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накратко
ifm electronic празнува 50-годишен юбилей
През настоящата година ifm electronic чества своята 50-годишнина, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от българския офис на фирмата. Днешната група
компании производители на решения за автоматизация на технологични процеси е основана на 29 октомври 1969 г. под името ifm electronic gerаte gmbh
+ co kg. „Още в годината на основаване на ifm успехите започнаха с изобретяването на индуктивни сензори за 220 V. Днес, половин век по-късно, изключително широкото продуктово портфолио на ifm обхваща не само всички стандартни решения, но и специалните изисквания на отделните индустрии. Разработваме все повече и все по-иновативни решения за Industry 4.0“, споделиха
от ifm.
Освен сензори за положение и процесни сензори за контрол на движението
продуктовата гама на компанията обхваща и технологии за безопасност,
продукти за индустриални изображения и комуникация, както и системи за
идентификация и решения за мобилни машини.

Ехнатон представи иновативна настилка за безопасност с интегрирана
функционалност
В качеството си на официален дистрибутор на PILZ, Ехнатон анонсира на
пазара PSENmat – техническа иновация, която за първи път се представя у нас.
за превключване
PSENmat е първият подобен продукт в световен мащаб: чувствителна на
натиск настилка с интегрирана функционалност за превключване. Поради това
чувствителната на натиск настилка за безопасност е подходяща не само за
мониторинг на повърхности. PSENmat също разполага и с оперативна функция, която стартира действия, които могат лесно свободно да бъдат зададени предварително, благодарение на интегриран виртуален превключвател.
„С PSENmat получавате чувствително на натиск защитно устройство за
безопасност на работниците в съответствие с EN ISO 13856-1. Настилката за безопасност реагира, когато човек стъпи върху нея, записва надеждно
позицията му и препраща данните към контролер за безопасност. Ако някой
влезе в опасна зона, PSENmat забавя или спира машината (безопасност на
достъпа). Докато има някой в зоната, чувствителната на натиск настилка
предотвратява неволното рестартиране на машината (защита срещу навлизане зад зоната за откриване). Времето за реакция в този случай е ниско,
≤25 милисекунди“, споделят от Ехнатон.

ХАЙУИН България с нов управител и нов адрес
От м. юли т. г. офисът на ХАЙУИН България в София е на нов адрес – бул.
Христофор Колумб № 4, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
Дружеството има и нов управител.
„Сред водещите причини за смяната на местоположението ни е удобната
и леснодостъпна локация, която ни помага да сме по-близо до нашите клиенти“, коментираха от компанията. „В новия офис продължаваме успешно да
развиваме дейността си в сферата на търговията с компоненти за инженеринг и автоматизация и да предлагаме линейни мотори, задвижвания, ротационни модули, сачмено-винтови двойки, призматични и кръгли линейни направляващи от световния лидер в производството на линейна техника НIWIN“,
допълниха те.
Дружеството ХАЙУИН България, част от тайванската корпорация HIWIN,
е основано през 2011 г. Освен дистрибуторска дейност, ХАЙУИН България
предлага и консултации в областта на автоматизацията, инженеринга и машиностроенето.

Идеал Стандарт-Видима откри модернизирания си завод в Севлиево
На 19 ноември т. г. официално бе открит изцяло модернизираният завод
за санитарна арматура на Идеал Стандарт-Видима в Севлиево, съобщиха от
общината. Събитието съвпадна с 85-годишнината на компанията. Домакини
на събитието бяха Торстен Тюрлинг, главен изпълнителен директор на Идеал
Стандарт Интернешънъл, Ярослав Дончев, изпълнителен директор на Идеал
Стандарт-Видима, и Емил Гатев, директор на завода. На откриването
присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев, кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов, служителите на
предприятието и др.
От компанията разказаха, че през последните 3 г. за модернизацията в
Севлиево са инвестирани над 62 млн. лв., а за цялото си съществуване от
1992 г. – общо над 300 млн. лв. „Обновяването на завода ще доведе до увеличаване на капацитета на 6,5 млн. броя продукти“, споделиха от Видима.
„Целта на компанията е това да бъде най-модерният завод за санитарна
арматура в целия свят“, допълниха те.

6

ноември 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2019

7

накратко
BTL Industries започва строителството на нов завод за медицинско
оборудване в Пловдив
Водещият световен производител на високотехнологично медицинско оборудване BTL Industries обяви решението си да изгражда нова производствена
база в Пловдив, съобщиха от общината. Новите фабрика, складове и административни сгради ще бъдат построени в отговор на нарастващата нужда
от разширяване на дейността на компанията в България. До 2021 г. трябва
да бъдат изградени 20 000 кв. м, в които да работят над 500 служители. BTL
Industries получи Сертификат за инвестиция клас А от Министерството на
икономиката.
„Пловдив се утвърди като индустриална столица на България. Предстоящото изграждане на нова производствена база на BTL Industries е показателно за високотехнологичните инвестиции в региона“, коментира зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който беше сред гостите на
обявлението.

Microchip представи нова платформа за хардуерна защита
Microchip представи цялостно решение за хардуерна защита, което осигурява сигурно съхранение на ключове при имплементиране на оборудване от
малък, среден и голям мащаб с помощта на криптографския модул ATECC608A.
Новата платформа Trust на Microchip използва решенията за сигурност от
фамилията CryptoAuthentication, като дава възможност на различни по големина компании лесно да внедряват приложения за оторизация на хардуера.
Microchip Trust Platform предлага пакетни решения на три нива, включващи
готови, предварително конфигурирани или напълно адаптивни защитни елементи, и позволява на разработчиците да избират най-подходящата платформа за техния индивидуален проект.
ATECC608A гарантира възможно най-висока защита при съхранението на
ключове за сигурност. С помощта на хардуерно базирана защита и криптографски средства модулът спира най-широк кръг от известните физически
атаки. Защитените производствени мощности на Microchip гарантират, че
ключовете никога не са изложени на достъп по време на доставката или
експлоатационния цикъл на устройството.

Над 1500 изложители представиха своите решения на productronica 2019
Над 1500 изложители от 44 страни представиха иновации в производството и разработката на електронни изделия по време на водещото международно изложение productronica, което се проведе от 12 до 15 ноември
т. г. в Мюнхен. Общо 44 000 посетители от 96 страни дойдоха на тазгодишното изложение. След Германия водещите страни по брой посетители
бяха Италия, Австрия, Швейцария, Франция, Русия, Великобритания и Чехия.
Търговският панаир представи тенденции в съвременното микроелектронно производство като интелигентната фабрика и интелигентната поддръжка, а също така разгледа как да бъдат привлечени повече млади таланти
и специалисти. Чрез новата платформа за студенти и млади професионалисти „Ускоряване на талантите“, специалните шоу програми за 3D автоматична оптична инспекция „3D AOI Арена“ и „Интелигентен павилион за поддръжка“ посетителите имаха възможност да се запознаят отблизо с автоматизацията на електронното производство.
Следващото издание на electronica ще се състои от 10 до 13 ноември 2020
г., а следващата productronica ще се проведе от 16 до 19 ноември 2021 г.

Заводът на Schneider Electric в Пловдив бе отличен със сертификат за
Smart Factory
Фабриката на Schneider Electric в Пловдив, която произвежда над 40 милиона прекъсвача годишно, получи международен сертификат Smart Factory за
интелигентен завод, съобщиха от компанията. Сертификатът се издава за
покриване на най-високия вътрешен стандарт на групата Schneider за индустриално производство, автоматизация и ефективно управление на процесите.
Производствената база, която тази година празнува своя 20-годишен юбилей, е първата и единствена фабрика на компанията със сертификат Smart
Factory за цяла Източна Европа, както и едва втората на Стария континент
изобщо, допълват от Schneider Electric България.
Над 65% от процесите в предприятието са напълно автоматизирани, сградата разполага с BMS система за автоматизация, както и със система за
енергиен мениджмънт. Управлението на завода се извършва посредством IoT
платформата на Schneider – EcoStruxure. В производството са внедрени още
модерен колаборативен робот и AGV-технология за безпилотен вътрешен
транспорт.

8

ноември 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2019

9

накратко
WITTE Automotive отбеляза 120 години от своето основаване
Водещият производител на заключващи системи WITTE Automotive отпразнува своя 120-и рожден ден. Компанията е основана като семеен бизнес от
Евалд Витте на 26 октомври 1899 г., а днес служителите й наброяват над
5000 души и изпълняват различни задачи на 7 места в Европа. Само в русенския завод на дружеството към момента работят над 1000 души. Производството изпълнява заявки за над 70 клиента, сред които са VW, Audi, Ford,
BMW, Volvo и др.
„Моят прадядо Евалд Витте основава компанията преди 120 г. и е произвеждал многобройни продукти за ежедневна употреба в домакинствата - от
отварачки за бутилки до съдове за готвене“, сподели Райнер Гьолц, изпълнителен директор и акционер на групата WITTE. „Влизането в автомобилната
индустрия беше толкова успешно, че продуктите на WITTE вече се намират
във всички известни марки автомобили по цял свят“, коментира Гьолц.
Днес WITTE Automotive разработва и произвежда иновативни и технологично сложни заключващи системи за врати, предни и задни капаци и седалки.

Проф. дн инж. Иван Кралов е новият ректор на ТУ-София
На 30 октомври т. г. Общото събрание на Технически университет-София
избра своя нов ректор. Това е досегашният зам.-ректор проф. дн инж. Иван
Кралов. Той ще управлява университета в своя 4-годишен мандат от декември т. г. до ноември 2023 г., съобщиха от учебното заведение.
Иван Кралов е машинен инженер, доктор на науките, професор. Завършил
е специалността "Технология на машиностроенето и металорежещите машини“ в ТУ-София през 1994 г. Защитава докторска дисертация през 1999 г.
в научно направление "Динамика, якост и надеждност на машините". Проф.
Кралов придобива научна степен "доктор на науките" през 2019 г., след като
защитава дисертация в научно направление "Приложна механика".
Стратегическата цел на новия ректор е да развива университета на международно ниво. "Ще работя за това ТУ-София да стане още по-разпознаваем
и конкурентен европейски образователен и изследователски център и за
включването му в европейска мрежа от университети", коментира проф.
Кралов в своята програма за развитие на учебното заведение.

Панхим откри нов цех за екструдиране
Панхим, част от израелската Плазит полигал груп, откри новия си цех за
екструдиране на плътни листове от полиметилметакрилат и поликарбонат,
съобщиха от Търговско-промишлена палата - Стара Загора (ТППСЗ). Реализираният проект е на обща стойност 10 млн. лв.
„Мащабната инвестиция включва строеж на нова производствена база и
въвеждането в експлоатация на иновативната екструдираща линия, която е
една от първите в Европа от този клас“, казват от палатата. Домакини на
събитието бяха управителят на Панхим Александър Белкин и Амир Абрамович, генерален директор на Плазит полигал груп. Сред официалните гости на
церемонията бяха посланикът на Израел Йорам Елрон и представители на
бизнеса в региона.
Очакванията са новата производствена линия да увеличи капацитета на
предприятието с допълнителни 7000 т годишно. Основната част от технологичното оборудване по проекта е придобита с подкрепата на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Автомобилен клъстер България обяви създаването на Академия за дуално
обучение
Автомобилен клъстер България (АКБ) обяви създаването на Академия за
дуално обучение. Зад новата образователна организация ще застанат и Технически университет-София, Европейската фондация за образование – Щутгарт, министерства, представители на бизнеса и други институции. Академията ще се издържа от държавата, европейски фондове и при възможност от частни организации. Това стана ясно от писмо, подписано от председателя на фондацията проф. Волфганг Шуцер, изпълнителния директор на
АКБ арх. Любомир Станиславов и проф. д-р Стефан Стефанов, представляващ Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
(ФаГИОМП).
Целта на Академията е да създаде по-добра среда за младите хора с практически-ориентирано образование. „Академията за дуално обучение ще бъде
партньор с Министерството на образованието, което от своя страна трябва да се ангажира с развитието на още дуални учебни програми“, разкриват
от клъстера. Според учредителите програмата ще засили успеха на квалификационната дуална методика в професионалните гимназии в София, Пловдив,
Русе, Видин, Враца и др.
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Новото технологично
бижу - индустриален
принтер F420
Чувствайте се свободни да отпечатвате
функционални части, всякакъв вид прототипи и
приспособления, които са прецизни и издръжливи!
Новото технологично бижу излиза на пазара съвсем скоро и
ще бъде представено пред цялата общност в сферата на 3D
печата. Желанието си да се запознаят с предимствата на
индустриалния принтер F420 вече заявиха стотици хора.
Иновацията идва и в България благодарение на 3DBGPrint.
Като представители на гиганта 3DGence, българските партньори ще могат да покажат на всички желаещи новостите
покрай F420.
За целта, следете страницата на 3DBGPrint за повече подробности. Още в началото на 2020-та година ще може да видите индустриалния принтер F420 и на живо в офиса на 3DBGPrint.
А сега е време да ви представим и неговите предимства:

Сменяеми модули
3DGence F420 разполага с модулен подход по отношение на
възможностите за печат. Може да използвате специфични за всяко
приложение модули за печат, като комбинирате предварително
зададени и проектирани профили. Така винаги ще получавате найвисококачествения печат с високоефективни полимери.

Голяма камера за печат с висока температура
Максималната температура на камерата е 180 градуса, а
размерите й са 380 х 380 х 420 mm. В нея може да отпечатвате
големи 3D модели или няколко части наведнъж. Използвайки
инженерни и високопроизводителни материали в контролирана среда, вие си гарантирате точност на размерите и
превъзходни характеристики на готовите части.

Въздушна филтрация, сигнална кула и
автокалибриране
Благодарение на автоматичното калибриране, принтерът
е лесен и безопасен за работа. Цялата система може да се използва чрез специализиран 3DGence облак. Управлявайте цялото приложение, планирайте и проверявайте състоянието на
печата от разстояние.

Добри новини за България
Висока скорост
Скоростта на печат е най-важният аспект на принтера.
С 1 m/s скорост на движение и скорост на печат до 400 mm/
s 3DGence F420 е отлично решение както за кратки производствени серии, така и за пълноценно голямо производство.

Камера с нагреваема нишка с автоматична
система за смяна на макарата
Камерата с нагрети материали успява да съхрани материалите в стабилна среда. В камерата има 4 гнезда за материали. Когато материалът свърши, принтерът автоматично
преминава към второто пълно гнездо с материал.

Добрите новини не спират дотук. Специалистите от
3DBGPrint бяха поканени от гиганта 3DGence като ексклузивни партньори за България и региона и успяха първи да се докоснат предпремиерно до най-новото технологично бижу в
средите на 3D печата. Официалната му премиера е в периода
19-22 ноември във Франкфурт на специализирано изложение.
Индустриалният принтер F420 ще бъде достъпен и в лабораторията 3D Lab на 3DBGPrint в гр. София от началото на
2020 година. Така всеки ще може да посети офиса на фирмата
и да се запознае с неговите предимства. При желание може да
ви бъде принтирана и мостра, както и да ви бъдат демонстрирани преимуществата на принтера в реална среда.

София 1408, кв. Южен парк
ул. Сердикийски събор, бл. 27
тел.: +359 889 101 327
www.3dbgprint.com
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Формулата за успех е цялостни
бизнес решения и гаранция за
удовлетвореност на клиента
Гиньо Генев, мениджър смазочни продукти
в Омникар БГ, пред сп. Инженеринг ревю
Тази година празнувахте юбилей под мотото "20 years success Omnicar BG". Кое е найзначимото постижение в развитието на
компанията през тези две десетилетия?
За тези двадесет години извървяхме дълъг път - oт
стартираща малка фирма до компания от голяма бизнес група. Пътят невинаги бе лек, но смея да твърдя, че
успяхме да постигнем много. Най- голямото ни постижение са хората, които работят в Омникар БГ. Екипът
ни е най-ценният ресурс и най-значимото нещо, което
сме постигнали през всички тези години.

Кои са моментите в историятана компанията, с които най-много се гордеете? Каква
е формулата за успех?
Най-много се гордея с внедряването на системата
за управление на клиентите /CRM/, която постави началото на нова ера в търговските ни практики с клиентите и ни направи доверен партньор за цялостни бизнес решения.

Разкажете повече за най-новите проекти на
компанията?
Най-новите ни проекти са свързани с клиентското
удовлетворение и гаранциите, които даваме като партньор на ExxonMobil в България. Успяхме да разширим портфолиото си от услуги и продукти и да предлагаме на
нашите клиенти цялостни бизнес решения, които да им
помагат в подобряване на експлоатацията на оборудването в техните производствени мощности.
За тези двадесет години смятам, че Омникар БГ се
превърна от успешен доставчик в доверен партньор на
българската индустрия.

Какъв бизнес ефект има програмата за клиентска удовлетвореност в индустриалния
сектор?
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 са свързани с подобрени експлоатационни характеристики, подобряване на енергийната ефективност и повишаване на производителността чрез удължаване на интервалите за подмяна на
смазочните продукти и ремонтните дейности.
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Как работи програмата? Какво гарантирате на своите клиенти?
Ние предоставяме изключителна възможност на клиента - ако не е доволен от работата на смазочния продукт от серията Mobil SHC след 12 до 24 месечен пробен
период, да му възстановим разликата в направената инвестиция в закупените от нас синтетични продукти
Mobil SHC и използваните преди това конвенционални минерални масла и греси.

Това означава ли, че отговорността е Ваша?
Да, отговорността е наша, защото ние вярваме в
международния опит на нашите партньори от
ExxonMobil, които в периода 2009-2016 г. са документирали 62 мил. щатски долара спестявания на годишна база чрез преминаването от конвенционални минерални
масла и греси към синтетични смазочни продукти от
серията Mobil SHC.
Нашите индустриални клиенти могат да се възползват от гаранцията, която ние като оторизиран дистрибутор на продуктите с марка Mobil им предоставяме и да останат спокойни. Отговорността е наша.

www.omnicar.bg
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Дигитализацията навлиза
във всички сфери на
производството
Георги Жилев, мениджър продажби за Източна Европа, Walter Maschinenbau GmbH,
пред сп. Инженеринг ревю
Как еволюират технологиите в металообработката с настъпването на дигиталния производствен ред? Кои са най-значимите иновации в портфолиото на WALTER в тази посока?
Днес е модерно да се говори за Индустрия 4.0. Някои
дори говорят за революция в производството, но аз съм
съгласен с Вас и съм по-склонен да говоря за еволюционно развитие в отрасъла. След механизацията, електрификацията и автоматизацията сме свидетели на все
по-дълбоко навлизащата дигитализация във всички сфери на производството. Машините и техните агрегати
са свързани физически помежду си. Оборудването на свой
ред е свързано цифрово със своето обкръжение. Тази
мрежа има за цел да опрости и оптимизира всички процеси и да направи възможно най-ефективно създаването на добавена стойност. В дигитализираното производство, известно още като Smart Factory, се цели елиминирането на непланираните спирания на машините
и оптималното използване на всички ресурси.
В основата на Индустрия 4.0 е взаимната връзка и
комуникация в мрежата между машините, логистичните и бизнес системите на нашите клиенти. Освен това
всички те трябва да говорят на "един и същ език". Това
се постига чрез простия, сигурен и световно разпространен интерфейс OPC UA (Open Communication Unified
Architecture). Ние във WALTER например сме включили
този интерфейс в нашия софтуер HELITRONIC TOOL
STUDIO. По този начин машината може да изпълнява
две различни роли: роля на клиент или на OPC UA сървър.
Това дава възможност нашите машини да бъдат лесно
и безопасно интегрирани в дигитализираното производство.

Какви са отзивите ви от тазгодишното участие на компанията на EMO Hannover? Кои от
демонстрираните машини предизвикаха найголям интерес?
WALTER и EWAG участваха съвместно на щанда на
UNITED GRINDING Group с площ от 1200 кв. м. Сред акцентите от WALTER бяха машините HELITRONIC
POWER DIAMOND 400, HELITRONIC POWER 400 и
HELICHECK PLUS, екипирана с робот и лазерна марки-
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ровка. Беше демонстрирана и новата версия на CAD/
CAM платформата HELITRONIC TOOL STUDIO 3 R3.
EWAG представи последния "facelift" на LASER LINE
ULTRA и шлайфмашината PROFILE LINE.
В центъра на изложбения щанд беше зоната за обслужване на клиенти с новата концепция "UNITED
GRINDING Digital Solutions". В четирите области
"Productivity", "Connectivity", "Monitoring" и "Usability"
посетителите имаха възможността да се запознаят
детайлно с новата платформа.
Друг акцент в нашата експозиция беше представянето на стандартния интерфейс UMATI, който служи
за лесен, бърз и сигурен обмен на данни. Това бе демонстрирано чрез нашата измервателна машина
HELICHECK 3D в рамките на щанда на UMATI.
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Серията Helitronic беше сред акцентите както
в представянето ви на ЕМО, така и на Grinding
Symposium по-рано т. г. Разкажете повече за
предимствата на ключовите модели.
HELITRONIC е търговската марка на нашите шлайфмашини с цифрово управление. Първата машина с това
име излиза на пазара през 1977 г. Уникалното преимущество на основната линия на нашите машини е тяхната портална конструкция, която е патентована и предоставя изключителна стабилност, точност и надеждност. С тази гама от машини покриваме производството на инструменти с микроразмери от 0,1 мм в диаметър чак до тежки инструменти с диаметър до 400
мм и дължина до 700 мм.

Какви са тенденциите при софтуера и специализираните решения за производство на инструменти? Какви новости се готвите да
представите през следващата година?
Повечето от нас си спомнят началото на развитието на CAD/CAM системите за проектиране и управление и тяхното интензивно развитие в последните няколко десетилетия. Днес не можем да си представим
съвременното производство без тях. Нашата фирма
Walter Maschinenbau GmbH използва свой собствен софтуер за проектиране на инструменти HELITRONIC
TOOL STUDIO, който с помощта на интуитивни
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напътстващи икони (pop-up wizzard) и предварително
зададени опции автоматично генерира 3D модела на
инструмента. Същевременно генерира програмата за
неговото производство и позволява на оператора чрез
промяна на различни размери и параметри да оптимизира както самия инструмент, така и технологията
на производство до постигане на желания резултат.
Нашите цели при усъвършенстването на този софтуер са продиктувани от нарастващите изисквания
на клиентите ни за максимално интуитивен, ергономичен и продуктивен инструмент за работа. Девизът
ни в това отношение е "Каквото виждаш на екрана е
това, което произвеждаш". Един от важните елементи
на софтуера е 3D симулацията и автоматичната превенция на колизии в процеса на производството. Нашите софтуерни специалисти непрекъснато работят по
посока оптимизиране на софтуерната среда и синхронизиране на шлайфмашините ни с техните периферни
устройства, както и с измервателните ни машини. Целта е постигане на пълна интеграция и автоматичен
контрол на качеството на инструмента в затворен
цикъл в процеса на производство.
Само след броени месеци, през март 2020 г. в град Аугсбург в Германия, ще се проведе поредното и очаквано с
огромен интерес изложение GrindTec 2020, на което ще
представим както новата версия на HELITRONIC TOOL
STUDIO с още повече и по-иновативни функции за мрежова връзка, така и някои нови модели машини с нови
опции и технологични подобрения.
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Прецизна цифрова
интегрална схема детектор за ток
на утечка към земя
онастоящем дефектнотоковите защитни прекъсвачи се използват
във всички електрически инсталации
за осигуряване на безопасността както на цели инсталации, така и на отделни потребители. Тяхното използване се регулира от международния
стандарт IEC 60601-1. Обикновено
те работят на принципа на измерване на разликата между токовете
във външните проводници на променливотокова система. При твърде голям ток на утечка през защитния
проводник (PE и N) се активира аларма или се изключват веднага всички
полюси на засегнатите електрически кръгове.
При нормална ситуация разпределението на тока във всички проводници е еднакво. В случай на неизправност, която се дължи на несиметрично разпределение на натоварването
на проводниците или повреда на изолацията, се откриват разлики в токовете или токове на утечка от
променливотоков тип, включително
до трети хармоник (за потребители с нелинейни източници на захранване, газоразрядни лампи и др.) и/или
във формата на последователност
от постояннотокови импулси. Защитният прекъсвач трябва да установява сигурно това състояние на
неизправност, за да активира надеждно изключване или аларма.
За тези приложения японският
производител на интегрални схеми
New Japan Radio (NJR) сега предлага
цифровия детектор за ток на утечка към земя NJU9102/90102A. Той
работи на принципа на измерване на
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източник: NJR

П

Томас Болц,
Rutronik

Функционална схема на NJU09102/9102A

разликата между токовете и открива както променливи, така и постоянни диференциални токове. Неговият АЦП с висока точност извършва
цифрова обработка на сигналите на
измерването на разликата между
токовете от токов трансформатор с нулева последователност
(ТТНП). При превишаване на зададената гранична стойност на тока на
утечка в контролираната верига
NJU9102 генерира кратък постояннотоков импулс на изхода SCRT (брояч на събитията), който задейства
външен тиристор (SCR), за да се
приведе в действие желаната реакция.
Чипът NJU9102 предлага уникална характеристика: той генерира
активиращ импулс 60 ms след измерването на разлика, която превишава петкратно праговата стойност.
При NJU9102A изходният сигнал се
забавя с 1,75 ms и нивото на сработване е установено на ± 8,4 mV.
Неговият АЦП започва да преобразува след сигнала PORb- (нулиране
при подаване на захранването) след
подаване на тактовия сигнал на

системата, докато от извода на
SRC не бъде подаден сигнал за грешка (H).
За измервания с висока точност
при двата модела се използва прецизен цифров нискочестотен филтър
от тип Sinc3 с коефициент на децимация 64. Неговата честота на
отрязване с 3 dB е при 150 Hz за
точно детектиране на променливотокови смущения до третия хармоник. Използваният АЦП е 14-битов
делта-сигма преобразувател с честота на дискретизация 146,6 kHz.
При първото включване на токовия кръг, който се следи, детекторът извършва обход на всички
пускови токове, при които има измерен пад на напрежението 9,6 V върху
резистор. Елементът работи със
захранващо напрежение от 4 V до 5,5
V. Диапазонът на неговата работна
температура е от -40 до +105°C. И
двата модела се предлагат в 8-изводен корпус DMP8 (не съдържа халогениди и отговаря на изискванията на
RoHS II) и е подходящ за запояване по
метода "спойка вълна".
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Обявиха акцентите
в предстоящото
юбилейно издание на
Light + Building
Н

а 6 ноември т. г. се състоя официална пресконференция, по време на която бяха обявени акценти от предстоящото 20-о издание на Light + Building. В медийния
форум, който се проведе в австрийската столица Виена, взе участие и представител на TLL Media. На срещата с журналисти от цял свят организаторите на международния форум за осветление, електротехника и
сградна автоматизация представиха водещите теми на
Light + Building 2020, обединени от мотото „Динамична
цифровизация“. От Messe Frankfurt поясниха, че юбилейното издание на платформата, което ще се състои от 8
до 13 март 2020 г. в Панаирния и изложбен център във
Франкфурт на Майн, ще постави фокус върху свързаността, иновациите и функционалната естетика на съвременните осветителни и сградни системи.
Доминик Еверт, ръководител на отдел „Маркетинг“ във
Франкфуртския панаир, започна презентацията си с темата за нарастващата урбанизация, която представлява
глобално предизвикателство не само по отношение на
комфорта, качеството на водата и въздуха, сигурността и мобилността, но и във връзка с осветлението. Еверт
подчерта, че изложбената подсекция на Light + Building
2020, посветена на свързаността, ще представи интелигентни градски решения в отговор на това предизвикателство. „Част от тази тема ще бъдат и технологии в
областта на „прогресивния“ енергиен мениджмънт, свързаните системи за сигурност и усъвършенстваната зарядна инфраструктура за е-мобилност“, добави тя.
Изложбеният раздел за новаторство пък ще демонстрира осветлението като услуга, ролята на прогнозната поддръжка за сградните системи и приложенията на
дигиталните близнаци в сградното информационно моделиране, разкри Доминик Еверт. Тя допълни, че посетителите на изложението ще могат да се запознаят и с
някои от най-футуристичните тенденции в дизайна и
естетиката на осветлението.
Тематично обособяване по време на юбилейното 20-о
издание на форума ще има и при изложбените площи, които ще бъдат разделени на отделни секции, посветени
на областите: техническо осветление, дизайн, декоративно осветление, осветителни компоненти, аварийно осветление, светлоизточници, контрол на осветлението, електроинженерство, домашна и сградна автоматизация,
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информираха още от Франкфуртския панаир.
По време на пресконференцията организаторите представиха обобщена статистика за предходните издания
на Light + Building от 2000 г. насам и подчертаха, че
платформата е регистрирала значителен ръст в броя
изложители и гости. През 2018 г. в панаира са взели
участие общо 2719 изложбени компании, което представлява увеличение с 50% спрямо 2000 г. Близо 500%
пък е ръстът при международните посетители (повече
от 115 хил.) през 2018 г. в сравнение с 2000 г., добави
Доминик Еверт.
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събития

В рамките на предварителното
събитие във Виена представителите на медиите и гостите имаха
възможност да научат и за някои от
водещите акценти в съпътстващата програма на Light + Building 2020.
Сред тях отново ще е конкурсът
Design Plus, организиран съвместно
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от Messe Frankfurt и Германския съвет по дизайн (German design council), който отличава осветителни и
сградни решения с иновативен дизайн, екологосъобразност и технологична иновативност.
Юбилеят на Light + Building ще бъде
отбелязан и по време на фестивала

на светлината Luminale, който ще се
състои между 12 и 15 март във
Франкфурт, допълниха организаторите. Основан от Франкфуртския панаир през 2002 г., фестивалът за
осветително изкуство и градски
дизайн се провежда веднъж на всеки
две години и привлича по над 250 хил.
посетители от цял свят.
В пресконференцията се включи и
д-р Юрген Валдорф, управляващ директор на дивизия „Осветление“ в Германската асоциация на производителите на електрическо и електронно
оборудване (ZVEI). Той представи
дейността на осветителното подразделение в рамките на организацията и подчерта, че в него членуват
125 компании от Германия и ЕС, които се занимават с производство на
системи и компоненти за общо осветление – осветители, лампи, LED
модули, драйвери и т. н.
Валдорф добави, че ZVEI ще вземе
участие в предстоящото издание на
Light + Building заедно с кооперативната маркетингова организация
licht.de, а част от темите във фокуса на представянето им ще бъдат
дигитализацията, екодизайнът и
кръговата икономика, качеството на
осветлението и др.
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фирмена публикация
Алфа Лайт - осветителни
решения от доказани
производители
Алфа Лайт предлага на българския пазар широка гама продукти в областта на осветлението за домове, офиси, магазини, хотели и др. Сред акцентите в портфолиото са иновативни системи за управление на осветлението за бизнес сгради и
"умни" къщи, включително и според концепцията за Human
Centric Lighting. Предлагат се множество решения за интериорно и екстериорно LED oсветление. Продуктовата гама в областта на аварийното осветление е изключително широка и
включва конвенционални LED осветителни тела, аварийни конвертори за стандартни осветителни тела, централни системи за аварийно осветление (CBS), адресируеми и безжични системи за мониторинг на аварийни тела.

LED крушки и осветителни тела
Алфа Лайт поддържа огромен асортимент от LED крушки,
LED ленти, модули и захранвания за тях, LED осветителни тела, предназначени както за стандартни битови, така и за професионални приложения. LED крушките са от доказани марки
като OSRAM и LEDVANCE. Освен класическите LED крушки и
LED тръби фирмата предлага на пазара голямо разнообразие
от конвенционални лампи, като и автомобилни лампи, лампи
за фотооптика, за кино индустрия и такива със специални
предназначения.
Осветителните тела в гамата на Алфа Лайт са от утвърдени брандове като OSRAM, SITECO, LEDVANCE, LOMBARDO и
др. В допълнение към популярните LED луни, LED панели, LED
прожектори, LED индустриални тела, LED улични и паркови
тела компанията предлага още редица видове осветителни тела със специално или проектно предназначение.
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електроника

Новости в
елементната база
за електромобили
и зарядни станции
И

Стефан Куцаров

деята за използване на електродвигателите в средства за придвижване възниква от първата половина на XIX век и достига до създаването в Англия през 1884 г. на първия
електромобил. Независимо от оптимистичните начални стъпки (през
1900 г. в САЩ е имало 12 компании
производителки) ограниченият
вследствие на достъпните акумулаторни технологии пробег е причината до началото на настоящия век
електромобилите (Electrical Vehicle –
EV) реално да бъдат забравени. Бързото им съвременно възраждане се
дължи на усилията и сериозните успехи на множество производители в
създаването на все повече модели и
стартиране на серийното им производство. Очакванията са, че двигателите с вътрешно горене (ДВГ) постепенно ще слязат от сцената.

22

Сред причините за този оптимизъм
са вече наличието на акумулатори,
осигуряващи немалък пробег с едно
зареждане, по-простото и сигурно
действие на електродвигателите в
сравнение с ДВГ и важният дял на

електрониката за осигуряване на
желаните параметри на EV и комфорт в пътуването на все по-капризните потребители. Засега съществуват три основни разновидности на EV, първата от които обхва-
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Таблица 1. Основни параметри на мощни диоди на Шотки.
Модел (производител) CSD01060E (Cree) B540CQ (Diodes)
[SiC] {2019}
[Si] {2018}
[технология]; {година}
VF,V; (IF,A) [VR,V];
1.6; [4] [600] {21.4}
0.475 (5) [40]
{PD,W}
TJ,oC (R JC,oC/W)
-55 +175 (7)
-55 +150 (10)

ща работещите само с акумулатор
(Battery EV, All-electric vehicle) BEV. Терминът Plug-in Hybrid EV (PHEV) се
отнася за автомобилите, които в
нормален режим на работа могат да
се задвижват от ДВГ, а зареденият
от електрическата мрежа акумулатор и електродвигателите се ползват за подобряване на динамичните параметри и за автономно движение в продължение на няколко десетки km. Подобни са Hybrid EV (HEV),
но акумулаторът им не може да се
зарежда от мрежата, а само от ДВГ
(и енергията при спиране –
Regenerative Brakes).
Съществена особеност на електрониката в ЕV са, че ползваните елементи са в съответствие със стандартите на автомобилостроенето
(вкл. най-новия AEC-Q200 и отнасящите се до качеството на производството като TS 1694) и че те имат
приложения в електрическите мотоциклети, велосипеди (Electric Bike),
тротинетки и т. н. Към това се прибавят множество други области за
приложение на елементите, например
в индустрията. Не са малко местата
в ЕV със значителни температури,
поради което бързо нарасна приложението на полупроводниците с увеличена забранена зона (Wide Band Gap)
WBG и на първо място на SiC. Сред
известните предимства на SiC спрямо Si са около 2,5 пъти по-доброто
охлаждане и подобрената надеждност – вече има SiC елементи с експлоатационен срок от 6.109 часа.
Друга особеност е напрежението
от порядъка на 400 V на акумулаторите за електродвигателите на ЕV,
което налага използването на елементи с работно напрежение не помалко от 600 V и на понижаващи
постояннотокови стабилизатори.
Разбира се, част от електронните
елементи в ЕV са същите, както в
автомобилите с ДВГ, поради което
те не са включени в статията. Използваните в ЕV светодиоди практически не се различават от тези в
останалите автомобили (новости-
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IDWD40G120C5
(Infineon) [SiC] {2019}

LSIC25D065A20A
MSC050DA120B
(Littlefuse) [SiC] {2018} (Microchip) [SiC] {2018}

SCS320AJ (ROHM)
[SiC] {2018}

VSSAF5M12 (Vishay Gen.
Semicond.) [Si] {2018}

1.4 (110) [1200] {402}

1.5 (45) [650] {135}

1.5 (109) [1200] {429}

1.35 (20) [650] {125}

0.64 (2.4) [120] {4}

-55 +175 (0.3)

-55 +175 (1.1)

-55 +175 (0.24)

TJmax=+175 (0.8)

-40 +175 (115)

те в тази област ще бъдат представени в статията „Нови компоненти
за LED осветление“ в следващия брой
на списанието).

напрежение 259 V, в който могат да
се натрупват 58,3 Wh.

Пасивни елементи

Двата основни вида в ЕV са диодите и транзисторите.
Диоди. С най-голямо приложение са
диодите на Шотки на основата на
SiC (Silicon Carbide Schottky Diode), често означавани като SBR - от
Schottky Barrier Diode. Поради използването в тях на преход метал-полупроводник напрежението им в право
свързване (Forward Voltage) VF е помалко от това на диодите с p-n преход, към което предимство се прибавят наличието на големи обратни
напрежения (Reverse Voltage) VR и реалната липса на загуби при включването и изключването им. В табл. 1
са показани част от основните параметри на SBR, като IF е постоянният ток при околна температура
25°С, при същата температура е и
максималната разсейвана мощност
P D, работният температурен обхват на полупроводниковия кристал
е TJ и RθJC е топлинното съпротивление кристал-корпус. Предпочита се
TJ вместо ползваната по-често температура на корпуса, тъй като последната зависи от почти винаги поставяния радиатор.
Технологията Super Barrier Rectifier
на производителя Diodes Inc. e за
Шотки диоди с намалено VF, специално предназначени за автомобили.
Такъв е SBR15U30SP5Q с VF=0,42 V,
IF=15 A, VR =30 V и TJ=-55÷+150°С.
Сравнително по-рядко в EV се ползват мощни ценерови диоди, каквато е серията DFLZ5V1Q-DFLZ39Q на
същия производител. Тя съдържа силициеви диоди с ценерово напрежение
между 5,1 V и 39 V при стойности в
съответствие с 5-процентовия ред
на резисторите. Максималният ток
е между 10 и 100 mA и работната
температура е -55÷+150°С.
Мощни MOS транзистори. Предлагат се прибори от Si и SiC, като
основни предимства на втория тип

Част от блоковете в ЕV, например електродвигателите и акумулаторът, консумират значителни токове, контролът на които се осъществява чрез измерване на напрежението върху мощен нискоомен резистор. Сред тънкослойните (Thin Film
Resistor) е серията SMT DPAK/TO220
на Bourns със съпротивления между
20 mΩ и 130 kΩ при разсейвана мощност от 20 до 35 W. С по-малки
съпротивления са Current Sensing
Resistor, каквато е серията 73WLx на
CTS със съпротивления 5 - 910 mΩ,
разсейвана мощност 0,75 - 2 W и
максимална работна температура
+155°С. С много малко съпротивление и широк температурен обхват
са резисторите, представляващи
ленти от медни сплави (Metal Strip
Resistor), каквато е серията
WSBS8518…40 на Vishay Dale със
съпротивления между 50 µΩ и 1 mΩ,
разсейвана мощност 36 W и температурен обхват -65÷+170°С. Сред
характерните примери е и CSS2H2512C-000 от CSS2H-2512 Series на
Bourns със съпротивление до 0,1 mW,
максимален ток 100 А и температурен обхват -55÷+170°С.
При бобините могат да бъдат
споменати две серии. Първата е
IHLP-3232DZ-1A на Vishay Dale с индуктивности 0,22 - 33 mH, ток на
насищане 32 - 3,2 А и температурен
обхват -55÷+125°С. С по-малки индуктивности (0,1 – 100 µH) е НСМ1АV2
на Eaton Electronics Division (Coiltronics)
за токове 1,3 – 66 А.
За увеличаване на експлоатационния срок на акумулаторите и евентуално на пробега между две зареждания успоредно на тях може да се
свърже суперкондензатор. Такъв е
XVM-259 Supercapacitor PCBA Module
на Eaton Electronics Division с капацитет 6,25 F и максимално работно

Дискретни
полупроводникови прибори
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Таблица 2. Основни параметри на мощни MOSFET транзистори.
Модел
HUFA7563953STNP90N06VLK
SCT3080AR
SCTW100N65G2AG SQM35N30-97;
F085A (ON
(производител) C2M0025120D DMC6040SSDQ IMW120R045M1 LSIC1M0120E0080
(Cree) [SiC] (Diodes) [Si] {2016} (Infineon) [SiC] (Littelfuse) [SiC]
(Renesas) [Si]
(ROHM) [SiC]
(STMicroelec(Vishay Siliconix)
Semiconductor)
[технология]
{2015}
{2019}
{2017}
{2018}
{2019}
tronics) [SiC] {2018}
[Si] {2015}
[Si] {2017}
{година}
VDS,V; (IDS,A)
и -3.9 1200 (52) [45]
1200 (90) [25] 6з0а(6Р.)5 [з4а0 N
650 (30) [80] 650 (100) [20] {420} 300 (30) [78]
[RDS(on),mW]
за N и
1200 (39) [80] {179} 100 (56) [21] {200} 60 ({9104)7}[3.8]
{463}
{228}
{134}
{375}
{PD,W}
110 за Р] {1.24}
TJ,oC
-55 +175 (0.51)
-55 +150 (0.7)
-55 +175 (0.74) -55 +175 (1.02) -55 +175 (0.86) -55 +200 (0.42)
-55 +175 (0.4)
(R JC,oC/W) -55 +150 (0.24) -55 +150 (14.7)

а

б

в

Фиг. 1. Интегрални драйвери за MOSFET и IGBT.

са по-малкото съпротивление на канала RDS(on) и възможността за получаване на по-голям ток дрейн-сорс IDS при
дадени размери на корпуса и съответно по-малък корпус
за даден IDS. Произвеждат се главно N-канални транзистори с максимално постоянно напрежение дрейн-сорс VDS
(означава се и като BVDSS от Drain-Source Breakdown
Voltage) със стойности между няколко десетки волта и
1700 V и с вграден диод за предпазване от отрицателни
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стойности на VDS. Съществуват двойки N-канален и Рканален транзистор с еднакви VDS (DMC6040SSDQ в
табл. 2 и SQ1539EH на Vishay Siliconics), както и два независими един от друг транзистора с един тип канал,
каквито са FDS9958-F085 на ON Semiconductor с Р-канал
и SQ1902AEL на Vishay Siliconics с N-канал. Стойността
на IDS е неизменна (дадената в табл. 2) до температура
на корпуса ТС 20 или 25°С, след която намалява. В документацията това се отчита чрез графика IDS (TC) или
стойности на тока за една или повече по-високи температури. Същото се отнася и за максималната разсейвана мощност PD, която при максималната работна температура TJmax е нула. При използването на транзисторите трябва да се има предвид, че в част от моделите
PD е в сила за транзистор, монтиран върху определен
радиатор, даден в техническата документация. Важна е
и областта на безопасна работа (Save Operating Area)
SOA, определяна от семейство графики IDS(VDS).
В табл. 2 са дадени няколко от основните параметри
на мощни MOSFET транзистори, като този на Vishay
Siliconix е част от серия от 250 транзистора. Извън
таблицата трябва да се отбележи серията MSC на
Microchip Technology от 25 SiC транзистора с VDS от
700 V, 1200 V и 1700 V и RDS(on) между 15 mΩ и 750 mΩ.
Биполярни транзистори с изолиран гейт (IGBT).
Познатите отдавна в силовата електроника силициеви
IGBT се ползват в ЕV главно в инверторите за захранване
на електродвигателите. Бързото развитие на SiC MOSFET
позволи появата на модели със значително по-малка в
сравнение с IGBT консумирана мощност при включването
и изключването им (например 30 W вместо 100 W), което означава намалена консумация на енергия от реализираните с тях схеми и по-малки размери на корпусите. Сред
примерите за резултата от това е намаляването с 40%
на обема на инвертор с мощност 200 kW и на теглото
му от 15 на 9 kg. Тази и други особености определят
постепенното нарастване на относителния дял на мощните MOSFET. От съвременните модели на IGBT могат да
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Таблица 3. Интегрални драйвери за MOSFET и IGBT.
Модел
AMT49105 ADuM4136 ZXGD3004EGQ
(произ(Allegro
(Analog
(Diodes)
водител) MicroSyste- Devices)
[2018]
[2016]
[година] ms) [2018]
За MOSFET
За MOSFET/
За 3 За IGBT
IGBT
Особем
о
с
т
о
в
е
С
г
а
л
в
.
SNK/SRC
ности
Без галв. разделяне
Без галв.
разделяне
разделяне
IOUT,A;
+0.8/-0.45;
4; (16/16)
±8; (13.4/12.4)
(tr/tf,ns)
(190/120)
[TJ=-40
[TJ=-55
[T,oC];
[TA=-40
+
1
2
5
]
;
{
7
5
.
4
}
+150]; {113}
{R JA,
+
1
5
0
]
;
{
2
4
}
oC/W}

За MOSFET/
IGBT Полумостов
Без галв.
разделяне
+0.28/-0.6;
(70/30) [TA=
-40 +125];
{max36}

бъдат отбелязани няколко характерни типа. AIKP20N60CT на Infineon е с
максимално напрежение колекторемитер VCE=600 V, максимален колекторен ток IC=20 A, RθJC=0,9°C/W и TJ=
-40÷+175°C. От STMicroelectronics е
транзисторът STGYA120M65DF2AG
с VCE=650 V, IC=120 A, RθJC=0,9°C/W и
TJ=-55÷+175°C. И накрая сериите
POWER MOS 7 и POWER MOS 8 на
Microchip Technology съдържат 90
IGBT с VCE=600 V, 650 V, 900 V и 1200
V при ток IC между 8 и 75 А.

Интегрални схеми с общо
предназначение
Наименованието на тази първа
група ИС се дължи на възможността
за използването им в почти всички
възли на ЕV, в НЕV и РНЕV и на множество други места извън тях. Тук са
разгледани двата основни типа.
Драйвери. Тези ИС са с най-голям
дял от използваните в ЕV, тъй като
голяма част от управленията на техните блокове изискват IGBT и
MOSFET. Полезно е да се има предвид, че спецификата на съвременните SiC MOSFET позволява драйверите за тях да имат предимството
на по-малка изходна мощност в сравнение с тези за Si MOSFET и за IGBT.
Основните особености на драйверите са дадени на втория ред в табл.
3, първата от които е, че повечето
могат да управляват MOSFET и IGBT,
като има и драйвери за SiC MOSFET.
Значително по-малко са тези само за
MOSFET или IGBT.
Втората особеност е свързана с
изхода на драйверите. При осигуряване на влизащ ток Io в гейта на управлявания транзистор те са консумиращи (Sink) и свързването на управлявания им товар (Load) е показаното на фиг. 1а. При излизащ ток
драйверите са източници (Source) фиг. 1б. В табл.3 те са означени като
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NCP51705
SID1183K
ISL78434
(ON Semi(Power
(Renesas)
conductor)
Integration)
[2018]
[2019]
[2017]
За
За MOSFET/ За MOSFET
За
За
ПолуSiCMOSFET/ SiCMOSFET MOSFET/IGBT За MOSFET
IGBT
Полумостов
м
о
с
т
о
в
I
G
B
T
Полумостов
SNK/SRC
SNK/SRC
Без галв.
Без галв.
SNK/SRC
Без галв.
Без галв.
С галв.
разделяне
разделяне разделяне С галв. разд разделяне
разделяне

IRS2007M
IXDI630CI MCP14A0902 MC33GD3100
(Infineon) (IXYS IC Div.) Microchip)
(NXP)
[2019]
[2017]
[2019]
[2019]

±8;(11/11)
[TA=-40
+125]; {36}

±9max;
(27/27) [TA=
-40 +125];
{99.8}

±15 [TA=
-40 +125]

±6; (8/8)
[TA=-40
+125]; {43}

SNK/SRC от международно приетия
термин sink/source. За захранване на
полумостови товари се ползват полумостовите драйвери (half-bridge
driver) с отделни изходи HO и LO за
всеки транзистор и свързване, показано на фиг. 1в. При такива товари
могат да се използват и отделни
драйвери SNK/SRC за всеки от транзисторите. Високото работно напрежение на електродвигателите на
ЕV е не по-малко от 400 V, което
налага галваничното му разделяне от
входа IN на драйверите. В тези с
вградено галванично разделяне осъществяващият го трансформатор
не увеличава особено размерите на
ИС, например тези на STGAP1AS от
табл. 3 са 15,2х7,4х2,35 mm. Подобно на много други ИС част от драйверите имат вход за разрешаване на
работата им и/или вграден интерфейс, най-често SPI.
Управлението на товарите и найвече на електродвигателите изисква минимално време за включването
и изключването им след подаване на
импулс на входа на драйверите. Поради значителния входен капацитет
на MOSFET и IGBT за намаляване на
времето е необходим голям изходен
ток на драйверите. Типичните му
импулсни стойности IOUT се виждат
от табл. 3, а означаването му с ±
показва действието на драйвера
като SNK/SRC. Важна характеристика за оценяване на бързодействието
са дадените в таблицата продължителности tr на предния фронт на
изходните импулси на драйвера и tf
на задния им фронт. Към тях се прибавя времето за преминаването им
от входа до изхода на драйвера
(Propagation Time), което не фигурира в таблицата и има типични стойности няколко десетки ns.
Постояннотокови стабилизатори. Ползват ги практически всички

+3/-4; (10/10)
[TA=-40
+125] {35}

+4.6/-4.8;
(22/18) [TA=
-40 +125]

STGAP1AS UCC21710-Q1
(STMicro(Texas
electronics) Instruments)
[2018]
[2019]
За
За MOSFET/
SiCMOSFET/
IGBT
I
G
B
T
S
NK/SRC
SNK/SRC
С галв.
С галв.
разделяне
разделяне
±5;
(max25/25)
[TA=-40
+125]

±10;
(max28/24)
[TA=-40 +125]
{68.3}

устройства в купето, но те имат
приложения и в системите за контрол и управление на ЕV извън него.
Нямат принципни различия от използваните в автомобилите с ДВГ и стационарна електроника, а в зависимост от изискванията към всяко устройство и неговите параметри се
ползват линейни (LDO) и ключови
(SMPS) стабилизатори. Специфична
особеност на ЕV е наличието в тях
на значителни електромагнитни смущения и на чувствителни към тях
блокове. Това налага по-строги изисквания при използването на SMPS и на
малки пулсации в изходното им напрежение. Когато входното им напрежение VIN се взема непосредствено от
акумулатора (12, 24 или 48 V) и е повисоко от необходимите изходни напрежения VOUT, се ползват понижаващи SMPS, а за да могат да работят
с различните видове акумулатори
трябва VIN да е в широки граници.
Такива са високоволтовите синхронни стабилизатори (HV Synchronous
Buck Regulator), пример за какъвто е
MPQ2420A-AEC1 на Monolithic Power
Systems (MPS) с VIN=4,5÷75 V, максимален изходен ток Io=0,3 A и задавано
чрез делител VOUT между 1 V и 0,9 VIN.
С още по-широк обхват (VIN=6÷100 V)
е създаденият специално за автомобили LM5164-Q1 на Texas Instruments
с Io=1 A. Необходимостта от стабилизатори с повече от едно VOUT, известни като Power Management IC
(PMIC), не отминава и ЕV. Такъв е
L5964 на STMicroelectronics за VIN=3,3÷
26 V, съдържащ два SMPS с Io=3,5 A и
един LDO с Io=250 mA, като VOUT на
всеки от тях се задава чрез външен
делител. Популярни са и PMIC с малко
VIN, например в системите за увеличаване на сигурността по време на
движение (Advanced Driver-Assistance
Systems - ADAS). Такава е серията
S6BP401A на Cypress Semiconductor с
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VIN=4,5-5,5 V и 15 модела, всеки от
които е с фиксирани стойности на
VOUT на четирите си SMPS и двата
LDO.

Модули
Модулните решения улесняват и
ускоряват монтажа на електронните системи в сравнение с ползването на дискретни елементи. Към
това се прибавя по-голямата им надеждност, което е важна предпоставка за удължаване на гаранционния
и експлоатационния срок на автомобилите. Същевременно към модулите
няма толкова строги изисквания за
малки размери както при електронните апаратури и особено при портативните. Това улеснява мерките
за добро охлаждане на блоковете в
ЕV работещи с големи токове, в които е мястото на основния вид с
логичното наименование мощни модули (Power Module) PM.
В зависимост от използваните
полупроводникови прибори има три
основни вида РМ – диодни, с MOSFET
и с IGBT, като последните два вида
съдържат и предпазни диоди. Сравнително по-малко са РМ едновременно
с MOSFET и IGBT, както и на тези с
неголеми токове.
Класификацията на РМ от производителите се прави в зависимост
от реализиращата ги схема. Най-прости са модулите с един IGBT и основни приложения като ключове.
Такъв е APTGT600U170D4G на Microchip Technology за работа с напреже-
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ния до 1700 V и осигуряващ ток 600
А. Утвърдени и продължаващи да се
използват са диодните модули със
SiC (SiC Diode Module). Реализират се
с два диода (Dual Diode) или мостова
схема (Full Bridge) с логични приложения за токоизправители. Сред типичните примери е серията от 15 модула на Microchip Technology с напрежения 600 и 1200 V и токове между
20 и 60 А, един от които е
APTDC40HG01G.
Съвременните полумостови модули (Half-Bridge Module) са с два
MOSFET или IGBT и са предназначени
главно за инвертори. Пример за
първия вид е CAS325M12HM2 на Cree
за напрежение 1200 V, ток 444 А и
размери 110x65x10 mm. С IGBT е
създадената от Infineon Technologies
специално за НЕV и ЕV серия Hybrid
PACK Drive750V от 8 модула с вграден термистор за контрол на температурата им. В нея с най-голям ток
(950 А) е FS950R08A6P2B. Трифазните модули (Three-Phase Power Module)
са предназначени основно за захранване на електродвигателите и инверторите в ЕV. По-голямата мощност на първите определя ползването главно на IGBT, каквито са
APTGL40X120T3G на Microchip за напрежение 1200 V и ток 40 А, и
NFVA35065L32 на ON Semiconductor
за 650V/50А. Последният според
производителя е „интелигентен“ заради съдържащите се драйвери за
всеки IGBT и няколкото схеми за защита. Microchip предлага модула
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FTCO3V455A2 с MOSFET и 40V/150А,
предназначен за захранване на помощни електромотори като тези за
помпи за вода и масло и за вентилатори.
С по-ограничени приложения са
модулите на постояннотокови стабилизатори, например в системите
за управление (Electronic Control Unit)
ECU, информационно-развлекателните системи, камерите за задно виждане и др. Сред последните новости
е МРМ3810А на MPS с VIN=2,6-6 V,
задавано чрез външен делител VOUT
между 0,12 V IN и VIN и максимален
изходен ток 1,2 А.

Специализирана
електроника в ЕV
Темповете на развитие на автомобилната електроника имат
твърде малко аналози в съвременния
свят. Производителите влагат големи средства за развойна дейност и
предлагат все повече продукти, появяват се нови компании, а класическите автомобилни гиганти създават
отдели за автомобилна електроника.
Всичко това в най-голяма степен се
отнася за ЕV поради по-големия дял на
електрониката в тях. Сред основните места за нейното използване са
системите за зареждане и контрол
(Battery Management Systems) BMS на
осигуряващия движението на ЕV акумулатор TBP (Traction Battery Pack),
който е с напрежение 200-800 V, голям капацитет и токове. Допълнителният акумулатор (Auxiliary Battery, LV
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Фиг. 2. Структура на зарядно устройство в ЕV.

Battery) LVB е за останалата електроника, има напрежение 12 V или 48 V и
може да е оловно-киселинен или някой
тип литиев.
BMS. За зареждане на ТВР има две
разновидности на системите, първата от които е от свързваното към
електрическата мрежа зарядно устройство в ЕV (On-Board Charging) OBС
с една от възможните структури,
показана на фиг. 2. Нейното действие се управлява от Contr, който
почти винаги е микроконтролер, например SPC58 на STMicroelectronics
или Real-Time C2000 на Texas
Instruments. За контрол на мрежовото напрежение е сензорът VS, а за
консумирания от него ток е IS.
Филтърът F не позволява смущения
от преобразувателя DC/DC да достигат до мрежата, а PFC+R има функции да подобрява фактора на мощността, да осигурява високото постоянно напрежение НV на ТВР и галваничното му отделяне от предните блокове. За реализацията на
PFC+R се ползват ИС, например
STGAP1AS, SCTW100N65G2AG и
STPSC10065-Y на STMicroelectronics.
Поради важността на PFC в блока
могат да се ползват и контролери
за реализацията му, какъвто е
UCC29070A на Texas Instruments.
Съществуват и фабрично произвеждани устройства за ОВС.
Класическото зареждане на LVB в
ЕV е от електрическата мрежа, но
постепенно добива популярност зареждането им от ТВР. Това означава наличие на връзка между двата
акумулатора през зарядния блок и то
води до появата на двупосочните
преобразуватели (Bidirectional DC/DC
Converter) за прехвърляне при нужда
на енергия от LVB към ТВР. Идея за
структурата им е дадена на фиг. 3.
Между високоволтовото стъпало
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Фиг. 3. Двупосочен преобразувател.

HVSt и нисковолтовото LVSt има
галванично разделяне, а техните
дискретни транзистори се управляват от микроконтролера Contr чрез
съответните драйвери. Посоката на
обмен на енергията също се задава
от Contr. За преобразуватели с напрежения 12 и 48 V е предвидена ИС
ISL78226 на Renesas Electronics, като
съществуват и модули на преобразуватели – например TIDU638 на
Texas Instruments.
Контролът в BMS представлява
измерване чрез специализирани ИС на
величини, характеризиращи работата на акумулатора. Практически
всички съвременни ИС осигуряват
измерването на напрежението на
последователно свързаните клетки
(Cell Battery Stack) на акумулатора,
извършвано за всяка клетка поотделно с грешка няколко процента. Схемата LTC6812-1 на Analog Devices е
за акумулатори с 15 клетки с напрежение 0-5 V, като данните от измерването се предават чрез SPI на разстояние до 100 m. За акумулатори с
14 клетки и напрежения между -2,5 V
и +5 V е МАХ17853 на Maxim
Integrated, която има 6 допълнителни входа за измерване на температура. Също с 14 клетки, но напрежения 1,65 V – 4,28 V е ISL78714 на
Renesas, която дава възможност за
свързване на 30 ИС в мрежа с SPI.
Texas Instruments произвежда
BQ79606A-Q1 за 12 V и 48 V акумулатори, измерване на напрежението на
3 до 6 техни клетки и последователно свързване до 64 акумулатора.
Интегралната схема се препоръчва
за електрически велосипеди и тротинетки.
Управление на електродвигателите. Действието им се осигурява от
две категории инвертори с дискретни транзистори (обикновено IGBT) и

микропроцесорно управление. Първата от тях (Traction Inverter) е за електродвигателите за задвижване, а
втората е за допълнителните електродвигатели. Опростената структура на инвертор за трифазен електродвигател е показана на фиг. 4.
Напрежението VBAT е от нисковолтов акумулатор, а оборотите на
електродвигателя М се задават чрез
CAN и блока SBC (от System Basis
Chip), съдържащ примерно ИС FS6500
на NXP. Микроконтролерът MCU
осигурява BMS и контролира М чрез
обратната връзка FB. Блокът DC/
DC+Dr е за високото постоянно напрежение за намотките на М, всяка
от които се захранва от полумост
с IGBT и частта DR съдържа 6 драйвера за тях. Съществуват разновидности на драйверите за постояннотокови електродвигатели с колектор (Brushed DC) и за безколекторни
(Brushless DC). Често блокът е само
Dr и има отделен преобразувател
DC/DC, при което съвкупността
Dr+IGBT се нарича изходно стъпало на
инвертора. Такъв е модулът
NFVA35065L32 на ON Semiconductor,
докато STMicroelectronics предлага
две ИС – драйвера STGAP1AS от
табл. 3 и SCTW100N65G2AG с шест
SiC MOSFET. Интерфейсният блок Int
е за двупосочна връзка чрез мрежа
CAN с други блокове в ЕV.
Блокове за контрол и комуникации. Голямото им разнообразие зависи от модела на ЕV, като появата на
нов модел обикновено е свързана с
нови блокове или разширяване на
възможностите на съществуващите. Затова тук са дадени само няколко примера, първият от които е
свързан с токовете на транзисторите в инверторите, достигащи при
IGBT до 800 А, значителното им нагряване и съответно необходимост-
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Зарядни станции
Наред с термина Charging Station
се използва и Electric Vehicle Charging
Station. В зависимост от напрежението, подавано на ЕV за зареждане на
акумулатора, съществуват две разновидности.
Променливотоковото зареждане
(AC Charging) използва директно
електрическата мрежа, изисква в ЕV
да има споменатия ОВС и не изисква зарядна станция. Доставяната
мощност от ОВС е до десетина kW,
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Фиг. 4. Инвертор за трифазен електродвигател.

източник: Texas Instruments

та от контрол на тяхната температура. Такъв се осигурява от серията ADS795x на Texas Instruments.
Същата компания произвежда и усилвателя AMC1301-Q1 за измерване на
токовете на електродвигателите
чрез създаденото от тях напрежение
върху резистор.
Повишената сложност на електрониката изисква обмен на данни
между блоковете чрез комуникационни мрежи в ЕV. За Local Interconnected
Network (LIN) е ИС на приемо-предавател NCV7420 от ON Semiconductor
със скорост на обмен 20 kbps, а за
масово използваната мрежа CAN е
TCAN4550-Q1 от Texas Instruments
със скорост 8 Mbps. Системите
ADAS също ползват комуникации, за
тях например STMicroelectronics предлага ИС на радари, като за локализиране на обекти на близко разстояние
е STRADA431 в обхвата 24 GHz, а за
далечно разстояние е STRADA770 в
обхвата 77 GHz.

Фиг. 5. Типична блокова схема на трифазна зарядна станция.

което обуславя време около 10 часа
за пълно зареждане на акумулатора
и е подходящо за ползване в жилища
(Home Charging) и обществени сгради (Public Charging). За него международно са утвърдени две нива на
зареждане (Charging Level), като ниво
1 (Level 1, AC Level 1) е за мрежи 110
V. За еднофазни 220 V мрежи е ниво
2, чиито ОВС трябва да имат постоянен ток на зареждане в границите 16-80 А, но в реално съществуващите той е до 30 А, като те оси-
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гуряват мощност на зареждане до
7,2 kW.
Последното ниво 3 е за зарядни
станции с постоянно изходно напрежение - най-често между 300 и 600
V, ток на зареждане до 400 А и мощност на зареждане 120 - 240 kW.
Пример за структурата на зарядна станция е даден на фиг. 5. Съществена практическа особеност е
наличието на 3 вида куплунги за
свързване с ЕV – J1772combo,
CHAdeMO и Tesla.
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Регулиране
на напрежението
в разпределителни
системи
О

бикновено ефективността на
разпределителните системи и качеството на предоставяната услуга
по снабдяване се определят спрямо
липсата на прекъсвания и поддържането на задоволителни нива на напрежението при клиента, които са
в определени граници за съответния
тип услуга. От икономически съображения електроразпределителните
дружества не могат да осигуряват
на всеки клиент напрежение, съответстващо точно на номиналните
за оборудването му стойности. Ето
защо честа практика сред операторите на разпределителни мрежи е да
поддържат такива нива и обхвати
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на колебание на напрежението, удовлетворяващи функционирането на
съоръженията съгласно различните
национални стандарти.
Въз основа на опита е установено, че твърде високите нива на напрежението съкращават периода на
експлоатация на електрическите
лампи, намаляват живота на електронните устройства и предизвикват преждевременни повреди в някои
типове уреди. От друга страна,
твърде ниските напрежения намаляват нивата на осветеност, забавят
загряването на отоплителните уреди, създават трудности при стартирането на двигатели или водят
до прегряването и/или трайното им
увреждане. Повечето видове оборуд-

ване обаче работи задоволително в
определен обхват на напрежението,
което позволява наличието на отклонения в разумни граници.

Управление на
напрежението
Поддържането на напрежението в
разпределителните вериги в определени допустими граници изисква осигуряване на средства за управление
на стойността му, т. е. за увеличаване на мрежовото напрежение, когато то е твърде ниско, и за намаляването му, когато то е прекомерно
високо. Има много начини за подобряване на цялостното регулиране на
напрежението в разпределителните
системи. Сред възможностите са:
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използване на регулатори за напрежението на генераторите; прилагане на устройства за регулиране на
напрежението в разпределителните
подстанции; употреба на кондензатори в разпределителните подстанции; балансиране на товарите на
първичните захранващи линии; увеличаване на сечението на проводниците на захранващите линии; промяна
на участъци от захранващата линия
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от едно- към многофазни; прехвърляне на товари към нови захранващи
линии; инсталиране на нови първични захранващи линии и подстанции;
увеличаване на нивото на първичното напрежение; използване на регулатори на напрежението на захранващите линии; използване на шунтови или последователно свързани кондензатори в първичните захранващи
линии.

Изборът на един или няколко метода зависи от конкретните изисквания на системата. Въпреки това
автоматичната настройка на напрежението винаги се осигурява чрез
регулиране на шините в подстанцията, регулиране на отделната захранваща линия в подстанцията и
допълнително регулиране по линията
с регулатори, монтирани на стълбове. Разпределителните подстанции
са оборудвани с трансформатори с
устройства за регулиране на напрежението под товар (LTC) или с отделни регулатори на напрежение,
които осигуряват регулиране при
шините.
Регулаторите на напрежение са
предназначени автоматично да поддържат предварително зададено
ниво на напрежение, което в противен случай би се променяло с товара.
С увеличаване на товара регулаторът повишава напрежението при
подстанцията, за да компенсира нарасналия пад на напрежението в разпределителната захранваща линия. В
случаи, при които потребителите се
намират на големи разстояния от
подстанцията или при които падът
на напрежение по протежение на
първичната верига е прекомерно
висок, инсталирането на спомагателни регулатори или кондензатори,
разположени в избрани точки от
захранващата линия, осигурява допълнително регулиране. Много оператори знаят от опит, че икономически най-ефективният начин за регулиране на напрежението в необходимите граници е да се използват както
стъпкови регулатори на напрежение,
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така и шунтови кондензатори.
Кондензаторите се инсталират
на захранващите линии и на шините
в подстанциите с такива капацитети, че да се постигне икономически
ефективен фактор на мощност.
Много от тези инсталации имат
сложно управление, проектирано да
осъществява автоматично комутиране. Фиксираният кондензатор не е
регулатор на напрежение и не може
да се сравнява директно с регулаторите, но в някои случаи автоматично комутираните кондензатори могат да заменят конвенционалните
регулатори от стъпков тип за контрол на напрежението на разпределителните захранващи линии.

Регулатори на
напрежение на
захранващите линии
Тези устройства се използват
широко за регулиране на напрежени-
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ето на всяка захранваща линия поотделно с цел поддържане на подходящо постоянно напрежение в точката на използване. Те са или индуктивен тип, или стъпкови. Днес обаче
съвременните стъпкови регулатори
на напрежение практически са заменили регулаторите от индуктивен
тип.
Стъпковите регулатори на напрежение могат да бъдат: тип станция,
които могат да са едно- или трифазни и които могат да се използват в
подстанции за регулиране на напрежението на шините или на отделна
захранваща линия; тип разпределителни, които могат да бъдат само
еднофазни и се използват монтирани на стълбове на въздушните
първични захранващи линии. Еднофазните стъпкови регулатори на напрежение се предлагат с капацитет от
25 до 833 kVA, докато трифазните
– с капацитет от 500 до 2000 kVA.

За някои устройства стандартният
номинален капацитет може да се
увеличи с 25-33%.
Стандартните номинални напрежения са от 2400 до 19 920 V, което позволява регулаторите да се
използват в разпределителни вериги тип звезда от 2400 до 34 500 V
(заземени)/19 920 V (многократно
заземена неутрала). Стъпковите
регулатори на напрежение за шини
могат да се използват до 69 kV.
Стъпковите регулатори на напрежение всъщност представляват автотрансформатори с множество
изводи (или стъпки) в последователно свързаната намотка. Повечето
регулатори са проектирани да коригират напрежението на линията от
10% повишаване до 10% понижаване
в рамките на 32 стъпки, с 5/8% промяна на напрежението на всяка
стъпка. Ако две вътрешни намотки
на регулатора са свързани последователно, устройството може да се
използва за ±10% регулиране; когато
те са свързани успоредно, номиналният ток на регулатора ще се увеличи до 160%, но обхватът на регулиране ще се намали до ±5%.
Освен автотрансформаторния
компонент стъпковият тип регулатор има още два основни елемента,
а именно превключвател на коефициента на трансформация и контролен
механизъм. Всеки регулатор на напрежение обикновено е снабден с необходимите контролни системи и аксесоари, така че коефициентът на
трансформация да може да се сменя
автоматично под товар от устройството, реагиращо на чувствително на напрежение управление, което
позволява поддържането на предварително зададена изходна стойност.
Получавайки входен сигнал от напреженов и токов трансформатор, контролният механизъм предоставя
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управление на нивото на напрежение и обхвата. Един
такъв контролен механизъм е релето за регулиране на
напрежението, което управлява смяната на коефициента на трансформация. Това реле има следните три основни настройки:
Зададено напрежение: Това е желаната стойност на
изхода на регулатора. Това също е и така наречената
начална точка или център на обхвата.
Обхват: Регулаторът на напрежение следи каква е
разликата между измереното и зададеното напрежение.
Само когато разликата надвиши половината от обхвата, започва промяна на коефициента на трансформация.
Времезакъснение: Това е периодът на изчакване между момента, в който напрежението излезе извън обхвата, и момента, в който контролерът инициира промяна
на коефициента на трансформация. По-дългите времезакъснения намаляват броя на промените на коефициента на трансформация. Обикновено времезакъснението е
от порядъка на 10-120 секунди.
В допълнение, контролният механизъм осигурява също
и възможност за настройка на компенсирането на линейния пад чрез избиране на настройките за съпротивление и реактивно съпротивление.
Така наречените автобустъри по същество са еднофазни регулиращи автотрансформатори, които осигуряват четиристъпково регулиране на напрежението на
захранващата линия без високата степен на сложност
на 32-стъпковите регулатори. Те могат да се използват при вериги с номинални напрежения от 2,4 до 12 kV
при свързване в триъгълник и от 2,4/4,16 до 19,92/34,5
kV при свързване в звезда с многократно заземена не-

38

утрала. Автобустърът може да има постоянен номинален ток от 50 или 100 A. Всяка стъпка представлява
или 1,5%, или 2,5% промяна на напрежението в зависимост от това дали устройството е с 6% или 10%
обхват на регулиране съответно. Цената им е много
по-ниска от тази на стандартните регулатори на напрежение.

Компенсиране на пада
Регулаторите на напрежение, разположени в подстанцията или свързани към захранващата линия, се използват с цел да поддържат напрежението постоянно спрямо определена точка, без да се взема предвид големината или факторът на мощност на товара. Точката на
регулиране обикновено се избира да бъде някъде между
регулатора и края на захранващата линия. Това автоматично поддържане на напрежението се постига чрез задаване на настройки за регулируеми съпротивление и реактанс на устройство, наречено компенсатор на пада,
разположено на таблото за управление на регулатора на
напрежение. Определянето на съответните зададени
настройки зависи от това дали има или няма товар по
захранващата линия между регулатора и точката на регулиране.

Колебания на напрежението
От гледна точка на качеството на предоставяната
услуга операторите на електроразпределителни мрежи
се опитват да не застрашават останалите потребители в процеса на обслужване на тези, които биха могли
да генерират свръх количество пикове според стандартите на компанията. Поради това разпределителните
вериги се проверяват, за да се определи дали пиковете,
създадени от нов товар на потребител в допълнение
към съществуващите товари, генериращи колебания, ще
съответства на стандартите на дружеството. Решението дали да се обслужва такъв потребител се основава на местоположението на товара, типа му, работното напрежение и др.
Моментните или импулсни товари се разглеждат
както от гледна точка на пускови изисквания, така и по
отношение на промяната в мощността за единица време. Често по-сериозните колебания в напрежението се
дължат по-скоро на работата на импулсни натоварвания, отколкото на пускови товари. Обикновено импулсните товари като шлифовъчни машини, чукови мелници,
трошачки, бутални помпи и апарати за електродъгово
заваряване изискват допълнително проучване.
Инженерите, обслужващи разпределителните системи, се стремят да поддържат колебанията в напрежението в задоволителни граници чрез осигуряване на спазване на стандартите и изискванията на компанията в
това отношение и чрез проектиране на нови разширения и обновяване на съществуващите, които да осигурят необходимото качество на услугата. Колебанията
в напрежението, които се дължат на пускане на двигатели, могат да бъдат намалени с прилагане на следните
мерки: използване на двигател, който изисква по-малко
киловолтампери при пускане; избор на двигател с нисък
пусков въртящ момент, ако двигателят се пуска под
малък товар; смяна на големите двигатели с един или
няколко по-малки; използване на софтстартери за намаляване на пусковия ток; използване на шунтови или последователно свързани кондензатори за корекция на фактора на мощност.
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Pick-and-place
роботи
Д

нес все повече предприятия
инвестират в модерни средства за
автоматизация, за да повишат
ефективността и производителността си. Така роботите за pick-andplace приложения се превръщат в популярно решение в редица съвременни производства. Те са проектирани за изпълнението на прости и повторяеми задачи, а това се оказва
приложната сфера, в която индустриалните роботи носят най-много
ползи на производителите. Pick-andplace системите типично са предназначени за фиксиран монтаж на
стабилна стойка и се позиционират
така, че манипулаторът на робота
да достига всички части на работната зона. Основната им функция е
да повдигат обекти от поточна
линия или като част от програма за
роботизирано обслужване на различни машини и да ги преместват на
друго място, като за максимална
прецизност използват системи за
машинно зрение. С навлизането на
концепцията за Industry 4.0 във все
повече промишлени отрасли технологичното развитие в сферата на
колаборативната роботика и все
по-достъпните цени на роботизираните системи, приложенията на
pick-and-place роботите непрекъснато нарастват в сектори като автомобилостроенето, електронното производство, хранително-вкусовата и опаковъчната индустрия, металообработката и машиностроенето, производството на пластмасови изделия, фармацевтичната и
химическата промишленост и др.
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Устройство и принцип на
работа
Pick-and-place роботите са мехатронни системи, управлявани от микроконтролери, които извършват детекция на даден обект, повдигат го
от изходното му местоположение и
го преместват на друга зададена локация. За целта те трябва да бъдат
предварително програмирани. В зависимост от приложението, роботът
може да е с цилиндрична координатна система и да се движи по хоризонтална, вертикална и ротационна ос
или със сферична координатна система и да извършва движение по две
ротационни и една линейна ос. Други
популярни конфигурации са шарнирните (съчленени) роботи, както и фиксираните SCARA роботи с рамена,
движещи се по три ротационни вертикални оси.

Детекцията на обекти се извършва посредством различни сензори, включително инфрачервени и пироелектрически датчици. Базовата
функция на захващане, повдигане и
поставяне на обекта се изпълнява
благодарение на шарнирните съединения (ставите) на робота. По подобие на човешките стави тези съединения свързват две неподвижни последователни секции от рамото на
робота. Движението им може да е
линейно или ротационно.
За да се добави шарнирно съединение към някой сегмент от роботизираното рамо, е необходимо да се
изчислят т. нар. степени на свобода
(степени на движение) за този конкретен елемент. Степента на свобода описва възможното линейно и
ротационно придвижване на сегмента, а степента на движение опреде-
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ля броя на осите, по които сегментът може да променя пространствената си позиция.
Най-простият механизъм за управление на един pick-and-place робот е
чрез контролиране на движението на
манипулатора му. Задвижването на
системата може да е хидравлично
или пневматично. Като много ефективни в практиката се оказват конфигурациите, задвижвани посредством електродвигатели. Управлението на работата на двигателите
позволява прецизна работа на робота и неговия манипулатор.

Приложения
Pick-and-place роботите се използват в широка гама приложения в зависимост от необходимата степен
на автоматизация и обектите, с
които се борави. Счита се, че системите от този тип имат четири
основни приложения в индустрията:
в линии за асемблиране, при опаковъчни операции, при избор на разнородни детайли или компоненти от контейнер и в автоматизираната визуална инспекция на продукцията.
Pick-and-place системите за асемблиране са предназначени за повдигане на даден компонент от транспортна линия и поставянето му
върху друг компонент. Обикновено
готовата сглобка се отвежда чрез
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друг конвейер към следващата работна станция. В опаковъчните приложения роботите изпълняват подобна функция, но вместо върху друг
компонент, те поставят изделието
върху (или във) опаковъчния контейнер. Тази дейност типично се извършва с висока скорост.
Pick-and-place роботите, оборудвани с модерни системи за машинно
зрение, могат да бъдат ефективно
използвани за комплексни приложения, свързани с вземане на подходящата част или детайл от контейнер и поставянето им на поточната линия за по-нататъшна обработка.
Важно приложение имат pick-andplace системите и във автоматизираната визуална инспекция на различни производствени приложения, при
която роботът осъществява мониторинг чрез платформа за машинно
зрение на преминаващите покрай
него обекти върху поточната линия,
открива и отстранява дефектните.
Освен за тези четири основни
групи дейности, pick-and-place роботи често се използват и при т. нар.
роботизирано обслужване на машини (machine tending), например на
металообработващи центри. В сферата на отбраната pick-and-place
роботите намират приложение в
повдигането на потенциално опасни

обекти (включително бомби) и тяхното последващо обезопасяване. Системи от този тип се срещат и в
медицината, където изпълняват с
голяма прецизност задачи в сложни
хирургични интервенции като подмяна на стави, ортопедични операции
и т. н.
Мащабът на индустриалното приложение обикновено определя и характера на необходимите pick-and-place
операции, както и типа на роботизираната система, която ще се използва за целта. Най-малките pickand-place конфигурации традиционно
намират приложение в работата с
малки по размер изделия, които трябва да бъдат премествани на къси
разстояния. Такива са например опаковането на шоколадови бонбони,
преносът на дребни детайли от един
конвейер на друг, поставянето на
електронни компоненти върху печатна платка, ориентирането на
дребни обекти в правилната посока
преди последващо допълнителна обработка и др.
Средни по размер pick-and-place
роботи се използват в боравенето
с по-едри обекти, които се преместват на по-големи дистанции, например в хранително-вкусовата промишленост, при транспортирането
на детайли от една металообработваща машина на друга, асемблирането на изделия и т. н.
Най-големите индустриални pickand-place роботи намират приложение в производството на едрогабаритни изделия, които са с големи
размери и тегло (от порядъка на 100
до 1000 кг). Такива са например автомобилните детайли и купета в
автомобилостроенето, които се
поставят на поточни линии, големи
стъклени или метални плоскости,
както и широка гама други едри и
тежки индустриални продукти.

Предимства
Сред основните предимства на
pick-and-place роботите са тяхната
скорост, прецизност и постоянство
при изпълнението на повторяеми
задачи. Някои модели могат да преместят до 200 обекта в минута, а
специализираните във визуалната
инспекция конфигурации могат да
идентифицират по около 100 преминаващи покрай тях обекта в секун-
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да. В допълнение, грешките в позиционирането на изделията се свеждат
до абсолютния минимум при правилно подбрана и конфигурирана pick-andplace система.
Постоянно високата точност на
работа на роботите от този тип
им позволява прецизно и напълно автоматизирано да изпълняват монтажни операции, качествен контрол,
фини опаковъчни задачи и др. В резултат от внедряването им значително се повишава скоростта, ефективността и производителността, елиминират се човешките грешки и
драстично се редуцират по брой и
времетраене производствените
прекъсвания. Така pick-and-place роботите гарантират бърза възвръщаемост на инвестицията и освобождават човешки ресурс за по-отговорни стратегически дейности.
Благодарение на своята висока
точност, голям обхват и прецизност
на манипулатора и фини сегменти на
рамената тези роботи могат да
изпълняват широк набор от сложни
и отговорни задачи във високопрецизни приложения.
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Водещо предимство на pick-andplace системите е и тяхната гъвкавост – те могат да бъдат лесно
програмирани да се адаптират към
множество промени във формата и
типа на обектите, с които боравят.
Гъвкавостта им се проявява и в буквален смисъл при тяхната работа,
която максимално наподобява плавността на човешките движения, но
се извършва с много по-голяма скорост, точност и повторяемост.
Всички движения на робота са строго регулирани, което спомага за постигане на един и същ резултат при
многократното изпълнение на дадено действие.
Постоянно високото качество на
работа на pick-and-place роботите
им помага трайно да повишат качеството на продукцията и да съкратят производствените цикли. Така
се подобрява устойчивостта на производството в дългосрочен план.
Не е за подценяване и пространствената ефективност, която роботизираните системи в сегмента
осигуряват. Те са целенасочено проектирани с компактна база, която

позволява максимално ефикасно оползотворяване на наличното място в
цеха. Програмирането им да се движат в стриктно ограничена работна зона спомага за допълнително
ограничаване на необходимото пространство за експлоатацията им.
Експертите посочват като водещо предимство на pick-and-place роботите и повишаването на безопасността за персонала, което правят
възможно. Заместването на служителите в трудоемки, повторяеми и
монотонни задачи значително намалява здравословните рискове за служителите, особено в приложения,
които налагат боравенето с по-едри
и тежки изделия. Възможността на
роботите да работят с постоянно
висока надеждност, без нужда от
почивки и болнични и независимо от
стреса и натоварването, позволява
многократно подобряване на производителността. В допълнение, разходите за трудова медицина на персонала и за дефектна продукция
вследствие на човешка грешка, значително намаляват.
Що се отнася до оперативните
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разходи, те допълнително се редуцират от по-малките разхищения на
ресурси и суровини и по ефективното оползотворяване на работните
часове. След бързото възвръщане на
първоначалната инвестиция, pick-andplace роботът веднага започва да
носи дългосрочна печалба на предприятието.
Не на последно място, основно
предимство на роботите за pick-andplace операции е възможността им
да работят с огромен асортимент
от изделия, независимо от техните
размери, форма, тегло, крехкост и т.
н. Единственото необходимо за прецизно изпълнение на задачата е избор на подходящия хващач за съответното приложение – щипка, вендуза, пръстовиден държач, магнит и
т. н.

Видове конфигурации
Pick-and-place роботите се предлагат в широк набор от конфигурации.
Изборът на решение за дадено приложение зависи изцяло от спецификите му и изискванията на производителя. Индустриалният робот може
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да бъде закупен като готово стандартно решение или да бъде конфигуриран на базата на функционални
модули според конкретната задача,
която ще изпълнява, обектите, с
които ще борави, наличното пространство и изискванията за скорост, точност и производителност.
Pick-and-place роботите позволяват
работа в изцяло автоматичен режим, без нужда от намесата на оператор.
Най-популярните модели са роботизираните рамена (ръце), които
могат да бъдат конфигурирани за
богат асортимент от продукти и
технологични линии. Стандартните
конструкции са 5-осни роботи за pickand-place операции спрямо хоризонталната равнина, но често се използват и 6-осни роботи за работа с
детайли, чието местоположение и
ориентация трябва да бъде промененяно по всички координати.
Широко приложение в индустрията намират и работещите в декартова координатна система (декартови) pick-and-place роботи, както
и делта роботите с паралелна ки-

нематика, предназначени за монтаж
над конвейерните линии за високоскоростни pick-and-place операции. На
пазара се предлага и специален сегмент високоскоростни pick-andplace системи, които са способни да
изпълнят над 150 работни цикъла в
минута.
Все по-популярни в промишленото
производство стават колаборативните pick-and-place роботи, които
позволяват безопасна работа в споделена работна зона с оператор, без
нужда от предпазни ограждения или
други защитни средства. По-традиция коботите са по-бавни, леки и
компактни, с по-малка товароносимост и това сравнително лимитира приложенията им до задачи без
повишени изисквания за скорост,
както и до такива, включващи работа с по-дребни и леки изделия в помалки партиди. Сред популярните
дейности, които се възлагат на роботи от този клас, е например вземането на бутилка от конвейер и
поставянето й в машина (пълначна,
етикетираща и др.)
Предвид компактните им разме-
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ри коботите са отлично решение за
производствени цехове, в които пространството е ограничено. В допълнение, колаборативният pick-andplace робот може лесно да бъде преместван от една линия в друга, тъй
като работата му не изисква предпазни заграждения и други фиксирани средства за сигурност. Това осигурява висока гъвкавост и възможност за автоматизиране практически на всяка ръчна операция.
Обикновено коботите са с клас на
защита IP-54, който ги прави подходящи за голяма част от стандартните индустриални приложения. Използването им в силно агресивни (например корозивни) среди обаче налага допълнителна защита.
Въвеждането в експлоатация на
pick-and-place роботите, независимо
от избраната конфигурация, изисква
опитни специалисти в сферата на
индустриалната автоматизация –
програмисти, CAD проектанти и
машинни инженери.

съединения и сегменти/рамена; хващач; задвижвания; сензори и контролер. Задвижването може да е със
серводвигатели, стъпкови мотори,
пневматични или хидравлични цилиндри. Сензорите се грижат за осигуряване на плавната и безопасна работа на робота. Те могат да са сензори за допир, инфрачервени датчици и др. Контролерът се използва за
управление на задвижванията на база
данните от сензорите. Така се постига управление на движението на
всеки сегмент и шарнирно съединение, както и на хващача.
Една индустриална pick-and-place
система обикновено включва робот,
блок за управление с бутони или сензорен екран, предпазни бариери или
прегради, както и конвейер. Блокът
за управление позволява свързване с
останалото оборудване в производствената линия, включително с конвейерната лента, както и отдалечен
мониторинг и настройка.

Системни елементи

Високоскоростни pick-andplace роботи

Конфигурацията на pick-and-place
роботите традиционно включва
тялото на робота (с кинематика в
цилиндрични, сферични или декартови координати), неговите шарнирни

Високоскоростните pick-and-place
роботи са предназначени за приложения, в които бързината на изпълнение на операциите е ключов приоритет. В такива дейности рисковете
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за здравето на служителите от ергономичен характер са твърде високи поради необходимост от извършване на повторяеми движения в
продължителни периоди от време.
Ето защо pick-and-place роботите се
налагат като най-подходящо решение предвид изискванията за висока
скорост и ефективност.
Обикновено роботът се монтира
на стойка, която му позволява да
достига всички зони на работния си
периметър. Обектите, които подлежат на високоскоростни pick-andplace операции, навлизат в работната зона на робота, само след като
система за машинно зрение е потвърдила правилната им ориентация
и местоположение. В допълнение,
обектите преминават проверка и за
размери, форма и други заложени от
производителя показатели.
Високоскоростните pick-and-place
роботи се използват в комбинация с
високоскоростни транспортни линии, като в резултат могат да осигурят изключително голяма производителност за единица време и да
обработят до 200 обекта в минута.
Системите за автоматизирана визуална инспекция могат да са 2D- или
3D-базирани в зависимост от изискванията на приложението и да инспектират по около 100 преминаващи покрай камерата/сензора обекта
в секунда. Сензорите и другите елементи на системата за машинно
зрение също са предназначени за
фиксиран монтаж и позволяват
гъвкавост при подбора на позиция за
инсталация, както и висока прецизност.
Освен ефективността и производителността, високоскоростните
pick-and-place роботи значително
повишават и безопасността на приложението. Прецизността при позициониране, независимо от високата
скорост, може да достигне до минимално отклонение от желаната позиция. Самият робот е в интерфейсна връзка с персонален компютър
или програмируем логически контролер.
Приложенията на високоскоростните роботи включват бързи монтажни операции в линии за асемблиране, визуална инспекция и качествен
контрол, високоскоростни опаковъчни или сортировъчни операции.
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Струговане
и фрезоване на
миниатюрни
детайли
И

зработването на миниатюрни детайли чрез механична обработка не е нова производствена практика, но през последните няколко години се наблюдава тенденция към непрекъсната миниатюризация в редица индустрии, включително аерокосмическата и автомобилната промишленост, медицината и електрониката. Ето защо приложенията на
технологията в съществуващите
цехове непрекъснато нарастват.
При обработката на миниатюрни
детайли критично значение за качеството на готовото изделие имат
както машината, така и режещите
инструменти. За да се обработи
детайл с външен диаметър (OD) от
порядъка например на 0,099 мм, е препоръчително да се планират внимателно всички етапи на процеса, тъй
като съществуват доста практически предизвикателства. Най-малката промяна в параметрите на обработка, причинена от характеристиките на материала или режещия инструмент, топлинните промени в
машината или вибрациите, може да
окаже пряко негативно влияние върху
крайния резултат.

Особености на
технологията
Има много различни определения
за микрообработка. За някои предприятия микрообработка чрез струговане означава, че външните диаметри (OD) са по-малки от 0,1 мм,
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вътрешните диаметри (ID) са помалки от 0,2 мм, а режещият ръб е
от порядъка на 0,5 мм. В допълнение,
тези операции изискват изключително малка дълбочина на рязане (по-малка от 0,1 мм), малка скорост на подаване (около 0,05 милиметра в минута) и малки сили на рязане. Очакваният резултат е високо качество на
повърхнините.
За да се постигне точността,
необходима за ефективна микрообработка, конструкцията на шпиндела на машината е изключително
важна. Високоскоростните вретена
на повечето нови машини са с маслено охлаждане и предлагат високи
темпове на ускорение и забавяне,
като в същото време появата на

вибрации е сведена до минимум.
За събиране на произведените
малки детайли някои производители на металообработващи машини
предлагат безконтактни устройства за повдигане с помощта на
въздух, с който същевременно отделят и стружките от обработените компоненти. Обикновено са налични и системи за охлаждане с високо налягане, които почистват
стружките от детайла и стабилизират температурата по време на
работа както на режещия инструмент, така и на обработваната
заготовка. Специални колектори са
предназначени да филтрират мъглата от флуид за рязане в работната
зона.
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Режещи инструменти
По принцип инструментите за
микроструговъчни операции изискват изключителна острота, добри
свойства на плъзгане, изключително
високо качество на повърхността,
висока точност при превключване,
висока точност на режещия ръб и
стабилна повърхност за закрепване.
Счупването при инструментите е
по-рисково при микрообработката
отколкото при конвенционалното
струговане, тъй като всяко незначително изместване може да причини
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повреда на инструмента.
Ключови за процеса фактори са
затягането на вложката, основата,
микрогеометрията (размер на фаската или радиуса на ръба) и покритието. Поради изключително ниските
скорости на подаване, остри режещи ръбове на вложката с радиус от
1,44 микрона и ъгъл от 80 градуса
например осигуряват ниски сили на
рязане, добра финишна повърхност и
висока точност на размерите. И
обратно, режещи ръбoве с радиус 50
микрона се препоръчват за груба

обработка или рязане с прекъсване.
Крайният резултат зависи и от
стабилността на системата като
цяло. Когато една вложка се закрепва, трябва да се внимава това да се
направи с възможно най-висока стабилност и прецизност. Освен това,
когато се работи с много малки диаметри на детайлите, точността
при съотношението „инструментцентър-височина“ е изключително
важна. В идеалния случай настройката трябва да бъде такава, че операторът да не се налага да регулира
височината на центъра при индексиране на вложката. За тази цел някои
вложки за микрофинишни операции са
произведени с толеранс на височината в центъра от ± 0,0025 мм, за да
може точността при индексиране да
бъде гарантирана.
Острият режещ ръб подобрява
качеството на обработката чрез
минимизиране на тенденциите към
вибрации. За осигуряване на остър
режещ ръб идеалната повърхност е
тази без покритие, но много от
материалите, които трябва да
бъдат обработени, изискват вложки
с покритие. В допълнение, вложките
без покритие обикновено произвеждат по-ниски сили на рязане в сравне-
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ние с тези с покритие. В случай на
работа с режещи инструменти с
покрития повърхностната обработка и самите покрития влияят значително на микрогеометрията, особено при инструменти с малък диаметър.
В резултат на това все повече
компании разработват инструментални системи с µ-финишни вложки.
Всеки режещ ръб се проверява с увеличение 200x като допълнителна
мярка за контрол на качеството.
Това внимание към детайла гарантира, че след като инструментът е
настроен, няма да са необходими
допълнителни настройки по височината при подмяна на износена вложка.
Микрозърнестите карбиди и специално проектираните геометрии са
добре пригодени за обработка на
обикновени стомани, неръждаема
стомана и месинг. Новите типове
покрития (разработени специално за
приложения в областта на микроструговането, оформянето и рязането) обикновено издържат на износване и натрупване на материал върху
режещите ръбове.
За операции с вътрешно профилиране (с диаметър 0,228 мм) може да
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се използва система за струговане
със скорост на рязане 12 м в минута
и скорост на подаване 0,003 милиметра на оборот. Подложката, покритието и подготовката на ръбовете на режещия инструмент увеличават експлоатационния му живот. Някои модели, достъпни на пазара, демонстрират до 60% по-дълъг
жизнен цикъл на инструмента в сравнение с други при струговане на кобалтов хром при 1000 N/кв. мм. Високото качество позволява на инструмента да обработва диаметри от
0,203 мм до 6,8 мм в труднообработваеми материали, като същевременно увеличава възвръщаемостта
на инвестицията. В допълнение към
острите, чисти ръбове без стружки, поддържането на правилната скорост на подаване спомага да се елиминират проблемите с премахването на стружките.

Микрофрезоване
Микрофрезоването може да бъде
съпътстващ процес към микроструговането. Микрофрезоването е традиционна практика на европейския
пазар, но през последните години
бързо се популяризира и в САЩ. За
цеховете и предприятията, които

вече имат съществуващи производства на миниатюрни детайли, микрофрезоването е технология с потенциал да им осигури конкурентно
предимство в сравнение с компаниите с малък или никакъв опит в производството на такива изделия.
Технологичната екипировка за
микрофрезоване е различна от тази
при конвенционалното фрезоване и
често излиза извън границите на
традиционното фрезово оборудване.
Геометрията на машината играе
важна роля за цялостната й работа.
Тя определя твърдостта, точността, термичната стабилност, амортизиращите свойства, работния
обем и трудността на използване
от оператора. Двата най-популярни
вертикални типа геометрия при
машините са конструкциите тип
„мост“ и тип „C-рамка“, като всеки
предлага различни плюсове и минуси.
Типична за конструкциите от тип
„C-рамка“ е по-добрата стабилност
при микрообработка, а тя директно
влияе на точността. При тези конструкции единствената движеща се
ос е шпинделът (или Z-оста), което
предполага по-добра динамична стабилност и здравина.
При C-рамките стабилността

ноември 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2019

55

машини
намалява с увеличаването на дължината на преместване по оста Z. Идеалната конструкция на C-рамката е
тази, която има подходящ баланс на този параметър.
При мостовите конструкции осите Y и Z са окачени над
масата на оста X. Следователно мостът носи по-голямо
тегло, предлагайки по-малко динамична стабилност за
микрофрезоване. Повечето мостови конструкции са поподходящи за високоскоростна обработка на средни и
по-големи детайли, при които обикновено се изисква
максимално движение по оста Z.
Един от най-критичните фактори при обработката
чрез фрезоване на малки, деликатни и прецизни детайли
е вибрацията. Подобно на динамичната стабилност,
ефективното демпфериране е ключово условие за успех.
Гасенето на вибрациите е процес, който трябва да бъде
стриктно контролиран по време на микрофрезоване.
Машините с повишени възможности за демпфериране
поемат по-голяма част от вибрациите, генерирани при
рязане.
Рамките на много машини са конструирани чрез заварки от чугун или стомана. За съжаление тези конструкционни материали не са подходящи за микрофрезоване с оглед на способностите за поглъщане на вибрации.
Най-подходящият материал за машинна рамка при такива операции е полимерният бетон. Той често осигурява
до десет пъти по-висока абсорбция на вибрации от чугуна. Полимерният бетон гарантира и по-добра динамична
и статична твърдост от чугуна и има значително подобри свойства на термична стабилност, които са от
решаващо значение за постигане на точност при малки
детайли.

Направляващата система при обработващите машини включва носещи компоненти, които поддържат шпиндела и масата, и направляват тяхното движение. Съществуват две първични направляващи системи: каретки
(понякога наричани хидродинамични пътища) и линейни
направляващи. Каретките се използват при най-голям
процент машини и често се срещат в големите центрове за обработка на метали чрез отстраняване на
материал. Линейните системи за направляване са традиционен избор при машините за фрезоване. Те предлагат ниско статично и динамично триене и са много подходящи за високоточно, многоосово и комплексно движение.

Задвижване и управление на движението
Колко малки детайли може да обработва един цех и
колко успешно го прави зависи от технологията на задвижване, вградена в оборудването за микрообработка.
На пазара се срещат няколко вида системи за задвижване и управление на движението. Технологията с лагерувани винтови валове все още е най-популярна при механизмите на задвижване по осите на повечето машини.
Лагеруваните винтове се задвижват от сервомотори. Тази комбинирана технология е подходяща за фрезови
машини. В практиката тя се доказва като по-ефективно решение в сравнение с линейните двигатели например. От ключово значение е синергията между задвижването и сервомоторите, които работят в синхрон, за да
гарантират прецизно и точно движение и да осигурят
триизмерни характеристики на детайли с миниатюрни
размери. Устройства за обратна връзка, като стъклени
разграфени скали и енкодери, се интегрират в машината, за да се следи положението на осите, обработващите инструменти и другите подвижни елементи.
Много производители на металообработващи машини използват само ротационни енкодери, за да определят действителното положение на осите. Ротационните енкодери обаче изчисляват само изминатото разстояние или скоростта на движение и не отчитат мъртвия
ход, износването или термичните промени на лагерувания винт. Всяка от тези геометрични промени на лагерувания винт може да доведе до грешки в реалното
положение. За да се противодейства на геометричните
промени и да се осигури отчитане на най-точното положение на оста, стъклените скали се поставят в близост
до направляващите. Така те осигуряват допълнителна
обратна връзка към управлението на машината.
Стъклените скали се предлагат в различни диапазони
на точност, но повечето прецизни машини от висок клас
обикновено използват скали със стъпка от 0,5 микрона
във връзка с ротационния енкодер. Тъй като повечето
приложения в сферата на микрофрезоването са прецизни, те изискват максимално точно движение на осите и
инструментите. 0,5-микроновите стъклени скали обикновено не са достатъчно ефективни при производството на малки, свръхточни детайли. В този случай на разположение са стъклени скали със стъпка 0,1 микрона,
които позволяват точно производство дори на най-фините детайли.

Шпиндели за микрообработка
Технологиите при шпинделите изминаха дълъг път през
последните години. На пазара днес се предлагат много
различни видове шпиндели: задвижвани със зъбно колело,
задвижвани с ремък, моторизирани, въздушно задвижвани
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кции в сравнение с конвенционалните модели. Интерфейсът трябва да
бъде логически издържан и лесен за
използване, но същевременно достатъчно гъвкав, за да се справи дори
с най-сложните схеми за обработка,
генерирани от съвременните CAD/
CAM системи.
Тъй като схемите за обработка с
машини и инструменти за микрофрезоване могат да бъдат сложни и да
съдържат хиляди блокове информация, важно е управлението да разполага с възможности за връзка с няколко типа носители за съхранение
заедно с Ethernet вход. Управлението
на движението на инструмента и
обратната връзка са от решаващо
значение при прецизните приложения
за фрезоване. ЦПУ платформата
трябва да може бързо да обработва
сложни данни с висока плътност и
да управлява движението по осите
по максимално точен начин.
и хидростатични. Най-често срещаните шпиндели с висока скорост на
въртене са моторизираните шпиндели. Вече се произвеждат моторизирани шпиндели с изключително високи
мощности от порядъка на 160 хил.
об./мин. Въпреки че те намират все
повече приложения, най-популярни остават високоскоростните шпиндели
с обороти до 50 хил.
При микрофрезоването размерът
на инструмента е зависим от приложението. Обикновено инструмент
с диаметър 6 мм се счита за голям,
а инструмент с диаметър 0,3 мм –
за малък. В този диапазон шпиндел с
мощност 50 K об./мин. би осигурил
адекватно решение.
Моторизираните шпиндели се
предлагат в две основни разновидности: с отворен или със затворен
контур. Шпинделът със затворен
контур обикновено се нарича векторно вретено. Шпинделите с отворен
контур типично се използват, когато силите на рязане са относително малки, като например при микрофрезоване. Те са и по-евтини, но срещат множество предизвикателства. Шпинделите с отворен контур
нямат обратна връзка с енкодера.
Следователно операции като твърдо
резбонарязване и функции като ориентация на шпиндела не се поддържат. Освен това съотношението
между минимална и максимална скорост на шпиндела е ограничено. Например шпинделът с отворен контур до 40 K об./мин. може да има
минимални обороти от едва 2K.
Шпиндел с по-малко от 2K об./мин.
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не може да развие достатъчен въртящ момент за рязане.
Идеалният шпиндел за микрофрезоване е този със затворен контур
или векторно-управляваният шпиндел. Този сегмент предлага голям
обхват при оборотите, пълен
въртящ момент при ниски скорости,
възможности за твърдо резбонарязване и функции за ориентация на
шпиндела. Добре проектиран шпиндел с векторно управление на машина за микрофрезоване може да предложи най-голяма гъвкавост в комбинация с възможности за обработка
дори на най-трудните за рязане материали.

ЦПУ технология
Технологиите за цифрово програмно управление са друга област при
обработващите машини и центри,
която бележи значителен напредък
през последните години. Благодарение на усъвършенстваните хардуерни и софтуерни решения, днес управленията на машините са бързи и
мощни. Има редица важни аспекти по
отношение на ЦПУ, които е препоръчително да бъдат взети предвид при
микрообработка – интерфейсът за
управление, възможностите за контрол на движението и обратна
връзка, скоростта на обработка и
поддръжката. Интерфейсът за управление е важен, тъй като високотехнологичните обработващи машини изискват управления от ново
поколение. Ето защо повечето високотехнологични контролери са снабдени с множество допълнителни фун-

Измервателни средства
Работата с малки детайли и инструменти за микрообработка изисква измервания както по дължина,
така и по диаметър. Тази информация се връща обратно към управлението, за да се елиминират изместванията по траекторията на инструмента.
При миниатюрните детайли и
инструменти е почти невъзможно
да се правят ръчни механични измервания. Ето защо много машини за
микроструговане и микрофрезоване
използват лазерни измервателни устройства, за да изчисляват автоматично както дължината, така и диаметъра на инструмента и детайла. С адекватна лазерна система
инструментите с размер до 40 микрона могат да бъдат измервани по
надежден и лесен начин.
Миниатюрните детайли и фиксатори също могат да бъдат предизвикателство при измерване и настройка. Използването на сензорна
сонда може да улесни настройките
на микрофрезите. Функции за автоматично центриране, зануляване на
позицията на детайлите и тяхното
подравняване могат да бъдат използвани за бързо постигане на нужната позиция и ориентация. Освен
това, различни допълнителни измервания на параметрите на детайлите могат да бъдат извършвани и с
помощта подпрограмните функции
на модерните сензорни сонди, които
обикновено се намират в управлението на самото устройство.
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Екструдерни
технологии новости
П

роизводството на пластмасови изделия се развива с динамични
темпове в контекста на дигитализацията и в предприятията от сектора се налагат изисквания за все покомплексни, ефективни, интелигентни и висококачествени технологични решения. Тази тенденция обхваща
и екструдирането на термопластични полимери, при което се наблюдава непрекъсната оптимизация на оборудването, материалите, процесите
и техниките. В ролята си на утвърден и широко прилаган производствен метод, екструдирането е
поле за внедряване на множество
иновативни разработки, подобряващи процеса на разтопяване на изходния полимерен материал и екструдирането на пластичната маса с цел
формоването й в изделие с обемен
или плосък профил. Традиционно чрез
екструдиране се произвеждат
тръби, плочи, фолиа, тънкослойни
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покрития за различни повърхности,
както и кабелна изолация.

Технологично развитие в
сегмента
Съвременните машини за екструдиране на термопластични полимери позволяват прецизно и високоо-

бемно производство на пластмасови изделия. Водещ фокус от страна
на производителите е подобряването на енергийната ефективност на
оборудването. Агенциите за маркетингови проучвания докладват за
устойчив ръст на глобалния пазар на
машини в сегмента в комбинация с
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непрекъснато нарастващо търсене
на пластмасови изделия за различни
цели в световен мащаб. Все повече
екструдирани продукти намират
приложение в автомобилния сектор,
опаковъчната индустрия, електрониката, различни потребителски стоки и др. Предимство на екструдерните технологии е, че служат за
производството на широк асортимент от опаковъчни решения, включително за крехки, комплексни и специфични изделия, например хранителни продукти, електронни компоненти, мобилни телефони и т. н.
Сред новостите при оборудването са двушнековите екструдери и
моделите с подобрен дизайн на предавателните механизми, при които
се постигат високи икономии на
енергия.
Важна тенденция в сектора е
отговорното използване на пластмасите и оползотворяване на отпадъците, което стимулира производителите да предлагат цялостни
производствени линии с опции за
рециклиране на отпадъчния материал. Оптимизацията на изходните
суровини продължава да е фокус на
технологичното развитие. Все помалко екструдерни линии обработ-
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ват сурови материали поради високите разходи и екологичните съображения. Възможностите за повторна
употреба на рециклирана пластмаса
водят до ръст при системите за
пречистване на полимерните сплави
от примеси и замърсители.
По данни на Allied Market Research,
глобалният пазар на екструдерни
машини е надминал 6 млн. щатски
долара през 2017 г. и се очаква достигне 8,2 млн. долара през 2025 г.
По отношение на вида машини,
делът на едношнековите екструдери е представлявал около две пети
от общите продажби за 2017 г.,
като в сегмента се очаква устойчив
ръст до края на прогнозния период.
Най-високи печалби през 2017 г. са
реализирали производителите на
двушнекови екструдерни машини –
приблизително две трети от общите приходи, като експертите очакват стабилен растеж и в този сектор до края на 2025 г.

Екструдерни технологии
и Industry 4.0
Екструдирането на термопластични полимери е сред промишлените приложения, които качествено се
трансформират в хода на повсемес-
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тна дигитализация на индустрията.
Множеството възможности за събиране и анализ на данни от процесите се превръщат в двигател за внедряването на технологии като Big
Data и IoT в оборудването. Свързването на всяко устройство и система в комуникационна мрежа с останалите елементи на производственото оборудване позволява генериране на големи информационни масиви,
на чиято база да се изготвят доклади в реално време за статуса, ефективността и производителността
на технологичните линии за екструдиране. Данните от измерванията
на различни параметри като температура и налягане се събират, съхраняват, изпращат и обработват с цел
адаптиране и оптимизиране на производствените цикли спрямо зададените цели.
Интересни приложения намират
Industry 4.0 технологиите например
при ситата за разтопен полимер,
които са част от системите за
филтриране във формоващите глави
на екструдерите. Модерните системи за смяна на ситата, предназначени за отстраняване на замърсители
и подпомагане на разделянето на
полимерната смес, разполагат с ин-
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телигентни функции, които позволяват автоматизиране и визуализиране на процеса. С нарастващото рециклиране на отпадъчната пластмаса нововъведенията при филтриращите и другите спомагателни системи непрекъснато се увеличават.
Свързаните и интелигентни решения позволяват по-висока гъвкавост, бързина и производителност,
повишена енергийна и ресурсна ефективност на екструдерното оборудване. Разработването на „зелени“
технологии в областта е в синхрон
с глобалния стремеж към повишаване на екологичната пригодност и
намаляване на въглеродния отпечатък на полимерната индустрия.
Иновации се разработват не само по
отношение на отделни елементи на
оборудването, но и по посока оптимизиране на самия принцип и техники за обработка на термопластични
полимери.

Новости в
производствения метод
От структурна гледна точна ключови за подобряване на ефективността на процеса се явяват подобренията в дизайна на корпусите и шнековите устройства на шнековите
екструдери. Това са двата основни
компонента на системата, които
играят важна роля за компресирането, загряването, пластифицирането
и хомогенизирането на полимерния
материал преди подаването му към
формоващата глава. Макар шнековите екструдери да са най-популярни в
практиката, сравнително дългият и
енергоемък процес на разтопяване и
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транспортиране, обемната конструкция на системата и зависимостта от характеристиките на изходния материал подлежат на оптимизация. Някои производители залагат
на безшнекови системи за пластифициране, базирани на принципите на
вибрационната обработка, удължаването на материала и реологията (която изучава зависимостта между
приложените напрежения и последващите деформации в някои пластични твърди материали като стъклото и пластмасата, които се разглеждат като флуиди на база тяхната
еластичност и хидродинамика). Експериментира се и с други традиционни конструкции като буталните
и дисковите екструдери.
В практиката се появяват високотехнологични разработки като
три- и четиришнекови екструдери,
както и модели с планетарни шнекови устройства, които осигуряват
редица предимства пред конвенционалните решения. Сред тях са повишената гъвкавост, по-малкото отношение между дължината и външния
диаметър (L/D) на шнека, по-голямата площ на зацепване на винта, повисоката производителност и ефективност и подобрените възможности за хомогенизиране.
На пазара се предлагат и т. нар.
мултиротационни екструдерни системи с по-голяма площ и подобрен
капацитет за обезгазяване, които са
способни директно да обработват
люспи от рециклирани PET бутилки и
да ги екструдират във филм или плочи без предварително сушене или
пелетизиране. Такива конструкции

значително намаляват енергийната
консумация на системата.
Популярни стават и технологии
като вибрационното екструдиране с
помощта на вибрационно силово
поле, което ускорява разпадането на
молекулните вериги. Поради намаления вискозитет и налягане на стопилката, т. нар. ефект на Барус (подуването на екструдата – често
срещано явление при обработката на
полимери, свързано с увеличаване на
площта на напречното сечение на
струята, изтласкана от дюзата, в
сравнение с площта на отвора на
дюзата, наричано още еластично
възстановяване на стопилката) намалява, което води до подобрени
механични свойства на крайния продукт.
Стабилният и равномерен пренос
на топлина, който зависи пряко от
структурата и дизайна на корпуса
на екструдера, е важен елемент от
процеса на екструдиране. Разработват се нови модели със спирално или
аксиално набраздяване на повърхността на корпуса, подобряващ пропускателната й способност по отношение на топлината. Конструкцията
включва и преграден (бариерен) винт,
проектиран специално според дизайна на секцията за разтопяване и пластифициране.
Интересните разработки в областта през последните години включват едношнекови екструдери с ротационни цилиндри, при които се
експериментира с различни форми и
текстури на вътрешността на корпуса и секцията за стопяване и как
те влияят върху ефективността на
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екструдиране. При тях спираловидното набраздяване отново се оказва
най-ефективно, а въртящият се цилиндър за смесване допълнително
оптимизира разпределението на
топлината и налягането, подобрява
потока на полимерната смес и енергийната ефективност.
Въртящият се корпус на шнека с
непрекъснато спирално набраздяване, оборудван със самостоятелно
задвижване, спомага за намаляване на
кривата и вибрациите по време на
процеса на въртене, като по този
начин води до по-добра ефективност
на нагряване. Високата стабилност
на конструкцията осигурява и подълъг жизнен цикъл на целия екструдерен механизъм. Комбинацията от
ротационен корпус и шнек има потенциал да изпълнява ролята на отделен блок за пластифициране при
екструдиране и инжекционно формоване, като така позволява по-компактен корпус на машината и по-ефикасно оползотворяване на суровините.

Иновации при
оборудването
Предизвикателство за производителите е и повишаването на производителността на екструдерните
системи. Един високопроизводителен
екструдер традиционно е с честота
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на въртене от порядъка на 500 об./
мин. и производителност около 250
кг/ч. Подобряване на тези показатели обаче трудно може да бъде постигнато само чрез повишаване на скоростта на въртене, тъй като това ще
съкрати времето на престой на материала в отделните секции на екструдера и ще доведе до лошо смесване и пластифициране. В резултат
могат да се влошат свойствата на
материала при рязкото покачване на
температурата в етапа на смилане.
Това не само ще компрометира пространствената стабилност на готовите изделия, но може да повреди и
ключови системни компоненти като
самия корпус, шнековото устройство, редуктора и лагерите.
Ето защо високоскоростните и
високопроизводителните екструдери се проектират с особено внимание към качеството и издръжливостта на компонентите. При тях са
необходими и система за прецизно
управление на процеса, както и предавателен механизъм с висок
въртящ момент.
Проучванията в областта показват, че при една и съща скорост на
въртене на шнека един високоскоростен екструдер трябва да има подълга секция за разтопяване и по-голямо съотношение между обща
дължина и външен диаметър на корпуса в сравнение с традиционните
системи. Това означава увеличаване
на дължината на корпуса с около една
трета. Така високоскоростните системи имат и по-дълги зони за захранване с изходен материал от бункера (под формата на гранули, ленти
или прах и различни добавки като
оцветители и UV инхибитори), както и по-дълги участъци за компресиране и дозиране. Някои производители посочват като оптимален диаметър на шнека 75 мм. На пазара се

предлагат 60-милиметрови (D) модели с производителност 1000/800 кг/
ч. при екструдирането съответно
на полиетилен и полипропилен.
Водеща тенденция на развитие по
отношение на оборудването за екструдиране е производството на
специализирани машини за специфични материали или продукти като
аналог на универсалните решения. Те
изискват подобрени характеристики, например устойчивост на високи
температури, корозия и износване, в
зависимост от вида на обработвания материал.
Сред нестандартните продукти,
произвеждани чрез специализирани
екструдерни системи, е кабелната
изолация от омрежен F40 етилентетрафлуоретилен XETFE. Кабели с
такъв изолационен слой се използват
масово в космическата и отбранителната индустрия. Спецификите на
материала изискват адекватно пластифициране при изключително
кратък престой на материала в цилиндъра с цел осигуряване на гладко
екструдиране.
Друг пример са т. нар. WPC панели, пръти и профили (от дървено-пластмасов композит), които се използват за направата на подови и
външни настилки, облицовки, парапети и огради, мебели, врати, прозорци, опаковъчни кутии и др. На базата на двушнекови екструдери с непрекъснато смесване се проектират
смесителни линии за WPC, при които е елиминиран етапът на предварително сушене. Влагата от материала се изпарява под въздействие на
високите температури във фазата
на смилане, като така се осигурява
равномерно подаване и високо
съдържание на дървесина в композита от порядъка на 75%.
Много нови възможности за производствения сектор създават и функ-
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машини
ционалните вариации на технологията коекструдиране. Достъпни са системи за коекструдиране на гъвкави и
твърди материали, на пяна, на отпадъчни материали, както и за двукомпонентна коекструзия. Развитието при полимерните опаковъчни филми повишава търсенето на специализирани машини за коекструдиране на
многослойни (до 9 слоя) филми с множество екструдери. От ключово значение е дизайнът на матриците за
формоване на крайния продукт. Разработките в областта са фокусирани върху проектирането на по-ефективни матрици и формоващи глави
за многослоен филм с помощта на найсъвременния CAD/CAE софтуер.

Решения за прецизно
екструдиране
Приложение с нарастващо значение за ръста на глобалния пазар на
екструдерни технологии е прецизното екструдиране. Чрез този метод
се произвеждат високоточни изделия
и компоненти за високотехнологични продукти. В допълнение, подобрената прецизност на процеса намалява загубите на материал и пести
ресурси и разходи.
С цел повишаване точността на
процеса се използват усъвършенствани системи за управление на
машините с възможности за събиране и обработка на данни за критични процесни параметри като температурата, налягането и скоростта.
Системата осъществява и непрекъснат мониторинг онлайн, като незабавно реагира дори на най-малките
отклонения, проблеми и неизправности. Други иновации в областта са
електромагнитните нагревателни
системи, които осигуряват прецизно разпределение на топлината и
увеличават надеждността и енергийната ефективност на процеса,

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

като същевременно намаляват нуждата от поддръжка.
На пазара се предлагат системи с
високопрецизни матрици и формоващи глави, способни да произведат
чрез екструдиране тръби, по-тънки
от човешки косъм, използвани например в минимално инвазивни артроскопски хирургични процедури.
Сред технологиите, появили се
през последните две десетилетия,
които продължават да набират популярност, е екструдирането с помощта на газ. При него се намалява
сцеплението между стопилката и
матрицата за екструдиране, като се
ограничава падът на налягането и по
този начин се предпазват готовите
изделия от вътрешен стрес и изкривяване. Освен че подобрява качеството, технологията спомага и за намаляване на консумацията на енергия и
предлага платформа за автоматичен прецизен контрол на процеса на
екструдиране. Методът притежава
огромен потенциал за производството на високотехнологични изделия
като оптични влакна, медицински
диализни тръби, изкуствени кръвоносни съдове и др.

Мониторинг и управление
Чрез оптимизиране работата на
нагревателните, охлаждащите, задвижващите системи и матриците,
съвременните блокове за управление
на процеса по екструдиране подобряват ефективността, консумацията
на енергия и прецизността. Това е
възможно благодарение на подобренията при софтуера и хардуера за
управление.
Все повече производители на оборудване за екструдиране предлагат
модерни машини с възможности за
онлайн мониторинг на ключови параметри като налягането и температурата, скоростта на въртене на
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шнека и др. Чрез усъвършенствани
микроконтролери в системи със затворен контур на управление се поддържат устойчивостта и прецизността на производствения процес.
С помощта на иновациите при
информационните и комуникационните технологии все повече екструдерни машини разполагат и с възможности за отдалечено управление. Линиите за екструдиране стават все
по-интегрирани, свързани и интелигентни. Управлението на процесните параметри, количествата и дори
поръчките е възможно директно през
ERP системата за ресурсно планиране.
В резултат на все по-широкия
асортимент от технологични полимери, които се разработват и произвеждат, са възможни и по-голяма
свобода и разнообразие при свойствата и характеристиките на готовите изделия. Това води до бурно
технологично развитие и при технологиите за екструдиране, като се
експериментира непрекъснато с
нови конструкции и компоненти, геометрии, процесни параметри и т. н.
В сегмента навлизат и технологии
като цифровото моделиране и симулация, машинното обучение и изкуствения интелект.
Посредством данни за физични
параметри, като скорост на потока, налягане, сила и честота на смилане, вискозитет, температура и
др., могат да се изчислят различни
променливи на полимерните стопилки при отделните модели оборудване. Така е възможно да се намери
оптималната формула на полимерния
материал за всяка конструкция, както и най-подходящата машинна конфигурация по отношение на структурния дизайн (на корпуса, шнека,
матриците и т н.) и работните
параметри.
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Енергийна
ефективност
на хидравлични
задвижвания
В

днешни дни изразът енергийна ефективност обикновено се
свързва с екологосъобразни или „зелени“ технологии, особено що се отнася до природните ресурси. Концепцията за ефективност включва
възползването от различни източници на енергия и същевременно ограничаване на отпадъците, свързани с
процесите, които използват или преобразуват тази енергия.
Когато става дума за ефективност на хидравлични системи, трябва да се имат предвид няколко фактора като например изискванията
на машините и хидравличната мощност на двигателите и помпите.
Най-общо казано, хидравликата не е
изключително ефективна технология, тъй като в процеса на преобразуване на мощността се губи значително количество енергия. Въпреки
това, все пак е възможно хидравличната ефективност да бъде дефинирана, тъй като тя е резултат от
напредъка, постигнат в проучването
на различни материали и конструкции, позволяващи производството на
нови системи с все по-добри енергоефективни характеристики.

Категории на
ефективност
Има няколко различни категории
на ефективност, които трябва да се
вземат предвид при обсъждането на
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хидравлични помпи и двигатели –
обемна ефективност, хидравлична
ефективност, механична ефективност и обща ефективност.
Обемната ефективност се определя като действителният дебит,
произведен от помпа при определено налягане, бъде разделен на теоретичния. Теоретичният дебит се използва за определяне на състоянието на дадена хидравлична помпа по
отношение на вътрешни течове,
дължащи се или на конструкцията,
или на износване и/или повреда.
Въпреки че механичната и хидравличната ефективност понякога се групират в една категория (хидромеханична ефективност), механичното
триене включва загуби на енергия,
които възникват при механичните
уплътнения, носещата рамка и салника, докато хидравличната ефективност отчита фактори като
триенето на флуида и други загуби,
които възникват в рамките на спиралния кожух (дифузьор) и работните колела. Загубите на налягане и
загубите от триене сред тези различни компоненти могат да повлияят негативно на хидромеханичната
или механичната/хидравличната
ефективност на системата.
Общата ефективност на двигателя или помпата е произведението,
а не средната стойност, на обемната, хидравличната и механичната й
ефективност. Най-просто казано,
общата ефективност определя кол-

ко добре машината може да си
свърши работата по преобразуване
на енергия от една форма в друга.
Този процес на преобразуване е
практически невъзможен за изпълнение, без да възникнат някакви загуби
на енергия (или топлина) в хода му.
Например хидравличните машини
преобразуват електрическата енергия в механична. След това механичната енергия трябва да се преобразува в хидравлична, която накрая се
преобразува обратно в механична.
Всяка стъпка от този процес води
до частични загуби, които се измерват и изчисляват като процент от
гледна точка на ефективността на
системата. С други думи, може да се
произведе определено количество
използваема хидравлична енергия, но
в процеса частица, пропорционална
на ефективността на машината, ще
бъде загубена като чиста топлина.
Загубите със сигурност са по-високи при по-старите машини, които
са съставени от по-стари компоненти, което означава, че с времето
ефективността на помпите и двигателите намалява. За хидравличните системи обаче са характерни
значителни течове, дължащи се на
обилното смазване на многото компоненти, използвани в конструкцията на машината. Освен това течовете са по-лоши при някои двигатели, ако те работят извън оптималната си крива на въртящ момент и
скорост.
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Като се вземат предвид големите хлабини и по-голямото количество подвижни части, свързани с хидравличните агрегати, вече може да се определи загуба на топлинна енергия, свързана с налягането и дебита на течовете. Хидравличната ефективност се понижава още,
като към топлинните загуби се добави екстензивното
триене на флуида в помпите, клапаните и тръбопроводите, което кара хидравличните системи да губят мощност.

Причини за използване на хидравлика
Първо, хидравликата има естествени предимства
пред електромоторите и помпите поради теглото и
възможностите. Второ, ако ефективността на системата се разглежда като непрекъснато развиваща се цел,
а не като установено състояние, може да се съобрази
как управляемите променливи, включително правилното
проектиране на системата, подходящото оразмеряване
на компонентите и съвременната технология, могат да
увеличат енергийната ефективност на хидравличните
машини.
По отношение на първото описано съображение хидравличните задвижвания имат предимство по размер и
тегло спрямо електродвигателите, което допринася за
пестенето на енергия. Двигателят на хидравличната
помпа може да се оразмери спрямо средното натоварване, което системата е предназначена да понесе, вместо
спрямо върховия товар на системата, както е необходимо при електромеханичните системи. По принцип хидравличните агрегати се захранват от значително помалки двигатели с по-ниско тегло от това на двигателите, използвани при електромеханичните модели. Освен това с правилните клапани хидравличните агрегати също имат способността да променят въртящия
момент и скоростта и да обръщат посоката, което
позволява по-широк спектър от приложения и съответно по-висока мотивация за използване. За сравнение, електродвигателите ще се нуждаят от невероятно сложни
електронни устройства за управление, за да притежават същите характеристики.

Ефективни компоненти и цялостен
дизайн
Напредъкът в технологиите както по отношение на
научноизследователската дейност, така и на това какви материали се използват ще бъде насочен към подпомагане на функционирането на хидравличните агрегати
по по-енергийно ефективен начин. Тъй като на хидравличните агрегати се разчита при безброй търговски и
индустриални операции в редица промишлени сектори,
непрекъснато се полагат усилия да се направят конструкциите и технологиите на компонентите по-усъвършенствани, с подобрени експлоатационни характеристики и по-ниска цена.
Когато става въпрос за инвестиране на много финансови средства в замяна на забележима разлика в качеството, помпата е особено важен компонент, който
трябва да се има предвид. Например висококачествена
бутална помпа може да бъде с ефективност от около
95%, което е значително повече от тази на старите
зъбни помпи. Освен това тя създава 80% по-малко загуби, което намалява изискванията за охлаждане. Накратко, буталните помпи в момента са сред най-ефективните модели, предлагани на пазара.
През последните години са въведени нови функции на
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хидравличните помпи, отнасящи се
до някои от критичните проблеми с
управлението, които влошават
ефективността на хидромеханичните системи. Една такава функция е
компенсацията на налягането, която
позволява настройката на дадена
помпа на определено налягане в режим на готовност. Това означава, че
помпата може да намали отместването си, за да съответства на пада
на налягането или потока надолу по
веригата, и автоматично ще генерира нужния дебит при определено
налягане. Ако е необходимо да се
приложи по-ниско налягане за определена операция, може да се използва
помпа със сензор за натоварване.
Благодарение на допълнителен компенсатор, поставен след дозиращия
вентил, помпата може да измери
налягането на товара и да го сравни
с компенсаторното налягане, като
така осигури дебита и налягането,
необходими на задвижването и веригата. Това ефективно управление на
налягането и дебита води до сравнително нисък процент загуби.
Изборът на хидравлични задвижвания също се отразява на общата
ефективност на хидравличната машина. Когато става въпрос за оптимален хидравличен двигател, то
трябва да се има предвид радиален
бутален или аксиален двигател с
бутало, които имат съответно около 95% и 90% ефективност. Не е
изненадващо, че лопатковите, зъбните и орбитални двигатели са с пониска цена, но са и с по-лоши характеристики по отношение на енер-
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гийната ефективност. Това е основното съображение при хидравличните двигатели.
При модерните хидравлични системи производителите въвеждат и
други по-енергийно ефективни компоненти, включително клапани, филтри, уплътнения и флуиди, които помагат да се елиминират отрицателните въздействия от триенето.
Следващата стъпка за постигане
на енергийна ефективност изисква
усъвършенстване на метода за електрохидравлично управление на движението, така че множеството задвижващи механизми да работят заедно плавно и координирано, за да
повишат скоростта и производителността на хидравличната машина. Усъвършенстването на технологията за управление, включително
компоненти като регулатори на налягането, контролери на осите, преобразуватели и честотни регулатори, оптимизират динамичните характеристики и влияят на общата
ефективност. Честотните регулатори, на които разчитат повечето
съвременни управления на хидравлични помпи с променлива скорост, могат точно да контролират скоростта на помпата и ще стартират
само ако или когато веригата изисква поток.

Фиксирана или
променлива скорост
Традиционната хидравлика работи
непрекъснато с постоянна скорост,
за да генерира необходимата мощност за функционирането на дадена

машина. В тези вериги електрическият мотор обикновено работи със
своята номинална скорост, например
1800 об./мин., и задвижва помпа с
фиксирана скорост. Помпата, от своя
страна, се върти непрекъснато и генерира поток, без да се отчита действителната мощност, необходима
на машината във всеки даден момент. Различният хидравличен поток,
който изисква една машина, се регулира чрез вътрешни механизми за
настройка в помпата или чрез отклоняване на излишния поток обратно
към резервоара.
През годините иновациите подобриха ефективността на помпените
вериги с фиксирана скорост, но прилагането на техники с променлива
скорост повишава потенциалните
икономии на енергия до ново ниво.
Такива системи използват честотни регулатори, за да въртят помпите с най-ефективната им скорост –
често по-малка от 200 об./мин., като
осигуряват само хидравличната
мощност, която процесът изисква
във всеки един момент. В зависимост от приложението това може
да доведе до икономия на енергия
между 30 и 80% в сравнение с работа с фиксирана скорост, без да се
жертва производителност или да се
ограничи работното налягане. В
допълнение, по-ниската консумация
на енергия косвено намалява емисиите на CO2, което помага на компаниите значително да намалят въглеродния си отпечатък.
Работата на помпата и двигателя с по-малка от пълна скорост също
така означава, че те генерират помалко шум. В някои случаи шумовите емисии са намалени с до 20 dB.
Това елиминира потенциалните опасности за работниците и необходимостта от защитни мерки за персонала. Като следствие от това
разходите и времето за внедряване
на вторичните мерки за ограничаване на шума или заглушаването му
съответно намаляват. Това допринася за потенциалната възвръщаемост
на разходите за честотни регулатори, помагайки за изплащане на инвестицията в сравнително кратък
период.
Поради по-ниския разход на енергия друго предимство е, че хидравличната течност не се нагрява прекомерно. В много случаи е възможно
да се елиминират топлообменниците или вентилаторите за охлаждане на захранващия блок. Това, от своя
страна, позволява по-компактен ди-
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зайн, който може да намали сложността на системата и съответните
разходи. Пускането в експлоатация
става по-лесно и бързо, а отстраняването на проблеми и поддръжката
са опростени. Не на последно място,
задвижванията на помпата с променлива скорост могат да бъдат интегрирани в съществуващо оборудване
без големи изменения, като по този
начин позволяват да се повиши енергийната ефективност в машините,
които вече са инсталирани в производственото предприятие.

Типични приложения на
помпи с променлива
скорост
Задвижванията с помпи с променлива скорост не са оправдани за всяка хидравлична система. Но инженерите трябва да ги имат предвид
всеки път, когато машинният цикъл
има колебаещи се потоци. Интелигентните сервозадвижвания засичат енергийните нужди и регулират
скоростта, а следователно и консумацията на енергия от електродвигателите. Колкото повече време
прекарва една машина в условия на
частично натоварване, толкова поголеми са потенциалните икономии
на енергия. Приложения, при които
задвижването на помпи с променлива скорост предлага значителни икономии на енергия, включват: металорежещи машини, машини за обработка на пластмаси, леене под налягане,
преси, дървообработване и производство на хартия.
Например задвижванията на помпите с променлива скорост в машини за обработка на пластмаси намаляват загубите при задържане на
налягане по време на паузи и работа
под частично натоварване. Високоефективните агрегати ускоряват два
пъти по-бързо от конвенционалните
помпи с променлива скорост, скъсявайки времето на производствения
цикъл за по-висока производителност. Цифровото управление на скоростта гарантира висока повторяемост, а настройките компенсират
загубите от течове, свързани с налягането. С усъвършенстван контрол на налягането в затворен контур
са възможни бързи промени в стойността му, като в същото време се
свеждат до минимум спадовете или
пиковете. Чрез софтуер дори може
да се предотврати кавитация при
промяна от високо към ниско налягане.
В машините за леене под налягане
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с гореща камера управлението на
затворения контур коригира отклоненията в налягането и скоростта
и компенсира загубите от течове в
помпата. Освен това може да опрости хидравличната верига.
При автоматизиран процес на
пресоване управленията с променлива скорост ефективно генерират
необходимия поток. В допълнение,
задвижванията подобряват ефективността, като премахват загубите от дроселиране в контролните
участъци. Необходимият поток на
масло прецизно се измерва, а електродвигателят се изключва, когато
пресата не се нуждае от поток или
налягане. При ретрофит на съществуващи преси съществено се подобрява капацитетът на машината,
като същевременно значително намаляват разходите за енергия и
отделящият се шум.
При непрекъснатото производство на хартия задвижванията на
помпите с променлива скорост могат значително да подобрят енергийната ефективност. Например по
време на функции за задържане на
налягане при навиване на хартия интелигентното намаляване на скоростта спестява до 60% от електроенергията в сравнение със силови
агрегати с нерегулирани двигатели
с фиксирано преместване. В същото
време задвижванията на помпите с
променлива скорост могат да рабо-
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тят по-бързо, което означава, че те
са с по-малък размер и с по-ниски изисквания за охлаждане. По този начин
те намаляват експлоатационните
разходи и изискванията за пространство.
Във всички тези приложения задвижванията на помпите с променлива скорост поддържат надеждността и мощностната плътност на
хидравликата и ги комбинират с
гъвкавостта на електрическите задвижвания. Разширените опции за
диагностика на тези устройства със
затворен цикъл също отварят допълнителни опции за предотвратяване на скъпи повреди на машината,
благодарение на мониторинга на
състоянието.
Винаги трябва да се има предвид
възможността за усъвършенстване
на съществуващите машини в предприятието чрез подмяна на агрегатите с фиксирана скорост с помпи с
променлива скорост. Това позволява
на потребителите бързо да намалят
консумацията на енергия, без да се
налага да инвестират в ново оборудване. Предлагат се симулационни
програми, които оценяват хидравличните вериги на машината и определят възможните спестявания,
преди да се инвестира в хардуер. И
тъй като съществуващите хидравлични вериги често остават непроменени, подмяната може да се направи с изненадващо малко усилия.
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Превантивна
поддръжка на
индустриални
топлообменници част I
П

оддръжката на индустриалните топлообменници и регулярният
мониторинг на работата им често
са от ключово значение за безпроблемното функциониране на промишлените съоръжения. В някои приложения погрешно битува схващането, че
топлообменните апарати се нуждаят от по-малко внимание по отношение на обслужването, тъй като
имат малко подвижни части за поддръжка, а рискът от възникване на
неизправности е по-малък. Всъщност
топлообменниците имат критична
роля в процеса на енергийно балансиране. В много производствени съоръжения основна причина за ниската
енергийна ефективност и загубата
на енергийни ресурси е влошеното
експлоатационно състояние на топлообменниците.
Мениджърите на предприятия в
много отрасли, включително химическата, фармацевтичната, хранително-вкусовата, нефтената и газовата промишленост и т. н., търсят
методи за безопасно, автоматично
и прецизно събиране на данни за процесите и работата на оборудването. Съвременните технологии за
безжични измервания позволяват лесно и бързо интегриране на сензори в
необходимите функционални зони на
агрегатите и технологичните процеси. Отличен кандидат за подобна
оптимизация са топлообменните
апарати, при които неизправности-
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те и компрометираната ефективност могат критично да влошат
производителността на цялото
съоръжение.
Автоматизираното събиране и
анализиране на данни може да се
превърне в ценен бизнес актив, който позволява дългосрочно подобряване на работата на производствените системи и пренасочване на квалифицираните служители към задачи
с по-висок приоритет. Въвеждането
в експлоатация на сензорна инфраструктура и инициирането на автоматизиран прогнозен анализ за работата на топлообменниците и другите технологични агрегати дават
възможност за навременно уведомяване на операторите за предстоящи

проблеми с оборудването. По този
начин се генерира и достатъчна информационна база за планиране на
превантивна поддръжка и ремонт.

Предизвикателства при
конвенционалната
поддръжка
По-старите индустриални съоръжения обикновено функционират привидно безопасно, макар и не непременно надеждно или оптимално. Без
извършването на допълнителни измервания може да бъде трудно да се
анализира напълно ефективността
на работа на топлообменните апарати в системата. Тя зависи от
множество фактори, включително
тенденциите на експлоатация и
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замърсяване. Необходимо е да се
идентифицира кога степента на
замърсяване налага да бъдат почистени застрашените от запушване
тръби на апарата.
Установяването на адекватни
практики за мониторинг и контрол
на замърсяването може да отнеме
много време, а планирането на необходимото обслужване преди да е
настъпила неизправност невинаги е
възможно. Основна причина за това
е, че събирането на данни в по-старите производства често се извършва ръчно чрез потенциално неточни процеси, а понякога и в опасни среди. След като се събере информацията, обикновено следва
продължителен и тромав анализ
чрез конвенционални изчислителни
средства.
Едно от първите предизвикателства при откриването на запушен
топлообменник е осигуряването на
точна и релевантна информация.
Когато регулярното събиране на данни не е с достатъчна честота, анализът може да се окаже труден, а
вземането на успешни решения е помалко вероятно. В по-старите производствени съоръжения, разполагащи с минимално количество апарату-
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ра, необходима за безопасното функциониране на инсталацията, измервателните уреди могат дори да не
са разположени там, където е препоръчително.

Детекция на
проблемното оборудване
Конструкцията на някои модели
топлообменници включва няколко
снопа топлообменни тръби. Ако преносът на топлина в един от сноповете намалее, е трудно да се прецени в кой точно. Тъй като замърсяванията не се натрупват равномерно,
единият сноп може да се окаже много по-замърсен и по-предразположен
към запушване, което да налага незабавното му почистване и обслужване. Ето защо от критична важност
е не само въпросът кой топлообменник да бъде обслужен, но и кой от
неговите тръбни снопове.
Индустриалните топлообменници функционират на базата на серии
от процеси, при които локализирането и отстраняването на проблеми
може да бъде трудно без измерване
на дебита, наляганията и температурите във и извън всеки тръбен
сноп. За да се определи кой апарат
се нуждае от внимание, е необходи-
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мо да се постави измервателен уред
между всеки от сноповете. В съоръжения с по-стари схеми обаче допълнителни измервателни уреди между
всеки сноп често изобщо не са инсталирани, а измервания се правят
единствено на входа и изхода на
тръбната система.
За да се получат нужните междинни измервания, в някои съоръжения се
използват термодвойки, монтирани
от вътрешната или външната страна на тръбата между сноповете. В
такива случаи персоналът ръчно поставя измервателния уред на необходимото място и го задържа там,
за да получи показания за температурата и налягането. В зависимост
от работната среда тази задача
може да изложи на риск служителя.
Независимо от средата, монтирането и демонтирането на уреда при
множество измервания често отнема прекалено много време. В допълнение, при ръчно позициониране на
измервателния уред съществува
риск от получаване на неточни данни. Измерването може да се извърши
на неправилно място и да доведе до
лошо отчитане.
Статията продължава в следващ брой.
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Повишаване
на енергийната
ефективност на
помпени станции
В

одоснабдителните системи
консумират огромни количества
енергия, която се изразходва във всеки един от етапите във веригата
на доставка. Енергийна ефективност може да бъде постигната чрез
подобряване на дизайна на помпените станции и на цялата система, инсталиране на честотни регулатори
на помпите и ефективна експлоатация на помпените агрегати. Редуцирането на течове също може да
допринесе в значителна степен за реализирането на енергийни спестявания. Един от най-ефективните начини за намаляване на загубите е регулирането на налягането, чрез което
наляганията през нощта се адаптират спрямо по-ниското потребление,
като така се понижават прекомерно високите нощни налягания и течовете, свързани с тях.
Основен фактор в енергийния мениджмънт са дневните тарифи за
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електроенергия. Те променят из основи концепцията за експлоатация на
помпите. Чрез изместване на функционирането им в периодите с умерено и ниско потребление могат да
се постигнат съществени енергийни спестявания. Предприемането на
такава стратегия обаче ще доведе
до повишаване на наляганията през
нощта, а вследствие на това и до
увеличаването на загубите на вода.
Следователно описаните два подхода са в противоречие. Решението на
този проблем е комбинирането на
енергийния мениджмънт с изолиране
на водомерни зони с управление на
налягането (District Metered Areas,
DMA).

Оборудване
Водещите фактори при избора на
помпи са местоположението на помпената станция и водоприемното
съоръжение, както и очакваните налягания и капацитети. Функцията на
помпената станция в цялостната

работа на разпределителната система също може да повлияе при определянето на капацитетите.
Помпите, използвани за питейна
вода, са най-общо два вида – вертикални турбинни помпи от потопяем
тип и центробежни хоризонтални
или вертикални помпи. В случай че
помпената станция и водоприемното съоръжение са разположени в
повърхностен или подземен водоизточник, вертикалните турбинни
помпи са логичният избор. Ако помпената станция е разположена при
надземно хранилище, се предпочи-

ноември 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ВиК
тат центробежни помпи с отваряем корпус. Тези помпи се използват с
цел улесняване на поддръжката на
ротиращите се елементи, които
могат да бъдат отстранени чрез
отделяне от смукателния и нагнетателния тръбопровод. При стандартни системи за питейна вода корпусите на помпите са изработени от
чугун, а работното колело – от
бронз.
Помпите, работещи при екстремни условия или в режим на често
включване и изключване, в повечето
случаи са със салникови уплътнения
вместо механични, които се използват предимно за помпи, функциониращи на празен ход за дълги периоди
от време.
Помпите за водоснабдяване и разпределение се задвижват от електродвигатели. Използването на дизелово или друго гориво може да бъде
обмислено само за аварийни ситуации. На по-големите помпи могат да
се инсталират честотни регулатори, но само ако това е оправдано от
детайлен икономически анализ. Предлагат се различни такива системи,
които включват четири основни
елемента – сензор, контролер, програматор и честотен регулатор.
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Икономично изпомпване
Тази стратегия е подходяща за
региони, където тарифите за електроенергия са различни през отделните части на денонощието. Едно
от предимствата на този подход е,
че във всеки един момент могат да
бъдат изчислени бъдещите изменения в разходите за енергопотребление. Целта е помпите в станцията
да работят максимално в периодите с ниска консумация, като се има
предвид, че всяко едно закъснение в
снабдяването ще доведе до увеличаване на разходите. Планирането на
дейностите по изпомпване с цел оптимизиране на енергийните разходи
може да се осъществи с помощта на
софтуерни програми, от които могат да се получат точни и актуални
данни за експлоатацията на съоръжението.
Общите средства за изразходвана енергия, свързани с работата на
помпените станции, могат да бъдат
редуцирани чрез подобряване на ефективността на отделните помпи или
на комбинация от тях. Тези мерки
обаче имат ограничено влияние по
отношение на понижаване на разходите при работен график на станцията, базиран на дневната тарифа
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за електроенергия.
Важно е системата да отговаря,
ако помпите са необходими. От ключово значение е да се спазват разпоредбите и да са налице надеждни системи за безопасност при отказ на
някой от агрегатите в помпената
станция поради повреда. Необходимо
е също да се гарантира, че системата ще отчита измененията във водния поток вследствие на метеорологични явления и автоматично ще превключва обратно към нормален режим
на изпомпване при такива условия.
Някои системи осъществяват и мониторинг на водния излишък, регистрирайки дата, време, продължителност и обем. Тези данни са ценни,
когато се изготвят доклади, изисквани по нормативната уредба.
В зависимост от тарифите за
електроенергия в отделните региони инвестирането в усъвършенстван контролер, с помощта на който да се реализира стратегията за
икономично изпомпване, може да се
изплати бързо. По данни от проучване, проведено във водоснабдително
дружество във Великобритания, инсталирането на ултразвукови контролери за ниво например може да
донесе близо 10% енергийни спестя-
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вания. Преди използването на тази технология за всяка
станция е била необходима система за измерване на ниво,
програмируем логически контролер и дистанционен терминал за телеметрия. Усъвършенстваните ултразвукови контролери елиминират необходимостта от няколко системи, тъй като предоставят цялостната функционалност, нужна за управление на помпите, събиране на
данни и мрежова свързаност.
Ползите от икономичното изпомпване не са ограничени само до региони с периоди на високи тарифи за
електроенергията. Възможността за модифициране на
управлението на помпите спрямо дадена част от денонощието помага и за балансирането на товарите в
мрежата. Това може да се приложи в зони, където се
наблюдават прекъсвания в услугите, поради високи натоварвания, например в пикови периоди на изпомпване.
Ключът към внедряването на стратегията за икономично изпомпване е наличието на капацитет за съхранение на излишните количества вода и оптимизираната
експлоатация на помпите. Освен частта от денонощието при предприемането на този подход може да се отчете и периодът на годината. Например изпомпване
може да не се извършва, когато температурата на околната среда падне под предварително зададена стойност
през студените месеци, характеризиращи се с най-високо енергопотребление. Оптималната концепция за експлоатация на помпите е тази, която удовлетворява всички ограничения при минимални разходи.

Мониторинг на водните потоци
Следенето на тенденциите във водните дебити е в
основата на ефективното управление. Съвременните

системи, предлагани на пазара, могат да определят с
висока точност общите изпомпвани обеми. Потребителите могат да регистрират събраните данни или да ги
подадат към централна SCADA система с цел получаване на данни за разходната ефективност в цялата мрежа.
SCADA системите позволяват оптимизиране на работата на помпените станции, редуцирайки енергопотреблението и свързаните с него разходи. Причините за
това са две. Първата е, че благодарение на данните от
мониторинга се получава полезна информация, подпомагаща внедряването на мерки за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергопотребление. Вторият фактор е, че използването на
SCADA допринася и за ограничаване на загубите на вода,
с което се постига понижаване на водните обеми за
изпомпване и съответно по-ниска консумация на енергия
за това.
Определянето на тенденциите във водните потоци
помага на водоснабдителните дружества и в идентифицирането на въздействията от ръста на населението и
други сценарии, което им дава възможност за ефективното управление на такива ситуации в дългосрочен план.
Едно от големите предизвикателства с времето е
специфицираните помпи в станциите да могат да посрещнат бъдещите потребителски нужди. Не е необичайно помпите да бъдат с по-ниска или по-висока спецификация от необходимата. Благодарение на възможността да се проследяват и съхраняват тенденциите за
потоците в мрежата, увеличенията в потреблението
могат да се определят и прогнозират за целите на бъдещо планиране и инженеринг.

Мониторинг на помпите
Помпените съоръжения, работещи под капацитета си,
са причина за загуба на енергия и финансови средства. С
износването или запушването на помпите с различни
материали, ефективността им се влошава. Една усъвършенствана ултразвукова система позволява на потребителите да следят експлоатационните характеристики на всяка помпа, включително състояние, ефективност
и общ изпомпан обем. Тя регистрира също продължителността на работа и броя пускания, интегрирайки помпите и компонентите с цел ефективен мониторинг и управление. Тя автоматично отстранява агрегатите с
ниска ефективност и ги заменя с такива с по-добри експлоатационни характеристики. Операторът получава
доклад или сигнал, когато е необходимо нискоефективна
помпа да се ремонтира или подмени. Бързото възвръщане на помпата към състояние с високи експлоатационни
характеристики е добра инвестиция в посока постигане
на енергийна ефективност. Същевременно, следенето на
работните параметри на помпите дава информация и
за това кога агрегатите функционират добре, намалявайки необходимостта от полеви инспекции или ненужни дейности по поддръжка.
В станция, състояща се от помпи с различен капацитет, операторът може да програмира контролера да
включва и изключва подходящите поми в зависимост от
дебита. Агрегатите с висок капацитет и енергоконсумация могат да се използват, само когато е необходимо. Съвременните контролери предлагат богато разнообразие от режими на управление на помпите, предоставящи редица възможности за реализиране на енергийни спестявания.
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Рефлектометри
за кабелни линии
Р

ефлектометрията във времевата област (TDR) е доказан метод за
откриване на дефекти в кабели, който има няколко вариации, включващи
техниките на импулсно ехо и отразена електрическа дъга. Техниката на
импулсното ехо се изпълнява с рефлектометър във времевата област,
който представлява комбинация от
предавател и приемник. Предавателят изпраща импулс с висока честота и ниско напрежение за кратко време по кабела. Този импулс от енергия
се движи по продължение на кабела,
докато не се сблъска с някакъв вид
дефект, което се проявява в промяна на характерното пълно съпротивление. Тези несъответствия в импеданса на кабела могат да бъдат причинени от началото на кабела, снадки в кабела, трансформатори, повреди и т. н. В зависимост от величината на изменението му, част от цялата или цялата подадена енергия се
отразява и се връща обратно към
рефлектометъра във времевата област. По същество тази техника
създава електронна или графична
пътна карта на подземния кабел,
показваща различни събития по
продължението му.
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Изминалото време от подаването на импулса, движещ се по цялата
дължина на кабела, и импулсните
отражения, получени от отклоненията от хармоничната структура на
кабела, се показват на екрана на уреда. Тези отражения след това се
визуализират във времева последователност.
Първото събитие на графичния
дисплей на рефлектометъра във времевата област е импулсът или началото на кабела, следван от първия
импеданс на несъответствие, вто-
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рия импеданс на несъответствие и
т. н. Всичко се показва във формат
на времевата област. По този начин
рефлектометрите във времевата
област позволяват да се погледне в
даден кабел, визуализирайки различни кабелни ориентири като например
свръзки, трансформатори, кабелни
преходни зони, начало и край на кабела и др. Освен това TDR предлага
възможност за измерване на дължината на кабела и сравнително лесно
намиране на повреди, които са разположени последователно по пренос-
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ното трасе на кабела, като
прекъснат или увреден проводник,
корозия в начален или напреднал стадий, появила се върху концентрични
нулеви фази, разделени снадки или
запечатани краища на кабелите и др.
В по-малка степен техниката на
импулсното ехо може да се използва
за локализиране на късо съединение
по кабела или повреди в изолационния му материал, при условие че
съпротивлението на изолационния
дефект е на стойност, по-малка от
10 пъти характерния импеданс на
изследвания кабел.

Намиране на
разстоянието до
повредата в кабела
Измерванията с рефлектометър
във времевата област се извършват
чрез отчитане на време. TDR
всъщност измерва времето, което
е необходимо за импулса, за да навлезе в кабела, след което започва да
измерва изминалото време до момента, в който отраженията започват
да се връщат обратно. TDR автоматично измерва общото количество
време, което е нужно на импулса, за
да достигне дефекта и да се върне,
разделя го наполовина и след това го
умножава по скоростта, с която се
движи импулсът.
Много важна настройка на рефлектометъра за времевата област е
скоростта на разпространение. Това
е скоростта, с която високочестотните импулси се движат по даден
кабел, и скоростта, с която тези
движения на импулсите ще бъдат
повлияни от вида на изолационния
материал и геометрията на напречното сечение на кабела.
И все пак, даже и без да са известни в подробности характеристиките на даден кабел, например общата му дължина, както и особеностите на веригата, все още е възможно
да се получат много точни резултати с рефлектометър във времевата
област благодарение само на факта,
че кабелът има два края. За да се
открие прекъсване на кабела в този
случай, е необходимо да се измери
разстоянието до повредата от двата края с една и съща стойност на
скоростта. Дори ако стойността на
скоростта е погрешна, прекъсването ще бъде локализирано точно.
За да се определи местоположението на повредата на подземен ка-
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бел, разстоянието трябва първо да
бъде измерено от единия край на
кабела и след това да бъде отбелязано на земята. След това разстоянието до повредата трябва да се
измери от другия край и да се маркира на земята. В резултат, ако е
зададена твърде ниска скорост, разстоянието до повредата ще бъде
занижено от двете страни, като
истинското местоположение на
дефекта ще бъде между двата маркера. Аналогично, ако скоростта е
била прекалено висока, разстоянието до повредата ще бъде увеличено
от двете страни, като истинското място на дефекта все още ще
бъде между маркерите. Следователно, дори и с много малко информация за кабела и без познаване на
правилната стойност на скоростта, могат да бъдат получени точни резултати просто чрез двупосочно измерване. Когато измерванията
се правят на по-дълъг кабел, общата му дължина може да бъде разделена на по-малки секции.

Предимства и
недостатъци на
импулсното ехо
Силната страна на техниката за
импулсно ехо е, че позволява сравнително лесно и бързо откриване на
повреди. Всички резултати се показват на екрана на уреда, което означава, че няма нужда да се обхожда
трасето на кабела за проследяване
на повредата. Друго важно предимство е, че този подход използва безопасни импулси с ниско напрежение,
което предотвратява натоварването в кабела и прави процеса безопасен за техническите лица. Рефлектометърът във времевата област
може да се използва за изследване на
разнообразие от кабели – ниско, средно или високо напрежение. Получените импулсни ехо сигнали могат да се
използват за диагностични стойности. Например, за да се изследват
снадките в рамките на трифазна
верига, е възможно да се уловят всичките три фази, да се насложат заедно и да се разгледат някои от проблемите, които след като са възникнали в една фаза, могат да се проявят и в друга.
Един от недостатъците на техниката за импулсно ехо е, че следите, които са резултат от сложността на веригата, могат да бъдат

трудни за интерпретиране. Например, когато се насложат отраженията от схема с няколко „T“ или „Y“
свързвания, може се получи много
сложна форма на вълната. Това означава, че може да бъде много трудно
да се разбере значението на всички
тези отражения. Препоръчителната
практика в тази ситуация е да се
използва диференциално импулсно
ехо: снема се базисно изображение на
добра кабелна фаза, след което се
снема изображението на увредената
фаза. Изображенията ще са еднакви
за всичко общо, във всички области,
в които се споделят общи „T“ и „Y“
връзки, преходи и т. н. След като
данните от общите точки на тези
две вълнови форми се премахнат, ще
останат точките, в които са разликите или потенциалната повреда в
лошата фаза.
Друг проблем е, че е невъзможно
да се установи само с техника за
импулсно ехо диелектричен или изолационен дефект, когато стойността на съпротивлението е 10 пъти
или по-голяма от характерния импеданс на изследвания кабел. В този
случай е препоръчително използването на техниката с отразена електрическа дъга.

Отразена електрическа
дъга
Методът на отразената електрическа дъга комбинира генератор на
високо напрежение и техниката на
импулсно ехо с цел локализиране на
високосъпротивителни шунтови
повреди и неизправности с непостоянен характер. Въпреки че техниката на импулсно ехо е много добър
инструмент за кабели ниско напрежение, възниква проблем, когато
този метод се прилага за електрически кабели средно напрежение.
За да бъдат открити дендритни
дефекти, които по същество предизвикват нарушения на изолацията,
обикновено се изисква напрежение на
пробив. Уредът за импулсно ехо по
принцип използва много ниско напрежение. Така че, ако повредата изисква някакво ниво на напрежение на
пробив, нисконапреженовата енергия
на импулсното ехо ще премине покрай дефекта без да го засече. Тоест,
рефлектометрията във времевата
област просто ще покаже отражението на енергията от края на кабелната линия.
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И все пак, ако се приложи напрежение на пробив едновременно с изпращането на импулсите за получаване
на ехо, когато повредата се прояви
поради високото напрежение и електрическата дъга прескочи през дефектната изолация, вълната на импулсното ехо ще отрази тази дъга.
При прилагане на метода на отразената дъга във веригата се използва куплиращо устройство, което
позволява едновременно към повредения кабел да се приложат генераторът на високо напрежение и рефлектометърът във времевата област с ниско напрежение. Функцията
на генератора е просто да подаде
високонапреженов импулс в дефектния кабел. Този импулс редуцира за
кратко време съпротивлението в
зоната на повредата. По време на
преминаването на високонапреженовия импулс се прилага и техниката
за импулсно ехо.
С други думи, моментното редуциране на шунтовото съпротивление, получено от импулса с високо
напрежение, или дъгата, появила се
при дефекта, ще създаде точка на
отражение за нисковолтовия импулс
от рефлектометъра във времевата
област и ще помогне да се идентифицира повредата.
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Предимства и
недостатъци на метода с
отразена дъга
Силната страна на техниката е,
че помага да се локализира всяка повреда, която ще поддържа електрическа дъга по време на високонапреженовия импулс. Въпреки че се използва генератор на високо напрежение,
този метод значително намалява
натоварването, с което традиционно се свързва той, тъй като са необходими само един или два импулса на
пренапрежение в кабела, за да може
да се локализира повредата и да се
визуализира изображението. Така че
степента на натоварване на кабела
е значително намалена чрез редуциране на броя на импулсите, които ще
са необходими, за да се локализира
дефектът, а изходното напрежение
се регулира от филтър.
Един недостатък на този метод
е, че дългите кабели с много силно
отслабени изолации или силно корозирали нулеви проводници могат
много бързо да абсорбират отразените импулси при прилагането на
техниката за импулсно ехо. Така ако
рефлектометърът няма достатъчно
подадена импулсна енергия за преодоляване на тези много дълги и корозирали кабели, то налице ще е отслаб-
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ване на сигнала, поради което може
да не е възможно да се определи краят на кабела или действителното
място на повредата. Също така ако
веригата е сложна с много разклонения и следователно много отражения, вълновата форма може да бъде
трудна за тълкуване. В този случай
може да се приложи диференциална
техника, наречена метод на диференциалната отразена дъга.
Първата стъпка е да се получи ехо
от стандартно нисковолтово напрежение и да се снеме изображението.
След това към кабела се прилага високонапреженовият импулс, поражда
се електрическа дъга или повърхностен пробив и рефлектометърът във
времевата област предоставя нова
форма на вълната, показваща отражението от дъгата.
Тъй като резултатът включва две
вълнови форми, които всъщност са
просто натрупване на точки от
данни, компютърът или анализаторът ще отстрани всичко общо,
премахвайки нежеланите отражения.
Това ясно ще покаже местата с разлики, където е възникнала електрическата дъга, позволявайки много
бързо да се визуализира и измери
разстоянието до точката на отражението й.
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Êîìåò Åëåêòðîíèêñ
ïðåäëàãà ðåøåíèÿòà íà
Links Field Networks
Êîìåò Åëåêòðîíèêñ
ñêëþ÷è ñïîðàçóìåíèå çà
äèñòðèáóöèÿ ñ Links Field
Networks - ëèäåð íà ïàçàðà è äîñòàâ÷èê íà ðåøåíèÿ çà èíòåëèãåíòíà
ñâúðçàíîñò çà IoT.
×ðåç ñúòðóäíè÷åñòâî
ñ ïðîèçâîäèòåëèòå íà
áåçæè÷íè ìîäóëè, ãëîáàëíè îïåðàòîðè è äîñòàâ÷èöè íà áåçæè÷íè
êëåòú÷íè ìîäóëè, ôèðìàòà ïðåäëàãà íà êëèåíòèòå íà IoT ãëîáàëíà ñâúðçàíîñò â 2G / 3G
/ 4G / eMTC / NB-IoT ìðåæà ñ ãúâêàâè ïàêåòè çà ñâúðçâàíå è ïðåäàâàíå íà äàííè.
Links Field, å ñâåòîâåí äîñòàâ÷èê íà eUICC (SoftSIMfactor), çàåäíî ñ RSP (Remote SIM Provisioning) ïëàòôîðìà, êîÿòî ïîçâîëÿâà íà êëèåíòèòå äà ïðåäëàãàò ãëîáàëíè OTA óñëóãè.
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