12 b и
DR=50 Msps, предназначен за работа в условия на повишена радиация. Характерни области на приложение на тази
група АЦП са устройства, обслужващи съвременните широколентови комуникации, например базови станции на
GSM мрежата, тестово оборудване, програмно реализирани радиокомуникационни системи (Software-defined radio)
SDR, микровълнови приемници, многоканални системи за
събиране на данни, медицински устройства, прибори за
ядрената електроника и за физиката на високите енергии, управленията на електродвигатели. По-голямата DR
ограничава разредността, чиито типични стойности са
между 8b и 14b и по-рядко 16b.
За постигане на желаната DR структурата на тези
АЦП се различава от предните два типа, като една част
са с последователно преобразуване (Pipelined ADC), какъвто е даденият на ред 2 в табл. 3. Друга особеност е,
че бързото преобразуване трябва да е свързано с бързо
получаване на изходните числа, поради което те не се
предават чрез описаните класически интерфейси, а се
ползва сериен LVDS (означаван като SLVDS). Такива са
АЦП на редове 1 и 3 или SLVDS и CMOS (ред 2). Когато
действието на АЦП включва външно управление, то се
прави чрез класически интерфейс, например SPI за даде-
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ния на ред 2. Стойността на FSR обикновено се задава
като напрежение връх до връх Vp-p, което е използвано в
табл. 3. Особено съществена за тези АЦП е максималната честота на входното напрежение (Full-Power
Bandwidth) BW. При два или повече входа за всеки от тях
има отделен блок за преобразуване с отделен изход,
което е принципна възможност за едновременна обработка на всички входни сигнали.
Даденият АЦП на ред 1 в табл. 3 може да преобразува
и сигнали от несиметричен източник, но те трябва да
се свързват чрез трансформатор, при което честотата им може да е в границите от 5 MHz до 70 MHz.
Възможни са няколко схеми на свързване, дадени в каталога. Част от серия от 11 АЦП с разредност 12, 14 и 16
бита и DR между 130 Msps и 500 Msps е този на ред 2,
като изводите на всички от серията са съвместими.
Несиметрични източници могат да се свързват на входа на тези АЦП отново чрез трансформатор, като за
различните схеми BW не е една и съща.
АЦП с DR≥1 Gsps. Новостите в тази група също са
сравнително малко по подобни причини, както предната. Те са с DR практически до 10 Gbps и многобройните
особености при тези честоти са причина всеки производител самостоятелно да търси решения за структурата им, обикновено без да дава сведения за нея. Общото за тези АЦП е наличието на диференциални входове
и изходи и широкото използване на стандарта JESD204B
за формиране на изходните числа. Към това трябва да
се добави ползването обикновено на две или повече захранващи напрежения, които в колона 5 на табл. 3 са
означени с VDD. В същата колона е общата консумирана
мощност PD. Управлението на работата на АЦП обикновено се извършва чрез интерфейса SPI, ползван във
всички модели в табл. 3. За приложенията на тези АЦП
трябва да се има предвид даваната в каталозите им
използваема честотна лента (Usable input frequency
range), която е с по-голяма горна гранична честота от
BW.
Приложенията на АЦП с DR над 1 Gsps са аналогични
на предната група, но към тях се прибавят осцилоскопи,
специфични типове радари (Synthetic aperture radar, phase
array radar), системи за измерване на разстояние (Time-ofFlight и LIDAR), спектрометри и др.
Входът на преобразувателя на ред 1 в табл. 4 е свързан
през буфер към блока АЦП, след който има цифров сигнален процесор (DSP) за оформяне на изходното число.
Четирите входа на АЦП на ред 2 могат да се свързват
по различен начин чрез съответния блок така, че при
работата му като четириканален се получава DR=1,5
Gsps, като при двуканален тя е 3 Gsps и 6 Gsps при едноканален. Подобно е действието на АЦП на ред 3 - като
едноканален има DR=6,4 Gsps и 3,2 Gsps като двуканален.
Чрез управлението стойността на неговото Vp-p може
да се задава с 4096 стъпки в отбелязаните в табл.3
граници.
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Таблица 5. ЦАП с напрежителен изход
№

Модел (година)

1

AD5767 (2017)

2
3
4
5

Производител

Analog Devices
Asahi Kasei
A4331 (2018)
Microdevices
MCP47CMB02 (2018)
Microchip
MAX5855 (2018)
Maxim Integrated
BU22210MUV (2017)
ROHM

6

DAC81416 (2018)

Texas Instruments

7

DAC38RF82 (2017)

Texas Instruments

Vcc/VDD,V (Icc/IDD),mA [Интерфейс]

16/12b; (±10V/±20mA) [16µs;1V/µs]; {±1LSB}

2.97-16/2.97-3.6 (6/9); [SPI, QSPI, Microwire, DSP]

2/32b;(0.57V/0.781mA)
2/8b; (Vcc/-) [16µs;-]; {±1LSB}
1/14b; (1.05Vp-p/40mA) [20ns;-s]; {±3LSB}
10/10b; (0.8Vcc/1mA) {±2LSB}
8/16b; (±2.5V, ±5V, ±10V, ±20V, 5V, 10V, 20V,
40V/25mA) [12µs;4V/µs]; {±0.5LSB}
2/8b; (Pout=3dBm) {±4LSB}

Специфични видове АЦП. Предназначени са за преобразуване на определен вид сигнали и съответно имат
конкретна област на приложение.
Предназначението на звуковите АЦП
(Audio ADC) е ясно от наименованието им, тяхната разредност е между
16 и 32 бита, а стойността на DR е
с долна граница 8 kHz и горна от 96
kHz до 768 kHz в зависимост от модела. За стереосигнали с динамичен
обхват 108 dB е АК5522 на Asahi
Kasei Microdevices с типична консумирана мощност 76 mW, температурен обхват -40÷+105°С и корпус
4х4х0,75 mm. С обхват 106 dB и
промяна на коефициента на усилване
на вградения PGA е 4-каналният
TLV320ADC3140 на Texas Instruments
с температурен диапазон -40 ÷
+105°С. Съществуват АЦП с прибавена към основното им предназначение възможност за обработка на
звукови сигнали. Такъв е даденият на
ред 2 в табл. 1, който освен за работа със сензори може да се използва
като 16-битов за звукови сигнали.
Нарастващите приложения на сензорите и стремежът изходната им
величина да е двоично число също е
причина за създаването на подходящи АЦП. Един от тях са новите преобразуватели капацитет-число
(Capacitance-to-Digital Converter) CDC с
изход, съответстващ на свързания
на входа им капацитет, който от
своя страна е пропорционален на
измерваната от сензорите физична
величина (налягане, влажност, ускорение, ниво на течност, положение,
сила и други). Типичен пример е наборът от седем ИС с общо означение PCap04 на производителя AMS,
предназначен за едновременно измерване на 6 замасени или 3 незамасени
капацитета между 1 pF и 100 nF.
Разредността му е между 11 и 20
бита в зависимост от DR (тя може
да е между 2,5 sps и 50 ksps), а из-
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Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm) [бр. изводи]

Канали / разредност (Vout/Iout) [ts;SR];
{INT}

3x(1.7-1.9)/1.65-3.6 (4.1/0.01)

[I2C]

2.7-5.5/- (0.85/-); [I2C]
0.95-1.05/1.71-1.89 (550/500); [SPI]
2.7-5.5/-; (1.2/-) [3-wire serial]

-40÷+105 (6x6x0.73) [40]
-40÷+85 (2.533x2.371x0.382)
[36]
-40÷+125 (3x3x0.85); [16]
-40÷+85 (10x10x1.17); [144]
-20÷+85 (3x3x1); [16]

4.5-5.5/4.5-5.5 (10/0.05) [SPI]

-40÷+125 (6x6x0.9) [40]

0.95-1.05/1.71-1.89 (1026/159; [SPI]

-40÷+85 (10x10x0.68); [144]

ходът е в съответствие с интерфейсите SPI и I2C. Част от моделите са за работен температурен
обхват -40÷+125°С и корпус 4х4х0,9
mm.
Друг вид са новите токови АЦП
(Current Input ADC), които очевидно
преобразуват входния си ток в число. Използват се за свързване към
прибори с изходна величина ток като
оптични и други сензори, в дисплеи и
таблети, медицински уреди, в системи за следене на параметрите на
околната среда, както и за управление на индустриални процеси. Пример е AS89020 на AMS (производство на дъщерната AMS Sensors) с
възможност за едновременна работа
с 4 сензора, разредност 12 b, DR до
100 ksps и програмируем изходен ток
с максимална стойност между 11,7
nA и 12 µA. Изходното число е формирано в съответствие с SPI, работният температурен обхват е 25÷+125°С при размери 8,64 х 3,81 х
1,62 mm.
Съществуващите отдавна модули на АЦП не изостават от тенденцията за намаляване на размерите.
Вече има модели с големина практически равна на тази на интегралните АЦП и за тях е в сила терминът
микромодули (µmodule). Такъв е даденият на ред 3 в табл. 2, който освен
чип на АЦП има входен буфер, такъв
за VREF с ток 40 mA към външни товари и линеен постояннотоков стабилизатор за захранване на чипа на
АЦП също с изход за външни товари.
Микромодулът работи с външно VREF
между 2,4 и 5,1 V.

Цифрово-аналогови
преобразуватели
Класификацията им обикновено се
прави в зависимост от вида на изходната величина, което е използвано и в статията. Някои производители предпочитат да ги разделят на

прецизни (Precision DAC) и бързи (High
Speed DAC), като първите са с поголяма разредност, а вторите преобразуват напрежения с честоти до
1-10 MHz (няма точно определена
горна граница за ползване на наименованието).
ЦАП с напрежителен изход
(Voltage Output ADC). Относителният дял на тази група е значително
над 50% от общото количество.
Приложенията й са в системи за
събиране на данни (Data Acquisition
System), такива за автоматизация
на производството, в измервателни уреди, в звукотехниката (Audio
DAC), периферни устройства на компютри, комуникационни мрежи, радари. Нараства делът на многоканалните ЦАП (Multichannel DAC) за преобразуване на повече от едно напрежение, за всяко от които има отделен изход.
В параметрите на дадените в
табл. 5 ЦАП са включени разредността на изходното число, границите
в които е изходното напрежение
Vout , максималният изходен ток Iout ,
времето (Output Voltage Settling
Time) ts за установяване на Vout след
постъпване на входно число и/или
скоростта на неговото изменение
(Slew Rate) SR. Обикновено в документацията има и графики Vout(t) за нарастването и намаляването на Vout.
Други параметри са аналогичната
на АЦП величина INT, захранващите
напрежения на аналоговите (VCC) и
цифровите (VDD) блокове и консумираните от тях токове ICC и IDD .
Броят на каналите обикновено е
между 1 и 16, а разредността на
изходните числа е 6-18.
Често се предлагат серии ЦАП с
различна разредност и малка разлика в останалите параметри, като
може един модел да е с два или повече различни корпуси. Данните на входа на съвременните ЦАП практичес-
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Таблица 6. ЦАП с токов изход
№

Модел (година)

Канали/ разредност (Iout,mA/Rout,MΩ) [ts]; {INL}

Производител

1 LTC2662HUH-12 (2018) Analog Devices
5/12b; (3.125; 6.25; 12.5; 25; 50; 100; 200; 300) [6.1µs]; {±4LSB}
2
AD5758 (2018)
Analog Devices 1/16b; (0-20; 4-20; 0-24; ±20; ±24; -1÷22/100) [6µs]; {±0.01Ioutmax}
3
CS43130 (2016)
Cirrus Logic
1/32b (Pout=30mW)
4
DAC8775 (2017)
Texas Instruments
4/16b; (0-20; 3.5-23.5; 0-24; 4-20; ±24) [30µs]; {±12LSB}

Vcc/VDD,V (Icc/IDD),mA
[Интерфейс]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm) [брой изводи]

2.85-5.5/1.71-Vcc [SPI]
5-33/7-33 (3/0.05) [SPI]
1.6-1.94/1.6-1.94 (7.3/2) [I2C]
12-36/2.7-5.5 (5/1.8) [SPI]

-40÷+125 (5x5x0.75) [32]
-40÷+115 (5x5x0.9) [32]
-10÷+70 (3.181x2.707x0.301) [42]
-40÷+125 (10x10x0.9) [72]

Таблица 7. Микроконтролери с АЦП и/или ЦАП
№

1

Модел (брой
Производимодели) [година]
тел

ADuCM3029 (10)
[2018]

Analog
Devices

2 SAML10 (12) [2018]

Microchip

3 RL78/I1E (8) [2016]

Renesas

4 RX23E-A (8) [2019]

Renesas

5

MSP430F6736A
(24) (2015)

Texas
Instruments

Процесорна част

Процесор Cortex-M3/26MHz;
Памети: Flash 256kB SRAM 64kB
Процесор Cortex-M23/32MHz;
Памети: Flash 64kB SRAM 16kB
Процесор RL78/32MHz;
Памети: Flash 32kB+4kB RAM 8kB
Процесор RXv2/32MHz;
Памети: Flash 256kB SRAM 32kB
Процесор CPUXV2/25MHz;
Памети: Flash 128kB RAM 8kB

ки винаги са формирани чрез интерфейс и с определена от него честота постъпват в следващия блок в
последователен код.
Идея за структурата на напрежителен ЦАП за едновременно преобразуване на данните от N източника е дадена на фиг. 2. Интерфейсният блок Int превръща данните от
всеки източник в число, което се
записва в регистър и евентуално в
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Преобразуватели

Vcc,V (Icc,mA) [интерфейс]

АЦП/8 канала, 12b,1.8Msps
АЦП/10 канала, 12b, 1Msps ЦАП,
10b, 350ksps
АЦП/1 канал, 24b АЦП/10 канала,
10b ЦАП, 12b
АЦП/6 канала, 12b
АЦП/6 канала, 10b, 200ksps

памет на блока Logic, от който в
паралелен код се прехвърля в съответния преобразувател DACi. Аналоговите изходни напрежения на преобразувателите през буферите Bi,
които могат да бъдат повторители на напрежение, усилватели и PGA,
се получават на изходите Outi.
В таблица 5 са дадени основните
параметри на ЦАП с напрежителен
изход, като тези на редове 4 и 7 са

Раб.темп.обхват,oС
(р-ри,mm) [бр.изводи]

1.74-3.6 (8.05) [I2C, SPI, UART] TJ=-40÷+85 (9x9x0.75) [64]
1.62-3.63 [I2C, SPI, UART,
RS-485]
2.84-5.5, (5.2) [2x I2C, 2xCSI,
2xUART]
1.8-5.5 [CAN, 4xCSI, SPI,
4xUART, I2C]
1.8-3.6, (20) [SPI, UART, IrDA,
eUSCI_A]

TA=-40÷+125
(2.79x2.79x0.412) [32]
TA=-40÷+125 (4x4x0.9) [36]
TA=-40÷+105 [48]
TA=-40÷+85 (14x14x1.4)
[100]

високочестотни (RF-Sampling DAC) и
вместо ts и SR параметър е скоростта на преобразуване със стойности
4,9 Gsps на първия и 9 Gsps на втория.
Техните входни данни отново са в
съответствие с интерфейса
JESD204B, управлението на работата им е чрез дадения в предпоследната колона на таблицата интерфейс,
а входът и изходът са със съпротивление 50 Ω за съгласуване. Даденият

септември 2019

G

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Фиг. 2. Структура на напрежителен ЦАП

на ред 2 е за звукови стереосигнали (Stereo DAC) и на изходите му има усилватели с горна гранична честота 20
kHz за 32-омови слушалки. Част от набор от 12 едноканални и двуканални ЦАП с разредност 8, 10 и 12 бита е
този на ред 3.
ЦАП с токов изход (Current Output DAC). Техният
относителен дял е по-малък от този на напрежителните поради по-ограничените приложения. Освен двете
споменати класификации се използва и такава в зависимост от вида на изхода. При небуферираните ЦАП
(Unbuffered DAC) той е непосредствено от блока за преобразуване (дадените на редове 1 и 2 в табл. 6), а при
буферираните (Buffered DAC) между него и изхода има
буфер (редове 3 и 4). Многоканалните ЦАП са с отделни
блокове за преобразуване и изходи, които могат да се
свързват успоредно за получаване на по-голям изходен
ток Iout . Съществуват ЦАП с възможност за работа и
като напрежителни (редове 2 и 4 на табл. 6), както и
такива с вграден АЦП (ред 2 с 12-битов).
Основните приложения са за задаване на желан ток в
системи за управление, вкл. такива за сградна автоматизация, реализация на програмируеми логически контролери, захранване на сензори, соленоиди и нагреватели,
оптоелектронни системи и лазери, реализация на индустриални мрежи (4-20 mA Current Loop) и мрежи с HART
протокол (моделът на ред 4 в табл. 6 има специален вход
за него).
Структурата на ЦАП с токов изход е подобна на фиг.
2 с изходна величина ток, пропорционален на входното
число, като в част от тях (дадените на редове 1, 2 и 4
в табл. 6) той може да се програмира. Даденият на ред
3 е за звуковъзпроизвеждане в таблети, смартфони, лаптопи и други преносими битови устройства, поради
което е с вграден усилвател за слушалки и вместо Iout
има за параметър изходната мощност Pout.

Микроконтролери с АЦП и/или ЦАП
Добавянето на блокове на АЦП, придружени в някои
модели от ЦАП, от PGA и операционни усилватели, позволява замяната на две или повече ИС с един микроконтролер. Това е особено полезно във всякакви „интелигентни“ прибори, при изграждането на IoT мрежи, реализацията на преносими устройства (Wearable, Fitness,
Medical) и измерването на консумацията на електроенергия. Характерна особеност е предлагането на серии
микроконтролери, различаващи се само по разредността на процесорния си блок и обема на паметите. В
таблица 7 броят на моделите в една серия е отбелязан
в колона 2.
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Безопасност
при работа
с индустриални
роботи
П

рез последните десетилетия
бързият напредък при технологиите
в сферата на автоматизацията замени голям брой физически операции
в индустрията с роботизирани системи. Промишлените роботи са програмируеми многофункционални механични устройства, предназначени да
манипулират материал, компоненти,
инструменти или специализирани устройства чрез променливи програмирани движения за изпълнение на
различни задачи. Индустриалните
роботизирани системи включват не
само промишлените роботи, но и
всички устройства и сензори, необходими на робота за изпълнение на
задачите му, както и за сегментиране или наблюдение на комуникационните интерфейси.
Съвременните индустриални роботи обикновено се използват за изпълнение на тежки, повторяеми и
опасни за човека операции. Функционалният им обхват включва широк
спектър от дейности, включително
обработка на материали, монтаж,
електродъгово заваряване, електросъпротивително заваряване, зареждане,
разтоварване и обслужване на различни машини, боядисване, опаковане и
др. Повечето съвременни роботи са
обучаеми и биват въвеждани в експлоатация на работната задача чрез
техниката „teach and repeat“ (преподаване и повторение). В този режим
обучен оператор (програмист) обикновено използва преносимо управляващо устройство (обучителен модул),
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с чиято помощ научава робота ръчно
как да изпълнява своята задача. Скоростта на робота по време на тези
сесии за програмиране е в пъти побавна от нормалната му работна
скорост. Това е с цел осигуряване на
достатъчно ниво на безопасност,
необходимо за безпроблемната работа на робота и автоматизираното
му използване във връзка с друго периферно оборудване.
Колаборативните роботи (наричани още коботи) са проектирани да
работят в споделено работно пространство с човека и да му асистират при изпълнението на различни
задачи благодарение на това, че имат
едно или повече механични рамена,
осигуряващи допълнителни средства
за манипулация. Те стават все по-популярни не само в индустрията, но и
в медицината, където помагат на
лекарите при извършването на деликатни хирургически интервенции.

Роботите изискват сложно програмиране, за да работят правилно.
В наши дни, с увеличената наличност
на операционни системи за управление на роботизирани системи с отворен код високотехнологичното
оборудване в областта става все подостъпно и гъвкаво. Тъй като роботите все по-масово се интегрират
в индустриалното производство,
нуждата от осигуряване на безопасността на хората, които работят
в непосредствена близост до тях,
непрекъснато нараства.

Потенциални рискове
По данни на Международната агенция за безопасност и здраве при работа (OSHA), голяма част от злополуките, свързани с работата на индустриални роботи, не се случват при
нормални работни условия, а по време на програмиране, усъвършенстване на програмата, поддръжка, ре-
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монт, тестване или настройка. Предвид идентифицираните случаи, световната организация категоризира
седем основни потенциални опасности за хората, работещи с роботи:
Грешки в управлението – това са
неизправности в системата за управление, софтуера, електромагнитни
или радиочестотни смущения. Ако в
системата за управление има повреда, това може да причини нередно поведение или да увеличи т. нар. опасен
енергиен потенциал на машината.
Неправомерен достъп – неразрешеното влизане в защитена зона от
човек, който не е запознат с процедурите за безопасност, може лесно
да доведе до сериозни наранявания.
Механични повреди – механичните проблеми могат да станат причина за неправилна или непредсказуема работа на робота. Тези видове повреди са непредвидими и с висока
степен на потенциална опасност.
Източници на околната среда –
някои непредвидени фактори на околната среда, като внезапни електромагнитни или радиочестотни смущения, могат да повлияят работата
на робота. Важно е събития като
пренапрежение или отпадане на електрическата енергия при проектира-
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не и внедряване на автоматизация
на работното място да бъдат внимателно и безопасно планирани.
Електрически системи – източниците на захранване на роботи могат
да бъдат прекъснати, а това да доведе до различни неизправности. Например пневматични, хидравлични или
електрически източници на енергия с
неправилно функциониращи контролни или предавателни елементи в електроенергийната система могат да
прекъснат електрическите сигнали
към управляващите и/или захранващите вериги. Това може да стане причина за освобождаване на големи количества енергия и да причини токови
удари. Рискът от пожари също може
да се увеличи поради електрически
претоварвания, особено при работа
с роботи, които използват запалимо
хидравлично масло.
Неправилна инсталация – когато
се инсталира индустриален робот,
е от критично значение това да бъде
направено правилно и съгласно съответните процедури. Неправилната
инсталация може да доведе до различни опасности в зависимост от
отклоненията спрямо оригиналния
инсталационен план. Ето защо изискванията за безопасност при инста-

лиране и въвеждане в експлоатация
на роботизирано оборудване или система за автоматизация са изключително високи, а изпълнението на
тази ключова и комплексна задача
следва строго съответните разписани стандарти и процедури.
Човешки грешки – тази група причини за пораждане на потенциални
рискове при работа с индустриални
роботи обикновено е свързана с найсериозните инциденти в практиката
и обхваща широк спектър от грешки:
неправилно програмиране, взаимодействие или поддръжка на робота, активиране погрешка на интерфейса за
обучение или управление, наред с други неволни действия. В допълнение,
операторите и останалите работници могат да бъдат изложени на редица опасности, причинени от човешка
грешка, както в колаборативен режим, така и при навлизане в работните зони на по-големите роботи, чиито движения се ограничават посредством предпазни ограждения по време на работа.

Механични и човешки
фактори
Анализирайки различните категории в класификацията на Световна-
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та агенция за безопасност и здраве
при работа, впечатление прави факта, че те могат да бъдат подразделени в две основни групи: механични
(физически) и човешки фактори. Има
много начини за справяне с първите
като гарантиране на правилно програмиране; предотвратяване навли-
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зането на работника в зони с акумулирана енергия; поставяне на временни предпазни бариери, табели, стикери или предупредителни знаци;
добавяне на постоянни прегради и
защитни ограждения и т. н.
Необходимо е на съответното
безопасно разстояние от робота

постоянно да има налице служител,
съблюдаващ спазването на процедурите по здраве и безопасност. Непременно по време на поддръжката на
роботизираните съоръжения трябва
да се спазват и прилагат стриктно
процедурите LOTO (Lockout/Tagout).
Те изискват прекъсване на потенциално опасния източник на енергия,
свързан с машината, преди да бъдат
извършвани каквито и да е ремонтни или профилактични дейности с
нея. В случай на съоръжение със стандартно електрическо захранване
това обикновено означава прекъсване на връзката с източника на захранване или изключване от мрежата.
Други източници на потенциална или
съхранена енергия могат да се окажат пневматичните, хидравлични и
механични системи, например
сгъстеният въздух във пневматичната система или някоя пружина под
напрежение.
След като източникът на захранване бъде изключен и връзката с него
прекъсната, процедурата изисква поставянето и заключването на разединител, който никой не може да
включи, без да премахне ключалката.
На самата блокировка се поставя
етикет, идентифициращ лицето,
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леката и тежка механизирани индустрии. Въпреки това,
дори и най-добре обезопасеното оборудване винаги може
да бъде използвано неправилно от някой, който не разполага със съответните правомощия или компетенции. Неизбежно в практиката се допускат грешки и, за съжаление, понякога се игнорират някои от необходимите
стъпки и процедури за гарантиране на безопасност
въпреки тренировките и предпазните мерки за осигуряване на физическата сигурност на хората и оборудването. В допълнение, хората, разчитащи твърде много на
работата на индустриални машини и оборудване за изпълнение на производствените си задачи, често могат
да причинят злополуки с голям мащаб поради невнимание или твърде голямо доверие в непогрешимостта на
машината.

Обучение за безопасност

което е ангажирано със съответната блокировка (работник, обслужващ машината). Той показва, че само този
служител разполага с правомощия (и/или съответните
технически средства) да премахне поставената блокировка. Добра практика в тази посока е също да се поддържат режими и процедури за т. нар. аварийно оперативно управление на роботите. Това дава възможност
на работниците безопасно да инициират спиране на
системата в случай на аварийна ситуация.
Адресирането на изброените физически рискове и
свързаните с тях опасности е жизненоважно за осигуряването на безопасна работна среда за служителите в

Самите роботи са програмируеми и повечето от
действията им (ако не са засегнати от неизправности
и други механични повреди) могат лесно да бъдат предвидени. Ето защо е важно да се осигури съответното
обучение на човешкия фактор на всяко работно място,
където хората работят заедно с роботи. Такова обучение може да научи работниците на правилни техники и
подходи към физическите опасности и да обърне внимание върху важността на собственото психическо и емоционално състояние, както и на рисковете при невнимание или бързане. Ако работниците са обучени да разпознават такива състояния и разполагат с правилния инструментариум за справяне с тях, броят на инцидентите
на работното място може значително да бъде редуциран. Също така е полезно да се наложи правилото, че
служителите никога не трябва да работят с машини,
чиито функции не познават или не са били обучени да
използват.
Всяка от посочените по-горе потенциални опасности,
свързани с човешка грешка, може да има катастрофални
последици, но всички те могат да се предотвратят. Ето
защо е важно служителите да бъдат обучени как правилно да програмират, инсталират и управляват индустриалните роботи и роботизирани системи. Извършването на оценка на риска преди роботът да бъде въведен
в експлоатация също може да допринесе за по-безопасно
и по-продуктивно работно място. Не бива да се забравя,
че роботите могат да бъдат програмирани, но хората
– не. Затова цялостното обучение във връзка с физическите и човешки фактори, пораждащи рискове за безопасността, е от извънредна важност за служителите, които работят заедно с роботи и други средства за автоматизация.

Изисквания за безопасност при
нормална работа
Работата с роботизирани технологии изисква детайлен анализ на потенциалните опасности, оценка на различните категории риск и необходимите мерки за безопасност. Възможните мерки за предотвратяване на
физически достъп до опасни зони, в които роботите
извършват автоматизирани и потенциално опасни за
човека движения, включват следното:
l предотвратяване на ръчен или физически достъп до
опасни зони чрез механични бариери;
l използване на предпазни устройства, които реагират
при приближаване (светлинни бариери, предпазни настилки);
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l разрешаване на ръчен или физически достъп, само когато цялата система е в безопасно състояние. Това
може да се постигне например чрез
използването на блокиращи устройства с механизми за затваряне на
входовете за достъп.
Възможните мерки за предотвратяване на наранявания в резултат на
освобождаването на енергия са много. Дизайнът на съоръжението трябва да предотвратява всякакво непредвидено освобождаване на енергия. Могат да се добавят мерки за
предотвратяване на изпускането на
енергия от опасната зона, например
чрез съответно оразмерена предпазна бариера. В допълнение, трябва да
се използват правилните процедури
за блокиране и/или маркиране, за да
се изолират всички опасни източници на енергия.
Интерфейсите за безопасност
могат да включват режим „нормална работа“ и „специална работа“ (например устройства за заключване на
вратите, светлинни бариери, предпазни настилки), за да може системата за управление на безопасността да разпознава автоматично
присъствието на персонал в съответните зони.
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Изисквания в специални
режими на работа
Определени специални режими на
работа (например настройка или
програмиране на индустриалния робот без извеждане от експлоатация)
изискват извършването на движения
директно на работното му място в
цеха. Нито едно от тези движения
обаче не трябва да застрашава безопасността на участващите лица.
Имайки предвид тази цел, движенията трябва да бъдат: само от планирания тип и скорост; само с указаната продължителност; извършвани,
само ако може да се гарантира, че
нито една част от човешкото тяло
на оператора не е в опасната зона.
Сред популярните мерки за осигуряване на безопасност в такива сценарии е използването на специални
системи за оперативно управление,
които позволяват извършването
само на контролируеми и управляеми движения. По този начин скоростта на движение се намалява до
безопасна такава (намаляване на
енергията се постига чрез свързване на изолационен трансформатор
или свързване на оборудване за мониторинг при неизправно състояние).
Безопасният статус се потвържда-

ва категорично от системата, преди управлението да разреши активиране на робота.
Важно изискване към такива системи за управление на безопасността е изпълняваната защитна функция да сработи възможно най-адекватно, когато бъде задействана. В
случай на риск промишлените роботи трябва да бъдат незабавно навигирани от съответните контролери, за да преминат от застрашаващо работника състояние до безопасно такова.
Мерките за управление на безопасността трябва да бъдат проектирани, като се имат предвид някои
ключови цели. Неизправностите в
самата система за управление на
безопасността не бива да предизвикват потенциално опасни състояния.
Такива неизправности трябва да
могат да бъдат идентифицирани
незабавно или за тях да се проверява
регулярно на дадени интервали. Популярните мерки за осигуряване на
надеждно управление на безопасността включват наличие на подробни
и добре представени схеми на електромеханичните системи за управление, включително тестови вериги.
Важно е още наличието на разнооб-
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разие от настройки на микропроцесорните системи за управление, разработени от различни производители. Този модерен подход се счита за
най-съвременен и често включва
светлинни, оптични и оптикомеханични системи за безопасност.
Ключово е също наличието на защитни системи за управление, които отчитат както механични, така
и електрически повреди.

Съвременни защитни
средства
Защитните ограждения са популярно решение за предотвратяване
на нерегламентираното влизане в
работната зона на робота. Тези ограждения осигуряват превантивна
преграда и срещу изпуснати от захващащия механизъм на робота части. В някои специални приложения,
например при лазерно и водно рязане
или електродъгово заваряване, системата трябва да бъде изцяло „капсулирана“, за да се елиминират всички потенциални рискове за човека.
Защитните релета и електромагнитните брави служат за ограничаване на достъпа до работната
зона на робота по време на работния му режим посредством блокирането на входовете към нея чрез
заключване. При отваряне на блоки-
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рания вход се инициира аварийно
спиране на робота, което осигурява
елиминирането на всякакви рискове
от механичен или електрически характер в зоната.
Сензорите за присъствие са разпространени решения за осигуряване на безопасност при работа с индустриални роботи. Възможните им
приложения включват контактночувствителни подови настилки (подложки), както и светлинни бариери.
В такива системи се осъществява
прекъсване на подаването на енергия
към съоръжението, щом бъдат активирани защитните сензори и съответно възстановяване на подаването, когато лицето излезе от зоната им на обхват.
Механичните ограничители служат за пасивно ограничаване на работния ход на индустриалните роботи по време на цикли на обучение
или настройка. При извършване на
непредвидено движение от страна
на програмиращия (обучаващия) оператор, ограничителят поема пасивно енергията на робота, осигурявайки безопасността на служителя.
Крайните изключватели и крайни
блокировки, аналогично на механичните защити, служат за ограничаване
на крайния ход на робота. За разлика
от механичните, крайните изключва-

тели прекъсват подаването на енергия към задвижващите звена – подобно на бутон за авариен стоп.
Активиращите бутони са устройства, които работят в комбинация
със съответните средства за програмиране и най-често представляват джойстик или ръкохватка с бутон. Задължително условие е да
бъдат постоянно включени докато
тече процесът на настройка на системата. При прекъсване на сигнала
– съответно освобождаване на бутона, се прекъсва всякакво подаване на
енергия към съоръжението.
Изолираните зони са софтуерно
зададени зони в кода на робота, в
които се предвижда да се намира
операторът (програмистът) на системата. Съответно тези зони са
неприкосновени по време на програмирането и не се допуска задаването на траектории на движение на
робота в тях.
Блокировките за роботи са механични блокиращи механизми във всеки сегмент на роботизираната система, които се задействат при
прекъсване на енергията към него.
При задействане на такъв механизъм
индустриалният робот остава в
статично положение без възможност за движение по която и да е от
работните оси.
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Сензори санитарно
изпълнение за ХВП
С

ензорите, използвани в процесите по производство и преработка
на хранителни продукти, трябва да
са проектирани с висока устойчивост към тежките условия, свързани с процедурите по почистване и
стерилизация на място (CIP и SIP). Постигането на надеждни резултати
дори в такива условия е от ключово
значение за този индустриален сектор, тъй като доставянето на заразена или негодна за консумация храна
неминуемо ще доведе до значителни
финансови загуби и накърнена репутация на съответния производител.
Един от начините за постигане на
съответствие със строгите хигиенни стандарти, приложими в този
контекст, е ежедневното почистване на системите със струи под високо налягане. Това обаче означава, че
отделните компоненти са изложени
на силни топлинни и механични натоварвания, както и на агресивни
химични почистващи агенти, което
представлява особено голямо предизвикателство за сензорите. Организации като Европейската асоциация
за хигиенен инженеринг и дизайн
(EHEDG) и американската 3-A Sanitary
Standards разработват насоки за
конструиране на хигиенни машини и
системи, включително и на техните
компоненти. В ерата на глобализация
компаниите все повече разчитат на
хармонизацията между тези насоки
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и критериите за сертифициране.
Машините и системите, които
преработват хранителни продукти,
се групират в различни зони спрямо
съответните хигиенни изисквания.
Разположеното в мократа зона оборудване може да бъде почистено
добре и бързо. При това върху
повърхностите има малко или няма
никакви остатъци от хранителните
продукти, използваните почистващи агенти или вода. Следователно,
сензорите в тази зона трябва да са
устойчиви на почистващите препарати и почистването със струя под
високо налягане.
Сензорите, проектирани в съответствие с хигиенните стандарти,
се конструират по такъв начин, че
да могат да бъдат използвани дирек-

тно в хигиенната зона на машините. По-малкото натрупване на отлагания на продукт означава по-малко почистване, което, от своя страна, редуцира необходимите количества детергенти, вода и енергия.
Производителността на системата
се повишава благодарение на пократките интервали за почистване.
Това може да бъде отчетено като
икономическа полза, особено ако продуктите се сменят често.

Измервани параметри
В ХВП измерването на налягане се
изисква за тръбопроводи, филтри,
както и затворени резервоари. Специално за тръбопроводите инструментите трябва да са проектирани
така, че да могат да издържат на
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свръхналягания много над номиналния работен обхват на
устройствата. Освен това сензорите за налягане трябва да не се влияят от вибрации и да могат да издържат
на температури и механични въздействия от вътрешно
или външно почистване.
Температурата е сред най-често измерваните променливи в хранителната индустрия. При производството на храни мониторингът и контролът на температурата са важни фактори за гарантиране на качеството
на крайната продукция. Обикновено температурният диапазон в предприятията от ХВП е от около -50°C в
помещения за хладилно съхранение до около 150°C при
SIP процедури.
Нивото е сред основните технологични параметри,
допринасящи за ефективната работа на преработвателните инсталации. Измерването му е необходимо например за следене на съдържанието в буферни резервоари и
такива за съхранение с цел сигнализиране за състоянието по време на процеси на пълнене. Тази променлива може
да бъде измерена със сензори, работещи на капацитивен, хидростатичен, вибрационен и друг принцип.
Аналогично на измерването на ниво, определянето на
дебит се използва както за управление на даден процес,
така и за предоставяне на количествена информация на
операторите в предприятията. Поради голямото разнообразие от методи за измерване на дебит изборът на
най-подходящ в някои случаи може да е доста труден.
При селектирането трябва да се вземат предвид редица фактори като точност, големина на линията, работни условия, капиталови и експлоатационни разходи. Хигиеничността също е важен параметър, тъй като дебитомерите в производствените линии са винаги в контакт с измерваната среда. Омокряните части трябва

да са изработени от подходящи материали с гладки и
лесни за почистване повърхности. Устройствата трябва да са проектирани така, че мъртвите пространства
да са сведени до минимум и да се осигури устойчивост
на температурите при CIP или SIP процедури. Ако инструментът не може да бъде почистен на място, то дизайнът му трябва да позволява лесен демонтаж.

Материали
С цел да се осигури надеждност и същевременно съответствие със специфичните изисквания на хранителновкусовата промишленост, сензорите се произвеждат с
корпуси от разнообразни материали. Аустенитната
неръждаема стомана се използва като стандартен материал за подложени на често мокрене зони. В хранително-вкусовата, както и във фармацевтичната индустрия,
най-предпочитани са класовете 1.4404 и 1.4435.
Неръждаемите стомани са инертни спрямо повечето
храни, като едновременно с това осигуряват добра корозионна устойчивост към дезинфектанти и почистващи агенти. В това отношение клас 1.4435 демонстрира
по-добра устойчивост на корозия в сравнение с 1.4404.
При специфични приложения се използват специални сплави като изцяло аустенитната неръждаема стомана
1.4539 (904L), Hastelloy C и Inconel, както и пластмасови
покрития като PFA (перфлуороалкокси алкани) или PTFE
(политетрафлуоро етилен). При диафрагмените измервателни прибори някои производители използват и силно корозионно устойчива никел-хромова сплав 2.4668
(N07718), за да се постигнат оптимални експлоатационни характеристики и по-висока издръжливост.

Повърхности
Важен аспект от почистването на оборудването чрез
CIP/SIP процедури е качеството на повърхностите, влизащи в контакт с процесната среда. За да се осигури
възможност за лесно почистване на сензорите и измервателните инструменти, омокряните им повърхности
трябва да бъдат инертни и да нямат микроскопични
дефекти. Освен топографията на повърхностите, важен
критерий за възможността за ефективно почистване е
тяхната грапавост. В стандартите, например документ
номер 8 на EHEDG „Принципи на хигиенното проектиране“, грапавост от Ra < 0,8 мm се счита за достатъчна
за нормалните процеси по почистване. За чувствителни биотехнологични процеси са необходими повърхности с по-ниска грапавост, примерно Ra < 0,38 мm.
Прилагането на електролитно полиране може да допринесе за подобрена възможност за почистване на
повърхностите. По този начин в действителност топографската структура на повърхностите се заглажда,
с което се намалява грапавостта. Допълнително предимство е, че електролитното полиране увеличава пасивния слой неръждаема стомана, което допринася за подобряване на корозионната устойчивост, особено в редукционна среда.

Уплътнения
При избора на подходящ уплътнителен материал е
важно да се отчетат различни процесни параметри,
както и технологичната среда. Тези материали трябва
да бъдат токсикологично безвредни, достатъчно устойчиви на абразивно износване, агресивни почистващи и
дезинфекциращи препарати, както и да са стабилни в
среда на прегрята пара при високи температури на
стерилизация.
За О-пръстени и други видове уплътнения се използ-
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ват предимно специални съединения,
например такива, базирани на флуорокаучук (FKM), като Витон, етилен
пропиленов каучук (EODM) или политетрафлуоретилен (PTFE). Материалите, използвани за уплътнителни
елементи, както и техните производствени процеси, трябва да са в
съответствие с изискванията на регулаторните власти и организации.

Съединения
Технологичните съединения, използвани в оборудването, поддържащо
CIP, не трябва да представляват
риск по отношение на почистването. Те се характеризират с ясно
дефиниран уплътнителен елемент
благодарение на метален ограничител, центриране с цилиндричен водач, уплътнение без процепи от
вътрешната страна на тръбата.
Широко използваните фитинги в
съответствие с DIN 11851 (за мляко) и DIN 32676 (клампови съединения) първоначално са разработени за
лесен демонтаж на компоненти на
инсталациите. Поради това те са
напълно подходящи за оборудване,
което трябва да бъде отстранено
за почистване. Ако измервателните
инструменти и сензори с такива
фитинги се подлагат на CIP почи-
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стване, е необходимо да се използва
уплътнение с подходящия профил.
Процесните съединения с метални уплътнителни компоненти (резба
с уплътнителен конус) образуват
процеп в точката на съединение и
затова трябва да бъдат оценени
много критично по отношение на
възможността им за почистване,
особено при повтарящо се уплътняване и напасване след калибриране на
измервателните уреди.

Диафрагмени уплътнения
Присъединяването на сензори за
налягане в идеалния случай се извършва посредством диафрагмени
уплътнения с хигиенни фитинги. Диафрагмените уплътнения разделят
измервателния инструмент, сензора
за налягане или превключвателя за
налягане от средата и гарантират,
че съединението или няма мъртви
пространства, или ако има, те са
сведени до минимум. Изолацията се
постига чрез гъвкава метална диафрагма. Вътрешното пространство
между диафрагмата и измервателния уред за налягане е изцяло запълнено с флуид. Процесното налягане се
предава по еластичната диафрагма
във флуида и оттам – в измервателния инструмент.
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За разлика от керамичните измервателни клетки, с диафрагмени уплътнения, вследствие на металната
конструкция на измервателната
клетка, се елиминират допълнителни уплътнителни елементи, което
значително редуцира необходимостта от поддръжка. Керамичните измервателни клетки демонстрират
висока чувствителност при динамични натоварвания. При всеки внезапен пик на налягането керамичната клетка може да бъде унищожена.
Затова в такива случаи се предпочита използването на комбинация от
измервателен уред и диафрагмени
уплътнения.
Диафрагмените уплътнения се инсталират към съществуващи фитинги. Обикновено фитингите се състоят от Т-образни детайли, интегрирани в тръбопровод, или от муфи, които се заваряват към тръбопровод,
реактор или резервоар.
Този вид уплътнения предлагат
предимството, че контактната
повърхност между средата под налягане и диафрагмата е относително голяма, което гарантира точно
измерване на стойността на налягането. В допълнение, те могат лесно да бъдат отстранени за почистване или калибриране.

67

електроапаратура

Двигатели
и задвижвания за
експлозивна среда
Е

ксплозивна среда възниква, когато запалими газове, мъгла, пари или
прах се смесят с въздух, което създава риск от взрив. Количеството вещество, необходимо за формирането на експлозивна атмосфера зависи от конкретното вещество. Зоната, в която тази възможност съществува, се определя като потенциално експлозивна атмосфера. Такива
условия са характерни за много промишлени предприятия – от химически, фармацевтични и хранително-вкусови, до енергийни и дървопреработвателни. Зоните са познати също и
като „взривоопасни зони“ или „взривоопасни области“. Броят на веществата, които са запалими при смесване с въздух, е много голям, което
означава, че има много сектори в
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промишлеността, при които може
да е налична потенциално експлозивна атмосфера в някакъв момент от
техния технологичен процес. Някои
от тях не са толкова очевидни. Например в дъскорезниците по принцип
не се наблюдава потенциално взривоопасна атмосфера, но ако се допусне събиране на голямо количество
стърготини в една зона, то може да
възникне такава среда.

Стандарти за
взривоопасна среда
В световен мащаб има много регламенти и системи за сертифициране с различни изисквания в областта. Техническите изисквания в тези
разпоредби стават все по-хармонизирани със световните IEC стандарти. Системата IECEx на Международната електротехническа комисия

е доброволна система за сертифициране, която верифицира съответствието с IEC стандартите, свързани с безопасността във взривоопасна среда. IECEx покрива няколко основни области: сертифициране на сервизни съоръжения; сертифициране на
IECEx оборудване; поставяне на Ex
маркировка за съответствие; сертифициране на компетентността на
персонала; система за означаване на
IECEx съответствие.
За да бъде маркирано едно съоръжение с „Ex“ съгласно IECEx, то трябва да получи сертификат за съответствие. Това изисква приет IECEx
Доклад за оценка на качеството
(QAR) и приет IECEx Тестов протокол за типово изпитване (ExTR). Продуктите със знак за IECEx съответствие получават IECEx Сертификат
за съответствие, който потвържда-
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ва, че даденото оборудване има подходяща защита за използване във
взривоопасни атмосфери и че е произведено съгласно система, обект на
текущо наблюдение от сертифициращия орган. Маркировката означава също и че продуктът може да бъде
доставян на пазара без да са необходими допълнителни изпитвания. Изключение правят само двигателите
с повишена безопасност (Ex e), които трябва винаги да се изпитват
със задвижването, с което ще се
използват.
Често наричани ATEX, от френски
„ATmosphиres EXplosibles“ (експлозивни атмосфери), европейските разпоредби в областта комбинират две
директиви – за минималните изисквания за подобряване защитата на
здравето и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери (1999/92/ЕО) и
за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за
защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (2014/34/ЕС). Директивите на
ЕС се различават малко от IECEx и
не включват сертифициране на сервизни съоръжения или сертифициране на компетентност на персонала.
Спазването на изискванията за безопасност и опазване на здравето,
описани в директивите, е задължително в страните от ЕС. Най-лесният начин да се докаже съответствие е да се спазват хармонизираните стандарти.
За безопасна експлоатация на Ех
оборудването стандартите от серията IEC 60079 често изискват
защитни устройства. Те могат да
бъдат разположени във или извън зоната с взривоопасна атмосфера. Типичен пример е защитата за повърхностната температура на двигатели, управлявани от честотни инвертори (VSD). Този тип защитни устройства са алтернатива за сертифицирана и изпитана комбинация от
двигател и VSD. Защитните устройства за Ех съоръжения и продукти
попадат в обхвата на разпоредбите
ATEX – хармонизирания стандарт EN
50495:2010. IECEx няма приложим
стандарт за електрически защитни
устройства за Ех оборудване и затова сертификацията може да се осъществи само съгласно ATEX. Въпреки
това, нова IEC публикация (IEC TS
60079-42) дава насоки за защитни
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устройства съгласно изискванията
на IECEx.

Типове защити за
двигатели
В потенциално експлозивна атмосфера двигателите се свързват
директно с машините. Взривоопасните атмосфери се класифицират в
зони, като от зоната зависи минималното ниво (категория) на безопасност, на която двигателите трябва
да съответстват, т. е. категорията определя допустимите типове
защити за двигателите.
Двигателите могат да се класифицират също и според Нивата на
защита на оборудването (EPL)
съгласно IEC/EN стандартите. EPL
обозначава риска от запалване,
присъщ на двигателите. Целта на
тази класификация е да се направи
изборът на двигатели за различните
зони по-лесен. За двигателите EPL
маркировката е включена в Ех маркировката, а категорията на оборудването е включена в СЕ маркировката.
Класификацията по категории е
от особена важност, тъй като всички проверки, поддръжка и ремонти,
задължение на крайния потребител,
ще зависят от категорията на продукта/оборудването, а не от зоната, където то е инсталирано.
Дизайнът на двигателите с повишена безопасност (Ex e) при работа
(включително стартиране и ситуация с блокиране на ротора) предотвратява възникването на искри, дъги
или горещи места, които могат да
достигнат температурата на самозапалване на околната, потенциално
взривоопасна атмосфера във всички
вътрешни и външни части на машината. Това е осигурено чрез прилагане на разпоредбите, отнасящи се до
конструкцията или размерите, които предимно засягат: посочените
минимални стойности за разстояния
и отстояния на утечка; използване
на изолационни материали със защитена срещу утечки повърхност; изглаждане на острите ъгли, където
може да се натрупат статични електрически товари; осигуряване на
плътно закрепване на електрическите и механични звена; минимални
стойности на луфта между неподвижните и въртящите се части (например въздушни междини, вентилация и други); ограничаване повишаването на температурата, като се
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вземат предвид режими на блокирал
ротор и нормална експлоатация при
най-неблагоприятните термични условия (в случай на най-неблагоприятни напреженови условия).
Когато са предназначени за използване с устройства, зависещи от
тока, за защита срещу надвишаване
на граничната температура, отношенията на стартовия ток IA/IN и
времето tE трябва да бъдат определени и означени - tE не трябва да бъде
по-малко от 5 секунди, докато IA/IN
не трябва да надвишава 10. За да се
предотврати надвишаването на граничната температура, защитните
устройства трябва да изключват в
рамките на времето tE. Когато са
предназначени за използване с температурни сензори на намотките,
свързани със защитни устройства
срещу възникване на недопустими
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температури, отношението на
стартовия ток IA/IN трябва да бъде
определено и маркирано. Времето tE
не се изисква да бъде определено и
маркирано.
Защитените двигатели тип Ex nA
се допуска да бъдат използвани в
опасни участъци, съответстващи на
Зона 2 (наличие на експлозивна атмосфера за под 10 часа/година). Този
дизайн е известен също и като искробезопасен тип, тъй като двигателите трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да не възникват искри при нормална експлоатация, т. е. използване при номиналните стойности, посочени от производителя, което изключва термичните изисквания, свързани със стартиране или случайно блокиране.
Искробезопасните двигатели
трябва като минимум първо да

бъдат типово изпитани като система с инвертора, с който действително ще се използват, или със сравним с него. За Ex nA трябва да се
гарантира, че допустимата вътрешна и външна температура не надвишава граничната за температурния
клас, особено при ниски скорости,
когато охлаждащият вентилатор
също може да работи бавно.
Ex e двигателите също трябва винаги да се изпитват и сертифицират като цялостна система заедно
с инвертора, който действително
ще се използва. Двигателите с корпус под налягане или с продухване (Ex
p) винаги могат да работят с инвертор. Въпреки това, ако продухващата система се повреди, трябва да
се гарантира, че вътрешната температура няма да надвиши допустимата граница за температурния
клас. Това важи също и за монтираните компоненти, например подгряващи системи. За всички Ex e, Ex nA
и Ex p двигатели допустимият инвертор трябва да бъде посочен на
сертификата, а необходимото изключващо устройство да бъде посочено в декларацията на производителя или в Ex сертификата.
Вътрешните компоненти на огнеустойчивите двигатели (Ex d), например подгряващи системи, по принцип
не изискват взривозащитена версия.
Инсталираните температурни сензори се избират и разполагат така,
че да изключат двигателя преди
температурата на повърхността
му да достигне граничната. Това е
причината, поради която с Ex d двигателите могат да се използват и
други инвертори, при условие че компанията, експлоатираща задвижващата система, спазва изискванията,
посочени от производителя на двигателя.
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Изпитването само на термичната защита означава, че се изпитва
изключването на температурния
сензор, защото това е единственото средство за защита, което предотвратява превишаването на граничната за класа температура на
външната повърхност. Ex nA и Ex p
двигателите имат най-ниско тегло.
Обикновено Ex e двигателите с еднаква номинална мощност имат големина на рамата с поне един или два
размера по-голяма (особено за 2- и 4полюсните двигатели) и затова са
по-тежки. Колкото по-голяма е номиналната мощност, толкова по-съществени са разликите в съответните разстояния между оста на вала и
монтажната повърхност. Обикновено един Ex d двигател има същите
активни части като един Ex nA или
Ex p двигател. Въпреки това, корпусът и крайните щитове са значително по-големи и затова и по-тежки, тъй като те трябва да издържат
на високите налягания при взрив.
Ex d двигателите се отличават с
най-добра гъвкавост, тъй като те
могат принципно да бъдат проектирани за нормална експлоатация,
прекъснат режим, работа с инвер-
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тор, както и за тежки условия на
стартиране. За Ex nA двигателите
прекъснатият режим вече не се счита за нормална експлоатация и затова стартирането също трябва да се
вземе предвид при оценката на взривозащитеността, което ги прави
подобни на Ex e двигателите.
Прекъснатият режим на експлоатация е възможен за един Ex p двигател, само ако се прилага непрекъснато продухване (също и при бездействие). Основно предимство на Ex d
двигателите високо напрежение,
когато се сравняват с Ex p и Ex e
двигателите (които трябва да
бъдат продухани преди стартиране),
е, че след отпадане на захранването
или след като двигателят е бил изключен, той може незабавно да бъде
рестартиран.
В резултат на по-ниско оползотворяване на топлината Ex e двигателите имат по-ниски загуби в медта и поради това се отличават и
със сравнително по-висока ефективност. При Ex p двигателите допълнителните разходи, свързани с подаването на въздух за продухване (закупуване, инсталационни и експлоатационни разходи), зависят от голе-

мината на двигателя и дизайна на
лагерите и могат да достигнат до
няколко хиляди евро на година.
Ex nA двигателите винаги са с найдобра разходна ефективност, но,
както беше споменато, са подходящи за работа само в Зона 2. Ex e
двигателите винаги са скъпи, тъй
като те са със занижени експлоатационни параметри. Ex p двигателите са с най-висока цена, когато са с
малки размери, но поевтиняват с
нарастването на големината им,
тъй като системата за обдухване
става по-малка като дял от общата
цена на двигателя. Ex d стават найскъпи, когато стойността на взривозащитения корпус нараства по
отношение на общата цена на двигателя.

Избор на двигатели и
задвижвания за
експлозивни атмосфери
Когато се избират двигатели и
задвижвания за експлозивни атмосфери, трябва да се спазват инструкциите и препоръките на производителя. Тъй като само двигателят може
да се инсталира в потенциално експлозивна атмосфера, а задвижването
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винаги трябва да е в безопасна зона,
инструкциите са предназначени да
предотвратят прегряване на двигателя или създаване на искри. За да се
осигури безопасна експлоатация, при
избиране на двигател заедно със задвижване трябва да се имат предвид
няколко фактора.
Избирането на комбинация от
двигател и задвижване започва със
събиране на изискванията на клиента за условия на околната среда,
захранващо напрежение и честота,
скорост на вала на двигателя, изходен товар на двигателя, тип на
товара и изискване за претоварване, изисквания за ефективност, както и зона, температурен клас и необходим тип Ex защита. Първата
стъпка е да се избере двигателят.
Сред факторите са наличността на
двигателя и задвижването, сертификатът на двигателя и дали сертификатът е валиден за работа с честотен инвертор и при какви условия.
При оразмеряване на двигателя за
приложения с променлива скорост
трябва да се имат предвид непрекъснатото термично оразмеряване и
необходимият капацитет за краткосрочно претоварване. Освен това
ограничаването на импулсната честота чрез Ex параметрите снижава
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големината на тока и това трябва
да се отчете при изчисленията.
Оразмеряване може да се изпълни
също и за инверторите, като се използват кривите за капацитета на
натоварване на двигателя. Те показват максимално допустимия постоянен изходен въртящ момент на двигателя като функция от захранващата честота. Изходният въртящ
момент е даден като процент от
номиналния на двигателя. Кривите за
капацитета на натоварване са базирани на номиналното захранващо
напрежение и се изчисляват за конкретна импулсна честота в зависимост от типа на инвертора. Тъй
като импулсната честотата е различна за отделните инвертори и
типове товари, за да се осигури безопасна експлоатация, комбинацията
от двигател и задвижване трябва да
се изпита за необходимия специфичен тип защита. Алтернативата е
да се свържат вътрешните температурни сензори на двигателя със
сертифицирано PTC/Pt100 реле, което контролира основния контактор
на задвижването и изключва двигателя от захранването, ако температурната граница бъде надвишена.
Капацитетът за краткотрайни
претоварвания, филтрите и изолаци-

ята, околните условия, падовете на
напрежение в дългите кабели също
трябва да се имат предвид. Изолацията и филтрите трябва да бъдат
избрани според напрежението и големината на рамата. Що се отнася
до термичната защита, в зависимост от типа защита на двигателя
отделните производители имат
различен подход, за да изпълнят изискванията на стандартите. Трябва да
се провери дали комбинацията е
типово изпитана и дали според сертификата се изисква защита от
прегряване. В зависимост от това
могат да бъдат избрани съответните ATEX-сертифицирани устройства.
Необходимо е да се следват инструкциите за инсталиране от производителя на двигателя – особено
препоръките за кабела и електромагнитната съвместимост в съответствие с местните разпоредби. Задвижването трябва да се конфигурира според стойностите на табелката с номиналните стойности на
двигателя и табелката на задвижването. Следва да се провери дали
импулсната честота на задвижването може да се ограничи до стойностите, които се изискват от производителя на двигателя.
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Биодинамично
осветление
в индустрията
Е

стествената светлина мени
интензитета и цвета си в рамките на денонощието. Този феномен
има троен ефект върху човешкия
организъм – визуален, емоционален
и биологичен. Биологичната роля на
светлината е да синхронизира т.
нар. биологичен часовник на организма с денонощните и сезонните промени. Процесът влияе както на метаболитните процеси, така и на
хормоналния баланс в тялото ни. В
съвременното осветление все помасово се налага концепцията за
биодинамично осветление, съобразено с естествения биологичен (циркаден) ритъм на човешкия организъм. С помощта на иновации като
светодиодната технология, усъвършенстваните сензори и модерните
системи за управление, изкуственото осветление в бита ни може да
се адаптира максимално към дина-
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миката на денонощието, поддържайки индивидите в добро емоционално и психическо състояние, с
достатъчни нива на концентрация
и работоспособност. Ключова важ-

ност придобива тази концепция обаче в съвременната индустрия, полагаща основите на високотехнологичните фабрики на бъдещето, където проблеми като недостатъчното
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количество дневна светлина или недоброто изкуствено осветяване се
очаква да бъдат окончателно преодолени.

Специфики на
индустриалните
приложения
С всеки нов етап на индустриалната революция човешкото общество става все по-тясно ангажирано с производството. И въпреки че
високотехнологичната съвременна
индустрия прави опити да „извади“
човека от тежките, опасни и повторяеми приложения, повишавайки нивото на автоматизация и обезпечавайки тези дейности с роботизирана работна сила, индустриалните
работници все още прекарват голяма част от ежедневието си в условията на изкуствено осветление.
Много промишлени обекти се характеризират с недостиг на дневна
светлина или недостатъчно добро
осветяване. Такива са някои складове, производствени цехове, халета с
различно предназначение, логистични и дистрибуционни центрове и т.
н. За места от този тип биодинамичната концепция предлага отлично решение за елиминиране на потенциалните негативни ефекти върху
работниците, включващи сънливост,
понижена концентрация, лесна уморяемост, апатия, понижена мотивация
и трудоспособност, депресивни
състояния и др. Тези проблеми не
просто влошават психологическото
състояние на индивида, но могат
сериозно да застрашат и физическото му здраве, увеличавайки риска от
инциденти и аварии, предизвикани
от човешка грешка. Такива опасности могат драстично да ескалират в
индустриални условия, особено в
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тежката промишленост, при работа с машини и т. н.
Въвеждането на съвременна осветителна система със съответната
технология за биодинамично управление на осветлението в индустриалните обекти осигурява в пространствата на закрито здравословна
динамика на естествената светлина, гарантирайки всички позитивни
емоционални и ергономични аспекти
на доброто осветяване.
Биодинамичното осветление
обикновено се изгражда на базата
на LED модули, гарантиращи повишена енергийна ефективност, подълъг експлоатационен живот и погъвкави възможности за управление
в сравнение с конвенционалните осветителни технологии. Концепцията се прилага както при изграждане на общо осветление в промишлените обекти, така и при осигуряване на работно осветление. Особено
важен е ефектът на биодинамичните осветителни платформи през
зимата, при работа във вечерен
режим или на нощни смени, когато
недостатъчното количество дневна светлина води до риск от множество негативни ефекти върху благосъстоянието на работниците.
Ключови параметри на изкуственото осветление по отношение на
биологичния ритъм на индивида са
цветът на светлината, нейното
качество и количество и индексът
на цветопредаване (CRI). Осветителните системи с висок интензитет и димируема бяла светлина
могат да стимулират производителността на персонала, да намалят умората и да редуцират грешките и свързаните с тях инциденти.
Тези потенциални ефекти имат

още по-голямо значение в индустриалните приложения, за които са характерни дейности с висока повторяемост. По-високият интензитет
на светлината комбинация с правилен избор на цвят от светлинния
спектър и задаване на гъвкави настройки за адаптиране на осветлението към оптималните за циркадния ритъм параметри могат да доведат до по-голяма бдителност и
работоспособност сред индустриалните работници. В дългосрочен план
инвестицията в биодинамично осветление се оправдава от множеството финансови, социални и бизнес ползи по отношение на намалените болнични, отсъствия, обезщетения при злополуки и т. н. Всичко
казано дотук важи в особена степен
за индустриалните работници, трудещи се в многосменен режим.

Препоръки при
многосменен режим
За работниците в производствена среда, които са дневна смяна, найпозитивен ефект има включването
на мотивиращо осветление (подобно на сутрешната светлина) час-два
след началото на смяната и с
продължителност 1-2 часа. Така служителите с различен хронотип или
биоритъм (определящ частта от
денонощието, в която индивидът
обикновено е активен) ще имат време да се настроят към работната
атмосфера с плавен преход между
периодите на почивка и работа.
Студената бяла светлина стимулира ускоряване на биологичния ритъм,
но прекалено ранното излагане на
такова осветление може да забави
прехода от пасивната към активната фаза от ежедневието на човека.
Осветлението по време на нощни смени изисква внимателно изучаване на приложението и планиране на
търсените ефекти. При служители,
работещи нощни смени няколко денонощия подред, е нежелателно незабавното връщане на биологичния
режим към нормалните му параметри още след първата смяна. Ето защо
при осветяването на работно място през нощта е добре да се използват светлоизточници с нисък активиращ циркадния ритъм ефект.
За да се увеличат бдителността
и концентрацията и да се намали
рискът от грешки в края на нощната смяна, експертите препоръчват
излагане на хладна бяла светлина в
последните часове на нощната смяна. Това би могло да се комбинира с
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индивидуално управлявани струи
хладка бяла светлина на всеки час
през втората половина на смяната.
При връщането на работа в дневен
режим след цикъла нощни смени се
търси плавен преход, отново стимулиран чрез подходящото биодинамично осветление.
Когато работата в нощна смяна
продължава повече от 3-4 последователни нощи, се налага трайна смяна
на циркадния ритъм. Това означава
изместване на всяка фаза с около 8
часа, така че работникът да е буден
през нощта и да спи директно след
нощната смяна, а после да се събужда отново в късния следобед. За подобно „пренастройване“ на биологичния часовник са необходими поне 4-5
дни. Специалистите препоръчват
процесът да се стимулира със светлоизточници с висок активиращ циркадния ритъм ефект в ранните часове на нощната смяна с изместване
на началния час през всяко следващо
денонощие докато биоритъмът на
работника достигне желания график.

Съвременни тенденции
Германската асоциация на производителите на електрическо и електронно оборудване (ZVEI) публикува
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насоки за осветяването на различните функционални зони в индустриалните обекти с препоръки за въвеждане на биодинамично осветление
във всички възможни приложения.
Цветната температура в промишлените помещения с индиректно
осветление е желателно се изменя
от 3000 до 6500К съгласно предварително зададен график, следващ
денонощната динамика на естественото осветление. По същия начин се
регулира и интензитетът на светлината. Неутралната директна
светлина (около 4000 K) позволява
периодично димиране.
Сред водещите тенденции при
работните места в съвременните
заводи е дигитализацията. Свързаните персонализируеми работни станции, готови за Industry 4.0 и цифровите фабрики на бъдещето обещават
да разполагат с почти неограничени
възможности по отношение на осветлението – биодинамично, адаптивно и интелигентно. Основни цели
са оптималният комфорт, енергийната и разходна ефективност и повишената ергономия на работните
места. Умните осветителни системи в такива приложения имат ключовата функция да се самонастрой-
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ват към графика и потребностите
на работника, стимулирайки неговата работоспособност и елиминирайки негативни ефекти като умора,
разсеяност, потиснатост и т. н.
Осветлението и оборудването на
работното място, интелигентно
интегрирани в обща система, позволяват гъвкаво персонализиране според моментните нужди и максимално щадящ организма работен режим
в условия на изкуствено осветление
съгласно индивидуалния хронотип.
Тези интегрирани платформи
включват сензори, контролни блокове и безжични модули, позволяващи
на осветителите да се свързват в
мрежа помежду си и да комуникират
с интелигентното работно място
и с оператора по максимално интуитивен и интерактивен начин – чрез
жестов, гласов контрол, усъвършенствани човеко-машинни интерфейси
и др. В допълнение към визуалния,
емоционален и биологичен комфорт
тези интелигентни системи целят
още подобрена енергийна ефективност и екологосъобразност на индустриалното осветление, което спомага за увеличаване на дългосрочните ползи от биодинамичното осветление в индустрията.
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ВиК

Технологични решения
за ефективно управление
на водните ресурси
в автомобилния сектор
А

втомобилостроенето, включващо дейностите както по асемблирането, така и по производството на части и компоненти, изисква
значителни количества вода. В линиите за асемблиране в автомобилната индустрия водата се използва
за редица различни процеси и производствени етапи, в рамките на които превозните средства се третират, измиват, изплакват и боядисват. В резултат на това се генерират отпадъчни води, замърсени
с метали, масла, греси и остатъци
от боя. Според проучвания, за производството на един автомобил
може да са необходими над 151 куб.
м вода, което поставя автомобилостроенето сред индустриалните
сектори с най-висока водна интензивност. Този факт, съчетан с нарастващите оперативни рискове и
загриженост, свързани с водния
стрес, кара производителите на автомобили да внедряват устойчиви
мерки и усъвършенствани техноло-
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гии, насочени към редуциране на потреблението на вода и подобряване на водната ефективност. Предприемането на такива действия е
не само свидетелство за поет ангажимент към отговорната употреба на вода, но и допринася за ограничаване на настоящите и бъдещите рискове по отношение на изчерпването на водните ресурси.

Ползи
Ползите, свързани с по-разумното
потребление на вода в автомобилната индустрия, са съществени –
намаляване на консумацията на енергия за изпомпване и снабдяване с
вода, понижаване на оперативните
разходи, редуциране на количеството на генерираните отпадъци, ограничаване на въглеродния отпечатък
и, в крайна сметка, подобряване на
цялостната производствена ефективност.
Важно е да се отбележи, че разходите за вода включват не само покупната цена на водата, но и средствата, които се изразходват за

транспортирането, подгряването,
съхранението и пречистването й. В
допълнение, разходите за вода и за
енергия са свързани – например редуциране на количествата гореща вода
за почистване ще понижи и разходите за подгряване. Също така пречистването на отпадъчни води е
свързано и с генерирането на специфични отпадъци, чието обезвреждане често е скъпо.
Съществуват редица опции за
пестене на вода при производството на автомобили, сред които са
подобряване на енергийната ефективност на процесите, инсталиране на ограничители на линията за
доставка на питейна вода, сухо почистване и елиминиране на течовете. Освен това компаниите от автомобилостроенето могат да използват повторно промивната вода
от един етап с критично значение в
друг с по-малка значимост, третиране и рециклиране на водата на
място, монтиране на резервоари за
събиране на дъждовна вода, използване на подземни води и др.
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Нанасяне на покрития и
бои
В автомобилостроенето от различните производствени процеси, в
които се използва вода, най-голямо е
потреблението за дейностите по
повърхностна обработка и боядисване. За самото боядисване се изразходват значителни обеми вода, защото, тъй като повечето от покритията и боите са на водна основа, оборудването трябва редовно да бъде
измивано.
Два вида отпадъчни води се генерират от бояджийските цехове в
автомобилната индустрия – такива,
съдържащи неорганични замърсители
(соли, тежки метали) от фосфатиране, и такива, съдържащи предимно
органични замърсители (масла, детергенти, боя) от почистване, нанасяне
на покрития и скруберни системи.
По-голямата част от водите се
отделят от предварителното третиране на детайлите чрез обезмасляване, фосфатиране, пасивиране и
от последващото електрофорезно
боядисване. Отпадъчните води са
основно от промиване на детайлите между отделните етапи на третиране. При електрофорезното боядисване може да се прилага каскадно
промиване със сепарация и възстановяване на твърдите частици боя и
течността (ултрафилтрат), които
се връщат в процеса. Въпреки че
промивките обикновено се провеждат в затворен цикъл за твърдите
частици боя, част от промивните
води, съдържаща микроконцентрации
боя, разтворители на водна основа
и др., може да бъде загубена, което
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обуславя необходимостта от периодично почистване на оборудването.
Веществата в отпадъчните води
от обезмасляване и предварително
третиране включват детергенти,
масла, железни, манганови, никелови
и цинкови фосфати, флуориди и борати. Хром от шеста валентност
вече не се използва като пасивиращ
материал поради строгите ограничения за съдържанието му в превозните средства, наложени от Директива 2000/53/ЕО.
Другите отпадъчни води се генерират от почистването на разпръскана боя от оборудването. По
време на спрей нанасянето на боя се
отделят пръски, които се улавят в
мокри скрубери. Това се изисква за
свеждане до минимум на емисиите
на боя под формата на прахови частици. Водата за тези скрубери циркулира в затворен контур, а утайката от боя се сепарира и отстранява
периодично. Едни и същи методи се
използват за разделянето на базираните на разтворители бои и на тези
на водна основа.
Органичните разтворители в боите са предимно силно летливи с ниска разтворимост във вода. Боите на
водна основа съдържат значително
по-малки количества разтворители,
които обаче са напълно разтворими
във вода. Ако тези разтворители са
с много ниско парно налягане, те могат да се натрупат във водата.
Отпадъчните води от обезмасляване и предварителна повърхностна
обработка обикновено се третират
в пречиствателни станции на същата производствена площадка. Пречи-

стените води впоследствие могат
да бъдат заустени директно в
повърхностни водни тела или да
бъдат подадени към друга пречиствателна станция за битови или индустриални отпадъчни води.

Рециклирана и дъждовна
вода
Отпадъчните води могат да
бъдат използвани многократно в
процеса, от който се генерират
(затворен контур), или в други процеси. Изборът на метод за третирането им зависи от качеството на
отпадъчния поток и от изискваното
качество на пречистените води.
Рециклирането на охлаждащи агенти
на водна основа също е разпространена практика, включително и на
води от промиване и обезмасляване,
както и изпускания от охлаждащи
системи и компресори.
Системите за рециклиране на
отпадъчни води се различават в значителна степен по тяхната сложност, размер и технологии за пречистване. Обикновено те включват
резервоар за събиране на вода от
различни процеси, инсталация за
третиране и помпа за подаване на
пречистената вода към определен
процес или съоръжение.
Друга алтернатива е събирането
на дъждовна вода и използването й
за непитейни цели. Промишлените
предприятия по принцип се характеризират с по-високо потребление на
технологична, отколкото на питейна вода. Тъй като индустриалните
сгради обикновено са с големи по
площ покриви, потенциалът за съби-
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ране на дъждовна вода е огромен. В
случай че се събира и съхранява правилно, дъждовната вода може да се
използва, без да се третира допълнително за някои приложения, като
това е свързано и с по-малки здравни
рискове, отколкото при рециклирането на отпадъчни води.
Системите за събиране на
дъждовна вода имат четири основни елемента: зона за улавяне; проводна система за трансфер до хранилище за временно съхранение (в зависимост от чистотата на зоната за
улавяне може да са необходими две
отделни линии); резервоар за съхранение, който може да се инсталира
на покрива, в производствената
сграда или под земната повърхност;
разпределителна система, включваща тръбопроводи и помпи.
Индустриалните системи за рециклиране на отпадъчни води и събиране на дъждовна вода в повечето
случаи се правят по спецификация.
Помпите и резервоарът могат да
бъдат оптимизирани така, че да
отговарят на размера и височината
на сградата, водните потребности,
опциите за пречистване и конфигурацията на тръбопроводната мрежа.
В някои случаи изпусканата технологична вода може да бъде използвана в други процеси, без да се третира, стига това да не повлияе на качеството на продукцията и да е в
съответствие със законодателните
изисквания. По-често обаче е необходимо филтриране и дезинфекция на
водите, за да се предотврати развитието на микроорганизми и за-
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мърсяването на тръбопроводите.
Подходящи приложения на тези
води в автомобилния сектор са охлаждане, напояване, хигиенни цели и измиване на автомобилите/компонентите. Съществените нужди от охлаждаща вода при производството на
автомобили са предпоставка и за
значителен потенциал за спестявания в тази област. За целта на охлаждането не е необходима вода с
качествата на питейна. Пречистените отпадъчни води (чрез мембранен
биореактор или инсталация за обратна осмоза) могат да бъдат рециклирани от други зони и комбинирани с
топлообменници, за да се сведат до
минимум количествата вода, използвани в охладителните кули.
За да се гарантира, че рециклираната или дъждовната вода е подходяща за повторна употреба, е необходимо да се контролира микробиалният растеж. Основните подходи за
това са три – ограничаване на периода на съхранение на водата, използване на химични дезинфектанти като
хлор и бром за инхибиране на бактериалния растеж и увеличаване на времето за съхранение или третиране
на водата посредством традиционните биологични методи или по-новите филтрационни технологии, като
в зависимост от целевото ниво на
обеззаразяване тези методи могат
да бъдат съчетани с обратна осмоза.
Повечето компоненти на системите за събиране на дъждовна вода
изискват ежегодни инспекции (поддръжка на помпите, почистване на
покрива и др.) и отстраняване на

натрупаната в резервоара утайка на
всеки три години. Системите за
рециклиране могат да бъдат проектирани за всички нови индустриални сгради. Ретрофитът в съществуващи постройки е свързан с високи
разходи и може да не е практичен,
освен ако сградата не се реновира.
Икономическата целесъобразност на
системите за събиране на дъждовна
вода силно зависи и от климатичните условия в конкретния район. Инсталирането на такива системи
може да се смята за ефективна мярка, когато: качеството на рециклираната вода отговаря на предвиденото приложение (така че пречистването да е сведено до минимум);
обемът на получената вода е аналогичен на обема на използваната (за
да се минимизират проблемите със
съхранението); водоразпределителната система е компактна.
Потенциалът за система за събиране на дъждовна вода зависи също и
от възможността за разполагане на
хранилището в близост до завода.
Разходите за внедряване на такова
решение нарастват бързо с увеличаване на разстоянието между хранилището за вода и производствената площадка. Качеството на водата е друг съществен фактор. Потреблението на вода трябва да е
относително постоянно, тъй като
промените във и извън завода могат
да доведат и до изменения в качеството на водата. Затова е от
критично значение да се проучи как
въвеждането на нови или модифицирането на съществуващи процеси
(например употребата на нов вид
уплътнител) би повлияло на взимането на решения по отношение на
пречистването на водата.
Разходите за инсталиране на система за рециклиране на вода са сравнително ниски при изграждане на постройката и умерено високи при провеждането на основен ремонт. Повторното използване на отпадъчни
води е по-разходно ефективно за поголеми производствени площадки. За
събирането на дъждовна вода, при
което могат да бъдат експлоатирани големи колекторни зони и е необходима вода с ниско качество, периодът на възвръщаемост на инвестицията може да е между 2 и 3 години.
По-скъпо е да се избере ретрофит на
система за събиране на дъждовна
вода, отколкото да се инвестира в
нея още при изграждането на дренажната система на заводската площадка.
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ОВК системи
в инсталации
за третиране на
отпадъчни води
В

съоръженията за третиране
на отпадъчни води ефективността
на ОВК системите може да е ключовият фактор, от който зависи дали
резултатът от протичащите процеси ще бъде получаване на пречистена вода с добро качество или потенциално замърсяване на околната
среда. Поддържането на оптимални
температури, налягания и въздушни
дебити може да допринесе за побързото отстраняване на замърсителите от постъпващия поток
отпадъчни води.
В допълнение, ОВК системите играят съществена роля и за справянето с неприятните миризми, отделящи се от пречиствателния процес.
Според редица проучвания поради
нарастващото многообразие от химикали, използвани в различните
индустриални сектори, при методите за контрол на миризмите се наблюдава значително развитие.

Контрол на миризмите
Контролирането на миризми е
един от най-важните, но същевременно и най-предизвикателните аспекти
на третирането на отпадъчните
води. Емисиите на лошо миришещи
газове често са предпоставка за подаване на оплаквания, пораждайки
възражения както от работниците в
пречиствателните станции, така и
от живущите в близост до съоръжението.
Източникът на емисии на миризми при пречистването на отпадъчни води са процесите по анаеробно
разграждане на органични съединения. Сероводородът е типичен стра-
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ничен продукт от протичащите
реакции, който се отличава със силен, неприятен мирис. Поради ниската му разтворимост във вода, той
се отделя в атмосферата. Амините
и меркаптаните са два други вида
лошо миришещи вещества, отделящи се при третирането на отпадъчни води. Тези съединения съдържат
азот и сяра, съответно, и мирисът
им може да бъде усетен дори при
изключително ниски концентрации.
Интензивността на миризмите
от пречиствателните станции за
отпадъчни води (ПСОВ) може да се
повиши от метеорологичните условия. Температурните инверсии, скоростта и посоката на вятъра са сред
факторите, които оказват влияние
върху разстоянието, на което могат
да се разпространят лошо миришещите газове. Обикновено през лятото поради повишеното потребление
на вода и високите температури
интензивността на отделящите се
от пречиствателните станции миризми е по-висока. Поддръжката на
съоръженията – планирана или не, как-

то и разширяването на процесите по
третиране, също могат да окажат
въздействие върху емисиите на лошо
миришещи газове.
Първата стъпка от решаването
на проблема с миризмите от ПСОВ е
идентифицирането на източника им.
На практика те могат да се отделят от всеки етап на пречистването – от изложената на въздуха отпадъчна вода при входната помпена
станция до първичните утаители и
др. На пазара се предлагат множество технологии за контрол на миризмите, но все още не е разработено едно-единствено, универсално решение. В някои съоръжения се използват дезодориращи системи, предназначени за справяне с летливите органични съединения във въздуха. В други
към отпадъчните води директно се
добавят химикали, които реагират
със съединенията, отговорни за формирането на лошо миришещите газове. Прецизирането на параметрите
на пречиствателния процес също е
сред мерките за справяне с проблема,
макар и по-сложна за внедряване.
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Едно от най-разпространените решения е използването на вентилационни системи, поддържащи непрекъснато отрицателно налягане над дадения източник на
миризми. Тези системи са много ефективни в предотвратяването на фугитивни емисии, като основният им
недостатък е, че засмуканият въздух трябва да бъде
третиран преди да бъде изпуснат в атмосферата.
Мокрите скрубери могат да бъдат използвани за елиминирането на почти всеки водоразтворим замърсител.
Освен за сероводород и миришещи газове с органичен
произход тези съоръжения са много ефективни и за отстраняване на амоняк. Многостъпалните мокри скрубери позволяват използването на различен химичен разтвор за всеки етап от пречиствателния процес и елиминирането на емисиите на широк спектър от замърсители. Сред основните предимства на мокрите скруберни системи са надеждността и гъвкавостта, осигурени
от употребата на различни химикали и протичането на
различни реакции. Едно от предизвикателствата в проектирането и експлоатацията на мокрите скрубери е
минимизирането на разходите и използваните количества химикали, без да се прави компромис с ефективността на пречистване на въздуха.
За биоразградими, разтворими във вода замърсители
могат да се използват биофилтри. Тези съоръжения са
много ефективни за отстраняването на сяросъдържащи
съединения като сероводород, органични сулфиди и меркаптани. Двата основни проблема на биофилтрационните системи са стабилността на пълнежа и управлението на процеса. С времето използваният в биофилтрите
пълнеж може да се сбие, което увеличава загубата на напор
през съоръжението. Това води до понижаване на дебита
на въздушния поток и отделяне на фугитивни емисии на
миризми от източника му. В допълнение, както при всички организми състоянието на биологичната популация в
биофилтрите може да се влоши под влиянието на значителни вариации в условията на околната среда.
Системите за адсорбция с активен въглен са най-простото решение за контрол на миризмите в ПСОВ. Не се
използват допълнителни химикали и не протичат никакви биологични процеси, чиито параметри да могат да
бъдат нарушени. Адсорбцията е приложима за широка
гама съединения. Ефективността в отстраняването на
сяросъдържащи съединения е висока, но стойността й за
амоняк и други азотсъдържащи замърсители е по-ниска.

маляване на риска от замърсяване на съоръжението.
Основното приложение на спиралните топлообменници е за подгряване на получените в резултат на пречистването на отпадъчните води утайки. За да се постигне достатъчна степен на стабилизация на утайките в
метан танковете, температурата трябва да се поддържа в определен тесен интервал, обикновено около 35°C
за мезофилно разграждане. Спиралните топлообменници
са изключително подходящи за целта, тъй като утайките съдържат приблизително 4% твърди частици и влакна, които често са причина за запушване на конвенционалните топлообменници. Спиралните топлообменници се
използват и за предварително подгряване на утайките
преди постъпването им в метан танковете. Това се
осъществява с отпадна топлина от вече разградените
утайки. По време на по-студените периоди от годината
подаваните в метан танка нетретирани утайки могат
да са с температура от 7 до 10°C. Използването на
отпадна топлина за предварително подгряване на утайката намалява размерите и експлоатационните разходи
на нагревателната система на метан танка. Противотоковият спирален режим позволява ефективно и икономично оползотворяване на отпадната топлина, като
обикновено степента на възстановяване е около 60%.
Пластинчатите топлообменници предлагат висока
топлинна ефективност, позволяваща максимално възстановяване на топлина, компактен дизайн, възможност за
надграждане при бъдещо увеличаване на натоварването,
улеснена поддръжка и достъп до топлообменната
повърхност. Те намират приложение за охлаждане на
водата за водни ризи на дизелови или газови двигатели
и за общи нужди за подгряване или охлаждане.

Топлообменници в ПСОВ
С цел намаляване на енергопотреблението и подобряване на работната ефективност много от пречиствателните станции инсталират пластинчати и спирални
топлообменници. Първите се отличават с висока топлинна ефективност и минимални капиталови инвестиции. Спиралните, от друга страна, са предпочитани заради способността им да работят с флуиди, съдържащи
твърди частици или влакна, каквито се срещат в ПСОВ.
В обичайната си конфигурация спиралните топлообменници са типични противотокови съоръжения, в които горещият и студеният флуид протичат в противоположни една на друга посоки. За приложение в пречиствателни станции обикновено се изработват от легирана и неръждаема стомана. Сред предимствата им са
липсата на локални зони на понижена скорост на потока, компактният дизайн, изискващ по-малко пространство в сравнение с конвенционалните топлообменници,
и фактът, че спираловидното движение спомага за на-
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Mazak с ново представителство за
лазери за България в лицето на
Стил Лазер
Деница Менгова, управител на
Стил Лазер България, пред, сп. Инженеринг ревю
Каква е предисторията, как се случи появата
на българския пазар на Стил Лазер България?
Какво е специфично за младата компания,
каква ще е основната й дейност, какъв ще
бъде стилът й, мисията й на пазара?
Стил Лазер България е създадена през 2018 г. с предмет на дейност продажба на лазерни системи Mazak на българския пазар и
съдействие за пълното им обслужване, от резервни части, през инсталиране и техническа поддръжка, до обучение за експлоатация.
Появата е свързана с неспирното желание на Mazak за развитие на
пазара на лазерни системи в унисон с желанието ми да работя и да
бъда част от тази глобална експанзия. Mazak е не просто производител на лазери, Mazak е философия, която аз като представител
съм приела, прилагам и следвам всеки ден!
В мое лице Стил Лазер има не само управител и представително
лице, а оперативен човек, който работи и организира целия процес,
в който продажбата на лазери е първата стъпка, която дава начало на всички последващи действия по техническата поддръжка,
осигуряване на резервни части и сервизен техник.
Аз съм от индустриално семейство, производители с дълги традиции и репутация на пазара за металообработване, което ме
прави изключително отговорна към лазерите на моите клиенти
и тяхната добра сервизна поддръжка, защото всяка минута, в
която дадена машина не работи, производителите трупат огромни загуби.

Направлението на Yamazaki Mazak Corporation
за лазерни машини е едно от водещите в
световен мащаб. Какво Ви отличава от
останалите производители на лазери? На
какво ще залагате успеха на компанията?
Лазерите Mazak се отличават от другите производители на
лазерни системи с непрекъснатите иновации, погледа към бъдещето на лазерните технологии и, не на последно място, отношението към клиентите ни, което винаги е изключително важно, защото човешкият фактор е в основата на всяка една иновация и развитие.
Създадената технология DDL (директно диодно рязане), която
единствено Mazak притежава, се счита за следващата крачка в развитието на лазерните системи, след файбър лазерите.
Колкото до развитието в България, Стил Лазер има много голямо
предимство, произтичащо от сътрудничеството с български сервизен инженер - г-н Георги Ангелов е с дълъг професионален опит в
Mazak. С него работим както за инсталирането на новите лазерни
системи, така и за бързото и надеждно сервизно обслужване на всички лазери Mazak в България.
Стил Лазер има и оперативен управител в мое лице, който е професионално ангажиран и отговорен към производителите - наши клиенти, защото аз самата зная добре тяхната основна нужда от
работещи машини и добър сервиз, а не само важния аспект на търговската част.
За успех залагам и ще залагам на сериозно и професионално отношение към всеки наш клиент - от този с най-стара лазерна система
на Mazak, до този с лазер последна технология, защото -както вече
казах, във философията на Mazak и моята лична важно място заема доброто отношение към производителите, което е и признание за техния голям, неспирен и истински труд!
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Стил Лазер ще дебютира на предстоящия
Междунaроден панаир в Пловдив, освен
интереса към участие на нова фирма като
цяло, какво още ще привлече посетителите
на Вашия щанд?
За първа година Стил Лазер, не и Mazak лазери, ще бъде изложител на Международния панаир в Пловдив. Лично за мен това е ново
и голямо предизвикателство да се наредя сред най-големите и известни представители/производители на лазери.
Надявам се да има интерес към Стил Лазер и да имам възможност
да срещна много настоящи и нови потенциални клиенти. Производителите познават лазерите Mazak, но много от тях не познават
фирмата ми и мен, което се надявам да предизвика интерес към
щанд 13В1 в палата 13 на Международния панаир в Пловдив.
Каня всички да посетят щанда ни - макар и малък и без машина
тази година, той ще даде възможност на всички заинтересовани
да се запознаят подробно с лазерния свят на Mazak.

Стил Лазер България
София, ул. Суходолска 189, T: +359 886 422 623
d.mengova@stillaserbg.com, www.stillaserbg.com
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Машини и
инструменти
за обработка с
големи подавания
(HFM)
З

а да останат конкурентоспособни на динамичния съвременен пазар,
машиностроителните предприятия
непрекъснато търсят решения за
разходно-ефективна оптимизация на
производителността. С тази цел се
разработват подобрени версии на
традиционните процеси и се прилагат нови стратегии за механична
обработка. В практиката се внедряват усъвършенствани материали за
изработка на инструментална екипировка, залага се на иновативни
технологии при покритията и моди-
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фицирани геометрии на режещите
инструменти.
Сред най-ефективните методи за
повишаване на производителността
в множество технически приложения
е механичната обработка с големи
подавания (High Feed Machining, HFM).
За разлика от високоскоростната
обработка, тук не са необходими
високоскоростни шпиндели. В допълнение, методът не изисква никакви
по-специални приспособления или работни условия. Механична обработка с големи подавания може да бъде
извършвана на повечето модерни
металообработващи машини.

Днес все повече машиностроителни предприятия инвестират във
високоефективни обработващи машини и центри с ЦПУ, както и в CAM
софтуер от последно поколение.
Тези технологии създават отлични
възможности за обработка с големи подавания, като HFM фрезоването е сред най-предпочитаните производствени методи в много модерни цехове поради големия му потенциал за повишаване на ефективността. Оптимизация се постига главно чрез увеличаване скоростта на
подаване за сметка на намаляване
на дълбочината на рязане. Обработ-
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Същност и специфики на
метода

ка с по-малка дълбочина същевременно осигурява по-равномерно отнемане на материал, като така в много
случаи дори не се налагат полу-довършителни работи за подобряване
качеството на повърхностите.
Това допълнително спомага за увеличаване на цялостната производи-
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телност и съкращаване на процеса
по изработка на изделието. Сред
основните задачи при проектиране
на оборудване, подходящо за механична обработка с големи подавания, е машината да се осигури с
достатъчно бърза и адекватна система за управление.

Най-общо, HFM е метод за груба
механична обработка с големи темпове на отнемане на материал, разработен с цел увеличаване на производителността и съкращаване на
времето за изработка на широка
гама от метални изделия. При него
се използва по-малка дълбочина на
рязане (обикновено не повече от 2
мм), като в резултат се отделят
по-тънки стружки, пренасящи топлината от процеса далеч от режещия ръб на инструмента. В допълнение, при този метод подаването на
зъб е до пет пъти по-голямо в сравнение с конвенционалното фрезоване. Така се намалява количеството
генерирана при обработката топлина, с което се постига увеличен
живот на инструментите и много
по-голяма производителност на
стружкоотнемане. В резултат производителността на стружкоотнемането достига или надвишава
1000 кубически сантиметра в минута, което е с 200 до 300% повече
в сравнение с традиционните фрезови операции.
Това става възможно благодарение на малките установъчни ъгли на
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Стратегия за обработка

разполагане на инструмента спрямо
обработваната повърхност (≤45°).
В резултат са налице минимални радиални и максимални аксиални сили
на рязане. Подобно на аксиалното
врезно шлифоване (plunging), и тук
режещите сили са насочени към
шпиндела на машината в аксиална
посока, което намалява риска от
вибрации и стабилизира процеса на
рязане. Това, от своя страна, позволява и много по-интензивни режими
на рязане.
Друга предпоставка за икономия
на време при механичната обработка с големи подавания е по-малкият
брой операции. Тъй като HFM с малките си дълбочини на рязане създава
повърхности с близко до желаното
крайно качество, полу-финишните
операции в много случаи могат да
бъдат избегнати, което опростява
технологичния процес. Допълнително
предимство е фактът, че машината
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не се налага да генерира повишена
скорост на въртене.
Процесът предлага изключително
висока производителност, почти
утроява скоростта на отнемане на
метал в сравнение с конвенционалните методи за механична обработка и значително увеличава живота на
инструментите. Задължително условие за безпроблемното прилагане на
метода обаче е машината да притежава необходимата стабилност,
виброустойчивост и скорости на
работните подавания, за да се отговори на големите скорости на движение на инструмента. Повишени са
изискванията и към системите за
управление, които трябва да имат
достатъчно високо бързодействие.
Препоръчително е HFМ фрезоване да
се извършва на по-нови обработващи машини, чиито характеристики
са съобразени със специфичните потребности на метода.

За да бъде разработена и приложена успешна цялостна стратегия
за механична обработка с големи
подавания, е необходимо детайлно
запознаване с необходимото оборудване и производствената задача.
Водещ приоритет е необходимостта от подходяща система за цифрово програмно управление, висока
точност на шпиндела и термична
стабилност. Високи са изискванията
и към CAM софтуера, който трябва
да позволява прилагането на стратегии за изглаждане на следите от
движение на режещия инструмент,
например заобляне на ъгли или спираловидни траектории на рязане. Плавните траектории на движение на
режещия инструмент осигуряват пофино отнемане на слоевете материал и съответно – по-добро качество
на повърхността. Спираловидното
движение пък съдейства за намаляване на силите на рязане и консумацията на енергия.
От критично значение за безпроблемното приложение на метода са
сменяемите пластини на фрезите. Те
трябва да са плътни, с голям радиус
и отчетлива геометрия в режещата зона. Това позволява работа с
висока подавателна скорост при запазена надеждност и безопасност на
метода. В повечето приложения на
механичната обработка с големи
подавания триъгълните вложки се
предпочитат пред кръглите, тъй
като осигуряват предимно аксиална
сила на рязане. Разбира се, има приложения, при които по-подходящи са
квадратните пластини с малък установъчен ъгъл. Такива са операциите
по груба механична обработка с големи подавания, при които се използват мощни металообработващи
машини в стабилни работни условия,
например хоризонтално фрезоване. В
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такива случаи стружкоотделянето
е по-ефективно с квадратни сменяеми пластини. Триъгълните пластини
са препоръчителни за вертикални
обработващи операции на по-компактни машини с високи скорости на
обработка, тъй като така процесът
е по-безопасен и с по-добри условия
за ефикасно стружкоотделяне.
Друга особеност на триъгълните
сменяеми пластини е, че се позиционират с възможно най-малък установъчен ъгъл в сравнение с кръглите
и квадратните пластини. Така се
отделят много по-тънки стружки,
което, от своя страна, изисква поголеми подавания, за да се поддържа
адекватна дебелина на стружките
спрямо геометрията на режещия
нож. По-малкият установъчен ъгъл
също насочва силите на рязане в аксиално направление нагоре по линия-
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та на шпиндела, което спомага за постабилна и щадяща оборудването
обработка. По-големите установъчни ъгли водят до образуването на подебели стружки, налагащи по-малки
подавания. Така обаче се генерират
радиални сили, пораждащи вибрации
и механични напрежения върху лагерите на шпиндела.

Приложения
Челното фрезоване, извършено с
големи подавания (особено в приложения с големи обеми на продукцията), е отличен метод за производство на детайли, готови за последващи операции или финишна обработка. В повечето подобни приложения
се постига толкова добро качество
на детайла, че е необходима само
дадена финишна операция за превръщането му в готово изделие.

Механичната обработка с големи
подавания обикновено включва отнемане на материал от едрогабаритни
метални блокове, което най-често
налага използването на режещи инструменти с големи диаметри. Предпочитана конфигурация за много приложения са триъгълните пластини за
фрези с модулни касети. Фрезоване с
големи подавания не се препоръчва за
голяма част от популярните меки
обработваеми материали.
HFM е високоефективен метод
при фрезоването на кухини и особено при производството на щанци и
пресформи. Изборът на обработващи инструменти и работни режими
изцяло зависи от вида на изделието,
неговите размери, твърдостта на
обработвания материал и стабилността и виброустойчивостта на
носещата система на машината.
Фрезоването с големи подавания
е практичен избор при обработката
на неравни повърхности. При спирална интерполация методът HFM е
подходящо решение за изработване
на отвори с голям диаметър, тъй
като предварителната обработка
или разпробиване могат да бъдат
пропуснати. Фрезите за рязане с
големи подавания влизат в минимален контакт със стенните секции на
компонентите. Предимство е постабилната обработка в сравнение
с конвенционалните фрези с установъчен ъгъл 90°.
Обработка с големи подавания
може да бъде прилагана и при рязане,
особено на труднообработваеми
материали като титан и различни
сплави.
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Предимства
Механичната обработка с големи
подавания е подходяща за изпълнение
както с монолитни твърдосплавни
режещи инструменти, така и с такива със сменяеми пластини. Тя позволява до десет пъти по-големи
подавания отколкото при традиционното грубо фрезоване.
Основно предимство на метода е,
че е лесен за изпълнение. Тъй като е
необходима малка аксиална дълбочина на рязане, технологията е подходяща за голям набор габаритни
дължини на инструменти. Тя позволява изпълнение и на модерни CAMгенерирани траектории, даващи
възможност за максимално агресивно рязане. Не на последно място,
предимство е и високото качество
на обработваните повърхности, които в голяма част от случаите не
се нуждаят от последваща полу-финишна обработка, а само от съответната финишна операция.
Методът се отличава и с висока
гъвкавост – с подходящата геометрия на режещата пластина и правилната настройка за обработка с големи подавания може да се фрезоват
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отвори със спирална интерполация,
да се извършва контурно фрезоване,
както и да се фрезоват плоскости,
успоредни на оста на фрезата – и
понякога всичко това с една настройка. Тези възможности са ключови,
особено за машини с малки инструментални магазини.
HFM обработката е подходяща и
за металообработващи машини с помалка мощност, като това значително разширява приложенията им.
Технологичният напредък при различните класове материали за режещи инструменти и иновациите при
подготовката на режещите ръбове
превръщат обработката с големи
подавания от доказана в практиката техника в модерен и високопродуктивен производствен метод, увеличаващ живота на инструмента и
енергийната ефективност на процеса. Благодарение на широкото му
навлизане в практиката, HFM фрезоването се превръща в предпочитано решение за рязане на труднообработваеми материали, а днес в машиностроенето се използват много
повече такива в сравнение с преди
десетилетие. Обработката с голе-

ми подавания може да не е най-подходящата техника за рязане на сив
чугун или по-меки стомани, но е отличен избор за твърди стомани,
свръхсплави или труднообработваема неръждаема стомана. Възможността на метода да съкрати цикъла
на обработка на материали с висока
твърдост или при изработката на
триизмерни форми с обемно-профилни повръхнини е ключов фактор за
все по-масовото му прилагане в модерните машиностроителни цехове.
Фрезоването с големи подавания е
добро решение и за минимизиране на
радиалното отклонение, което
създава по-добри възможности за
обработка на детайли с по-труднодостъпни за инструментите зони.

Изисквания към машините
Възможностите за оползотворяване на потенциала при обработка с
големи подавания зависят до голяма
степен от способността на металообработващата машина да обезпечи
безпроблемно процеса. За целта е
необходимо машината да поддържа
съответните скорости на подаване,
а системата за ЦПУ – да е способна
да обработва информация достатъчно бързо и адекватно, за да отговаря
на скоростта на обработка.
Важна задача е инструменталната
екипировка да се съобрази с машината и производственото приложение,
за което ще се използва. Популярен
избор са режещите инструменти със
сменяеми пластини с диаметър 50
мм. Голяма част от по-старите металообработващи машини обаче не
разполагат с достатъчна мощност
и въртящ момент ефективно да използват такива инструменти. В
такива случаи може да се приложи обработка с по-малки подавания и дълбочини на рязане, което обаче намалява
ефективността на процеса. Рязането
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с инструмент с по-малък диаметър би позволило по-голяма дълбочина на обработка и по-големи подавания, осигурявайки необходимата ефективност.
Както вече споменахме, основно изискване към управленията на машините е да предлагат достатъчна бързина на обработване на програмния блок, така че да може
да се осигури подаване със съответните високи скорости. При някои по-стари модели (например дадени машини
от 80-те години на миналия век) е налице ограничение на
подаването до около 1000 мм/мин. За обработка с големи подавания обаче се счита рязане с подаване на 10 пъти
повече материал. Ето защо при планирането на такава
механична операция е добре да се предвиди дали наличното оборудване поддържа съответния режим на работа и
въпросните параметри по отношение на подаванията.
Ключово изискване към машината, на която ще се
извършва механична обработка с големи подавания, е и
тя да разполага с достатъчно модерен софтуер, поддържащ най-съвременните стратегии за HFM фрезоване. За изработване на по-малки детайли са подходящи
машини с по-големи ускорения.

Инструменти и държачи
На пазара се предлагат специални фрези за обработка
с големи подавания, които са с едностранни сменяеми пластини, специално проектирани за рязане на труднообработваеми материали. Те генерират по-малко топлина в
сравнение с инструментите с двустранни пластини.
Режещите инструменти, предназначени за фрезоване с големи подавания, се отличават от стандартните
фрези по няколко основни показателя. Обикновено инструментите за HFM рязане са с установъчен ъгъл от

102

порядъка на 10-20°. Така се постига по-малка дебелина на
стружката, позволяваща прилагане на по-високи темпове на подаване в сравнение с традиционните инструменти за фрезови операции.
Изискванията по отношение на държачите за инструменти и приспособленията за затягане на детайлите
също се различават от тези при стандартното фрезоване. При обработката с големи подавания е задължително изключително стабилното затягане на инструмента предвид големите сили, които се оказват върху
заготовката.
Традиционните цанги и държачите за палцови цилиндрични фрези – с два регулиращи винта за захващане на
инструмента, биха го избутали встрани от центъра при
големи подавания, предизвиквайки повишено износване и
скъсяване на живота на инструменталната екипировка.
HFM методът изисква здраво захващане на инструмента, което не допуска радиално и аксиално изместване на
инструмента по време на рязане.
Тъй като голяма част от режещата сила при обработка с големи подавания се насочва нагоре по оста на
шпиндела, е възможна работа при по-големи габаритни
дължини в сравнение с конвенционалните фрези. По-малко е и натоварването на шпиндела, тъй като се прилага
по-малка радиална сила в зоната на рязане.

Особености на обработваемите материали
Изборът на инструмент за механична обработка с
големи подавания зависи от вида на обработваните материали. За огнеупорни сплави като инконел и хастелой
и други сплави на базата на никел експертите препоръчват едностранни пластини с положителна геометрия,
които позволяват по-свободно рязане. Двустранните
пластини с двойна негативна геометрия са подходящи
за въглеродни стомани и леснообработваеми материали.
Положителните геометрии с три режещи ръба режат
плавно и чисто без да генерират прекалено много топлина, което ги прави отлично решение за меки материали и неръждаеми стомани. Фрезите за обработка с
големи подавания с негативни геометрии и пластини с
шест режещи ръба пък са предназначени за абразивни
материали като нисковъглеродни стомани и чугуни.
Предвид геометрията, пластината се отличава с поздрави режещи ръбове, които обаче генерират повече
топлина и по-големи сили на рязане.
Тъй като по време на цикъла на обработка инструментът не се вдига от детайла, рискът от повторно
стружкоотрязване и счупване на пластината значително намалява. В съвременната машиностроителна практика HFM обработката се използва все по-често за
обработване на отвори. Тя е около шест пъти по-бърза
в сравнение с пробиването, а един фрезов инструмент
е способен да изработи различни отвори с голям набор
от диаметри. Така се намаляват времетраенето на процеса, общите разходи и необходимостта от големи
инструментални магазини.
В много модерни приложения се залага на обработката с големи подавания с фрези с правоъгълни пластини.
Предимство тук е фактът, че пластината в тази си
форма не заема прекалено много място в корпуса на
режещия инструмент в сравнение с триъгълните или
квадратните пластини. Това означава, че една фреза
може да побере по-голям брой пластини при един и същ
диаметър.
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Машини за
формоване
на пластмаси чрез
раздуване
Ф

ормоването на пластмаси
чрез раздуване е популярен метод за
производството на тънкостенни
кухи изделия с различни профили от
термопластични полимери, включително пластмасови бутилки и контейнери в широк асортимент от
форми и размери. Най-популярните
продукти, изработвани чрез раздуване, са бутилки за вода, мляко, сокове
и други напитки, течни сапуни и детергенти, козметични и лекарствени средства, моторни масла, играчки и компоненти за електрически и
електронни изделия, както и големи
пластмасови контейнери, варели, резервоари и други съдове за съхранение. Изделията, формовани чрез раздуване, могат да бъдат изработени
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от богат набор термопластични
полимерни материали, включително
полиетилен с ниска плътност (LDPE),
полиетилен с висока плътност
(HDPE), полиетилен терефталат
(PET), полипропилен (PP), поливинил-

хлорид (PVC), полистирен (PS) и др.
Най-общо методът се подразделя на три основни технологии: екструдиране на раздувни изделия
(extrusion blow molding), инжекционно формоване чрез раздуване
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ция на процеса, платформи за мониторинг на работните параметри и
др.

Същност и особености на
процеса

(injection blow molding ) и инжекционно формоване чрез раздуване с изтегляне (injection stretch blow
molding). За целта се използват специализирани машини за формоване,
които стават все по-високоефективни и производителни с всяко
следващо поколение технологии в

106

полимерната индустрия. Сред найактуалните иновации, които производителите на оборудване за раздуване чрез формоване внедряват в
продуктите си, са микропроцесорни
управления, роботизирани системи
и други модерни средства за повишаване степента на автоматиза-

Формоването чрез раздуване е
традиционна технология за производство на кухи изделия посредством издуване на тръбна заготовка и оформяне на крайното изделие
в пресформа. Изходната суровина –
термопластичен полимер, се доставя до машината под формата на
пелети или гранули, които първо се
разтопяват, а от получения материал се формова куха тръбна заготовка. Заготовката се поставя
между двете части на пресформата и се издува с помощта на въздух
под налягане докато напълно приеме вътрешната форма на кухината. След като изделието се
втвърди и охлади, се вади от пресформата. Обикновено в процеса се
използват налягания в диапазона 110 bar, много по-малки в сравнение
с тези при класическото инжекционно формоване.
Всички вариации на метода обхващат три основни етапа. Първият включва топене и пластифици-
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ране на полимера, което се постига чрез екструдиране или инжекционно формоване и съответното
оборудване. Вторият етап е пластичното формоване на тръбната
заготовка. В рамките на третата
фаза спомагателен компресор подава въздух към пресформата, управ-
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лявана посредством хидравлична
система. Тръбната заготовка, която се раздува, представлява подобно на епруветка предварително
формовано изделие с отвор от едната страна (със или без готово
гърло), в който се въвежда въздухът
под налягане. При екструдирането

на раздувни изделия обикновено се
налага последващо премахване на
излишния материал, останал върху
продукта.
Оборудване за формоване чрез
раздуване се използва в различни
отрасли на индустрията, включително за производството на промишлени компоненти, изделия и продукти, части за автомобилостроенето, електрониката и производството на електроуреди, играчки и
др. Машините за изпълнение на тази
производствена технология непрекъснато се модернизират през
последните десетилетия, а проектантите им постоянно разработват и внедряват иновации по отношение на дизайна, ефективността,
прецизността, производителността, енергийната ефективност и автоматизацията. Различните типове оборудване за раздуване чрез
формоване се класифицират според
технологията, изработваните изделия и изходната суровина. Машините в този сегмент намират широко приложение в опаковъчната, хранително-вкусовата и бутилиращата индустрия, фармацевтичната,
козметичната, химическата и строителната промишленост, производ-
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ството на потребителски стоки, електрониката и
много други сектори.

Машини за екструдиране на раздувни
изделия
Машините за производство на раздувни изделия разтопяват изходната суровина и я екструдират във формата на предварителна тръбна заготовка. Последващите етапи на процеса са сходни при всички типове оборудване за формоване чрез раздуване – позициониране на
заготовката в пресформата и издуването й с помощта
на въздух под налягане. Следва охлаждане и изваждане на
готовото изделие.
Конструкцията на екструдерите типично включва
корпус (обикновено с формата на цилиндър) с нагревателни елементи, които се захранват с електричество.
В корпуса е разположено работно тяло – шнеково устройство, бутало или дисково устройство. Съобразно
вида на работното тяло екструдерите биват шнекови
(с едно, две или повече шнекови устройства), дискови,
бутални и други. Обработваната суровина се подава от
бункер към т. нар. формоваща глава (матрица за оформяне на крайния продукт). Част от оборудването на екструдера са още задвижване, система за регулиране на температурния режим, контролно-измервателни средства
и др.
Методът се прилага в две основни вариации –
прекъснато или непрекъснато екструдиране. При непрекъснатия процес тръбната заготовка се екструдира в един
етап, а излишъците се отрязват. Прекъснатото екструдиране донякъде е подобно на инжекционното формоване, при което шнекът се завърта, след това спира и
изтласква стопилката навън. В една от популярните конфигурации акумулираща система събира разтопената
пластмаса и когато предишната форма се е охладила и
се е натрупала достатъчно пластмаса, бутало изтласква разтопения материал и образува заготовката.
Шнекът може да работи в прекъснат или непрекъснат
режим. При непрекъснатото екструдиране теглото на
заготовката я издърпва надолу, а калибрирането на дебелината на стената е по-трудно. Акумулиращите глави и възвратно-постъпателните бутала използват хидравлична система за бързо избутване на заготовката,
елиминираща ефекта на теглото й и създаваща условия
за прецизно управление на дебелината на стената посредством специално програмиращо устройство.
За непрекъснато екструдиране на раздувни изделия се
използват машини с въртящ се диск или такива с бутално работно тяло. Прекъснатият процес се извършва
посредством вибрационни шнекове и машини с акумулиращи глави.
Предимствата на екструдирането включват ниска
цена на инструменталната екипировка, бързи производствени цикли, възможност за изработване на комплексни дизайни на раздувните изделия, включително и такива с дръжки и други функционални елементи. Недостатъците на метода се свеждат до по-малката конструктивна здравина на готовите изделия и необходимостта да се изработват многослойни заготовки от
различни материали, което възпрепятства последващото им рециклиране. При производството на контейнери с широки гърла (например пластмасови буркани, бидони и варели) обикновено се налага довършителна обработка на изделието чрез обрязване на излишъците.
Пазарните анализатори изчисляват, че през последни-
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машини
те години търсенето на машини за екструдиране на
раздувни изделия е достигнало рекордни нива, а причина
за това е все по-широкото приложение на такова оборудване в химическата, фармацевтичната, козметичната, хранително-вкусовата и бутилиращата промишленост.

Машини за инжекционно формоване чрез
раздуване
Инжекционното формоване чрез раздуване се използва за производство на кухи пластмасови изделия в
големи партиди. Основната разлика с другите типове
оборудване в сегмента е, че предварителната тръбна
заготовка се изработва посредством инжекционно
формоване, като разтопеният материал се излива под
налягане през дюза върху щифт, оформящ отвор в
единия край на отливката. Впоследствие щифтът се
завърта и позиционира отливката за раздуване и охлаждане. Този метод за формоване чрез раздуване е
предназначен главно за производство на по-малки бутилки за медицински цели, напитки или други продукти в еднократни дози. Процесът се разделя на три
етапа: инжекционно формоване, раздуване и изваждане на готовото изделие.
Конструкцията на машините за леене под налягане
включва екструдерен барабан с шнеково устройство, в
който се разтопява полимерът. Разтопеният материал
се подава в горещоканална разпределителна леякова система, където се инжектира през дюзи в загрята пресформа с щифт в центъра, който оформя вътрешната
кухина и отвора на заготовката. Външният профил на
заготовката се формова по контура на пресформата при

изливане и запълване на разтопения материал. Самата
заготовка представлява напълно готово гърло на бутилка (със или без резба), чието тяло предстои да бъде издуто и изтънено при раздуването. Охладеното изделие
в някои приложения подлежи на последващо тестване за
течове.
Пресформите за заготовките и готовите продукти
включват множество релефни особености и кухини, придаващи крайния профил на изделията. Производството
се изпълнява посредством три комплекта щифтове,
които позволяват едновременно леене под налягане на
заготовката, раздуване и изваждане.
Предимствата на машините за леене под налягане
на раздувни изделия са основно по отношение на прецизната изработка на гърлото на контейнера. Недостатъците се свеждат до това, че методът е предназначен основно за бутилки с малък капацитет, тъй
като по-големите контейнери биха създали трудности
при управлението на раздуването. Тъй като материалът не се опъва двуосно при формоването, здравината на контейнера не е голяма. Друг недостатък е, че
при този метод не могат да бъдат изработвани дръжки
на изделията.
Сред водещите технологични тенденции при машините са леене под налягане и раздуване с все по-висока
степен на автоматизация. Иновациите в сегмента през
последните години позволяват по-прецизното производство на повече изделия за по-малко време, което превръща метода в разходно-ефективно решение за много
индустрии. Друга причина за ръст на приложенията на
такова оборудване са възможностите за рециклиране на
изделията след края на жизнения им цикъл, което става
водещ фактор в хранително-вкусовата промишленост
и бутилиращата индустрия.

Машини за инжекционно формоване чрез
раздуване с изтегляне
Оборудването за леене под налягане и формоване на
пластмасови изделия чрез раздуване и изтегляне обхваща машини, изпълняващи процеса на един или два етапа.
Конструкцията на едноетапните машини обикновено
включва модели с 3 или 4 работни станции. При двуетапните системи пластмасата първо се формова в пресформа чрез стандартно леене под налягане. Тук отново предварителните заготовки включват готовото гърло на
бутилката (контейнера). Заготовките се събират и
охлаждат, а впоследствие се обработват на втора
станция за обработка чрез раздуване с разпъване, където предварително се загряват с помощта на инфрачервени нагреватели. Процесът на раздуване е подобен на
този при останалите вариации на метода с една основна разлика – по време на издуването щифтът, оформящ
кухината и отвора на отливката, се използва и за допълнително разпъване и изтегляне на материала.
Основно предимство на технологията е възможността за производство на големи партиди. Сред недостатъците са ограниченията по отношение на дизайна на
бутилките и контейнерите, високите разходи за оборудване на производствените линии, както и изискванията за повече пространство за разполагане на машините в цеха. Водеща тенденция в сегмента е проектирането на все по-компактни системи, изискващи по-малко
място в производственото хале.
Произведените в първия етап предварителни заготовки могат да бъдат продавани като завършени изделия
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на други предприятия, разполагащи
с оборудване за последващото им
формоване чрез раздуване със или без
изтегляне. Машините за раздуване
с изтегляне са подходящи за изработката на цилиндрични, правоъгълни или
овални бутилки и контейнери.
Едноетапните системи за раздуване с изтегляне произвеждат пластмасовите изделия в непрекъснат
цикъл, като отделните операции се
извършват от една и съща машина.
Традиционните конфигурации включват машини с 4 работни станции,
които отговарят за леене под налягане на заготовките, повторно затопляне, раздуване с изтегляне и
изваждане на охладените изделия.
Тези конструкции обаче са по-скъпи
от модерните напоследък модели с
3 станции, при които етапът на
повторно затопляне е елиминиран с
помощта на латентна топлина от
пресформата. Така се постигат икономии на енергия и до 25% по-малко
разходи за инструментална екипировка.
Същността на метода е в комбинирането на вертикално разтегляне
на полимерния материал с хоризонталното му разпъване по време на
раздуването. Това двупосочно разпъване на пластмасата придава Хобразна форма на молекулите на полимера и повече контактни зони
между тях, като така придава поголяма здравина на материала, намалявайки неговата порьозност. Изработените с този метод бутилки
са подходящи за специфични продукти като газирани напитки например.
Предимствата на технологията
включват възможност за изработка
на големи партиди в кратки производствени цикли. Тъй като пресформата не се отваря по време на етапа на изтегляне и раздуване, е
възможно прецизно и равномерно
регулиране на дебелината на стената на изделието дори при изработката на правоъгълни и неправилни
форми.

Технологични тенденции
Актуално проучване на глобалния
пазар на машини за формоване на
пластмасови продукти чрез раздуване, изготвено от агенция Fact.MR,
откроява повишената степен на
автоматизация, скорост и прецизност като водещи технологични
тенденции при моделите от последно поколение в сегмента. Ръстът в
търсенето на раздувни изделия в
редица индустриални отрасли като
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автомобилостроенето, хранително-вкусовия сектор и бутилиращата
промишленост, опаковъчната, фармацевтичната, космическата и козметичната индустрия, електрониката и производството на потребителски стоки води до стабилно
увеличение на приложенията на такова оборудване в световен мащаб
през последните години. Сред иновациите са машини, включващи множество пещи, които позволяват едновременното производство на няколко продукта, както и модели с
усъвършенствани системи за мониторинг и управление параметрите
на процеса.
Конструктивните подобрения в
оборудването са свързани с търсенето на широк асортимент от комплексни пластмасови продукти с различни профили, свойства и функционални характеристики. Друга водеща
тенденция е към по-компактни габарити на машините, както и към
модели с роботизирано обслужване
и автоматизирани системи за зареждане, разтоварване и смяна на
пресформите.
Глобалният стремеж към повишаване на екологосъобразността в полимерната индустрия стимулира
производителите да разработват
аналози на традиционните суровини,
сред които водещи са биопластмасите. Усилено търсене се наблюдава
и при изделията от инженерни и
други високотехнологични пластмаси с подобрена здравина, издръжливост и функционалност. Внедряването на такива компоненти във все
повече производства допълнително
стимулира продажбите на модерни
машини за формоване чрез раздуване, отбелязват пазарните анализатори.
Една от водещите тенденции в
производството на пластмасови
продукти, която повлиява и пазара
на оборудване за раздувно формоване, е олекотяването на изделията. Не
на последно място, производителите непрекъснато се стремят и към
повишаване на енергийната ефективност на машините си с оглед на
глобалните „зелени“ политики в индустрията. Нарастващата дигитализация на производството пък налага машините за формоване на пластмасови изделия чрез раздуване да
са все по-свързани и интелигентни,
позволяващи интегрирани във високотехнологичните производствени
мрежи в цифровите фабрики на бъдещето.

септември 2019

111

инструменти, материали

Новости при
технологичните
течности в
металообработката
С

мазочните, охлаждащи и други
течности играят жизненоважна роля
в процеса на механична обработка на
метали. Понятието „течности за
металообработка“ обхваща гама от
масла и други течности, които се
използват за охлаждане и/или смазване на метални детайли, подложени на механична обработка, шлифоване, фрезоване и др. Поради разработването на нови инженерни материали и технологии за високоскоростно рязане, течностите за металорязане са от изключителна важност.
Обикновено в процеса на отнемане
на метал се изразходва значително
количество от тези течности –
между 4 и 20 л/сек. Те осигуряват
охлаждане и защита на инструментите, улесняват стружкоотделянето от детайлите и временно предпазват от корозия. В повечето случаи течността за металорязане
понижава температурата, намалява
триенето между инструмента и
детайла, удължава живота на инструмента, подобрява ефективността
на механична обработка и качеството на повърхността.
Маслата за металорязане намират приложение в няколко индустриални сектора, включително автомобилостроенето, производството на
високоточни машини, електрооборудване, метални продукти и др.
Очаква се през следващото десетилетие повишеното търсене на продуктите на тези отрасли да доведе
до увеличено търсене на масла за
металорязане. С еволюирането на
технологиите производителите разработват нови формули, които не
само допринасят за подобряване на
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разходната ефективност чрез редуциране на разходите и понижаване на
енергопотреблението, но са и безопасни за околната среда и човешкото здраве.

Пазарно развитие и
тенденции
Съставът на маслата за рязане
варира в широки граници в зависимост от типа процес на механична
обработка, за който се прилагат. Те
съдържат основно естествени/синтетични базови масла и различни
добавки, регулиращи свойствата им
спрямо изискванията на конкретното приложение. Благодарение на
това маслата за рязане повишават
производителността на машините
и процеса на металообработка.
Въпреки важната си роля обаче маслата за рязане оказват съществено
въздействие върху околната среда.
Съществуват множество различни компоненти и добавки за течностите за металорязане, които могат
да бъдат класифицирани в четири
основни класа – масла за рязане, разтворими масла, полусинтетични и
синтетични течности.
През 2014 г. стойността на пазара на течности за металообработка е оценена на 8,3 млрд. щ. д. Доклад, публикуван през 2016 г. от
MarketsandMarkets, прогнозира разширяване на пазара до 9,74 млрд. щ. д.
до 2020 г. с годишен темп на растеж от 3,2%. Водещ фактор за този
прогнозен ръст е бързо разрастващият се сектор на автомобилостроенето и увеличаващата се в световен мащаб индустриализация.
Базовите масла, използвани в маслата за рязане, се извличат от суров петрол. Непрекъснатите колеба-

ния в цените на суровия петрол могат да окажат влияние върху търсенето на масла за рязане, както и да
забавят разрастването на пазара.
Освен това маслата за рязане са
опасни за някои метали и могат да
окажат вредно въздействие върху
хората в случай, че с тях не се работи по подходящ начин. Обезвреждането на маслата за рязане и другите течности за металообработка
също е голям проблем, тъй като те
са неразтворими и могат да доведат до замърсяване на почвата и
други негативни екологични последствия.
Бързото развитие и увеличаващите се иновации в областта на оборудването за няколко индустриални
сектора доведе до все по-тежки процеси на металообработка. От друга
страна, търсенето от различни производители допринесе за разработването на редица видове масла за
рязане в зависимост от изискванията на процеса/оборудването. Затова производителите на течности за
металообработка да съсредоточени
върху научноизследователска и развойна дейност с фокус върху разнообразието. Поради проблемите с
обезвреждането на маслата за рязане все повече се търсят био-базирани продукти. Същевременно производителите на масла за рязане инвестират и в развойна дейност, насочена към разработването на методи за повторна употреба и намаляване на общите разходи.

Смазване с минимални
количества и суха
обработка
Преходът към минимум смазване
или дори суха механична обработка
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е важна тенденция, оказваща влияние
върху приложението на течности за
металообработка в глобален мащаб.
Повишената загриженост по отношение на екологичното въздействие
на смазочните материали, съчетана
с успешната суха обработка при
температури до 980°C, са основните движещи сили за тази тенденция.
Появата на усъвършенствани керамични, диамантени и кубичен борнитридни инструменти позволи високотемпературна механична обработка с ограничено или нулево смазване, без стигане до прекомерно износване. Минималното смазване
типично включва използването на
спрейове със сгъстен въздух и малко
количество масло, осигуряващи функцията на течност за металообработка, без да се генерират големи
обеми отпадъчни води. Въздухът
обаче е неефективен в охлаждането
и затова съвременните решения за
минимално смазване са подходящи
само за лека механична обработка,
която не изисква значително отнемане на топлината. Поради това
изследователската дейност в момента е насочена към разработването на нови подходи, които да разширят обхвата на системите за минимално смазване до по-интензивни
процеси на обработка. Дори при прилагането на минимално смазване
обаче необходимостта от почистване и поддръжка на оборудването може да е значителна.
Сухата механична обработка дава
възможност за по-чиста и безопасна
работна среда. Производителите използват вакуум за отстраняване на
стружките и въздух за почистване
на съоръженията, елиминирайки генерирането на маслена мъгла или отпадъци за обезвреждане.
За да функционират добре в различни приложения, течностите за
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металообработка обикновено
съдържат повече добавки, отколкото други смазочни материали. Те
предоставят смазване и охлаждане,
но и подпомагат стружкоотделянето. При много от процесите по металообработка се откриват нови
повърхности, които се спояват с
инструмента, ако не бъдат покрити
веднага със смазочно вещество. Това
определя критичната роля на течностите за металообработка в предпазването както на детайла, така и
на инструмента.
Въпреки че сухата механична обработка е подходяща в някои приложения, в повечето случаи липсата на
смазочно-охлаждащи материали води
до по-бързо износване на инструмента, остатъчно напрежение и дефекти в детайлите. За съвременните
предизвикателства в областта на
металообработката, например фрезоването на стомани със свръхвисока якост, употребата на смазочноохлаждащи течности е от критично значение.

От водна към въздушна
основа
Ползите от преминаването от
системи за минимално смазване на
водна основа към такива на въздушна основа по отношение на околната среда, здравето на работниците,
производителността и разходите
са доказани в индустрията. Финансовите спестявания са резултат
предимно от елиминирането на основни инфраструктурни компоненти
в завода, които отговарят за съществен дял от разходите за смазочно-охлаждаща система на водна основа. Това е важно, тъй като тези
разходи могат да достигнат дял от
10-17% от общите производствени
разходи. Използването на минимални
количества смазочни материали на-

малява капиталовите и оперативните разходи, като същевременно редуцира в значителна степен и енергопотреблението. Експерти твърдят, че системите за минимално
смазване повишават и безопасността на машинните оператори благодарение на елиминирането на мъглата и другите маслени отпадъци,
свързани с употребата на продукти
за металообработка на водна основа. Понастоящем обаче системите
за минимално смазване не са толкова широко разпространени, тъй като
повечето служители не са достатъчно добре запознати с проектирането и внедряването им. На дневен ред
остават и техническите въпроси,
свързани с осигуряването на достатъчно охлаждане в предизвикателните процеси по механична обработка на усъвършенствани материали.

Ръст на био-базираните
смазочни материали
С влизането в сила на все по-строго законодателство в областта на
опазването на околната среда в Европа, производителите, използващи
металорежещи процеси, вече не могат да си позволят да пренебрегнат
нарастващата значимост на екологичните аспекти на маслата за рязане. Условията на пазара налагат необходимостта от предлагането на
екологосъобразни решения за рязане
на метал.
Основните категории добавки за
течности за металообработка
включват серни или хлорирани съединения, корозионни инхибитори, емулгатори, биоциди, стабилизатори,
антипенни агенти, оцветители/пигменти, ароматизатори и др. Няколко добавки са забранени за употреба
в тези продукти например нитрити
и хлорирани парафини с къса верига.
Съществува нарастващ натиск за
елиминирането на още добавки, които са потенциално вредни за работниците или околната среда. Други
добавки, като хлорираните парафини със средни по дължина вериги, са
обект на преразглеждане и някои
експерти вярват, че употребата им
може да бъде забранена скоро.
Био-базираните смазочни материали без добавки превъзхождат еквивалентните продукти на нефтена
основа в повечето стандартни тестове. Отличната мажеща способност, възобновяемостта и липсата
на емисии на летливи органични съединения подпомагат нарастването
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инструменти, материали
на популярността на био-базираните
алтернативи. Био-базираните смазочни материали се синтезират предимно от растителни масла. Въпреки големия брой масла за рязане на
растителна основа на пазара устойчивостта на производството им е
под въпрос заради фактори като използването на земя, на която могат
да бъдат отглеждани хранителни
култури, изчерпването на почвеното
плодородие и др. Обикновено, за да
се оцени устойчивостта на био-базираните продукти, се провежда цялостен анализ на жизнения цикъл. От
значение е и идентифицирането на
надеждни опции за обезвреждането
им.
Податливостта на течностите
за металообработка към биологично
замърсяване и потенциалът това да
създаде здравни рискове, свързани с
биоаерозоли и инфекции от опасни
микробни видове, обуславя необходимостта от нова технология за засичане на микробиалния растеж в реално време.
Тези предизвикателства подтикват изследователите към разработването на по-устойчиви био-базирани продукти. Едно от възможните
решения е разработването на течност за рязане от масло от микроводорасли. Използването на биосмазочни вещества от трето поколение на базата на водорасли също
така позволява ефективното оползотворяване на производствените
отпадъчни води и утайките от пречистването им.

Засилено рециклиране
Нарастващата необходимост от
редуциране на разходите и повишаване на производителността създава безпрецедентно търсене на масла за рязане с по-добри характеристики и по-висока устойчивост. Крайните потребители непрекъснато
инвестират в начини за понижаване
на разходите чрез внедряване на
стратегии като техники на рециклиране за повторна употреба на охлаждащите агенти и намаляване на
отпадъците, елиминирайки нуждата
от обезвреждането им. Чисти (неразредени) масла за рязане се използват широко в металообработващата индустрия за приложения, при
които продуктите на водна основа
обикновено са неефективни и е необходима висока степен на смазване за
намаляване на триенето между движещи се машинни части и редуциране на отделяната топлина.
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Спестяванията в резултат на
рециклиране на течностите могат
да бъдат значителни, като обемното понижение спрямо система без
рецикъл може да достигне 8%. По
този начин няма нужда от използването на нови количества продукт,
което ограничава образуването на
отпадъци и носи други екологични
ползи. Технологията и химията на
рециклиране са обект на непрекъснати проучвания, като възвръщаемостта на най-новите решения е доста
задоволителна. Много от доставчиците на течности за металообработка подпомагат клиентите си във
внедряването на технология, подкрепяща инициативите им по рециклиране.
В системите за рецикъл почти
винаги се осъществява някаква форма на контрол на замърсяването и
добавяне на химикали. В идеалния случай с помощта на тези системи
течността за металообработка се
връща в началното й състояние.
Само по себе си обаче, отстраняването на замърсители не може да се
справи с акумулирането на йони, повишаващи твърдостта, изпарението, понижаването на pH заради микробиален растеж и загубата на
повърхностно активни вещества.
Затова за удължаване на живота на
течностите за металообработка са
необходими директна химическа поддръжка и биологичен контрол.

Микрофилтрация
Това е основаваща се на мембранно разделяне технология, чрез която
могат да се отстранят не само
микроорганизми, но и частици замърсители, за да се получи висококачествена рециклирана фракция. Основната разлика между конвенционалната и мембранната филтрация е
това, че при първата филтрите
работят, като улавят частиците в
матрицата си, след което не могат
да бъдат регенерирани. Мембранната филтрация обикновено се осъществява тангенциално на основния
поток течност. Този режим на
кръстосан поток ограничава натрупването на частици във филтърната матрица и разделянето протича на повърхността. Мембраните могат да бъдат почистени и
използвани повторно за дълги периоди от време, а керамичните мембрани – на практика до безкрай. Вместо запушване на филтрите със
замърсители, основното ограничение на високите дебити в микро- и

ултрафилтрацията е физикохимичното взаимодействие между
съставките на течността за металообработка и повърхността на
мембраната.
Мембранните процеси на филтрация, макар и трудни за изпълнение,
доказано възстановяват продуктите за металообработка до началното им състояние. Сред основните
ограничения на технологията е чувствителността на мембраната към
състава на течностите, особено по
отношение на някои масла и
повърхностно активни вещества и
техните концентрации.

Тенденции при чистите
масла за рязане
Водещите тенденции, наблюдавани при чистите масла за рязане, са
няколко. Най-важното за производствените предприятия е оптималното оползотворяване на капацитета
и постигане на разходна ефективност. Висококачествените чисти
масла са от съществено значение за
безпроблемното функциониране на
машинните части. По-добрата производителност на машините спомага за понижаване на оперативните
разходи чрез намаляване на износването на съоръженията, редуциране на
енергоконсумацията и разходите по
регулярни ремонтни дейности и поддръжка. Крайните потребители са
склонни да платят повече за качествено масло за рязане, което оказва благоприятно въздействие върху
издръжливостта на машините и намалява общите разходи за експлоатацията им.
Компаниите са съсредоточени
върху предлагането на решение, което удължава живота на машинните
части. Тази тенденция стимулира
производителите за иновации и разработване на масла с подобрени характеристики, например несъдържащи хлор масла за рязане, които защитават от корозия и по този начин
удължават живота на машинните
части.
Разтворителите на водна основа
изискват допълнителен етап на сушене, който отнема време и се отразява на производствените графици. Поради тази причина бързо изпаряващите се чисти масла за рязане
набират популярност в редица индустриални отрасли. Компаниите предпочитат решение, което изсъхва
бързо, оставя по-малки остатъчни
количества и отстранява стружките по по-добър начин.
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Aimtec ïðåäñòàâè ñâîÿ
íàé-äîñòúïåí 60-âàòîâ
AC/DC êîíâåðòîð
AME60-VZ å ñúâñåì íîâ AC/
DC êîíâåðòîð, êîéòî îñèãóðÿâà ìíîãî ïî-ãîëÿìà èêîíîìè÷åñêà åôåêòèâíîñò, áëàãîäàðåíèå íà íîðìàëèçèðàíåòî íà
ìàòåðèàëèòå è àâòîìàòèçàöèÿòà íà ïðîèçâîäñòâîòî,
êîåòî ñúùî âîäè äî ïîâèøåíà íàäåæäíîñò è ïðîèçâîäèòåëíîñò. Áëàãîäàðåíèå íà òåçè ïîäîáðåíèÿ, AME60-VZ ñå ïðåäëàãà íà èçêëþ÷èòåëíî
äîñòúïíà è àòðàêòèâíà öåíà. Îñèãóðÿâàéêè äèàïàçîí íà âõîäíî íàïðåæåíèå îò 85-264 VAC è èçõîäíè íàïðåæåíèÿ îò 5, 12, 15, 24 è 48 VDC,
òàçè ñåðèÿ êîíâåðòîðè äàâàò íîâè ïðåäèìñòâà ïðè ïðîåêòèðàíå.
Íîâàòà ñåðèÿ ïðåäëàãà ðàáîòíè òåìïåðàòóðè îò -40 äî +70 oC è
ïúëíà ìîùíîñò äî 55 â çàâèñèìîñò îò ìîäåëà. Òîé ñúùî òàêà ðàçïîëàãà ñ èçîëàöèÿ îò 4000 VAC çà ïî-äîáðà íàäåæäíîñò è áåçîïàñíîñò íà
ñèñòåìàòà.
Îñâåí òîâà AME60-VZ èìà ïî-âèñîê MTBF îò 300 000 h, çàùèòà îò
êúñî ñúåäèíåíèå (OSCP), çàùèòà îò ïðåòîâàðâàíå íà èçõîäà (OCP) è
çàùèòà îò ïðåíàïðåæåíèå íà èçõîäà (OVP).
AME60-VZ å ïîäõîäÿù çà ïðèëîæåíèÿ êàòî óïðàâëåíèå íà óëè÷íîòî
îñâåòëåíèå, ìðåæîâè çàõðàíâàíèÿ, êîíòðîëíî-èçìåðâàòåëíà àïàðàòóðà, ïðîìèøëåíè ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå è êîìóíèêàöèîííè 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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