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накратко
MEP Teknik представя специални решения за индустриално боядисване
За поредна година индустриалният производител на съоръжения за прахона МТП Пловдив

во и течно боядисване и инфрачервени системи MEP Teknik ще вземе участие
в Международния технически панаир в Пловдив, съобщават от компанията.
MEP Teknik представя технологии за повърхностни покрития на тазгодишното събитие, сред които се отличават специално разработените инфрачервени системи за полимеризация и сушене. „В света конкуренцията
расте с всеки изминал ден, както и разходите за енергия. При линиите за
боядисване новата технология е използването на инфрачервени системи в
индустриалните пещи с цел намаляване на тези разходи и скъсяване на времето“, коментират от MEP Teknik. На фирмения щанд на MEP Teknik (A1,
палата № 14) посетителите ще могат да се запознаят и с технологиите
в индустриалното боядисване, които компанията усъвършенства, а именно
пещи за почистване на подвески. Пещите отговарят на правилата, определени в съответните европейски директиви, и се гарантират със сертификат (CE), издаден от нотифициран орган.

Вени и Ко с първо участие на БАТА Агро Есен 2016
Фирма Вени и Ко взе участие за първи път на тазгодишното издание на
изложението БАТА Агро Есен 2016 в Стара Загора с намерение за по-силно
позициониране сред фирмите от аграрния сектор. Компанията представи
отделни експонати от широката гама произвеждани ръчноводими електрокари, високоповдигачи за европалети и складови колички. Новост беше изложеният ръчноводим електрокар с товароподемност 1500 кг и височина на
подем 5 m, със скорост на придвижване 9 km/h и електрозадвижване на
кормилното управление. „Сред посетителите силен интерес беше проявен
към ръчноводим електрокар нископовдигач за 1600 кг, позволяващ лесно управление чрез ергономично разположени върху Командната глава органи за
управление, накланяща се по време на работа ръкохватка, която позиционира
оператора на безопасно от шасито на машината разстояние и стандартно
активираната опция CREEP SPEED, допълнително позволяваща на оператора
да маневрира в силно ограничени пространства. Експонатът беше закупен
от фирма от гр. Ямбол, занимаваща се с производство и отглеждане на
рапица, слънчоглед, ечемик и пшеница", разказаха от Вени и Ко.

WALTER организира серия мероприятия по случай 20-годишния си юбилей
WALTER Maschinenbau организира серия мероприятия - „Ден на доставчика“ (на 21 юни), „Ден на отворените врати“ за клиенти, на 23 юни, и „Ден на
служителите и техните семейства“ на 25 юни т. г., по случай своята 20годишнина в Чехия, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
В рамките на една седмица фирмата бе посетена от 140 представители
на 75 ключови доставчици, 120 гости от 50 клиентски компании от 7 държави от Централна и Източна Европа и от около 600 служители и членовете
на техните семейства. „Посетителите бяха запознати с тенденциите на
развитие на продуктите на фирмата, модернизацията и оптимизацията на
производствените съоръжения и процеси и най-новите технологии в шлайфането, ерозийната и лазерната обработка, 3D измерването и т.н. Отделните събития бяха придружени и от богата забавна програма“, разказаха от
WALTER. Сред участниците бяха и две фирми от България - UMT и ТОМЕ.
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Microchip пуска цялостно решение за сигурност на IoT устройства с
облачна свързаност
Microchip пуска на пазара цялостно решение за сигурност на IoT устройствата, което е свързано към облака на Amazon Web Services, съобщиха от
компанията. Новият развоен комплект ECC508 ще помогне на компаниите да
внедрят най-добри практики за сигурност във всички етапи от развитието
на продуктите си – от планирането до производството им. Решението осигурява високо ниво на сигурност, опростява веригата за доставки и е сред
най-бързите начини за свързване към облака. В масовите производства създаването и безопасната работа с уникални ключове може да е сериозно предизвикателство в различните технологични етапи, особено когато компанията
си сътрудничи с други производители с различни нива на доверие и съответствие. Цялостното решение за сигурност на Microchip управлява този процес
по време на три етапа. Първо, развойният комплект ще осигури оперативна
съвместимост на клиентите на AWS с нейния стандарт за взаимна автентификация и ще позволи лесно свързване към IoT платформата на AWS. Също
така, устройството AWS-ECC508 ще спомогне и за оперативна съвместимост със стандартите за сигурност по време на подготовката на прототипи и в етапа на планиране на продукта. И не на последно място, устройствата
ще бъдат персонализирани в етапите на производство така, че да обезпечат
информационната сигурност в потребителските приложения.

Circuit Design използва FHSS технология в модула за телеуправление NK-2.4Y
Circuit Design използва усъвършенствана технология за псевдослучайна
пренастройка на работната честота (Frequency Hopping Spread Spectrum,
FHSS) в микропроцесорния си модул за телеуправление с работна честота
2,4 GHz (ISM) - NK-2.4Y. Модулът е подходящ за приложение в промишлеността поради работата си в радиодиапазон ISM, като едновременно с това
може да се свързва към наличните на пазара устройства с WLAN и Bluetooth.
„Технологията FHSS предлага надеждна комуникация в честотната лента
2,4 GHz и модулът за телеуправление отговаря на приетите стандарти в
Европа, САЩ, Канада и Япония. FHSS системата предава данни, като превключва между честотните канали, използвани за комуникация между предавателя и приемника. NK-2.4Y превключва „случайно“ между няколко десетки
канала, докато предава данни. Случайното превключване между честотите
означава, че не е необходимо настройване и управление на каналите“, разказват от компанията.

electronica 2016 ще се проведе от 8 до 11 ноември
„Свързаните светове – безопасни и сигурни“ е мотото на изложението
electronica – международния панаир за електронни компоненти, системи и
приложения, на което се представят най-новите операционни системи и мрежови технологии в сектора на електрониката. На тазгодишното изложение
в Мюнхен, което ще се проведе между 8 и 11 ноември, повече от 2800 изложители от цял свят ще представят най-иновативните вградени решения и
продукти от сферата на IoT, промишлената електроника и автоматизацията. Експертите ще обсъдят най-новите тенденции в индустрията по време
на конференцията за вградени платформи, анонсират организаторите.
Микропроцесорните системи са сред най-важните теми на тазгодишния
форум. Освен изложбения център за микропроцесорни технологии в зала A6,
друго пространство където участващите компании ще демонстрират своето ноу-хау, е т. нар. Embedded Platforms Village.
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Meusburger ще представи нови продукти на K 2016
От 19 до 26 октомври т. г. Meusburger ще представи на водещото изложение за пластмасовата и каучуковата индустрия K както изпитани и доказали се продукти, така и редица иновации. От октомври компанията ще
предлага нови решения за оформяне на шприцформи. Новите продукти –
основно в областите на плъзгащата технология, заключващите механизми,
хидравликата и др., ще бъдат представени на щанда на Meusburger (1D45).
Друг акцент на щанда на компанията ще бъде мултифункционалната система за захващане H 1000, позволяваща прецизно захващане на плочите и осигуряваща по-високи ефективност и повторяемост. Сред изложените продукти
ще е и иновативната маса H 4062, която е предназначена за монтаж и ремонт на инструментите за шприцоване, пресоване и щанцоване. От
Meusburger поясняват, че въздушните възглавници от долната страна на подвижните плочи осигуряват лесно придвижване на двете половини на шприцформата. Приложни инженери ще са на разположение на посетителите за
въпроси, запитвания и експертна дискусия в сферата на оборудването за
повърхностна обработка на щанда за демонстрации. Гостите ще могат сами
да тестват продуктите и да научат повече за техническото им приложение.

Окамото Европа с нов офис в Германия
В периода 28-29 юли т. г. в Ланген, Германия, се проведе официалното
откриване на новия офис на Окамото Европа, съобщиха от представителството за България – фирма Бимекс Лимитид. На площ от 1000 м2 бяха представени в действие 10 високотехнологични CNC машини, включително плоско и профилношлифовъчни машини, кръгло/външно- и вътрешношлифовъчни
машини, свръхпрецизни профилношлифовъчни машини с линейни двигатели,
високотехнологични универсални кръглошлифовъчни машини и прибор Аеролап за финишно полиране на детайли. За първи път в Европа бе изложен модел
UGM 360NC - универсална кръглошлифовъчна машина с B-ос. На гостите и
клиентите от цяла Европа бяха предоставени технологични съвети както
от специалисти на Окамото - Германия и Япония, така и от партньорски
фирми за шпиндели, магнитни и въртящи маси, прецизни патронници, шлайфшайби, охлаждащи и филтриращи системи - всичко необходимо при шлайф
обработките. „Окамото демонстрира, че винаги поставя клиентите и техните изисквания в центъра на стратегията си за пълно съдействие“, заявиха
от Бимекс Лимитид.

K 2016 ще се състои през октомври в Дюселдорф
Тазгодишното издание на международното изложение за каучук и пластмаси K 2016 ще се състои от 19 до 26 октомври т. г. в Дюселдорф.
Изложението K се провежда на всеки три години, като в предишното
издание през 2013 г. на площ от 171 245 кв. м са участвали 3220 изложители от 59 държави. През 2013 г. повечето от изложителите (67%) са били от
страни извън Германия. K 2013 е посетено от 217 423 души, от които 59%
са били от чужбина. Най-многобройни са били посетителите от Европа (56%),
следвани от посетителите от Азия (23%) и Централна и Южна Америка (8%).
Основните продуктови групи, които ще бъдат представени на K 2016, са:
суровини, помощни материали, технически части и подсилени пластмаси;
машини и оборудване за производство на пластмаси и каучук; услуги за производителите на пластмаси и каучук. Акценти на тазгодишното издание на
изложението ще са много леки видове пяна, видове пластмаси с повишена
устойчивост на топлина, масов клас пластмасови компоненти с интегрирани, електрически и фотометрични характеристики, високоефективни еластомери HNBR, специален каучук и биоразградими пластмаси.

22 общини ще ползват държавна субсидия за електромобили
Двайсет и две общини са одобрените бенефициенти за субсидиране по
проект на Министерството на околната среда и водите за закупуване на
електромобили, съобщават от БСК. 44 е общият брой на електрическите и
хибридните превозни средства. Закупените електромобили ще се използват
за обслужване на общински обекти в етап на строителство, преглед на общинската пътна мрежа, контрол и охрана на общински обекти и др.
През март т. г. Министерството на околната среда и водите обяви, че
ще субсидира с до 20 000 лева закупуването на електромобили и с до 10 000
– на „плъгин“ хибриди в структурите на държавната и общинската администрация. Програмата се реализира съвместно с НСОРБ и Националния доверителен екофонд, като стойността на проекта е 1 милион лева. Всяка администрация може да кандидатства за частичното субсидиране – за не повече
от 3 превозни средства.
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ИПО достави дизелов
генератор на производител на
електрически и
електропреносни компоненти
Е

дин от големите производители в промишления сектор в България
оборудва втори обект с дизелов генератор Cummins Power Generation
(CPG), съобщиха за сп. Инженеринг
ревю от фирма ИПО, официален дистрибутор за България.
„Доставеният и монтиран от
ИПО дизелов генератор Cummins
Power Generation C90D5 e от закрит
тип с 72 kW stand by мощност и с
вграден дневен горивен резервоар с
обем 350 литра, гарантиращ почти
24 часа автономност“, коментираха от фирмата-доставчик. „Поради
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спецификата на проекта, АВР таблото на системата е със защита
IP65 за монтаж на открито, в непосредствена близост до генератора.
Оборудван с дизелов двигател
Cummins 6BTA5.9G5, алтернатор от
Cummins Technologies, контролна система, разработена от Cummins,
както и филтри производство на
Cummins Filtration – „Fleetguard“, дизеловият генератор предоставя на
своя клиент система, разработена и
изградена изцяло от един производител. CPG е единственият производител, който проектира, изгражда и
тества самостоятелно всички ос-

новни компоненти за своите генератори.
Предимството на единствения
производител в изграждането на дизеловите
генератори,
или
ThePowerofOne, както CPG го определят, предоставя на клиента много
повече от стандартното електрозахранване, а именно значително помалко резервни части, улеснена инсталация на системата, ускорено
въвеждане в експлоатация и не на
последно място гаранцията и поддръжката се покриват и изпълняват
изцяло от един производител“, допълниха те.
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Гемамекс и Чериът Моторс
реализираха съвместен проект
в Белград
Б

ългарските компании Чериът Моторс и Гемамекс доставиха пет електробуса и зарядни станции за тях в
Белград, Сърбия. Електробусите, които са задвижвани с ултракондензаторна технология, бяха официално
пуснати по автобусна линия на градския транспорт с дължина 15,7 km на
1 септември т. г. Електробусите са
оборудвани с ултракондензатор с
капацитет от 20 kW и два електромотора Siemens с обща мощност 163
kW. Зареждането на електробусите
се извършва чрез зарядни станции
тип AC/DC и DC/DC с мощности от
150 kW до 340 kW, които са проектирани и изработени от фирма Гемамекс.
Електробусите изминават разстоянието по линията си за 50-54
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минути, като необходимото им време за зареждане е 6 минути на последната спирка, уточняват от Чериът Моторс. Средната консумация
на електроенергия при изключена
климатична инсталация на автобусите е между 1,06 и 1,15 kWh/km.
Ултракондензаторната технология, използвана в електробусите на
българската компания, е разработена от УК Aowei. Сред основните й
предимства са неограниченият пробег в рамките на транспортната
линия (необходими са едва една-две
зарядни станции), по-ниското тегло
на електробусите, липсата на риск
от експлозия при удар или бърз заряд,
възможността за работа при ниски
температури (до -35° C), пълната
производствена гаранция от 8 г. и
бързото зареждане.

Проектът за предоставяне на
електробуси за нуждите на градския
транспорт в Белград стартира в
началото на 2015 г. с търг, който е
спечелен от Чериът Моторс.
През 2014 г. Чериът Моторс достави електробус за нуждите на градския транспорт в София, по тролейбусна линия 11, припомнят от компанията, а през 2016 г. тя е работила по проекти в още два големи града у нас - Велико Търново и Габрово.
Към електробусите проявяват интерес не само европейски градове, но и
страни като Мексико, допълват от
Чериът Моторс.
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ЙОВ България с
традиционно участие на
МТП 2016
Й

ОВ България за поредна година
участва в Международния технически панаир в Пловдив (26 септември
– 1 октомври т. г.), съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от компанията. Ще
бъдат представени задвижващи системи, филтриращи технологии, силова хидравлика, резервни части и
консумативи. На щанд 13-Е-8 в палата 13 посетителите ще могат да
видят: червячни, цилиндрични, конусно-цилиндрични редуктори на фирма
Varvel Spa; планетарните редуктори
на италианския производител Brevini
Power Transmission Spa; еластични
съединители с различни приложения Centa Antriebe Gmbh; цялостни решения за филтрация - IOW Blue Line filters,
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MANN & Hummel и др.; мостове и
трансмисии DANA SPICER.
„В областта на строителните
машини MANN-FILTER осигуряват
висока производителност при трудни условия на работа и надеждно
защитават срещу ненужни прекъсвания или преждевременно износване.
Продуктовият диапазон включва
въздушни, маслени, горивни и хидравлични филтри. На пазара за строителни и тежкотоварни превозни
средства, MANN-FILTER осигурява
широк набор от филтри за Caterpillar
- 900 Series, Komatsu - WA Series, Volvo
- L серия, CASE CONSTRUCTION 21Series, NEW HOLLAND CONSTRUCTION
L / LS / LX, DEUTZ-FAHR и много други“, разказват от компанията.

„С представянето ни в Международния технически панаир приключва цикълът участия на компанията в
специализирани изложения за този
месец, който стартира с традиционния ни щанд на международното
селскостопанско изложение Бата
Агро, което се проведе между 30
август и 3 септември т. г. в Стара
Загора, и специализираното изложение за строителни машини и минна
техника Строма Експо на кариера
Балша между 14 и 16 септември“,
споделиха от ЙОВ България.
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Актуални технологии в
българското производство
на пиво
П

рез 2016 г. българската пивоварна промишленост отбелязва три
юбилея – 135 години от основаването си у нас, 60 години от началния
тласък в развитието на пивоварната наука и 25 години от основаването на Съюза на пивоварите в България (СПБ). По данни на Съюза през
последните пет години в България са
произведени близо 25 млн. хектолитра бира, от които Болярка – ВТ, Бритос, Загорка, Каменица, Карлсберг
България и Ломско пиво имат общ
производствен дял 99%. През 2015
г. най-големите производители са
реализирали 5 050 100 hl пиво, което е почти 4% повече от продажбите им през 2014 г. и общо заемат
93–94% от българския бирен пазар.
Обичайно в пивопроизводството

у нас се влагат годишно 100 хиляди
тона малц и 400–450 тона хмел.
През изминалата година в страната
са произведени 41 000 тона малц, а
годишното производството на хмел
е около 100–120 тона.
Капиталовите инвестиции на членовете на Съюза на пивоварите в
България през периода от 2011 г. до
днес са над 315 млн. лева, а считано
от 1994 г. – близо 1 млрд. и 130 млн.
лева отново по данни на Съюза на
пивоварите. Над 40 са новите марки и асортименти бира, позиционирани на пазара през последните 5
години. Около 2,3 млн. са пряко или
косвено заетите, свързани с бирения
сектор.
Последна продуктова иновация на
българския пазар са непастьоризираните бири, които допълват разнооб-

разието от нови асортименти червено, бок, лагер, тъмно и радлер. В
съвременното развитие на българската пивоварна индустрия най-характерно е непрекъснатото продуктово обновление, а производството
изисква технологични иновации и инвестиции не само в разработката,
рецептурата и производството, но
и в цялостния имидж на продукта –
от суровините до опаковката и комуникацията му към потребителите.
Именно поради динамичното развитие на сектора и юбилейната година на пивопроизводството у нас,
сп. Инженеринг ревю стартира серия
от материали в следващите броеве,
в които основните участници на пазара ще разкажат за технологичните
иновации в сектора и бъдещите инвестиции в производството.

GARIONI NAVAL – SVECOM GROUP
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платена публикация

STUDER и изкуството да шлифоваш

Представляваната от ГАЛИКА в
България швейцарска фирма FRITZ
STUDER AG е добре познат в целия
свят производител на кръглошлифовъчни машини. Фирмата от дълги години заема лидерската позиция в бранша с над 27% световен пазарен дял. На своите клиенти и верни партньори инженерите от
STUDER предлагат извънредно висококачествени и много прецизни
машини за кръгло шлифоване между центри и в патронник, а през дъщерните си компании SCHAUDT и
MIKROSA успешно намират решения и при задачи за безцентрово
шлифоване, шлифоване на гърбици
и колянови валове, както и на голямогабаритни детайли.
Основният завод на STUDER е
разположен в град Тун, Швейцария,
който е град-побратим на Габрово.
Новият завод на SCHAUDT
MIKROSA, пуснат в експлоатация
преди 5 години, се намира в Лайпциг.
STUDER, SCHAUDT и MIKROSA
дават на своите клиенти всичко.
Освен много добри машини, те предоставят технологични решения
на сложни задачи, великолепни софтуерни пакети, изчерпателни
програми за обучение, богато разнообразие от системи за автоматизация на работния процес и др.
За своите стари машини STUDER
предлага пълно възстановяване.
Мотото на фирма STUDER е
"Изкуството да шлифоваш". На
ироничния въпрос към Адриан
Шюрх - регионален отговорник за
нашия пазар, какво се крие зад тази комбинация от думи, той отговаря: "Да произвеждаш хиляди детайли на ден, независимо от температурните колебания на обкръжаващата машината среда, вибрациите на пода и всички промени,
които се случват между началото
и края на деня, поддържайки при
това отклонения на размерите
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под 1 микрон - за това не е достатъчен само опит. Необходимо е изкуство".
Анализирайки своя пазарен дял
през 2006 г., специалистите от
STUDER разбират, че на практика нямат потенциал за допълнителен растеж. Конкурентните
фирми имат своите лоялни клиенти, а някои от тях са специализирани в тесни пазарни ниши. През
2006 г. STUDER имат в портфолиото си едва 3 машини-платформи,
на които базират технологии за
вътрешно шлифоване. Взето е решение за дълбоко навлизане в извънредно специфичната сфера на
вътрешното шлифоване. Това ще
открие пред STUDER цял нов пазарен сегмент.
В изпълнение на приетия план за
развитие, през 2009 г. STUDER закупува малката по размер, но технологичен лидер в областта на прецизното вътрешно шлифоване,
фирма COMBITEC, разположена в
Биен-Биил, Швейцария. Инвестицията е в разгара на финансовата
криза, а COMBITEC е жизнена фирма, която не струва малко. Предприетата от STUDER стъпка е
дръзка. Важно решение при сливането е да се запази собственическо-мениджърският екип на
COMBITEC непроменен. То е успешно и днес този екип ръководи специализирания център на STUDER
за конструиране на вътрешношлифовъчни машини и развиване на
технологии за техните приложения, който създава изкуството да
шлифоваш вътрешно.
През 2012 г. несгодите на финансовата криза застигат най-големия в света производител на
вътрешношлифовъчни машини.
Швейцарската фирма VOUMARD
обявява фалит и оставя своите
идеи и концепции без последовател. STUDER анализират ситуа-

цията на пазара и решават, заедно с новите си съюзници от
COMBITEC, да предложат решения за всички клиенти, загубили
своя доставчик на вътрешношлифовъчни машини. В резултат през 2014 г. е премиерата на нов
вид вътрешношлифовъчна машина STUDER - за обработка на отвори, дори и в дълги детайли.
От началото на 2016 г. цялата
фамилия от 13 вътрешношлифовъчни машини на STUDER, покриваща всички възможни потребности на клиентите в този сегмент,
вече е в производство. Машините
са задвижвани с директни мотори,
имат софтуер с диалогово програмиране, носят в компютъра си готови технологични режими - резултат от обобщен дългогодишен
опит на инженери и техници. Създадени са съобразно най-новите
тенденции и изисквания за металообработващи машини.
Новата фамилия вътрешношлифовъчни машини STUDER, вече с
над 120 представители в заводите
на своите собственици, очаква
предизвикателства от нови и традиционни клиенти на марката, желаещи да овладеят надеждно изкуството да шлифоват, вече и вътре
в отвори.
Както самите STUDER шеговито казват в една своя презентация, "Ние, швейцарците, традиционно разбираме от създаване
на отвори, защото имаме богат
опит от нашето сирене и нашите тунели".
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3D печат и
lean производство
П

рез последните години 3D печатът намира все по-голямо приложение в индустрията, паралелно с
набиращата сила концепция за т. нар.
lean производство. Двете се сработват естествено и макар че 3D печатът не се счита за нововъведение,
той е особено атрактивен поради
възможностите за пестене на разходи, които предоставя - основен елемент на концепцията за lean производство. Причините, поради които
3D печатът и методологията lean
се синхронизират изключително добре, включват:

формоване и нарязване като традиционното производство, затова всеки продукт може да е съобразен с
желанията и нуждите на клиента.

Повече креативност и
ефективност
Икономичното lean производство
насърчава производителите да предприемат повече рискове, тъй като
залозите са много по-малки. 3D печатът позволява известна творческа свобода още в етапа на проектиране и по-малко грешки при самото
създаване на прототипи.

По-голяма повторяемост
По-лесно прототипиране
Създаването на прототипи е скъп
процес, който обикновено се състои
от пробиване, рязане и отстраняване на материали. По време на този
процес се допускат грешки и често
се прахосват материали. Наред с
това, създаването на прототипи
често се възлага на други производители, което води до повишаване на
разходите и забавяне на работата.
С 3D печата всичко това може да се
избегне и даден производител може
да реализира всички стъпки в собственото си предприятие.

Улеснено производство на
потребителски продукти
3D печатът не изисква същото
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Ключово предимство на 3D печата е неговата повторяемост. Правилно програмираният 3D принтер
всеки път създава точно такъв продукт, какъвто му е зададен. С оглед
на lean производството, така се
избягва пилеенето на материали и на
ценно време за производството на
негодни продукти.

По-кратки срокове
Извънредно дългите срокове за
изпълнение на производствени процеси не се вписват в концепцията за
lean производство. Изгубеното време не допринася за икономичното
производство, а задаването на
невъзможно кратки срокове почти
винаги води до грешки в процесите.

Тъй като 3D печатът е последователен, той създава по-добра представа за крайния резултат и така
улеснява определянето на подходящи
срокове.

По-ниски цени
3D печатът позволява намаляване броя на стъпките, необходими за
производството на един продукт, а
също така и на грешките по време
на самото производство. Икономията на време и материали означава,
че клиентът ще заплати по-малко и
следователно е по-вероятно да направи нова поръчка при същия производител.

По-голямо
потребителско
търсене
Клиентите и компаниите все повече осъзнават възможностите за
повишаване на ефективността чрез
3D печата. И двете страни приветстват идеята за персонализиране на
продуктите и потенциалните икономии на разходи, за които той допринася. Това води до въвеждане на редица иновации и в крайна сметка –
до откриване на нови методи за lean
производство. 3D печатът не само
е такъв метод, но и вероятно ще
насърчи създаването на нови икономични технологии за lean производство.
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Най-големият ни капитал
е доверието на клиентите
Росица Георгиева, управител на ЮМО България,
пред сп. Инженеринг ревю
Г-жо Георгиева, бихте ли представили накратко дейността
на ЮМО?

ЮМО е сред водещите производители в областта на индустриалните сензори и техниката за автоматизация. Компанията разработва и
произвежда датчици и уреди за измерване, регулиране, контрол и регистриране на температура, налягане,
влажност, ниво, разход, рН, редокс,
проводимост, разтворен кислород,
хлор, хлорен диоксид и мътност на
течности.
Какво включва продуктовата
гама на ЮМО?

Продуктовата гама на ЮМО обхваща аналитична техника, преобразуватели на налягане, диференциално
налягане, манометри и съответните
приспособления, стрелкови термометри (биметални и манометрични),
термостати, термодвойки, термосъпротивления, преобразуватели
на температура, датчици за влажност, скорост на въздух, едно- и многоканални регулатори, контролери,
показващи и регистриращи уреди,
разходомери, нивомери и промишлен
софтуер.
Какво отличава вашите продукти от тези на конкурентите?

ЮMO предлага тествани и изпитани продукти с доказан произход,
качество, гаранции и ефективност,
които осигуряват по-висока производителност, по-ниски разходи и оптимизирано управление на процесите.
В заводите на ЮМО качеството се
планира, произвежда, проверява и
контролира.
Какъв е ключът за успеха на
ЮМО?

Като световно оперираща компания, ние от ЮМО приемаме отговорностите си сериозно и ориентираме действията си към бъдещето.
Стремим се да предложим все понови и подобрени стойности в измервателната и регулиращата техника,
както и услуги в областта на авто-
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матизацията на производствени
процеси. Основната ни цел е винаги
да бъдем в полза на нашите клиенти
– най-големият ни капитал е тяхното доверие. Целим също компанията
да бъде иновативна, високотехнологична и гъвкава, с мотивирани и обучени служители.
Как развивате бизнеса си от
гледна точка на очакванията
на клиентите?

Задълбочените познания за производствените процеси на клиентите
ни помага да отговорим по-добре на
изискванията им, а спазването на
техните и нашите собствени високи стандарти е от изключително
значение за начина, по който работим. За да отговорим на нуждите
на клиентите си ще продължим да
се стремим да бъдем гъвкави и иновативни и да им предлагаме най-качествените работещи комплексни
решения, високо ниво на професионализъм и надеждност.
Как оценявате българския пазар? Благодатен ли е той за
дейността на ЮМО?

Вярваме, че България има голям
потенциал и оценяваме високо
възможностите на пазара. Възнамеряваме да запазим и разширим нашето пазарно присъствие тук. Предлаганите продукти са резултат от
детайлно познаване на местния пазар и бизнес нуждите на нашите
клиенти.
Какви са плановете на компанията за развитие у нас?

Клиентите заемат централно
място в нашата бизнес стратегия
и поради тази причина нашият фокус ще е насочен към съхраняване на
изградените добри партньорства и
в същото време – към търсене на
нови бизнес възможности и перспективи.
Бихте ли представили накратко своя новоразработена технология?

Със системата за анализ на течности digiLine ЮМО разработи ино-

вативна система за дигитални сензори, която дава възможност за
създаване на интелигентни сензорни мрежи. В резултат всички измервателни параметри за анализ на
течности могат да бъдат отчетени с единна система. digiLine може
да бъде свързана към BUS шина, като
по този начин дава възможност за
изграждане на интелигентни сензорни мрежи. pH и редокс-сензорите от
иновативното решение на ЮМО се
доставят в комплект със сензорна
електроника за многократна употреба. След като съответният сензор
се амортизира, електрониката може
да продължи да се използва. Това е
важно както от икономическа, така
и от екологична гледна точка, а в
същото време осигурява истинска
добавена стойност за потребителя.
Софтуерната поддръжка на системата от дигитални сензори също е
съвсем нова. Данните от калибрирането и оценката на състоянието на
сензора се съхраняват директно в
него и позволяват безпроблемно документиране на информацията през
целия жизнен цикъл на изделието.
Наред с това, системата дава
възможност за директно свързване,
т.е. без допълнителен трансмитер,
на сензорите digiLine със системата
за автоматизация mTRON T на ЮМО.
Към настоящия момент няма друг
производител на аналитична техника, който да предлага подобно техническо решение.
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Управляваме най-големия дял
CNC машини в българските
производствени предприятия
Бальо Динев, управител на Спейскад,
пред сп. Инженеринг ревю
През 2016 г. се навършват 20 години от основаването на Спейскад. Поглеждайки назад, кои според
вас са крайъгълните камъни в развитието на
компанията?

Има няколко неслучайни „случайности“, които трасираха пътя ни дотук. На първо място е срещата с Курт
Микшл на изложението American Tech през 1996 г., която доведе до ключовото партньорство на Спейскад с
водещата американска CAD/CAM компания Unigraphics
Solutions, продължено от 2007 г. със Siemens PLM Software.
Основното постижение на Спейскад през тези години
бе налагането на устойчив бизнес модел, ориентиран
към интересите на потребителя. Надявам се това да не
прозвучи нескромно, но Спейскад е може би единствената инженерингова фирма в България, която е изпълнила
много успешен проект в областта на корабното проектиране и корабостроене в Азия. Подпомагаме и усилията на фирмите да използват и внедряват софтуерни
продукти за виртуално симулиране на производствени
технологии за леене, коване, есктрудиране, заваряване,
термообработки, механично рязане и шприцоване на
пластмаси. Фирмата може да докаже с постижения, успешни проекти и позитивни референции възможностите си в областта на изнесените услуги за FEM/FEA/CFD
компютърна оптимизация на продуктовия дизайн за нуждите на големи международни и български компании. Също
така, Спейскад управлява най-големия дял CNC машини в
българските производствени предприятия.
Бихте ли направили сравнение на компанията
преди 20 години и сега? Планирате ли да увеличите броя на работещите в компанията специалисти?

В началото започнахме трима, сега сме дванадесет
човека, без асоциираните партньори. От гледна точка на
моите желания и амбиции, ръстът, макар и видим, не е
задоволителен. Нашите опити да предлагаме иновативни инструменти и процеси много често са били блокирани от криво разбирана лоялност към друг доставчик, независимо от факта, че нашата стратегия се състои в
това да допълваме, а не да изместваме конкурентите.
Към сега съществуващите експерти по проектиране,
симулационни анализи, цифрово производство и управление на инженерни данни смятаме да привлечем нови
инженери с профил адитивни производства и измерване
и контрол на качеството.
Какво е търсенето на организираните от Спейскад обучения през годините?

Спейскад оценява важността на доброто инженерно
образование и помага на ученици, студенти, докторан-
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ти и преподаватели, желаещи да задълбочават своите
CAD/CAM/CAE познания. Ние създадохме и развиваме
ежедневно първия онлайн портал за безплатно CAD/CAM/
CAE самообучение, който има над хиляда регистрирани
потребители и постоянно нарастващ брой мултимедийни уроци на български език. Отскоро той е с нова визия
и само срещу една бърза регистрация всеки може да се
възползва от съдържанието му. Отделно от това, ние
насърчаваме професионалните училища, колежите и университетите да ползват академичните версии на CAD/
CAM/CAE софтуера на Siemens, който е достъпен безплатно или срещу символична такса за тях. Отчитайки
тежкия дефицит на знания за програмиране на CNC машини, поне два пъти годишно организираме безплатни
тридневни курсове за въведение в CAM.
Планирате ли нови сътрудничества и с какви компании?

Партньорството със Siemens остава ключово за нас и
занапред. Наред с това, разширяваме сътрудничеството
с водещата компания за виртуални продукти и процеси –
ESI Group, с цел да разширим портфолиото от продукти
и услуги за симулация и оптимизация на производствени
процеси. От началото на т. г. стартирахме работа с
Quinx, швейцарска компания с богат опит в областта на
MES/MOM, с която предлагаме отлично балансирано портфолио от решения за оперативно управление на производствения процес и качеството в дискретни производства. На последно място, но на първо по важност за нас
е новото партньорство с най-големия производител на
адитивни промишлени 3D принтери за директно производство в метал, 3D скенери и софтуер за реверсивно
проектиране и производство на сложни детайли.
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Очакваме пазарно развитие
и успешни проекти с
български фирми
Петруна Друга, управител на Uttis Industries,
пред сп. Инженеринг ревю
Г-жо Друга, бихте ли представили накратко дейността на
Uttis? Кои са най-големите ви
клиенти?

Uttis е най-големият румънски производител на индустриални пещи за
термообработка и инженерингова
дейност. Историята ни започва през
1990 г., когато малка група от инженери с опит в развойната дейност в
областта на термообработката и
обработката на повърхности положиха основите на бизнеса. През годините ние постоянно се развивахме, започвайки с доставката на
първата ни камерна газовоуплътнена пещ (Швеция, 1995 г.), първата
напълно автоматизирана пещ с лентов конвейер за отгряване/навъглеродяване на гривни на големи лагери
(Румъния, 2007 г.), първия голям агрегат с непрекъснато действие за
отгряване на изковки (България, 2015
г.).
Най-големите ни клиенти са основно реномирани фирми от автомобилната индустрия и производството
на лагери, както и фирми от други
индустрии – Daimler, Renault Dacia,
Daewoo, Ina Schaeffler, SKF, Bodycote,
Jtekt, Ruebig и др.
Какви други продукти и услуги
включва портфолиото на компанията?

Uttis разработва и изпълнява
поръчки и за специализирано нестандартно оборудване за пещи с единично зареждане и пещи с непрекъснато
действие като камерни пещи, газоуплътнени пещи за закаляване в защитна среда, шахтови пещи, методични пещи за металургията, пещи
с подвижен под, камбанни и тунелни
пещи, генератори за ендотермична
атмосфера, инсталации за измиване
и вани за закаляване. Повечето от
това специализирано оборудване се
използва в автомобилната и самоле-
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тостроителната индустрии.
Uttis предлага цялостно изпълнение
на проекта „до ключ“, започвайки с
инженеринговата дейност за конструиране на оборудването за процеса
на термообработка до въвеждането
му в експлоатация и следгаранционното му обслужване и сервиз. Ремонт и модернизация на старо оборудване за термична обработка от
различни производители, доставка
на резервни части, технически консултации и сервиз са също част от
услугите, които Uttis предлага на
своите клиенти.
Uttis ще представи продукцията си на Международния панаир в Пловдив. Разкажете за
участието си на изложението?

Uttis ще покаже на техническото
изложение в Пловдив своите найнови продукти, ще обсъди с потенциални клиенти възможности за
съвместен бизнес и ще проучи
българския пазар. Въпреки че за компанията това е първо участие на
Панаира, ние сме запознати с повечето фирми, които са представени
тук. През последните години нашата цел е да сме в по-близки отношения с фирмите от балканския регион. Също така фактът, че изложението е все по-популярно в чужбина,
означава повече клиенти и по-големи
изисквания от индустрията, което
е добър знак за икономиката.
Международният технически панаир в Пловдив е много добре познат
в Румъния сред индустриалните производители. Затова Uttis реши да
вземе участие, следвайки поканата
от Promo Restart S.R.L., представител
в Румъния на Международния технически панаир. Това изложение е много голяма възможност за нас, като
ще очакваме да се срещнем със съществуващи клиенти, да придобием пореална представа за българския па-

зар и да осъществим възможни контакти за бъдещо сътрудничество.
Какво ще бъде специфично за
предстоящото ви участие на
панаира?

Тъй като това е първо участие на
Uttis на Международния технически
панаир, решихме нашият щанд да е
със стандартна конфигурация с постери, банери, брошури, малки отливки. Разбира се, най-важната полза е
обменът на информация между нашите специалисти и висококвалифицирани инженери с представители на
българската индустриална общност.
Какви са плановете ви по отношение развитието на партньорствата с български компании?

Uttis има много добър опит и контакти с българската индустрия.
Освен търговските споразумения,
друг начин за сътрудничество би
могъл да бъде научноизследователски и иновационни проекти, които
бихме могли да разработим заедно
със заинтересованите организации
и/или фирми в България и другите
дунавски страни. Тъй като при нашите предишни контакти с български
фирми открихме позитивно отношение към продуктите си, възнамеряваме да развиваме присъствието си
в рамките на вътрешния пазар и
очакваме с нетърпение да развиваме
проекти с български фирми.
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Планираме реализирането
на сериозна инвестиционна
програма
програма в следващите
месеци
инж. Ивелин Дончев, управител на Фамател България,
пред сп. Инженеринг ревю
Фамател обяви, че обединява
търговското си представителство у нас с производствени процеси и Фамателрози вече
навлиза и в българското производство с ново име – Фамател
България. Какви са последствията от това обединение и каква продукция ще произвеждате
у нас?

Фамател Испания стартира бизнеса си в сектора преди 20 години и
оттогава фирмата е в непрекъснато и устойчиво развитие. Техническите иновации и разширяването на
продуктовата гама в годините е
довело до пазарно присъствие на
Фамател на 5 континента и 35
страни. Основни предпоставки за
това развитие са също и качеството на продукцията, качеството на
услугата и лоялността на клиентите ни.
Продуктовата гама на Фамател
е поделена в две направления, обслужващи бита и индустрията.
Последствие от стратегията на
Фамател за разширяване и усъвършенстване е и обединяването на
съществуващото вече търговско
представителство с производство
в България. Тази стъпка увеличава
броя на производствените бази на
Фамател в Европа на три: Италия,
Испания и България.
Цел на Фамател е да изведе производството в България на челни
позиции в сектора и в групата и да
го превърне в основна производствена и търговска локация както за
страната, така и за пазарите на
Русия, Румъния и Турция. Обединяването на производствената база и
търговското представителство ще
доведе до неминуемо намаляване на
сроковете на доставка, намаляване
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на разходите за транспорт, възможност за изпълнение на индивидуални
проекти на клиентите спрямо нуждите им, оптимизация на производствените разходи, а и от там себестойността на продукцията.
Основно производството в България за момента е съсредоточено в
обслужване на клиенти от индустриалния сектор.
На фона на продължаващия индустриален подем в региона и устойчивото ниво на консумация на вътрешния и външния пазар на електрокомпоненти, Фамател България има намерение да реализира сериозна инвестиционна програма и в следващите
месеци да открие нови работни места.
От началото на 2017 г. се очаква
и увеличаване на административния
капацитет на Фамател България,
което ще позволи оптимизации в
сферата на планиране на материалите за производство и продажбите
на международния пазар.
Планирате ли изграждане на
нови производствени бази и
къде?

Основна задача през 2016 година
е стабилизиране на стартиралото
вече производство и полагане на
основите, необходими за бъдещо увеличаване на производствения капацитет. В момента сме съсредоточени
в Южна България и увеличаването на
площта и капацитета на производствената и складовата ни база в
Пловдив.
Ще разширите ли портфолиото си от продукти и с какви?

Продуктовата гама на Фамател
България обхваща над 5000 продукта.
По отношение на индустриалния
бранш сме фокусирани върху производството на индустриални куплунги и

контакти, разпределителни табла за
вграден и открит монтаж, кутии,
шкафове и аксесоари за табла, влагозащитени клемни кутии, разклонителни кутии за вграждане и др.
Нашият търговски отдел разполага с актуализираната версия на софтуера за конфигуриране на електрически табла AquaSoft V.11, която
включва нови възможности за електрификация и добавяне на допълнителни функционални характеристики към продукта, което дава възможност за удовлетворяване на специфични клиентски нужди.
Като заемащ отскоро длъжността управител на Фамател
България, какви цели си поставяте за развитието на компанията?

Първото и най-важно е създаване
на условия за увеличаване на капацитета на производството чрез инвестиции в допълнителни производствени мощности и наемане и обучаване на производствен персонал.
Не по-малко важна цел е постигането на максимално добро качество
на продукта, балансирано с конкурентна себестойност и продажна цена.
Растеж на вътрешния и разгръщане на пазара в Източна Европа, Русия
и Турция.
Основите вече са положени и
първите резултати вече са видими,
което от своя страна дава увереност на мен и на групата, че посоката е вярна и амбициозните целите
са постижими.
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интервю

Стремим се да развием и
наложим инициативата
"Знак за качество"
инж. Иван Иванов, председател на Българската
асоциация по водите (БАВ), пред сп. Инженеринг ревю
Тази година се навършват 20
години от създаването на
БАВ. Как оценявате развитието на асоциацията през
този период?
Като правоприемник на Българската асоциация по водоснабдяване и
канализация (БАВК) съществуваме от
повече време. Първоначалната идея
на БАВ е била да бъде изразител на
мнението на експертите и специалистите в сектора и по-конкретно
в областта на пречистването на
питейни води. Но постепенно с годините смятам, че тази организация
се превръща в изразител на мнението на широк кръг от хора, не само
на тесни специалисти. Най-важното
е, че се утвърдихме и като добър
партньор на всички правителства
през изминалия период. Участваме
във взимането на стратегически
решения и ставаме неизменен фактор в този отрасъл.
За тези 20 години настъпиха
ли промени в концепцията на
организацията?
Основното изменение настъпи с
обединяването на двете предхождащи организации. Но дори след това
асоциацията непрекъснато търпи
промяна с идеята, че се опитваме да
получим по-голяма финансова независимост от нашите членове чрез развиване на странични дейности, които да носят доходи на асоциацията.
Включваме се и в различни проекти
по европейски програми. Имаме шанса да бъдем деен участник и да получаваме идеи за развитие от Дунавската водна програма, чиято цел е да
подпомага всички подобни асоциации
на Балканите, а и въобще в Източна
Европа.
Кои според Вас са знаковите
събития и постижения в историята на БАВ?
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На първо място е създаването на
БАВК, след това обединяването на
БАВК с Българската национална асоциация по качество на водите
(БНАКВ). След окрупняването водеща роля в Управителния съвет получават ВиК операторите. Те обаче не доминират самоцелно, а винаги съществува паритет между
представителите на ВиК операторите, между хората от академичните среди и от бизнеса. Така се
получават балансирани решения,
които удовлетворяват всички
страни.
От определящо значение бе взимането на решение за стартирането на инициативата „Знак за качество“, която общо казано удостоверява качеството на продаваните
ВиК продукти на пазара в България.
Тя все още е в процес на развитие,
но се усеща, че с всеки изминал месец все повече участници на пазара
разбират, че тя е абсолютно необходима, защото се вижда как някои
проекти страдат от това, че са
били изпълнени с некачествени материали.
Какви предизвикателства
срещате в процеса на работа?
Като всяка неправителствена
организация, основната трудност е
финансирането, макар че към момента се чувстваме стабилни. Необходимо е все пак да имаме някаква сигурност, че сме обезпечени в дългосрочен план. Друго основно предизвикателство е наличието на много
интереси, което от една страна е
полезно, но понякога е предпоставка
за възникване на спорове. Много е
трудно да се балансира между интересите на всички членове в БАВ, след
което да излезем с единно становище, удовлетворяващо всички страни.

Какво е значението на БАВ за
развитието на водния сектор у нас за изминалите години?
Както споменах, се утвърждаваме
като партньор на правителството,
независимо кой е на власт. Неизбежно сме търсени, когато се подготвят стратегически документи и се
планират законодателни промени.
Бих казал, че доказано нашето мнение се слуша и по този начин сме
повлияли със сигурност при изготвянето на Стратегията за управление
и развитие на ВиК сектора и други
такива документи.
Какви цели сте си поставили
в карткосрочен и дългосрочен
план?
Те ще бъдат формулирани в петгодишен бизнес план, който предстои да бъде изготвен. Първата
стъпка е да се организираме на
вътрешно ниво, да имаме активни
работни групи по различни горещи
въпроси. Стъпка две е да наложим
идеята за „Знак за качество“. Тя е
доказано необходима, защото всички материали, които се използват в
скъпите инфраструктурни проекти,
трябва да се тестват, за да е сигурно, че не са подменени с фалшиви
такива. Остава и целта за въвеждането на закон за отделен ВиК регулатор.

септември 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2016

37

събития

Технологичните ни центрове
осигуряват достъп до
иновациите на Мазак
д-р Деймиън Клаф, управител на Ямазаки Мазак
Централна Европа, пред сп. Инженеринг ревю
Как оценявате развитието на
бизнеса на Ямазаки Мазак в
Централна Европа?

Централна Европа е сред най-бързо
развиващите се региони в нашия
глобален бизнес. След основаването
на Ямазаки Мазак Централна Европа
(YMCE) станахме свидетели на значителен растеж на броя на машините на Мазак в региона и затова инвестирахме непрекъснато в дистрибуция, персонал, организация и обекти. Понастоящем имаме над 100
души персонал и три технологични
центъра (Катовице, Прага и Будапеща), наред с нашата разширена дистрибуторска мрежа - Бимекс и Макра в България, които са над 25 години на пазара.
Какво, по Ваше мнение, е значението на финансирането по
европейските програми за развитието на пазара?

Финансирането по програми на
Европейския съюз е от голяма помощ
за Централноевропейския регион.
През годините това допринесе до
инвестиции в технологии, опит, заетост и инфраструктура. Има, разбира се, и други фактори, които изиграха важна роля - директни чужди
инвестиции и самофинансиране. Целта на Ямазаки Мазак е да бъде иновационен лидер във високотехнологичното рязане на метали и в производствените технологии. Важно е да
се оцени, че фирмите, които инвестират в съвременни технологии и
производствени методи, генерират
нови бизнеси и стават по-конкурентоспособни – така че всеки източник на финансиране, който насърчава нови технологии и развитие на
опита, спомага за създаване на растеж и нови пазарни възможности.
Как определяте мястото на
България на бизнес картата на
Мазак в региона?

България е не само изключително
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красива, богата на култура и традиции страна, но е наистина важно
място за производство благодарение
на своята дълга история в инженеринга и производственото ноу-хау.
Има няколко много известни български компании, както и новоразвиващи се бизнес сегменти, което я прави важен пазар за нас.
Очаква се скоро да бъде пусната в действие 500-ата машина
на Мазак в България. Как бихте коментирали успеха на Мазак на местния пазар?

Ние сме представени в България
от около 25 г. чрез нашия дистрибутор Бимекс, който непрекъснато
внедрява високотехнологичните производствени решения на Мазак в
местните предприятия. Благодарение на това и на инвестициите на
нашите клиенти, заедно постигнахме водеща позиция на Мазак на пазара на металообработващи машини
в България. Непрекъснато разширяваме нашата YMCE организация и гарантираме възможността нашите
дистрибутори да осигуряват още поголяма подкрепа на клиентите в
бъдеще.

Какви са най-интересните технологии и продукти, които
българските специалисти могат да очакват?

Наскоро представихме официално
нашата нова Smooth технология, която представлява най-бързата CNC
система в света, както и пълна гама
от нови машини. На Панаира в Пловдив ще покажем нашата серия многофункционални машини Integrex i - с
управление SmoothX, стругов център
Quick Turn Compact - с управление
SmoothC и файбър лазернообработваща машина Optiplex. Тези нови модели предлагат най-високи нива на производителност и идват с редица
интелигенти функции, осигуряващи
оптимална производителност.

Как новите технологични постижения на Мазак достигат
до българския пазар?

Какви според вас са перспективите за разширяване на пазарния дял на Ямазаки Мазак в
България?

Както вече споменах, изградихме
три технологични центъра на Мазак в Централна Европа – през 2012
г. в Прага и Катовице и през 2016 г.
в Будапеща. Те осигуряват на нашите клиенти и дистрибутори в региона достъп до най-актуалните технологии и иновации. Нашият представител тук – Бимекс, също така
инвестира в своето присъствие на
пазара. Заедно отново ще участваме на Международния технически
панаир в Пловдив, който от много
години е важно място за среща с
нашите дългогодишни и нови клиенти.

През тази година открихме нашата Академия за обучение при новия
технологичен център в Унгария. Вече
посрещаме клиенти от България и
от други съседни пазари за обучение
с цел максимално използване на управлението Smooth. Също така сме
в процес на въвеждане на концепцията за интелигентна фабрика Mazak
iSmart Factory в нашите машиностроителни заводи по целия свят. Радваме се на възможността да покажем
на нашите клиенти как правим това
и да им помогнем да се възползват
от предимствата на свързаното
производство и Industry 4.0.
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фирмена публикация

Сибел представя качествени решения
за ел. техническата индустрия на МТП 2016
Сибел ООД за поредна година представя на Международния технически
панаир в Пловдив висококачествени
продукти за ел. техническата индустрия в България. Компанията доставя почти всичко, от което е съставен
един електромотор или трансформатор, както и материали за електрониката и енергетиката, като се започне от проводника, пакета статор-ротор, цялата ел. изолационна система
на ел. двигателя, алуминиевото тяло
и щитове, вентилаторната перка и
кожух, изводните кабели и се стигне до
детайли и аксесоари, като токови защити, шпонки, лагерни пружини, клеми и клемни табла, кондензатори, термозащити и т. н.
Сибел ООД е дистрибутор на концерна VON ROLL - Швейцария, световен лидер в областта на електроизолационните нецелулозни материали. VON ROLL
произвежда слюдени ел. изолационни
ленти и материали, специални лакове и
смоли, стъклотекстолити и текстолити,самозалепващи изолации, бандажни
ленти, за ВН и НН приложения.
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Сибел ООД е партньор и на
Weidmann - Швейцария - световен лидер в производството на електро-изолации на целулозна основа за маслени
трансформатори. Гамата от продукти на концерна Weidmann включва
трафоборд, изолационни хартии, дървесни материали, вентилатори, сензори готови компоненти.
Разширява се сътрудничеството на
компанията и с концерна HuberSuhner - Швейцария, производител на
кабелите Radox - световно известни с
високото си качество. Кабелите Radox
за ж.п. и автомобилни приложения се
ползват от водещите световни производители.
Сибел ООД е дългогодишен дистрибутор и на други водещи международни производители като Thermik - Германия (термозащити), Ducati - Италия
(кондензатори), Linear Composites- Англия (носещи кабелни въжета),
KekoVarikon-Словения (варистори).
Сибел ООД разширява гамата на
предлаганите продукти и материали,
като вече доставя фрикционни мате-

риали за спирачки, дървени клинове за
канали на ел.мотори и генератори, семеринги, стъкло-лако-тръби, шлаухи,
материали за ремонт на кабели. От
миналата година Сибел доставя импрегнационни и заливни лакове и смоли
на Albesiano SISA - Италия, която вече
е част от концерна VON ROLL.
Всички новости можете да видите
на щанд № 13B22 на Сибел ООД в палата 13 на Международния технически
панаир в Пловдив от 26 септември до
01 октомври 2016 г.
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платена публикация

Изваждаеми решения от Ритал
Оптимална конструкция за шкафове за комутационна апаратура
Изцяло разединяеми (изваждаеми)
решения с оптимална конструкция за
шкафовете за управление на електродвигатели за промишлени обекти с
високи изисквания към непрекъсната
работа. Такива изисквания са задължителни за много индустриални сектори, като например: производство
и преработка на нефт и газ, ядрена
енергетика, химическа промишленост и др. За покриване на тези изисквания комутационната апаратура
трябва технически да се организира
така, че да може да се сменят отделни функционални единици без спиране
на цялата инсталация. Така наречената "гореща смяна".
Използването на "изваждаеми"
функционални блокове позволява бързо
и безопасно да се заменят аварирали
устройства без демонтаж на изходящи кабели и клеми за присъединяване.
Всички електрически съединения в
такива модули се извършват с помощта на разединяеми електрически
контакти, което позволява смяната
да стане бързо и безопасно.
Управлението на изключвателя в
"изваждаем" блок става с изнесена
дръжка, свързана с механичната блокировка. Достъпни са няколко положения: "включено" - в работно състояние,
при което модула е блокиран срещу
несанкционирано изваждане; "тест", с
изключени електрически контакти и
блокирана възможност за завъртане
на контролната ръкохватка, но с достъпна възможност за тестване на
вторични вериги. В положение "изключено" блока е в изцяло изключено състояние. За "изваждане" не е необходимо
да се изпълняват монтажни работи и
процеса отнема помалко от минута.
От няколко години Ритал активно развива
това направление
от производството си в сътрудничество с външни
производители
като Trips, Elpro и
други. Прилага се
активно на пазаMC ProPlus
рите на Германия, Австрия и в
други европейски страни, както и в
Русия, където през 2013 г. фирмата
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разработи свое решение с наименование MC ProPlus.
В основата на конструкцията е
многократно доказалата се система Ri4Power - основна платформа за
електроразпределителни устрой-

Ri4Power
ства, ниско напрежение, системи за
автоматизирано управление на
електродвигатели или разпределение на електроенергия за фиксиран
монтаж на апаратурата с форма на
физическо разделяне, стигащо до
Форма 4b.
Системата позволява използването на устройства за защита и разпределение от различни производители на апаратура в различно изпълнение - стационарно, на основа
(цокъл) и изваждаемо. Корпусът TS8 здрава и надеждна рамка и широката гама от компоненти като разнообразни и тествани модули, собствени шинодържатели и други специализирани компоненти, позволяват голяма гъвкавост при конфигуриране в съответствие с техническите изисквания за всяко отделно
решение. Най-често с Ri4Power се
конфигурират решения за вътрешно функционално разделяне от Форма 2а до Форма 4б. Като правило се
използват стационарни монтажни
отсеки, разделени помежду си и
отделени от шинните системи.
Новите "изваждаеми" модули позволяват разширяване на приложението на системата.
Функционалните блокове са окомплектовани с всички необходими еле-

менти за монтаж, които се монтират на мястото на фиксираните
отсеки. При това се съхраняват
основни елементи на вътрешния
монтаж и шинни системи. Минималната височина на "изваждаемия"
блок е 150 мм. Отличителна особеност (освен механизма за разединяване и изваждане на контактите) е
възможността за поставяне на до
4 броя захранващи източници на
същата височина (блок с размери 1.4
(150х450х150 мм ШхДхВ).
Номенклатурата на стандартните блокове отчита: габаритни
размери, номиналния ток, възможна
комбинация на устройствата и различни производители на активното
оборудване.
Към момента наличните решения
за поръчка са блокове с инсталиране
на оборудване на фирми ABB, Schneider
Electric, Siemens. Ритал може да предложи и проектни решения за "не типови" изпълнения с възможност за
доработка на предните и други монтажни елементи на блоковете по
техническо задание на клиента.
За оптимизиране на разходите се
предлагат изпълнения със степен на
защита IP31 и IP54.
На тазгодишния Технически панаир в Пловдив, Ритал ще представи работен вариант на MC ProPlus.

MC ProPlus
За конфигуриране и изготвяне на
оферта е необходимо да изпратите
запитване на:
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WE-MPSB: Импулсно
стабилни чип бийд ферити
WE-MPSB серията е първият в света феритен
бийд, който е специфициран как работи при голям
ток за преходни процеси. Този уникален бийд предпазва и удължава живота на вашето приложение.
Той има ултраниско RDC съпротивление, което
предоставя най-ниското самозатопляне в своя
клас при големи токове. WE-MPSB е идеален за DC/
DC приложения, изискващи висока ефективност.
WE-MPSB оптимизира производителността
при голям ток спрямо RDC с до 75 % намаление на
RDC, в сравнение с подобни компоненти, като
същевременно се поддържа висок импеданс за широк честотен обхват.

Значително подобрен пиков ток

при номиналния ток;
•Минимизирано DC bias влияние на импеданса.
WE-MPSB е идеален за ползване с входен кондензатор в захранващи вериги.

Характеристики
•Пиковият ток е до 20
пъти по-голям спрямо
номиналния ток;
•До 40 % по-голям номинален ток в сравнение с
подобни продукти;
•Оптимизиран слоен
дизайн за да постигне
ултраниско RDC и висок номинален ток;
•Висок импеданс за широк честотен обхват
44

За приложения като: променлива враждебна
среда, филтър за пусковия ток, входно-изходен
филтър на hot swap контролери, включване към
устройство под напрежение, електронни прекъсвачи, индустриални High side превключватели /
прекъсвачи, потискане на смущения от двигатели,
входно-изходен филтър за DC / DC конвертори и др.
Стандартните чип бийд ферити не са предназначени за бързи преходни процеси. Това ги прави
уязвими към пиков ток в критична среда.
WE-MPSB е мощен бийд ферит, който може
да бъде изложен на пиков ток, без да претърпи
септември 2016
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поражения. Неговият оптимизиран слоен дизайн
и ултраниско RDC съпротивление предпазва и
удължава живота на вашето приложение.
Чип бийд феритът е индуктор, произведен по
многослоен процес. Оптимизиран е за възможно
най-големи загуби при използването му като
филтър. Съставени са от никел-цинк-феритна
смес и много фин вътрешен сребърен слой с дебелина от няколко микрометра. Тази структура
прави класическите SMD феритни бийдове по-уязвими за пикове над максималния номинален токов товар и в някои случаи води до дегенериране
или незабавно унищожаване на компонента.

Приложение:
Типично приложение е показано на фиг.1. Многослойният ферит е използван като надлъжен
филтър на входа на веригата. Поради ниското
съпротивление на включване на кондензатора,
при включване на веригата за кратко време
протича много висок импулсен ток. Този импулсен ток временно натоварва SMD ферита с
многократно по-висок от максималния по специфицикация номинален ток.
В този пример, оптимизираният многослоен
ферит, определен от Wuerth Elektronik eiSos
като Multilayer Power Suppression Bead (WE-
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Фиг. 1: Приложение с пиков ток при включване (5 A /
DIV | 100 µs / DIV)

MPSB), има импеданс от 600 ома за максимално
допустим номинален ток от 2,1А. Еднократният токов пик в този случай има пикова стойност от 19А и има обща дължина на импулса от
0,8ms, преди да бъде редуциран до номиналния
ток на веригата.
Това основно е валидно за чип бийд феритите,
където максималният номинален ток също дефинира максималната амплитуда на тока при
временен товар. Но използвайки новата серия
WE-MPSB многослойни ферити при импулсен
товар, сега са налични данни за пиков ток в
техническата им спецификация.
WE-MPSB серията е първият в света чип
бийд ферит със специфицирана стабилност при
пикови импулси.
Повече информация може да намерите на:
www.we-online.com/mpsb
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Памети - новости
и приложения
В

Стефан Куцаров

се по-малко са областите на
човешката дейност, в които не се
използват прибори с полупроводникови памети и нарастват тези, в които разширяването на възможностите и подобряването на функционалността е силно зависимо от характеристиките на паметите. Сред
многобройните фактори за това е
нарастването на обемите на паметите, съчетано с намаляване на захранващото напрежение, постояннотоковата консумация и размерите
на корпусите заедно с подобряване
на тяхната организация, на технологиите на производство и появата на
нови типове. Огромният (без преувеличение) обем и разнообразие на наличните информационни източници
определя отразяването в статията
само на основните особености на
пуснатите на пазара след 01.01.2014
г. интегрални схеми (ИС) на памети,
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характерни техни модели и типични масови приложения. Множество
допълнителни подробности могат
да бъдат намерени чрез дадените в
текста английски термини.

Статични оперативни
памети
Английският термин Static
Random Access Memory (SRAM) означава възможността за достъп до
произволна клетка на паметите и
това, че съдържанието на клетките
остава „неподвижно“ (не се опреснява) при съхранението му. Двата типа
са асинхронните SRAM (Asynchronous
SRAM) и синхронните SRAM (Synchronous SRAM, SSRAM), като в каталозите първите обикновено се означават само като SRAM.
Асинхронни SRAM. Записът и четенето на данни се осъществява
непосредствено чрез подаване на
съответната команда, без да е необходим и синхронизиращ импулс

(clock), както при синхронните
SRAM. Типичният обем е между 4Kb
и 64Mb, думите са 8b или 16b и
рядко 4b и 32b, а единственото
захранващо напрежение е 1,8 V, 3,3
V или 5 V. С по-голямо приложение са
паралелните SRAM заради малкото
време на достъп (еднакво за четене
и запис) с типични стойности 8-70
ns, като при бързите (Fast
Asynchronous SRAM) е до 25 ns и поголямо при бавните (Slow Asynchronous SRAM). Първите се използват
главно като буферни. Увеличеното
време на серийните е за сметка на
малкия брой изводи, намалената
(средно 10-тина пъти) консумация и
лесното ползване на серийни интерфейси (например SPI при паметите
в редове 4 и 6 от табл. 1). Типични
приложения на тези памети са в
принтери, измервателни уреди,
Ethernet, POS терминали. Нараства
относителният дял на паметите
Low Power SRAM (LPSRAM) и Ultra-
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Таблица 1. Асинхронни SRAM
№

Модел

Производител

Особености

1 CY62167EV30LL MoBL Cypress Semiconductor
Паралелна маломощна
2
IS64WV204816BLL Integrated Silicon Solutions
Паралелна бърза
3 IS66/67WV51216DALL Integrated Silicon Solutions
Паралелна псевдостатична
4
23A1024
Microchip Technology
Серийна, интерфейси SPI, SDI, SQI
5
WHS512K8-XXX
Microsemi
Паралелна бърза
6
N01S830HA
ON Semiconductor
Серийна маломощна
7
RMWV3216A
Renesas Electronics
Паралелна маломощна

Low Power SRAM с ток при липса на
обмен на данни (Standby Current) под
10 mA. Възможността за ползването им в апаратури с батерийно
захранване определя специфичния
термин More Battery Life (MoBL).
Нараства популярността на паметите с код за корекция на грешки
(Error Correction Code) ECC, чрез който се открива и отстранява грешка в един разред на всеки байт. Някои SRAM имат извод (ERR pin) за
индикация на открита грешка.
Значителна част от SRAM запазват съдържанието си до захранващо
напрежение под минималното (Data
Retention Supply Voltage), чиято стойност се дава в техническата документация) - например за тази на ред
5 в табл. 1 това напрежение е 2 V.
Тази интегрална схема е и представител на SRAM с керамичен корпус,
който подобрява охлаждането и разширява работния температурен
обхват. Паметта на ред 3 е псевдостатична (Pseudo SRAM, 1T-SRAM),
което наименование е поради реализация на клетките с един транзистор (както при DRAM – вж. следващия раздел), но чрез допълнителни
схеми за управление се осигурява
работа като SRAM. Продължават да
се използват многочипови SRAM
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Организация (време Захр.напр.,V (ток, A)
за достъп, ns)
[ток без обмен, A]

1Mx16b (45)
2Mx16b (12)
512Kx16b (max 70)
128Kx8b (25)
512Kx8b (15-55)
128Kx8b (min10)
2Mx16b (max55)

(Multi-Chip Package SRAM), реализирани според класическия начин за разширяване на паметите. Пример е
W82M32V-XBX на Microsemi с организация 2Mx32b и съдържаща 4 чипа
2Mx8b. Минималното време на
достъп е 12ns при захранване
3,3V±10% и корпус 25,1x25,1x2,22
mm с 256 извода.
Синхронни SRAM. Непрекъснато
растящите нужди от все по-бърз
обмен на повече данни налага наличието на памети с подходящи параметри. За SSRAM един от тях е честотата на тактовите импулси fc
(Clock Speed), означавана в каталозите и само като честота или работна честота (Operating Frequency), а
скоростта на обмен е Memory
Bandwidth или само Bandwidth. За увеличаване на последната в част от
SSRAM чрез едно адресиране се предава пакет от две или четири думи
(вместо адрес за всяка дума) – Burst
Length (BL). Специфичен параметър е
броят на обръщенията (четене и
запис) към паметта за 1 s (Random
Transaction Rate) RTR, обикновено с
мерна единица MT/s, означаваща 106
обръщения на 1 s. Оценката на вероятността от грешки при обмена се
прави с помощта на мерната единица FIT/Mb, която е броят им във все-

2.2-3.6 (25max); [1.5]
2.4-3.6 (110max); [20]
1.7-1.95 (4); [120]
1.7-2.2 (3); [4]
4.5-5.5 (160); [450]
2.5-5.5 (<10); [4]
2.7-3.6 (30); [1]

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

-40 +85 (8x6x0.55); [48]
-40 +125 (8x6x0.9); [48]
-40 +85 (18.4x10.2x1.1); [44]
-40 +125 (4.4x3x1); [8]
-55 +125 (14.2x14.2x1.63); [32]
-40 +85 (4.4x3x0.9); [8]
-40 +85 (8x8x1.02); [48]

ки Mb на паметта след 109 часа
работа. При прилагане на ЕСС вероятността намалява с 3 порядъка.
Например типичната стойност за
SSRAM с ЕСС на Cypress е под 0,01FIT/
Mb и съответно дадената на ред 1
от табл. 2 може да сгреши не повече от 1,44b за 109 часа или 1b приблизително след 700.106 часа.
Синхронните SRAM като правило
са паралелни, имат обем над 1Mb
(типично 2Mb-72Mb), обменят 18b,
36b и 72b числа (корпусите са с не
по-малко от 100 извода) и имат
второ захранващо напрежение за
входовете и изходите си (обикновено двете са 2,5 V и 3,3 V и по-рядко
1,3 V, 1,8 V и 5 V).
Съществуват много модели на
SSRAM (само Cypress предлага над
2300), поради което в табл. 2 са
дадени най-характерните. Допълнителни сведения има в материалите
на цитираните производители.
Първата група са стандартните
(Standard Synchronous SRAM), които
са с т. нар. единична скорост (Single
Data Rate) SDR - записът и четенето
се извършват само чрез предния
фронт на тактовите импулси. Една
от разновидностите им са паметите с непосредствено преминаване
(Flow-Through SRAM, FT SRAM) - при
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Таблица 2. Синхронни SRAM
№

Модел

Производител

Особености (организация)

fc,MHz; (RTR,MT/s)
[време за достъп, ns]

1

CY7C2670KV18

Cypress Semiconductor

Pipelined DDRII+ (4Mx36b)

550; (1100)

2
3
4
5

CY7C4021KV13
IS61NVVF102436B
IS61LPS204818B
RMQS2A1836DGBA

Cypress Semiconductor
QDR-IV HP ECC (4Mx18b)
Integrated Silicon Solution Flow-Through No-Wait (1Mx36b)
Integrated Silicon Solution
Pipelined (2Mx18b)
Renesas
QDR-II (512Kx36b)

запис данните се въвеждат на указания заедно с тях адрес, а при четене
адресът се записва във входен регистър и показва откъде те да се
вземат. Честотата им fc е до 200
MHz, а пример за такава е даден на
ред 3 в табл. 2, която е и No-Wait –
преминаването от запис в четене и
обратно става без интервал от
време. Втората разновидност са
верижните памети (Pipelined SRAM,
PL SRAM) с регистри на входа и изхода, като при четене данните преминават през последния (записът е както в първата разновидност). Те могат да имат по-голяма fc от FT, а
пример е дадената на ред 4. Предлагат се и многочипови памети от
тази
група,
каквато
е
WED2DL32512L на Microsemi с организация 512Kx32b и съдържа 2 чипа
521Kx16b.
Втората група са паметите с
двойна скорост, което означава ползване и на задния фронт на тактовите импулси и съответно скоростта на обмен е 2fc. Към първоначалната им разновидност DDR (от
Double Data Rate) бързо се прибавят
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667; (1334)
133
250 [2.8]
333

нови за по-нататъшно увеличаване
на скоростта. Една от тях е DDRII+
(или DDRIIP) с пример на ред 1 в
табл. 2, която има варианти DDRII+
Burst 2 за обмен чрез подаване с един
адрес на пакет от две числа и
DDRII+ Burst 4 съответно на 4 числа. Вариантът DDRII SIO (от Separate
Input/Output) е с отделни групи за
вход и изход.
Още по-бърза е третата група на
SSRAM с четворна скорост (Quad
Data Rate), означавани като QDR и
Quad. Тя налага множество усложнявания в структурата, едни от които са диференциалните тактови
импулси и наличието на такива за
управлението. Разновидността
QDR-II (пример на ред 5 в табл. 2) е
с отделни групи изводи за вход и изход, докато QDR-IV (ред 2) са с две
еднакви групи изводи I/O, които могат да се използват независимо
една от друга. В началото на 2016
г. най-бързи са били QDR-IV на Cypress
с RTR=2133MT/s, описание на които
има във фирмената AN84060.
FinFET SRAM. Ползването обикновено на 6 транзистора, и по-рядко на

Захр.напр.,V (консум. ток,
mA) [ток без обмен, A]

1.8±0.1; 1.4-1.8 (max1140);
[max460]
1.3±0.04; 1.1±0.05 (1710)
1.8±5%; 2.5±5% (330); [180]
3.3±5%; 2.5±5% (450); [200]
1.8±0.1; 1.4-1.8 (770); [380]

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

-55 +125 (17x15x1.4); [165]
0 +70 (21x21x0.85); [361]
-40 +85 (15x13x0.85); [165]
-40 +85 (22x14x1.55); [119]
-40 +85 (15x13x1.4); [165]

4, 7 и 8, за реализация на една клетка
на SRAM е сериозно ограничение за
увеличаване на обема на паметите.
Едно от решенията е разработваната от десетина години технология
FinFET за реализация на 6-транзисторни клетки, ползваща NMOS транзистори с много къс канал. Освен
намаляването на площта им и съответно увеличаване на обема на паметите при дадена площ на кристала,
технологията осигурява подобряване
на някои от електрическите параметри на транзисторите. Основен
недостатък е около 5 пъти по-високата цена на разработката на паметите. Засега резултатите са на
ниво експериментални разработки,
като през април т. г. бе съобщено за
създаването на 10 nm SRAM с обем
128Mbit, чиито транзистори очевидно имат дължина на канала 10 nm и
една клетка е с площ 0,04 mm2 .

Динамични оперативни
памети
Реализират се с еднотранзисторни клетки, което обуславя по-голям
обем от SRAM, а наименованието
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им Dynamic Random Access Memory (DRAM) е поради непрекъснатото възстановяване (Refresh) чрез допълнителни блокове на съдържанието, тъй като запомнянето се реализира чрез зареждане на капацитети, които
се саморазреждат. Времето на саморазряд рядко е малко над 1 s (то намалява с увеличаване на температурата) и затова времето между две последователни зареждания (Refresh Window) tREFW най-често е 32 или 64
ms, а това за възстановяване на заряда Refresh Interval
Time, Cycle Time) tREFI е под 10 ms. За времето tREFW се
правят определен брой стъпки (Cycles), на всяка от които се възстановява част от паметта – ползваният
параметър е с измерение cycles/ms. В по-голяма част
от DRAM при всяка команда за запис или четене се
обменя пакет от 1 до 8 бита, чийто брой е дължината
на пакета (Burst Length) BL. Необходимостта от бърз
обмен налага DRAM да са паралелни и те могат да са
асинхронни (Asynchronous DRAM) и синхронни
(Synchronous DRAM) SDRAM.
Асинхронни DRAM. Относителният им дял е твърде
малък и реално се ползват само две разновидности (FPD
DRAM от Fast Page Mode и EDO DRAM от Extended Data
Out) с типични скорости на обмен 35Mbps и 50Mbps и
максимална 66Mbps. Използват се при интензивна работа с графична информация (High-Bandwidth Graphics), цифрова обработка на сигнали и др. Пример за втората разновидност е IS41LV16100D на Integrated Silicon Solution с
организация 1Mx16b и параметър 1024/16 ms, т.е.
възстановяването се прави на 1024 стъпки всеки 16 ms
– една стъпка трае 16 ms/1024 ≈ 15,6 ms и tREFI трябва
да е по-малко от тази стойност. Като FPMDRAM същата фирма произвежда IS41LV16105D с аналогична организация.
Синхронни DRAM. Един от основните им параметри
е честотата fc, а често ползваното означение е PCxxx
при „xxx“ стойността й в MHz. Паметта може да е разделена на няколко групи (Bank), при което освен класическият има и специфичен начин за означаване на организацията, например 16Мx4x4banks (ред 5 в табл. 3) показва
обем 16Mx4banks=64M на 4b думи, т. е. 64Mx4b.
Първата разновидност са единичните памети (Single
Data Rate) SDR с обмен само при положителен фронт на
тактовите импулси при тяхна честота до 200 MHz.
Два примера са дадени на редове 1 и 5 в табл. 3, а с поголям обем и организация 4Mx8x4banks е верижната
памет IS42S81600F отново на Integrated Silicon Solution.
Начинът на действие на втората разновидност DDR
SDRAM е ясна от съкращението им, а скоростта на
обмен на всеки от разредите (Data Rate) DR е 2fc. Тя или
fc (в зависимост от производителя) е един от основните параметри. Не трябва да се забравя, че скоростта на обмен на данните от шината на n-разредна памет (отново с означение DR - да се внимава при ползването на каталози) е 2nfc и че освен мерната единица
Mbps се използва и еквивалентната й MT/s (от
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Таблица 3. Синхронни DRAM
№

Модел

Производител

Тип; (организация)
[възстановяване]

fc,MHz;
(DR,Msps); [BL,b]

Захр.напр.,V (консумиран ток,
mA) [ток без обмен,mA]

1
IS42S16100H-5T
2
IS43R86400E
3
IS46DR82560C
4 IS43QR16256A-075U
5 MT48LC64M4A2-6A

Integrated Silicon Solution SDR; (512Kx16x2banks) [2Kx32ms] 200; [1,2,4,8,FP]
3.3±0.3; (60); [2]
Integrated Silicon Solution DDR;(8Mx16x4banks) [8Kx64ms]
(250); [2,4,8]
2.5±0.2, 2.5±0.1 (140);[35]
Integrated Silicon Solution
DDR2; (256Mx8)
(800) [4,8]
1.8±0.1, 1.8±0.1 (105);[18]
Integrated Silicon Solution
DDR4; (256Mx16)
(2666) [4,8]
1.2±0.06, 1.2±0.06, 2.5±0.125 (94); [25]
Micron Technology
SDR; (16Mx4x4banks) [8Kx64ms] 167; [1,2,4,8,FP]
3.3±0.3; (135); [2]
D
D
R
3
L
;
(
6
4
M
x
8
x
8
b
a
n
k
s
)
6
MT41K512M8
Micron Technology
(1866) [8]
1.35±5%, 1.5±0.075 (44);[15]
[8Kx32ms]
DDR4;(64Mx8x16banksx2ranks)
7 MT40A2G8-083E
Micron Technology
(2400) [8]
1.2±0.06, 1.2±0.06 (275);[50]
[8Kx32ms]
8 W3E64M72S-XBX
Microsemi
DDR; (64Mx72)
(333) [2,4,8]
2.5±0.2, 2.5 (max1170); [max315]
9 W3H64M16E-XB2X
Microsemi
DDR2; (64Mx16)
(667) [4,8]
1.8±0.1, 1.8±0.1 (185);[30]
10 W3J512M32G-XBX
Microsemi
DDR3; (512Mx32)
(1333) [8]
1.5±5%; (628); [152]

MegaTransfer per second). Например
при fc=533 MHz и n=9 данните се обменят с 9,594 Mbps или 9,594 MT/
s. Количеството на новите модели
на тези памети постепенно намалява, те имат типични обеми 128,
256 и 512 Mb и типични стойности на fc до 200 MHz, а примери са
дадените на редове 2 и 8 (тип МСР)
в табл. 3, които имат второ захранващо напрежение за изводи I/O.
От същата разновидност са
RLDRAM с намалено време на обръщение към тях (RL e Low Latency),
чието производство постепенно се
ограничава. Пример за един от новите модели е IS49NLS96400D на
Integrated Silicon Solution с fc=533
MHz, организация 32Mx18b, отделни вход и изход и DR при едновременното
им
използване
2x18x533MHzx2 ≈ 38,4 Gbps. С намалена постояннотокова консумация (главно заради малкото захранващо напрежение - типично 1,8 V) и
основни приложения в преносими
прибори и автомобилостроенето са
LPDRAM (LP от Low Power). Сред тях
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е MT46H128M16LF на Micron Technology с организация 32Mx16bx4banks
и консумиран ток 75 mA.
Следващата разновидност е
DDR2 SDRAM (ползва се и DDR-II),
като „2“ е заради прехвърлянето към
или от изводи I/O на 2 числа при
всеки фронт на тактовите импулси
и съответно удвояване на скоростта на обмен в сравнение с предната
разновидност. Типичните стойности на fc са 250, 300, 333, 400, 533,
667 и 800 MHz, на обемите между
8Mb и 8Gb, числата обикновено са 4b,
8b и 16b и основното захранващо
напрежение е 1,8 V. Освен в компютри и сървъри паметите се ползват в
битови прибори, такива за изграждане на индустриални мрежи и автомобилостроенето. Примери са паметите на редове 3 и 9 в табл. 3, към
които може да се добавят
MT47H256M4 на Micron Technology и
IS43DR16640 на Integrated Silicon
Solution.
Съществуват
и
LPDDR2DRAM,
каквато
е
EDB8132B4PB-8D-F-R на Micron
Technology с обем 4Gb, DR=800Msps

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

TA=-40 +85 (10.1x6.4x0.85); [60]
TA=-40 +85 (13x8x1.2); [66]
TA=-40 +85 (10.5x8x0.8); [60]
TC=-40 +105 (13x9x0.8); [96]
TA=-40 +105 (22.4x10.2x1.2); [54]
TC=-40 +95 (14x8x0.95); [78]
TC=0 +95 (12x8x1.2); [78]
TA=-40 +85 (32x25x2.03); [219]
TA=-55 +125 (14x11x1.81); [79]
(1.54x10x3.54); [136]

и захранващи напрежения 1,8 V, 1,2 V
и 1,2 V.
Паметите DDR3 SDRAM са двойно по-бързи от предните, тъй като
скоростта на обмен през изводите
I/O е 8 пъти по-голяма от fc, съпроводено от захранване 1,35 и 1,5 V, като
някои производители означават
първите с DDR3L SDRAM. Типичните
стойности на DR са 667, 800, 900,
933, 1000, 1066, 1333, 1600 и 1866
Mbps и на обемите между 1 и 32Gb
(да се внимава при ползване на каталози, тъй като се дават и в GByte).
Основните приложения са във всякакъв вид компютри, сървъри, прибори за комуникационни мрежи, запис и
обработка на изображения, автомобилостроене (дадената на ред 6 в
табл. 3). Част от паметите са многочипови, каквато е тази на ред 10
в табл. 3 с 4 чипа. Логично има
LPDDR3 (поради едно от основните
им приложения се означават и като
Mobile LPDDR3 SDRAM), каквато е
EDFA164A1MA-GD-F-R на Micron
Technology с обем 256Мx64b, едно
захранващо напрежение 1,8 V и три
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лагащо се означение SGRAM, сред
които е MT51J256M32 отново на
Micron Technology.

Енергонезависими
памети

Фиг. 1.

по 1,2 V.
Накрая са DDR4 SDRAM с DR от
2133, 2400, 2666 и 3200 Mbps, типично захранване 1,2 V и увеличаване в някои случаи на обема чрез два
чипа (наричани тук Ranks) в корпуса,
което се вижда от ред 7 в табл. 3
(обем 64Mx8bx16x2=16Gb). Поради
познати от ежедневието причини
рязко нараства производството на
LPDDR4, за които JEDEC е формулирал своите изисквания.
От структурата им на фиг. 1 се
вижда наличието на два канала и
общата скорост на обмен 12,8GBps.
Обемът им е между 4 и 32Gb, максималната скорост достига 4266
Mbps и броят на изводите e 66. Пример е MT53B512M32D2 GZ-062AIT на
Micron Technology. Нарастват и приложенията на графични DRAM с подобни параметри и все по-често на-

54

Наименованието им показва, че
те запазват съдържанието си и след
изключване на захранването.
EEPROM. Тези класически памети
продължават да се използват масово, като основната им част са ИС с
последователно записване и четене
на данните (Serial EEPROM). Типичен
пример за новостите са 4-те серии
24ХХ, 11ХХ, 93ХХ и 25ХХ на Microchip
Technology с вграден интерфейс
съответно I2 C, UNI/O Bus, Microwire
и SPI. Те са с обем между 1 Kbit и 1
Mbit, брой на циклите запис/четене
не по-малък от 106, време на съхранение на данните 200 години, захранващо напрежение 1,8 ÷ 5,5 V и разширен работен температурен обхват от -40 до +125° С (типичният
е -40 ÷ +85° С). За специфични приложения на някои места в автомобилите, за минни съоръжения и самолетостроенето са разновидностите им
с обхват -55 ÷ +150° С. Високото
ниво на съвременните технологии
също се потвърждава от тези серии
- в не повече от една ИС от 107 произведени се открива фабричен дефект. Друг пример са сериите М24,
М93 и М95 на STMicroelectronics
съответно с I2C, Microwire и SPI, обем
до 2Mbit, не по-малко от 4.106 цикъла (за температура 25° С, който
намалява на 1,2.106 при 85 °С), време на съхранение отново 200 години

и захранване 1,7 - 5,5 V.
Минимално възможният брой изводи на EEPROM е два (SI/O като
вход, изход и постояннотоково захранване и маса) с наименования I/O
Powered Serial EEPROM и Self-Powered
Device. Пример е AT21CS11 на производителя Atmel (от 04.04.2016 г.
присъединен
към
Microchip
Technology с наименование на продуктите Microchip Atmel) с организация 128x8b, брой на циклите 106,
съхранение 100 години и захранване
2,7 ÷ 5,5 V. Със същите основни параметри освен захранване 1,7 – 3 6 V е AT21CS01. От същия тип, но с
патентовано наименование 1-Wire
EEPROM е DS28E07 на Maxim
Integrated със същия обем, но разделен в 4 страници при 1000 цикъла,
съхранение 10 години и захранване
3 ÷ 5,25 V. Характерни примери за
приложение на EEPROM с два извода
са за съхранение на калибровъчните
данни на сензори, за идентификация
(по фабричния номер) на изделия и
ключове за кодиране на данни.
Ползването на вградения интерфейс изисква данните да се обменят
с паметите чрез външен контролер
(Bus Master), схемите на чието
свързване се дават в документацията на паметта. Видът му за I2C е на
фиг. 2, която показва една специфична особеност - времеконстантата
RBUSCBUS трябва да е до определена
стойност, за да се осигури желаната максимална скорост на обмен за
този интерфейс от 400 Kbps.
Многобройни са практическите
случаи, в които част от данните
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(например идентификационен номер и калибровъчни параметри) се записват еднократно и не се променят в
процеса на експлоатация на прибора, което прави полезно ползването на EEPROM с частична защита от запис
(Partial Array Write Protect EEPROM), например в споменатите серии на Microchip тя е за 1/4 или 1/2 от обема,
а в DS28E07 – за всяка страница поотделно.
Малкият брой на изводите на ИС определя и малки
техни размери, но за подвижни телефони, камери, приемо-предаватели за безжични връзки, сензори и други
подобни се предлагат и корпуси тип WLCSP (от WaferLevel Chip Scale Package) - например М24C64T-FCU на
STMicroelectronics е в такъв с 4 извода и габарити
0,833x0,833x0,27 mm.
За максимално бърз обмен на данните се използват,
макар и значително по-рядко, EEPROM с паралелна входно-изходна шина, която увеличава броя на изводите и
размера на корпуса, но времето на достъп при четене
е намалено на не повече от няколко стотици ns. От
този тип е модулът WE32K32-XXX на производителя
Microsemi с четири CMOS ИС (всяка с организация
32Кx8b) и 32-битова шина. Времето на съхранение е 10
години при брой на циклите 104, работен температурен обхват от -55 до +125 °С и размери
122,4x122,4x3,56 mm.
Сред съвременните приложения на EEPROM е това в
прибори за радиочестотна идентификация (RFID) и за
комуникации на близко разстояние (Near Field
Communication, NFC) - достатъчно е да се спомене
M24LR16E на STMicroelectronics ориентирана към приложения в интелигентни електроразпределителни мрежи
(Smart Grid).
Енергонезависими SRAM (Non-Volatile SRAM) NVSRAM.
Този термин означава запазване на направения запис при
отпадане на захранващото напрежение, а принципът за
осигуряване на това чрез автоматично превключване към
батерия на основното захранване продължава да се използва. Новости са SRAM с много малка консумация и
вграден блок за превключването, каквато е серията
Zeroprwer RAM на STMicroelectronics с обем 64Kbit и 8битова входно-изходна шина. До паметта на печатната платка се монтира необходимият литиев галваничен елемент (M4Z28-BR00SH).
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Данните се запазват и в бързите памети, но това се постига чрез
усложняване на структурата на
клетките им и оскъпяване. За намаляване на този недостатък компанията Cypress Semiconductor предлага SONOS Memory Technology, известна и като Charge Trap (или Quantum
Trap) Memory Technology с опростена структура на запомнящите клетки. Чрез нея е реализирана
CY14V101QS с обем 1 Mbit, 4-битова шина и вграден блок за интерфейса SPI. Възможен е обмен на 1, 2 и 4битови числа със скорост до 54
Mbps, броят на циклите запис/четене е 105, времето на съхранение е
20 години при околна температура
+85 °С (минималната е -40 °С) и се
използват 2 захранващи напрежения
– 1,71 ÷ 2 V за шината и 2,7 ÷ 3,6 V
за ядрото на ИС.
Резистивни RAM (Resistive RAM
със съкращения ReRAM и RRAM).
Наименованието се дължи на структурата им - между два метални
слоя (двата електрода на клетките на паметта) е поставена смес
от метални окиси и евентуално
чист метал (например TiN, Ti и
HiO2 ), съпротивлението на която
чрез прилагане на подходящо
външно постоянно напрежение
може да се направи голямо или малко, което съответства на двете
логически нива.
Основното предимство е необходимостта от 50-100 пъти по-малка електрическа мощност за запис
и четене, към което се прибавят
малката площ на клетките (съответно малък паразитен капацитет
и повишаване на бързодействието принципна възможност за замяна на
DRAM), ниска производствена цена
и възможност за реализация на 3D
структури. Паметите са главно на
ниво експериментални модели със
съобщения за готовност за производство.
Очаквани приложения на RRAM са
битовата електроника, индустриални системи, медицински прибори,
автомобилостроене, IoT и т. нар. носима електроника (Wearable Electronics).
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Фероелектрични оперативни
памети (Ferroelectric Random Access
Memory, FRAM), често наричани и
Self-Powered Device. Първата дума на
наименованието им се дължи на
структурата и действието на техните клетки – при всяка между атомите на кристалната решетка на
оловото има йон от ZrО2+TiO2, който при запис лог. 0 и лог.1 отива на
различно място и остава там. Основните предимства на FRAM спрямо останалите памети със запомняне са много бързият запис (3 порядъка по-бърз от EEPROM) и броят
на циклите запис/четене (между
1010 и 1014).
Според начина на обмен на данните съществуват последователни
(по-голям относителен дял) с типичен обем 4Kb - 4MB и паралелни
(256Kb - 16MB) FRAM, като първите често са с някой от масовите
интерфейси и имат няколко допълнителни входа за улесняване на ползването им и разширяване на приложенията - например за избор на паметта (Chip Select), за прекъсване на
текущата работа (HOLD) от управляващия процесор или контролер,
разрешение на запис (Write Enable),
негова забрана (Write Protect) и др.
Първият пример за последователна FRAM е FM25V01 на Cypress, обменяща данни чрез SPI с тактова
честота до 40 MHz (при 1 MHz консумацията е 0,12 mA). Организацията е 16Kx8b, броят на циклите е
1014, времето за съхранение 151
години и захранване 2 - 3,6 V. Подобна е FM24CL16B за работа с I2C и
организация 2Kx8b. С организация
512Kx8b и QSPI (четири извода I/O)
е MB85RQ4ML на Fujitsu Semiconductor (преименуваната Fujitsu
Microelectronics), която осигурява
скорост на четене и запис от 54
Mbps. Тя е с 1013 цикли, съхранение
10 години и захранване 1,7 – 1,95 V.
С малък корпус (3x2x0,75 mm) за
тази категория памети е
MB85RC64TA на същия производител за работа с I 2C, организация
8Kx8b, брой на циклите 1013, съхранение 10 години и захранване 1,8 3,6 V, от което се консумира 170

mA при максималната скорост на
обмен. Отново с SPI (максимална
честота 34 MHz), но организация
256Kx8b е MR45V200A на Lapis
Semiconductor с 1012 цикъла, съхранение 210 години и захранване 2,7 –
3,6 V.
Сред типичните паралелни FRAM
e FM22L16 на Cypress с организация
512Kx16b и съответно 16-битова
шина за данни и 18-битова за адреси, която консумира 8 mA при запис
и четене, извършвани за 110 ns.
Съхранението е 151 години при напрежения както при предната, а корпусът е с 44 извода и размери
18,3x11,9x1,9 mm.
Характерни приложения на FRAM
са в комуникационни и измервателни прибори, офис оборудване, аудиосистеми и др. Специфична и разширяваща се област са FRAM в системи за радиочестотна идентификация (FRAM RFID), основно за обхватите 13,56 MHz и 860-960 MHz в
транспорта, производствени предприятия, медицина и фармация.
Компанията Texas Instruments е
направила първите стъпки за вграждане на FRAM в микроконтролери серията MSP430FRxxxx, където
xxxx са 4 или 5 цифри за типа и 2 или
3 букви за вида на корпуса, с обем на
паметите между 4Kbit и 128Kbit.
Един
от
примерите
е
MSP430FR5989RGC с FRAM 128Kbit
и корпус 9x9x0,9 mm.
3D XPoint Technology. Разработва се от компаниите Intel и Micron,
според които тя е най-значимото
откритие в областта на паметите
през последните 25 години. Без да се
дават подробности се отбелязва, че
технологията позволява обмен на
данни 1000 пъти по-бързо от съвременните полупроводникови дискове
(SSD) и клетките й заемат 10 пъти
по-малка площ в сравнение със съвременните DRAM (които при това не
са енергонезависими). Очевидно очакванията са много големи и следващите години ще покажат доколко те
ще се оправдаят и действително ли
ИС с тази технология ще започнат
да заместват едновременно DRAM
и SSD.
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Колаборативни
роботи
К

олаборативните роботи (наричани още „ко-боти“) са проектирани да работят в споделено работно
пространство с човека и да му асистират при изпълнението на различни задачи, без традиционните заграждения, клетки и бариери, които
типично отделят индустриалните
роботизирани системи от работниците. Това е една от най-съвременните технологии в индустриалната
автоматизация, която изключително бързо набира популярност в заводи и фабрики по целия свят поради
множеството си предимства в сравнение с конвенционалните индустриални роботи.
Пазарът на иновации в тази област тепърва се разраства, като
към момента колаборативните роботи вече са се наложили в приложения като обслужване и управление на различни машини и оборудване, подемно-транспортни, монтажни и опаковъчни дейности, ви-
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зуална инспекция, pick-and-place операции и т. н.
Тези „умни“ роботи, способни да
работят безопасно редом с човека,
намират приложение не само в индустриалното производство. Много
от професионалните сервизни роботи са колаборативни по дизайн и се
използват в офиси, домове, лаборатории, логистични центрове и складове, ферми, дистрибуционни звена,
болници, здравни заведения, обществени сгради и много други обекти.

Първият индустриален
колаборативен робот
е внедрен в производството на датски доставчик на технически пластмаси и каучук за индустриални приложения през 2008 г. Днес, само осем
години по-късно, пазарът на такива
роботи експоненциално нараства.
По данни на Business Wire, този сегмент от индустриалната роботика се очаква да регистрира комбиниран годишен темп на растеж от
60,04% през следващите пет годи-
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ни, като от 110 млн. щатски долара през 2015 г. достигне 3,3 млрд.
до 2022 г.
Колаборативните роботи стават все по-достъпни в ценови план,
все по-гъвкави и адаптивни, все полесно и интуитивно програмируеми.
Това ги прави предпочитано решение за автоматизация на производството и в малки и средни предприятия по цял свят, които се очаква
да бъдат основният клиент на тази
технология през следващите години, прогнозират пазарните анализатори.
Статистика на списание IEEE
Spectrum, издание на Института на
инженерите по електротехника и
електроника (IEEE), сочи, че понастоящем продажбите на колаборативни роботи съставляват около 5% от
общия пазар на технологии в областта на роботиката, но този дял се
очаква значително да нарасне в следващите години, като най-търсени
ще са леките, малогабаритни роботи.
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Предимства на
колаборативните роботи
Колаборативните роботи са естествено еволюционно разклонение
в индустриалната роботика. Те пестят ценно място в заводите, което ги прави подходящи за внедряване дори в най-ограничените в пространствено отношение приложения, например в малки монтажни
линии в електронното производство. Същевременно, става все полесно такъв робот да бъде програмиран и адаптиран към конкретното предприятие, дори и към най-специфичните процеси и технологични
линии, включително при малки
партиди, като за целта не е необходим специално обучен програмист.
Конфигурирането може да бъде извършено бързо и лесно от всеки служител посредством сензорния екран на робота.
Изключително атрактивна за индустриалните производители е
възможността колаборативните
роботи да заместят човека в скучни и повторяеми операции, както и
да преодолеят множество предизвикателства, свързани с ергономията
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на работните пространства.
Сред най-сериозните доводи в полза на колаборативните роботи е
безопасността.
Индустриалните роботи типично
се инсталират в клетки или зад заграждения, за да се осигури безопасността на преминаващите или работещите в близост служители. С
внедряването на колаборативни роботи в индустриалното производство инцидентите, водещи до наранявания и смърт на работници, значително са намалели.
Тези роботи се проектират във
всякакви размери и форми и разполагат с интегрирани сензори, меки
и заоблени повърхности и редица
други способи за намаляване до минимум на риска от удар, притискане или смачкване на работниците.
Най-същественият отличителен
белег на колаборативните роботи
по отношение на безопасността е
ограничението на силата в подвижните съединения (шарнири, стави).
В допълнение, роботът обикновено
е програмиран незабавно да спре при
допир с човека или при прекалено
скъсяване на разстоянието до него,

за да се избегнат всякакви възможни сблъсъци и наранявания.

Колаборативни функции
Съгласно международния стандарт ISO 10218: „Роботи и роботизирани устройства - Изисквания за
безопасност при промишлените роботи“, част 1 част 2, има четири
типа колаборативни функции:
Безопасно спиране. Тази колаборативна функция се използва основно,
когато роботът работи предимно
сам, но от време на време се налага
работник да навлезе в работното му
пространство. Такива са например
приложенията, в които едрогабаритни детайли се транспортират или
поддържат от роботи, а работниците извършват вторични операции
върху детайлите, докато са захванати от гриперите или щипките на роботизираните ръце. Когато служителят навлезе в обезопасената, виртуално ограничена, работна зона, роботът незабавно спира, като не се
изключва, а остава в режим на изчакване. Тази функция е рентабилна за
приложения, в които човекът рядко
навлиза в работния периметър на
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робота. В противен случай, при постоянни прекъсвания би могло да
бъде загубено доста време и това да
повлияе негативно върху продуктивността на робота.
Направляване на ръчни операции.
Това колаборативно приложение се
използва за направляване на ръката
при работа с роботизирани инструменти или за обучаване на робота
на желаните траектории при pickand-place и други сходни операции.
Технологията позволява конвенционални индустриални роботи да
бъдат ангажирани в колаборативни
дейности посредством допълнителни устройства, „усещащи“ силата,
която работникът прилага на роботизирания инструмент посредством сензори за сила, натиск,
въртящ и усукващ момент и др.
Мониторинг на скоростта и предефинирана работна зона. При този
тип колаборативни приложения работната среда на робота се наблюдава посредством лазери или система за машинно зрение, които проследяват позицията на работниците в
пространството. Роботът функционира само в обхвата на предвари-
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телно дефинираната работна зона.
Когато работникът навлезе в тази
зона, роботът реагира със значително понижаване на скоростта си на
работа, а при навлизане на човек в
предефиниран по-малък периметър
около робота, той напълно спира.
Обикновено, за да поднови работата
си при режими на безопасно спиране
и работа с безопасна скорост, роботът изчаква обратна връзка (команда или сигнал) от оператора.
Работните зони и зоните на безопасност са класифицирани така, че
роботът да възпроизвежда различни
реакции спрямо положението на работниците в пространството.
Ограничение на мощност и сила.
Колаборативните роботи с функция
за ограничение на мощността и силата се считат за най-безопасни,
тъй като могат да работят редом
с човека без допълнителни устройства или системи за обезопасяване.
Роботът е програмиран така, че да
„разпознава“ необичайни (прекалено
големи) усилия и да спира мигновено
при наличието на такива. Този тип
роботи са проектирани така, че да
„разсейват“ силата в случай на

сблъсък с човек на по-голяма площ, и
затова са със заоблени форми. В допълнение, този тип роботи нямат изложени на показ кабели двигатели и
други движещи се части.
Голяма част от колаборативните
роботи се сертифицират за безопасност от съответните органи
съгласно стандарти за индустриална безопасност при колаборация между хора и роботи. В тази връзка,
техническата спецификация ISO/TS
15066: „Роботи и роботизирани устройства - Колаборативни роботи“
дефинира максималните сила и енергия, които могат да бъдат приложени върху човек, без това да му нанася физическа вреда. Тя е приложима
по отношение на колаборацията
"човек-робот" както с конвенционални индустриални роботи, така и с
колаборативни роботи с ограничение на силата.

Функции, базирани на
ограничение на силата
Основна характеристика на колаборативните роботи, снабдени с
тези функции, е възможността шарнирните им съединения да отчитат
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големината на силите, които упражняват отделните им звена или сегменти, и да регистрират всякакъв
род отклонения от предефинираните
параметри. Най-често тези роботи
са програмирани да спират работа
при подобни ситуации, а някои – и да
се връщат на обратен ход до безопасна позиция. Така те могат да реагират незабавно при контакт с човек и евентуално да разсеят голяма
част от енергията при сблъсъка, за
да намалят силата на удар.
Предлагани от производителите
си като „безопасни“, тези роботи се
проектират да бъдат далеч по-отзивчиви на сигнали от работната
среда от конвенционалните си аналози. Те са със заоблена геометрия и
често биват съотнасяни към компактните индустриални роботи поради сравнително малките си габарити. Някои колаборативни роботи с
ограничение на силата разполагат и
с външна обвивка („кожа“), в която са
инсталирани сензорите, необходими
им, за да „усещат“ работната среда.
Тази кожа играе ролята на допълнително средство за омекотяване в
случай на сблъсък с човек.
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Развитие на сензорните
технологии при
колаборативните
роботи
Сензорните устройства са ключови за интегрирането на роботи
в индустриални машини и оборудване. Масово използвани са сензорите
за присъствие, включително капацитивни и индуктивни сензори за близост и датчици за разстояние, ултразвукови и фотоелектрически
сензори и др. Обикновено във всички
роботи се вграждат устройства за
обратна връзка – енкодери, резолвери и др. електромеханични устройства за измерване на ъгли или обороти. Допълнително, в зависимост
от конкретното предназначение,
колаборативните роботи биват
оборудвани с три категории сензорни технологии – сензори на хващачите и другите инструменти на
края на роботизираната ръка (endof-arm tooling, EOAT); превантивни
сензори (за предотвратяване на
повреди по самите роботи) и сензори за безопасност, които се грижат
за сигурността на хората в близост до роботите в движение.

EOAT сензорите
типично са фотоелектрични датчици или сензори за близост, които регистрират кога даден обект е захванат от хващачите или други инструменти на робота, свързани с логиката на системата. Ако грипер-сензорът не е активен, програмното
осигуряване на робота ще го инструктира да поеме друга траектория или
да алармира оператора, че нещо не е
наред. Този тип отчитане има два
отделни аспекта – регистриране на
присъствие на обект в хващача с цел
безопасно продължаване на последователността от операции, както и
качествено оценяване на даден обект
при навлизането му в работния обхват на робота, верифициране и вземане на решение дали да бъде захванат от инструментите и манипулирането с него да продължи.

Сензорите за превенция
обикновено са аналогови датчици. Те
се използват, за да регистрират чрез
аналогови измервания малки отклонения в работата на робота, които той
не е способен сам да отчете като
грешки. Такива са например опитите
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за сглобяване на две части, които не
пасват, при монтажните дейности.
В такива случаи чрез динамометрични датчици сензорната система за
превенция регистрира по-голямо усилие от типично необходимото и инструктира робота да спре да опитва да извърши сглобката. Чрез такъв
тип отчитане се предотвратява
счупване или друго повреждане на хващачите и другите инструменти и системи на робота.

Сензорните системи за
безопасност
при индустриалните роботи са
претърпели значително развитие
през годините. Сред най-високотехнологичните методи за осигуряване
безопасността на персонала днес са
3D скенерите. Обикновено те биват
позиционирани в непосредствена
близост до робота, в периметъра на
работната му зона, и програмирани
да регистрират навлизането на човек в предефинирания обхват на системата. Тази технология е подходяща за осигуряване на безопасност
при роботи, които се задействат
автоматично.
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Сензорите за близост
имат основната функция да регистрират наличието или отсъствието
на даден обект (изделие, продукт,
компонент, инструмент) в определен етап от роботизираните процеси, необходим за безопасното извършване на желаните последващи
операции. Инсталирани главно на
хващачите или на съответните изпълнителни инструменти (end
effectors) на върха на роботизираното рамо/ръка, този тип сензори
отчитат дали е бил захванат правилният обект, както и дали е бил
захванат по правилен начин. За целта се използват различни решения –
от обикновени дискретни датчици,
които единствено се включват и
изключват, до по-усъвършенствани
сензори, които изпращат към контролер постоянна информация за пространствена позиция и размер на
обекта чрез аналогови или серийни
цифрови изходи.

Прецизни сензори
С намаляването на габаритите на
обектите, с които индустриалните
роботи боравят, както и на самите

работни клетки, се изисква все повисока точност и прецизност в работата им. В резултат, все по-масово в автоматизираните производства се налагат миниатюрните сензори. Освен очевидни предимства,
като изключително малки размери и
тегло, тази категория сензори гарантира и много по-висока точност на
отчитане.
Терминът „прецизно отчитане“ се
използва за дефиниране способността на миниатюрните датчици да
осигуряват повече стабилни точки
на отчитане, дори при температурни колебания. Сензорите от този
тип се отличават и с по-повторяемо поведение, с по-кратки прозорци
на хистеризис – разликата между
точките на включване и изключване,
както и с по-добра способност да
регистрират наличието на обекти
с много малки размери, често „невидими“ за по-големите датчици.
Прецизните миниатюрни сензори
предоставят на роботите пространствена информация за позиционирането на обекта, с който се
борави. Посредством технологии,
като лазерни сензори за разстояние
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и системи за машинно зрение, роботите могат изключително прецизно
да захванат и боравят с желаното
изделие или компонент, както и да
избегнат сблъсъци с работници или
различни обекти в работната зона.

Пет неоспорими ползи от
колаборативните роботи
в МСП
При малките и средните предприятия всяко оптимизиране на дейностите и повишаване на производителността оказва огромен положителен ефект върху икономическата
рентабилност на съответния бизнес. Обикновено производителите
от този сегмент не могат да си
позволят големи, сложни и скъпи роботи, които често трудно се побират в ограниченото пространство
на цеховете им и изискват специално обучен персонал, който да ги програмира и обслужва. Тези системи
типично са с прекалено дълъг период
на възвръщаемост на инвестицията
и покупката им трудно може да бъде
икономически обоснована.
Колаборативните роботи са ново
поколение индустриални роботи, което позволява на малкия и среден
бизнес значително да оптимизира
производствените си операции, да
повиши конкурентоспособността си
и да подобри безопасността на работните условия за персонала си.
Тези роботи осигуряват на МСП редица ползи, сред които:
Бърза инсталация. Инсталирането и конфигурирането на конвенционален индустриален робот може да
отнеме дни, а понякога дори и седмици. Това често е свързано с продължителни прекъсвания в производството, които малките и средните предприятия не могат да си позволят,
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тъй като им костват множество
разходи и пропуснати ползи. Колаборативните роботи могат да бъдат
инсталирани от необучен персонал
и пуснати в експлоатация само в рамките на няколко часа.
Лесно програмиране. Повечето
предприятия от малкия и средния
бизнес не разполагат със специален
служител или отдел, отговарящ за
програмирането на индустриални роботи. Иновативната технология на
колаборативните роботи обаче позволява на всеки служител без предварителна подготовка или опит да
програмира системата бързо и безпроблемно посредством интуитивни инструменти и логически стъпки
чрез лесен за използване софтуерен
съветник за програмиране.
Усъвършенствана безопасност,
дори и за малки производства. Конвенционалните индустриални роботи обикновено изискват големи работни зони и допълнителни съоръжения за обезопасяване (клетки, бариери, заграждения), които увеличават
общата им цена на притежание,
намаляват ефективното работно
пространство в цеха и възпрепятстват гъвкавостта на операциите.
Често се налага и назначаването на
служител, който да следи за ненавлизането на хора в работната зона
на робота. МСП в повечето случаи
не могат да си позволят подобно
похабяване на ценни ресурси като
пространство и персонал.
Колаборативните роботи, от своя
страна, могат да работят редом с
работниците в споделени работни
клетки, без предпазни съоръжения и
без нужда от големи заделени пространства за инсталирането им.
Тези роботи могат да поемат всички повторяеми и потенциално опасни

за служители задачи и операции, като
така значително подобряват безопасността, дори в малки, пространствено ограничени, производства.
Гъвкаво адаптиране към множество приложения. Индустриалните
роботи, специализирани в извършването на тясно профилирани задачи,
обикновено ограничават производителността и се оказват нерентабилни за малките и средните предприятия, които типично произвеждат малки партиди и се налага често и бързо да преконфигурират технологичните си линии.
Колаборативните роботи са леки,
малогабаритни, пестят пространство и са подходящи за внедряване в
различни зони на технологичните линии, като могат да бъдат лесно премествани, без да се подлагат на риск
производителността и обемът на
продукцията. Способни да използват
повторно програми за повтарящи се
операции, те позволяват гъвкави производствени процеси с минимално
време и усилия за пренастройка.
Бърза възвръщаемост на инвестицията. При малките и средните
предприятия е от изключителна важност всяка инвестиция в средства
за автоматизация да се изплати
възможно най-бързо. Без необходимост от допълнителни разходи за инсталиране, програмиране, обслужване и специални, обезопасени работни клетки, колаборативните роботи
осигуряват кратки периоди на
възвръщаемост на инвестицията от
3 до 6 месеца. Освен все по-достъпната цена, съществени техни предимства са и лесните им внедряване и експлоатация, които често предотвратяват много допълнителни
непредвидени разходи на производителите.
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Cognex решения за визуална
инспекция, идентификация
и проследимост
Съвременните аспекти и темпове на развитие на икономиката в глобален мащаб, глобално свързаните пазари, изискванията за оптимизация при управлението на производството, ресурсите и дейностите по диагностика, сервиз и обслужване, непрекъснатите изисквания за повишаване на качеството на продукцията и редуциране на себестойността, както и още много други фактори предопределят темата за проследимостта в индустрията като все по-актуална.
За индустрии като авиостроене, автомобилостроене,
фармация, електроника, а все по-често и в хранително-вкусовата промишленост - навсякъде, където изискванията за
качество са определящи, изискванията в тази посока са дефинирани в чрез регулативни норми.
Системите за идентификация са ядрото на системите
за проследимост навсякъде: независимо дали става дума за
т.н. "Cradle-to-grave" прозрачност, тоест прозрачност на
всяка една стъпка от процеса на производство на едно изделие, през целия жизнен цикъл на всеки от вложените в него
компоненти, каквото е изискването в автомобилостроенето, или във фармацевтичните производства, където водещо е гарантиране на идентичността на продукта по пътя
му от производството през цялата верига на разпространението до крайния потребител, осигурявайки му по този
начин 100% безопасност и защитеност.

Ехнатон и Cognex
Фирма Ехнатон предлага решения за визуална инспекция,
идентификация и проследимост в индустрията, базирани на
продукти и решения на световния лидер в областта Cognex,
на когото е ASP (Automation Solution Porvider) партньор за България. Този тип решения са част от палитрата решения в
сферата на машинно зрение, област в която Ехнатон активно работи, предлагайки инженерингови решения, консултации,
обучения и търговия. Запознати сме със спецификите на процесите в различните отрасли на индустрията, както и с изискванията , произтичащи от съответните стандарти. През
последните повече от 6 години натрупахме знания и практически опит, разработвайки и внедрявайки решения във фармацията и в производства, свързани с автомобилостроенето
и електрониката. Отскоро Ехнатон е включена от GS1 България в списъка на фирмите доставчици на продукти и решения в съответствие с глобалния стандарт.

Интелигентни решения "всичко в едно"
В дейността си фирма Ехнатон е фокусирана върху т.нар.
Smart-"всичко в едно" интелигентни решения, където в миниатюрен индустриален корпус (IP65/67) са интегрирани камера за регистриране на изображението, мощен високоскоростен процесор за обработка, памет за потребителски програми, цифрови входове и изходи и комуникация. Предлаганите
системи са изключително лесни за интегриране поради компактността, съвместимостта и гъвкавостта си. Патент
на компанията е Cognex Connect комуникационната платформа, която се изразява в поддържане на комуникационните протоколи на всички масово използвани контролери и роботи.

68

Cognex Track&Trace решене за проследимост

Едно от основните предимства на Smart решенията е, че
инструментите за обработка на изображения са интегрирани и използването им в повечето случаи се свежда до параметриране, което ги прави лесни за ползване и поддръжка и
от хора без опит. Едновременно с това на разположение са
най-високотехнологичните, доказали се в практиката алгоритми и инструменти за машинно зрение. Cognex е фирмата
с най-много ненадминати като функционалност и надеждност патентовани технологии за последните 30 години, сред
които и прилаганите в системите за проследимост, а именно 1DMax с HotBars , 2DMax с PowerGrid и OCRMax.

Продукти
Конкретиката в подхода при реализиране на приложенията за машинно зрение разделят продуктите на Cognex в
две основни групи - системи за визуална инспекция InSIght и
системи за индустриална идентификация DataMan.
В цялостната си технология процесът на проследимост
в индустрията изисква допълнително, освен декодирането
на маркировката, тя да бъде проверена като качество, съгласно критериите на съответен за типа код и технология
на маркиране стандарт (AIM, ISO15415, ISO15416), за достоверност в съответствие със зададени еталонни критерии
(еталон или стандарти като GS1 ,DoD, ISO)и други допълнителни обработки. Продуктите на Cognex предлагат тези
възможности като вградени функционалности, което позволява тези функции да се поемат на ниско ниво от системата за инспекция само посредством параметриране.
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електроапаратура

Токозахранване
на медицинска
апаратура
П

одобряването на жизнения
стандарт в много страни са отразява не само в нарастващото потребление на стоки и услуги, но и
във все по-доброто здравеопазване,
един от аспектите на което е медицинската апаратура. Токозахранването е сред нейните задължителни блокове с пряко влияние не само
върху осигуряването на желаните
техни възможности и параметри,
но и за гарантиране на безопасна за
пациента и персонала работа, съчетана с дълъг експлоатационен срок.
Към това се прибавят класическите
изисквания от всяка електронна апаратура за малки размери и тегло и
за минимална консумация на електроенергия. Последните са особено
важни за стоматологични прибори,
преносими прибори от произволен
тип, такива за домашно лечение и
за контрол на състоянието на пациенти. Постигнатите малки размери често се отразяват чрез наиме-
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нованието „токозахранвания с голяма
плътност“
(High Density Power
Supply). И не на
последно място е
а
намаляването на
цената.
В зависимост
от предназначението на токозахб
в
ранванията могат
Фиг.1. Символни означения: а – "универсални" токозахранда бъдат разгранивания; б - токозахранвания само за медицинска апаратура;
в - на типовете медицинска апаратура.
чени Medical Power
Supplies за апаратури за лечение и изследвания и Medical&ITE Power Supplies. Освен
Health Care Power Supplies за конт- реализирането на такива „универрол на състоянието на пациенти. сални“ токозахранвания съществува
При немалко захранвания приложени- и втори подход - на разработен
ята не се ограничават само до ме- модел с определени параметри и
дицинска апаратура, а могат да об- конструкция се създава „медицинска“
хващат компютърни, комуникацион- разновидност, която носи символа
ни, индустриални, измервателни и от фиг.1б.
други прибори. Това се отразява
чрез съответните символи (фиг.1а), Специфични особености
както и в наименованието им – наСтандарти. Производството на
пример, широко разпространеното съвременни качествени изделия е
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практически немислимо без съществуването и спазването на стандарти, които обикновено имат за
цел осигуряването на параметрите
им. Към това в стандартите за
медицинска апаратура са прибавени
много допълнителни изисквания, например методики за изпитания на
надеждност и сигурност (Medical
Safety), целящи безопасното им ползване от пациентите и обслужващия
персонал. Нещо повече, стандартите непосредствено влияят и върху
технологията на производство. Поради това при избора или разработката на токозахранване за дадена
медицинска апаратура трябва
стриктно да бъдат спазени стандартите, действащи в районите на
света, за които тя е предназначена.
У нас е в сила БДС EN 60601-1-6:2010.
Токозахранванията имат важна
роля в оценката на качеството на
медицинските апаратури и в каталозите им е отбелязано за какъв
техен тип са предназначени – апаратурите Type B of Applied Parts (означаван като Body) са за ползване без
непосредствен допир до тях, тези
от Type BF (от Body Floating) са при
неговото наличие и най-тежки са
изискванията към Type CF (от Cardiac
Floating), които позволяват допир до
сърдечната област. За означаване на
типовете апаратури се ползват
символите на фиг. 1в, а токозахранванията са само Type B.
Според споменатия БДС съще-
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а

б
Фиг. 2. а - двете разновидности на изолациите според БДС EN 60601-1-6:2010;
б - символ за изолация 2МОРР.

ствуват отделни защити чрез галванична изолация на пациента (Means
Of Patient Protection) MOPP и на персонала (Means Of Operator Protection)
MOОP при допир до апаратурата,
като общото означение на двете е
МОР. Освен това има основна изолация (Basic Insulation) и двойна изолация (Double Insulation), чиито прилагания според стандарта са изяснени на
фиг. 2а. Основната изолация обикновено се означава с 1МОР, а двойната - с 2МОР. От фиг. 2а се виждат
и минималните разстояния между
токозахранването и други възли в
апаратурата, което може да се осигурява с изолационна пластинка
(creepage) или въздух (clearance). За
вида на изолацията се ползват и
символи, често давани в каталозите
– пример е на фиг. 2б.

Необходимото качество на изолацията се осигурява при проектирането на токозахранванията и се проверява чрез тестване на готовите,
като методиките за последното са
част от стандартите. Два са параметрите за оценка на изолацията,
първият от които е токът на утечка (Leakage Current). Добре известно
е, че при допир на човек до включена
електронна апаратура с несвързан
към нулата на мрежата метален
корпус е възможно през тялото му
да протече слаб такъв ток, който
при здрави хора остава незабелязан
и е напълно безопасен, когато е в
допустимите норми (например според IEC950 той не трябва да надхвърля 3,5 mA за стационарни апаратури). Същият ток може да има нежелано въздействие върху болни,
поради което максималната му
стойност трябва да е значително
по-малка (обикновено до няколко стотици mA, например 100 mA, когато
протича постоянно и 500 mA - при
еднократно докосване). Наличието
му се дължи основно на паразитния
капацитет между първичната и
вторичната намотка на трансформатора в токозахранването и на
кондензатора срещу смущения,
свързан между фазата на мрежата и
корпуса на апаратурата (известен
като Y-кондензатор). Вторият параметър е максималното променливо
напрежение (Hi-Pot Requirement) между извода на токозахранването за
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свързване към фазата и този за изходното постоянно напрежение, прилагано обикновено за 1 min. Според
БДС за 1МОР това напрежение е
1500 V, за 2МООР е 3000 V и е 4000
V за 2МОРР. Някои производители
дават като параметър постоянното напрежение с означение I/P-O/P
(например 5656 VDC вместо 4000 V),
към което прибавят по-малките напрежения между входа и маса (I/PGround) и изхода и маса (O/P-Ground)
– например 2828 VDC и 707 VDC.
Многобройни са приборите и апаратурите, чиито блокове се нуждаят от повече от едно постоянно
захранващо напрежение. Това е причината за твърде разпространените захранвания с 2 до 4 различни
напрежения (само с положителни или
с положителни и отрицателни), които обикновено се предлагат в серии.
Например за две напрежения (5/12 V,
5/24 V, 12/24 V и 12/48 V) е
PMMK150D, за три е RPT-160 Series,
един от моделите на която осигурява +5V, +12V и –12V и за четири е
MPQ-200D за +5V, +24V, +12V и -12V.
Електромагнитна съвмести-
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мост (Electromagnetic Compatibility)
EMC. Тя е фактор за всяка електронна апаратура, но за медицинските (и
в частност за техните токозахранвания) е задължителна част от изискванията за осигуряване на нормалната им работа. Достатъчно е да
се спомене, че поради своя принцип
на действие токозахранванията са
източник на смущения, а част от
блоковете на медицинските апаратури (например за снемане на ЕКГ и
ЕЕГ) трябва да работят с много
малки входни напрежения и съответно са силно уязвими. Полезно е да се
има предвид, че в европейския стандарт EN 61000 има раздели за нормите на различни видове ЕМС: към
електростатични разряди е раздел
4-2, към електромагнитни смущения
(раздел 4-3), към импулсни (раздел 44) и проводникови (раздел 4-6), към
отскоци в мрежовото напрежение
(раздел 4-5), негови пропадания (раздел 4-100) и прекъсвания (4-10).
Електрически защити. Тяхното
предназначение и принцип на действие не се различават от тези в
други електронни прибори, а конст-

рукторът избира кои да постави в
разработваното токозахранване и
какъв да е начинът на възстановяване на нормалното функциониране.
Ползват се максималнотокова защита (Over Current Protection, Over Load
Protection) със задействане при ток
с 5% до 30% над максималния, защита от късо съединение на изхода
(Short Current Protection) с практически моментално възстановяване на
захранващото напрежение след прекратяване на „късото“, защита от
недопустимо голямо входно напрежение (Over Voltage Protection) с праг
няколко десетки процента над максималното мрежово напрежение и
топлинна защита (Over Temperature
Protection) за контрол на температурата във вътрешността на токозахранването. Последната е с хистерезис около 10°С, т.е. работата се
възстановява при такова намаляване на температурата под тази на
задействане.
Корекция на cosϕ (PFC). Тя е практически задължителна, като нараства използването на Active PFC,
която за сметка на по-високата си
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цена осигурява голям cosj (вече надхвърлящ 0,99 при някои модели) в
широки граници на мрежовото напрежение.

Типични параметри
За практиката е важно, че даваната в техническата документация
максимална изходна мощност Ро на
токозахранванията е в сила само до
определена околна температура,
която в някои модели е максималната работна температура, а в други
е по-малка. За последния случай намалената Po може да се определи от
графиките (Output Derating) Po(t°) в
каталозите (за съжаление невинаги
давани), чийто типичен вид е на фиг.
3. Вижда се добре известният факт,
че при естествено охлаждане
(Convection Cooling) Ро е по-малка в
сравнение с принудителното охлаждане (Forced Air Cooling) чрез вентилатор - за примера Po се осигурява
чрез въздушен поток 25CFM (CFM е
от Cubic Feet per Minute, като
1CFM=0,036m3/min=0,4719l/s), а в
някои каталози има набор от графики за различни негови стойности.
Значителен е броят на токозахранванията, чийто вентилатор се
включва автоматично само при достигане на определена температура
във вътрешността им, а при някои
модели в зависимост от нея оборотите му автоматично се регулират.
Естеството на медицинската апаратура налага тя да е безшумна, поради което използваните за охлаждане вентилатори са безшумни (Low
Noise Fan). Те се превръщат в „умни“
(Smart Fan Low Noise) чрез споменатото поддържане на минимални обороти. При реализацията на стационарни апаратури не трябва да се
забравя, че вертикалният монтаж на
токозахранването осигурява по-добро охлаждане в сравнение с хоризонталния. Освен това маломощните
модули са само с естествено охлаждане, при липса на отвори за него
начинът им на монтаж е без значение и за тях няма графики Po(t°).
Нормалната работа на токозахранванията е сред основните фактори за безотказното и в много случаи
жизненоважно функциониране на медицинската апаратура. Това определя класическия параметър средно
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време между две
повреди (Mean
Time
Between
Failures) MTBF на
токозахранванията като техен експлоатационен
срок, тъй като
първата им повреда означава да
бъдат бракувани.
Типичните стойФиг. 3. Зависимост на максималната изходна мощност от
ности на MTBF са
околната температура.
между 105 и 106
часа при непрекъснато нарастване
на горната граница.
Правилното
действие на много
медицински апараФиг. 4.
ти или на отделни
техни блокове изисква неизбежно затор с галванично разделяне, образусъществуващите пулсации и шумо- ван от ключа SW, трансформатора
ве в захранващото им напрежение да Tr, изходния токоизправител RECOUT
не надхвърлят определени граници. и модулатора PWM. Стабилността
Това определя важността на пара- на изходното напрежение Vо се постиметъра Ripple&Noise на токозахран- га чрез промяна на един от параметванията с типични стойности до рите на правоъгълните импулси в
няколко стотици mV от връх до връх. последния, подавани на SW. ПроизвоВключването на електронните дителите обикновено предлагат няапаратури е свързано с импулс на колко модела, различаващи се само по
входния ток на захранването им стойността на Vо с най-често изпол(Inrush Current), чиято амплитуда за- звани стойности между 3.3 V и 48 V,
виси основно от наличието на неза- а фиксираната им Ро определя максиредени кондензатори. Неговата малния изходен ток Io на всеки от тях.
стойност (типично няколко десетки
В зависимост от конструкцията
А) е сред съществените параметри съществуват 2 типа променливотопри избора на подходящо токозахран- кови захранвания - модули за вграждаване на медицинска апаратура.
не в апаратурите и самостоятелни
прибори със значително по-малко приложение. От първите най-масови са
Променливотокови
модулите с отворен монтаж (Open
захранвания
Тяхното англоезично наименование Frame), които имат Ро до 600 W (дан(Regulated Switch Mode AC/DC Power ни от края на 2015 г.) при типична
Supply) се дължи на структурата им, минимална стойност около 20 W. При
чиято същност е дадена на фиг. 4, тях често се използват различни
като променливото VIN обикновено е видове екрани за осигуряване на желав международно приетите граници ната ЕМС. Вторият вид са модулите
85V-264V или близки до тях. Чрез EMI с кутия, която има различен вид в
Filter се ограничават излъчваните от зависимост от Ро. За мощности до
токозахранването към електрическа- около 60 W могат да се ползват мота мрежа смущения, които трябва да дули за монтаж върху печатна платса в съответствие с отбелязания в ка (PCB-Mount Medical Supply), тъй
каталога му стандарт (или стандар- като са с малки размери и тегло. За
ти) – обикновено EN 55011. Входни- същия монтаж има капсулирани (обикят токоизправител RECIN осигурява новено залети с полимерна смола)
постоянното напрежение на практи- токозахранвания (Encapsulated AC/DC
чески задължителния ключов стабили- Medical Supply) с типични Ро между 5
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и 30 W. За по-голяма мощност се
ползват метални кутии с достатъчно отвори за добро охлаждане, като
при Ро до малко над 100 W се закрепват върху шасито, докато за мощности до около 1500 W са с вградени
един или два вентилатора и закрепването е върху корпусните елементи
на апаратурата. Поради големите
токове на последните изводите им
обикновено са клеми.
Разновидностите на променливотокови захранвания като самостоятелни прибори (External Medical Grade
AC/DC Power Supply) са аналогични на
тези в много други електронни апаратури. Най-старите „класически“
токозахранвания продължават да
имат своите приложения за осигуряване на Ро от порядъка на няколко
стотици W, поради което обикновено са с метална кутия и вграден
вентилатор. Много по-често се използва разновидността, наречена
„настолна“. Тя осигурява Ро между 30
и 300 W, едно Vo обикновено между 5
и 48 V. Някои производители наричат
модели от нея Medical AC/DC Power
Adapter, което налага внимание при
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ползването на каталози, за да се
прави разлика между нея и адапторите като друга разновидност на самостоятелните прибори. Техният
принцип на реализация и конструкция
са практически същите, както на
съвременните адаптори за преносими електронни апаратури, а основната им разлика от „настолните“ е
по-малката Ро с типични стойности
между 8 и 24 W. Както всички останали променливотокови захранвания
те се предлагат в серии, напрежението Vо на които също е в границите
от 5 до 48 V. Специфична особеност
е, че за постигане на малки размери
и тегло схемата им е опростена,
поради което Ро рядко е малко над
80% от консумираната. Типични приложения на адаптерите са за апарати за ECG и EEG, за измерване на
кръвно налягане, за добиващите популярност медицински таблети и др.

Постояннотокови захранвания (DC-DC Converter)
Относителният им дял е многократно по-малък от променливотоковите и почти винаги е за малка Ро,

рядко надхвърляща 20 W, като те са
с едно или две Uo. Също се предлагат
в серии (дадена Ро и различни Uo),
външното им входно напрежение
обикновено се допуска да е в широки
граници (често използвани са 9 – 36
V при номинално напрежение 24 V и
18 – 75 V при номинално 48 V) и останали параметри без принципна
разлика от тези на променливотоковите. Типичните конструкции са
като затворени кутии и за монтаж
върху печатна платка.

Непрекъсваеми захранвания (Uninterruptible Power
Supply) UPS
Познати от много компютърни и
комуникационни приложения, те се
явяват жизнено необходими за мрежовото захранване на медицински апаратури. Сериозните изисквания към
последните налагат съществуването на специализирани медицински UPS
(Medical Grade UPS), които трябва да
са в съответствие със стандарта
IEC 60601-1 и новопоявяващи се негови допълнения. Нараства популярността на Medical UPM (от Uninterruptible
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Power Manager) поради специфичните
им и допълнителни особености и
множество нови възможности. Сред
разликите им от класическите UPS
са наличието на специфичен трансформатор за галванично разделяне на
пациента от електрическата мрежа,
осигуряващ и добро потискане на
идващите по нея смущения заедно с
ограничаване на нивото на утечните
токове. Към това се прибавят и вземаните мерки при производството
за осигуряване на дълъг експлоатационен срок, който да не се съкращава
поради нежелани промени на мрежовото напрежение, например излизане
извън допустимите от стандарта
граници и наличието на отскоци.
Обикновено UPS имат блок за поддържане неизменна стойността на
захранващото апаратурата напрежение при намаляване на мрежовото до
определено ниво (например 160 V) и
едва след това превключват към работа със собствения си акумулатор.
Така се осигурява задействане на UPS
само при реално отпадане на мрежовото напрежение и съответно се
удължава времето за работа на апа-
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ратурата с акумулатора им.
При избора на UPS за дадена апаратура сред основните параметри,
които се взимат предвид, са допустимите граници на мрежовото напрежение (при някои модели максималното е 290 V), тези на изходното им напрежение, максималният
изходен ток (обикновено между няколко А и няколко десетки А), осигуряваната електрическа мощност на
апаратурата във W (Watt Rating) и/
или VA (VA Rating) с масови стойности между 400 VА и 3 kVA, времето
за превключване (Transfer Time) към
работа с акумулатор или обратно с
типични стойности няколко ms, времето на захранване от акумулатора
(Runtime, Backup Time) с обикновено
давани стойности при максимален
товар (максимална консумация на
електроенергия) и 50% от него, което време най-често е 5-10 min при
първия товар и нараства в някои
модели над 3 пъти при 50%. Обикновено, без това да е задължително, се
ползват 12-волтови акумулатори.
Практически всички съвременни модели работят с интерфейса USB, към

който в някои модели е прибавен
RS232. Времето за пълно зареждане
на акумулатора е не по-малко от 5
ч., а работният температурен обхват на UPS обикновено е 0° С - +40°
С. От множеството допълнителни
възможности на UPM в сравнение с
UPS могат да се споменат поддържането на изходното напрежение в потесни граници в сравнение с входното и много добрата му синусоидална форма.
Постепенно започват да си пробиват път UPS със суперкондензатори вместо акумулатори с основно
предназначение работа с малко постоянно входно напрежение (обикновено 12 V), позволяващи ползването
им например в автомобил. Познатите предимства на суперкондензаторите позволяват зареждането им за
няколко минути и ги правят практически вечни (ползваните в UPS са с
няколко стотици хиляди цикъла заряд/разряд). Времето за работа на
захранваното устройство засега е
по-малко, но за увеличаването се
свързват успоредно неограничен (по
принцип) брой UPS.
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Преосмисляне на UPS приложенията
EnerSys - DataSafe XE батерии за
съвременни UPS приложения

По-голяма отдавана мощност при кратки
разряди:

В близкото минало (в ерата на мейнфрейм компютрите) два
фактора бяха определящи за непрекъсваемото (UPS) захранванe: 1) времето, необходимо за изключване на компютърната
система за предотвратяване/намаляване на загубата на данни и 2) времето за пускане на резервния генератор и привеждането му в готовност за поемане на товара. В резултат на
това при повечето UPS приложения като стандарт се е наложило изискването за осигуряване на 15 минутна автономна
работа (осигурена от батериите).
С навлизането на взаимосвързаните сървъри, флаш памети, автоматично превключване към генераторите, които се
синхронизират по честота в рамките на секунди за една голяма и нарастваща част от UPS пазара, 15-минутният стандарт се заменя с автономия от 5 минути и по-малко.
Намалената автономия води до по-голяма гъвкавост и ефективност на активите, намаляват се разходите, свързани с изграждането на инфраструктурата и първоначалните инвестиции. В допълнение се намаляват и разходите за електроенергия за поддържане на батериите в заредено състояние и
климатизация на помещението.

Използването на по-дебели плочи може да удължи живота
на легираните решетки (Pb-Ca, Pb-Ca-Sn), но при тях не могат да се получат ефективни разряди, както при тънките плочи, които усвояват по-добре активната маса. По-голям брой
плочи в един и същ обем осигуряват по-голяма отдавана мощност. Колкото по-дълбоки разряди са необходими, толкова поефективна е технологията TPPL, тъй като тя предоставя поголяма плътност на енергията, без да се прави компромис
с очаквания проектен живот
на батерията.

DataSafe XE Батерии: пробив в сферата на
автономност от пет минути и по-малко

EnerSys проектира DataSafe XE батериите, с цел да отговори на променящите се изисквания на съвременните UPS приложения. Тези батерии са тип VRLA (с клапанно регулиране Valve-Regulated Lead-Acid ), електролит, абсорбиран в сепаратора (AGM - Absorbed Glass Mat) и са изработени по уникалната технология "Тънки плочи от чисто олово" (Thin Plate Pure
Lead - TPPL), която осигурява постигането на много висока
мощност в рамките на 5 минути в продължение на целия експлоатационен живот на батериите, дори и при високи температури.

Предимства на TPPL технологията

Технологията TPPL в DataSafe XE батериите осигурява
превъзходни характеристики като същевременно отстранява много от ключовите недостатъци, съществуващи при стандартните клапанно-регулирани оловно-кисели батерии. Това ги
прави изключително подходящи за съвременния UPS пазар.

По-малка корозия, по-дълъг живот:
Корозията на положителната плоча винаги се получава при
батериите с VRLA AGM конструкция, но не всички VRLA AGM
батерии са еднакви.
Параметрите на батериите и живота им силно зависят
от техния дизайн. При производството на повечето VRLA батерии се използват калциеви сплави. Калцият се добавя за да
осигури механична якост на решетките, необходима за производствения процес. От друга страна, обаче калцият е примес
в чистото олово и той лесно корозира като се свързва с кислорода, който се отделя на повърхността на положителната
плоча при заряд. В резултат на корозията на калция се нарушава структурата на решетката и се влошава контакта й с
активната маса. Това е причина за нарастване на вътрешното съпротивление на батериите.

Възможност за бързи
заряди:
Конструкцията, осигуряваща голяма плътност на
енергията и много по-доброто
използване на активната маса, позволява AGM TPPL батериите да бъдат зареждани за
по-кратко време и да имат голям брой цикли заряд-разряд.
Ако е правилно настроено напрежението на заряд, не се
изисква ограничение на зарядния ток.

Нисък ток на подзаряд:
Материалите с много висока чистота, използвани в AGM
TPPL батериите, изискват по-малък ток на подзаряд в сравнение със стандартните AGM батерии. Това води до по-ниски
емисии на газове, минимална корозия на решетката, оптимална проводимост и подобрена енергийна ефективност.

Ниска обща цена на притежание (TCO)

Батериите DataSafe XE на ЕнерСис са продукт, който отговаря на нуждите на съвременните UPS приложения.
С използването на TPPL технологията и осигуряването на
много висока отдавана мощност за кратко време при ефективно използване на енергията се създава нов стандарт в индустрията.
Възможността центровете за данни да работят при високи температури, заедно с по-ниска консумация на енергия на
TPPL батериите може да намали разходите до 25% в сравнение с конвенционалните VRLA батерии.
Гамата DataSafe XE включва следните 12V блокове, с фронтално изведени терминали:

В DataSafe XE батериите не се използва
калций.
Въпреки че корозията на решетката на положителната плоча
при VRLA AGM батериите е неизбежна, тя е много по-малка спрямо тази на калциевите сплави, благодарение на използваните от
ЕнерСис олово и сярна киселина с много висока степен на чистота. TPPL технологията значително забавя корозията, което подобрява проводимостта и осигурява дълъг живот на батериите.
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Калибриране
на разходомери
В

сички измервателни уреди, които показват мерни единици, е необходимо да бъдат правилно настроени, за да бъдат прецизни отчетените данни. В случаите на различните видове разходомери това е процесът по калибриране. Той може да
включва смяна на части, настройване на калибровъчния фактор, модифициране на софтуера или предприемане на друго действие за поправяне
или „верифициране“ работата на разходомера.
Според някои експерти калибрирането на инструмент или измервателен уред е процес или процедура по
настройването му така, че данните
му да са сходни с посочените в референтен стандарт. Това определение
пресъздава концепцията за калибриране по начина, по който тя се
възприема от повечето специалисти
в индустрията. Следователно спо-

ред това определение измервателният уред първо трябва да бъде тестван, а след това настроен, за да
указва прецизни данни.

Калибриране и
прекалибриране на
разходомери
След като разходомерите се конструират, както е добре известно,
те трябва да бъдат калибрирани, за
да се внедрят. Повечето производители на разходомери разполагат със
собствено оборудване за първоначалното им калибриране. Изключение са
разходомерите, които трябва да
бъдат тествани при специални условия – пресъздаването на специалните
условия би било трудно за някои производители. Така например, ултразвуковите разходомери за газова среда
с големи размери, предназначени за
транспортиране на газ, е необходимо да бъдат тествани в условия на
високо налягане с природен газ с ви-

сок дебит. Изграждането на съоръжения за извършване на този тип калибриране е скъпо струващо, поради което производителите на разходомери
изпращат изработките си на независими лаборатории за тестване.
Вследствие на продължителната
употреба на разходомерите в индустрията, те подлежат на прекалибриране след определен период на експлоатация. Методите за това са
множество. На пазара са налични софтуерни програми, чрез които може
да се определи дали разходомерите
се нуждаят от прекалибриране. Други разходомери са оборудвани с диагностични инструменти, чрез които
може да се разкрият причините данните от разходомерите да са неточни.

Методи за калибриране
на разходомери
Разходомерите за измерване разхода на течности и газ се тестват

анализ

автомати-

www.jumo.bg
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и калибрират по различни методи.
Тук ще се спрем преди всичко на калибрирането на разходомери, които
измерват разхода на течности.
Основните методи за калибриране и прекалибриране на разходомери
са няколко: калибриране чрез еталонен прибор, чрез работна течност
вода и по гравиметричен метод.

Калибриране чрез
еталонен прибор
Еталонният прибор е калибриран
разходомер, който се използва като
образец. Той се свързва към разходомера, който ще се тества, и се сравняват резултатите при различен
дебит. Еталонният прибор трябва
да е съвместим с течността, с която работи разходомерът. Следователно магнитен разходомер няма да
послужи ефективно като еталонен
прибор за въглеводородни течности,
но може да е съвместим с вода и
промишлени течности. За да служи
еталонният прибор като образец за
калибриране, е необходимо той да
съответства с национален или международен стандарт. С други думи,
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би трябвало да е възможно измерванията му да бъдат проследени до
първоначалния стандарт. Например,
еталонният прибор може да се калибрира чрез разходомер, който е калибриран в национална лаборатория.
Според експертите проследимостта е присъща на резултати от
измервания, които могат да бъдат
свързвани с референтни стойности
чрез документирана и ненарушена
поредица от калибрирания, всяко от
което намалява прецизността на
измерванията.

Калибриране чрез
работна течност вода
Калибрирането на измервателни
уреди за дебит се осъществява главно чрез работна течност вода. Буталният инструмент за тестване
с работна течност вода се състои
от кръгъл цилиндър с известен
вътрешен диаметър. В цилиндъра е
разположено уплътнено бутало. Буталото се избутва до ясни и точно
определени дължини, за да предизвика движение на водата. Обемът на
течността се определя, като се

умножи разрезът на буталото по
дължината, която то е изминало.
Дебитът се определя чрез разделяне
на обема на времето, за което буталото е преминало определеното разстояние.

Гравиметрично
калибриране
Друг високонадежден метод на
калибриране на разходомерите за
течности е измерване теглото на
течността, която преминава през
разходомера по време на изпитване
в определен период от време, например 1 минута. За да се отчете прецизно теглото, обикновено се използва калибрирана везна. Всъщност за
прилагането на този модел е необходима и креативност. Тъй като
става въпрос за измерване на време,
тръбите трябва да бъдат напълнени с течност преди старта на теста.
Когато тестът стартира, течността трябва вече да се оттича в
контейнер. За да започне тестът, е
нужно едновременно да се освободи
течността, за да слезе в контейне-
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ра, в който ще бъде измерено теглото й, и да се започне отчитането
на времето. След като желаното
време е достигнато, течността
трябва да бъде пренасочена от контейнера за измерване на теглото
към камерата за оттичане и едновременно с това да се спре измерването на времето. Дебитът може да
се определи чрез превръщане на измерения обем в желаните мерни единици и след това чрез разделянето
му на времето. Следва сравняване на
дебита с дебита, записан от разходомера. Информацията по-горе се
отнася за ръчния процес, но съществуват и автоматизирани версии,
които без съмнение са по-надеждни.

Възможности за
прекалибриране на
разходомери
Крайните потребители, които
желаят да прекалибрират разходомерите си, разполагат с няколко
възможности – независима лаборатория за калибриране, калибриране
от производителя на разходомера
или мобилна услуга, която извършва

86

калибриране на място.

Калибриране от
производителя
Повечето производители на разходомери поддържат свои собствени съоръжения за калибриране на уредите преди разпращането им към
клиентите. Голяма част от тях
предлагат също услуги за прекалибриране на своите клиенти. Крайните потребители, които желаят да
прекалибрират разходомера си, може
да предпочетат това да бъде извършено от компанията, от която
той е закупен. Това зависи от местоположението на компанията, времето за изпълнение и дали независимите лаборатории не са разположени по-близо. Типът на разходомера
също е фактор, наред с цената за
калибрирането му.

Мобилни услуги за
прекалибриране на
разходомери
Някои компании предлагат услуги
за мобилно калибриране, които улесняват прекалибрирането на разходо-

мерите на място. Основното предимство на мобилното прекалибриране е, че чрез него може точно да
се пресъздадат реалните работни
условия на разходомера по време на
калибрирането. Тези услуги са особено подходящи за прекалибриране на
малки разходомери за течности,
включително нефтени. Мобилното
прекалибриране не е подходящо за
големи електромагнитни разходомери, нито за ултразвукови и турбинни разходомери.

Бъдещи тенденции в
прекалибрирането на
разходомери
С разрастването на световния
пазар за разходомери необходимостта от и търсенето на услуги за прекалибриране също се очаква да се
увеличат. При всяка продажба на
разходомер е възможно през следващите от три до седем години да се
наложи неговото прекалибриране.
Наред с това, базата с вече монтирани разходомери в полеви условия
също се нуждае от периодично прекалибриране.
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Ефективно
използване на
водата в минната
индустрия
Е

дна от най-важните променливи величини в цялата минна индустрия, както за настоящите, така и за
бъдещите проекти, е наличието на
вода. Целият процес по обработка на
минерали изисква вода – дали за флотация, за промивка, или за други нужди. За по-ефективно и екологосъобразно управление на водните ресурси се препоръчва акцентирането
върху намаляването на консумацията
от водните източници и устойчивото управление на водоносните пластове, които ги захранват.
За по-доброто разполагане с наличните ресурси от голямо значение е
да са внедрени системи за измерване потреблението на вода за всеки
етап от миннодобивната дейност.
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Препоръчително е изготвянето на
цялостен воден баланс за всички миннодобивни дейности, който ще позволи анализиране на настоящата ситуация, набелязването на корективни мерки за намаляване на консумацията, оценка на ефективността на
тези мерки и евентуалното им използване за в бъдеще.

Наблюдение
Непрекъснатият контрол върху
извършваните дейности е задължителен за постигане на по-голяма
ефективност на процесите, за да се
планират необходимите мерки по оптимизирането им и за информиране
на властите и заинтересованите
страни относно резултатите от
системата за управление на водните ресурси и успешното й прилага-
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не. Сред дейностите, които трябва
да бъдат взети предвид при планиране управлението на водните ресурси, са мониторингът на водоизточниците, фото и видеозаписи на
състоянието им по време на експлоатационния им период, измерване на
добиваните количества и тяхното
качество, инспектиране на свързаните с това екосистеми и др. От съществено значение са и непрекъснатият надзор на главни и второстепенни водоеми, хидротурбини и наклони,
и контролът на нивото на водата с
оглед намиране на решения за избягване на разливи, замърсявания и загуби на количества. Необходимо е да
се наблюдават и водоносните пластове, от които се извличат ресурси, и да се контролират нивата на
подземните води посредством на-
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блюдателни кладенци, вземане на
проби от тях и дейности по оформянето на водоносните пластове. Други препоръчителни мерки са контролът върху постъпващите и изходящите количества в пречиствателните станции за вътрешна употреба, както и крайно изпусканите водни потоци и наблюдението на източниците на подземни води с цел контрол на филтрирането на разтвори на
различните съдържащи се във водата материали (от излужване, от
хвостохранилища, депа и др.).

Добив, транспортиране,
съхранение и
разпределение
Водоснабдяването на мините зависи от вида на източника на самата
вода. Компаниите, занимаващи се с
минно дело, се снабдяват с вода, използвайки собствени тръбопроводи и
повърхностни или подземни източници. Водните количества, които ще се
използват на обекта, се съхраняват
в басейни или резервоари с определени вместимост и минимално ниво за
поддържане, с цел да се избегнат аварийни ситуации на недостиг на вода.
Най-значимите загуби в тази фаза са
свързани с изпаряване поради наличието на открити повърхности и течове, причинени от аварирали механизми вследствие на неправилна поддръжка. Сред най-добрите практики
за добив, транспортиране, съхранение и разпределение на водни ресурси
са: правилна оценка и планиране нуждите на съответните инсталации с
оглед на наличността и потенциалните повреди, вероятността от
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поява на течове и честотата за
това, както и последиците от недостига на вода в и извън минното находище; въвеждането на подходящи
превантивни мерки и поддръжка на инсталациите; монтирането на механизми за навременното откриване на
течове по технологичните водопроводи; мониторинг и постоянен отчет
на нивото, количествата и качеството на разпределяната вода и др.

Редуциране на
използваните количества
по време на работа
Един от първите аспекти, които
трябва да бъдат взети под внимание при проектирането на система
за управление на водните ресурси, е
редуцирането на консумацията на
свежа вода, което намалява съответно и количествата отпадъчни
води и свързаните с пречистването
й разходи. За да се намали консумацията на свежа вода, са набелязани
следните най-важни мерки: анализ на
използваните до момента количества и връзката им с нивата на производителност, за да се определят
реалните количества, необходими на
инсталацията за производствения
процес; анализ на количествата отпадъчни води, за да се определят количествата и качеството на водата, изразходвана по време на производствения процес; анализ и оценка
на инсталацията и настоящите методи на работа, за да се проучат
възможностите за подобрения, промени на процедурите, оборудването
и др.; проверка на загубите по различните линии. Освен това е необхо-

димо да се коригират установените
проблеми и да се извърши обследване на пригодността по отношение
прилагането на възможни подобрения, както и да се анализират
възможностите за рециркулация на
вода при различните производствени етапи.
Най-значимата консумация на вода
е при следните минерално-металургични технологични дейности: концентратори, хидро-металургични
производства и леярни/рафинерии.
Има и други дейности, чиято сумарна консумация може да бъде толкова
голяма, колкото и на гореизброените
потребители и следва да се вземе
предвид в плана за управление на
водните ресурси.

Технологии за
оптимизиране
консумацията на водните
ресурси
Сгъстяването на земните маси
(земни минерали, утайки, концентрати) може да бъде изцяло автоматизирано посредством използването
на подходяща автоматика за всички
линии, мониторинг на междуфазовите нива (земни маси-вода), въртящ
момент, драгиране, както и добавянето на флокулант, като всички
тези процеси са свързани към интелигентен контролер, който постоянно оптимизира добива на вода,
командвайки изпускащите системи,
дозирането на флокуланта и позицията и бързината на драгирането.
Това автоматично управление, което е подобно и при другите минни
дейности (като например при полу-
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автогенните мелници), позволява 2
до 3% повишаване на изходната концентрация в сравнение с продуктивността при ръчно управление. Тази
автоматична схема за сгъстяване
може да се инкорпорира в конвенционалните системи, както и във вече
модернизираните такива, като се
използват съществуващите сгъстители. Главното предимство на системата е в ниските инвестиционни
и експлоатационни разходи. При нея
обаче се изисква непрекъсната и
сложна поддръжка и промяна в работните практики.
Алтернатива на това е рециркулацията на свежата вода, която идва
от повърхността на отдалечени
хвостови кладенци, при значителни
разлики в базовите координати на
кладенеца и концентратора. Ако се
определи каква е рециркулацията на
излишни количества вода към концентратора, спестяванията в консумацията на свежа вода ще бъдат между 30 и 50% от количествата на
обекта. Също така рециркулацията
на вода от кладенеца подобрява дейностите по концентрирането поради съдържащите се в циркулиращата вода варовик и други реагенти.
Недостатъците в този метод се
крият в степента на сложност и
инвестиционните разходи за систе-
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мата, които ще зависят от разстоянието до хвостохранилището и
наличните географски препятствия.
Управлението на водата в един
комплексен миннодобивен обект
може да бъде под непрекъснат контрол посредством използването на
разходомери и интегратори за всяка зона или звено на действие, залагането на цели за потребление на
вода за период от време или за отделните производства, с цел да могат да се събират глоби в случай на
прекомерна консумация (течове, излишно промиване, инфилтрация или
изпарение). Този мониторинг допринася за разумната употреба на ресурсите и помага при промяната на
работните практики, което води до
значителни спестявания на вода в
размер до 2% на комплексните миннодобивни обекти. Тази алтернатива използва добре познати технологии (разходомери в различни обектови участъци), експлоатационните й
разходи са ниски, и дава представа
за оптимално управление на ресурсите. За нея обаче са необходими значителни инвестиции за автоматизация и устройства за управление,
както и радикална промяна във философията на работа. С оглед на консумацията на свежа вода на всяка фирма и възможността за оптимизация,
тази алтернатива може да бъде
повече или по-малко приложима. Все
пак предвид размера на свързаните
с този подход разходи и количествата спестена вода, той е подходящ
само за комплексни или стари миннодобивни предприятия.
Сгъстените утайки от хвостохранилищата съдържат високи количества вода, която може да се извлече посредством частично или цялостно филтриране. В случай на цялостно филтриране на утайките,
консумацията на свежа вода може

да бъде намалена до около 0,25 m3
на обработен тон. За тази цел е необходимо да се инвестира във филтри и в подготовка на механизация
(конвейери/камиони). Тази алтернатива е много атрактивна предвид
количествата вода, която може да
се добие. В днешни дни обаче високите цени на технологията я правят нерентабилна. Перспективите
обаче се подобряват с оглед на естествените тенденции на понижение на цените за подобен вид оборудване.
Силното сгъстяване изисква изграждането на по-високи сгъстители от обичайните, с височина 15 до
20 м, което позволява изхвърлянето
на маси с висока гъстота (65 до 75%
при утайки). По този начин концентрацията може да се увеличи с 8% в
сравнение с конвенционалните
сгъстители, т. е. да се постигнат
15% спестявания на вода. Изпускането на хиперконцентрираните утайки трябва да става чрез обемни ротационни помпи, а постъпването им
в предвиденото за хранилище трябва да се реализира под наклон. Тази
алтернатива е приложима за всички
видове утайки, като постъпването
под наклон оптимизира разпределението на материала в хранилището.
Силното сгъстяване на утайките е
технологично предизвикателство,
понеже изисква модифициране на
сгъстителите и изменение на системата за транспортиране на утайки.
Това е свързано с високи експлоатационни и инвестиционни разходи, а
също така крие и рискове поради
едновременното използване на система от иновативни технологии.
Методът на силното сгъстяване е
слабо приложим в действащи минни
предприятия, заради големия брой
модификации, които трябва да
бъдат направени.
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Намаляване на
парниковите газове
от индустриални
котли
И

ндустриалните котли могат
да използват различни горива, включително въглища, мазут, природен
газ, биомаса, втечнен нефтен газ,
както и разнообразие от технологични газове и отпадъчни материали.
Всяко едно от тези горива има различни характеристики на горене и
произвежда различни емисии на парникови газове. Изгарянето за генериране на топлина започва в котелната система, като топлината от
изгаряното гориво се предава на
водата в котела. Много котли използват економайзер за предварително
подгряване на водата за технологичния процес, преди тя да бъде подадена към котела, като за целта се използва отпадната топлина от отработените газове.

Практиките за
експлоатация и
поддръжка
оказват значително влияние върху
производителността на промишленото оборудване, включително върху
неговата ефективност, надеждност
и експлоатационни разходи. Всеки
един от тези параметри се променя
с течение на времето през експлоатационния период на съоръжението,
поради което известно влошаване
на оборудването е неизбежно. Коефициентът на полезно действие на
котела намалява с течение на времето. Скоростта на влошаване на
неговите характеристики може да
бъде овладяна чрез добри практики
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за експлоатация и поддръжка. Влошаването на техническите характеристики се изразява в по-високи скорости на нагряване, повече парникови
емисии и експлоатационни разходи,
понижена надеждност, а в някои случаи - намалена продуктивност. Ефективността на оборудването може
да се подобри чрез преоборудване с
технологиите за управление на горенето като: системите за оползотворяване на топлина, технологии за
контрол, както и обновяване на горелките.

Нови горелки и
обновяване на
съществуващите
Старите, неправилно оразмерени
горелки, с влошени механични експлоатационни характеристики, обикновено са неефективни. Нефункциониращи демпфери, счупени регистри
или запушени дюзи биха превърнали
една иначе добра горелка в такава с
влошени експлоатационни качества.
Тези недостатъци водят до непълно
изгаряне (високи емисии на въглероден оксид (СО) и неизгорял въглерод)
и до необходимост от повече въздух.
Потенциалът за повишаване на ефективността в резултат на внедряване на нови горелки е функция на разликата между старите и новите
технологии.

Свеждане на
инфилтрацията на въздух
до минимум
Инфилтрацията на въздух е нежелателна, но неизбежна и е неизменен

елемент на котлените системи и
техните въздуховоди. Тя се появява
вследствие на голяма температурна разлика между изгорелите газове
и температурата на околния въздух,
което създава отрицателно налягане в пещта. Това се нарича „тяга“ или
„топлинен напор“. Отрицателното
налягане се получава и в балансираните вентилационни системи, където се използва смукателен вентилатор.
Местата, откъдето прониква
въздух, могат да бъдат много и разнообразни. Някои от индикаторите
за наличие на големи утечки на въздух
са следните: високи нива на O2 , измерени на изхода на котела; висока консумация на гориво и високи температури на газа. В зависимост от това
колко сериозни са пукнатините и
какви са източниците им, решението може да не е по-сложно от рутинна поддръжка, или да изисква по-комплексни грижи по време на планови
ремонти. Поддръжката на котелните системи, за да може утечките
на въздух да се поддържат на минимално ниво, е най-често прилаганият
подход. Той изисква комбинация от
добри процедури на поддръжка, както и оперативен мониторинг, при
който могат да бъдат открити условията за създаване на утечки на
въздух и източниците им.

Топлообменник за
продухване на котли
Продухването е необходимо за
поддържане на качеството на водата. В зависимост от конкретните
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условия на място и качествата на
добавъчната вода, честотата на
продувките може да варира в широки граници. При продухването се изразходва енергия, която би могла да
бъде оползотворена. Тя може да бъде
използвана повторно чрез топлообменник, разширителен съд или разширителен съд в комбинация с топлообменник. В резултат се получава
пара с по-ниско налягане, която найчесто се използва в деаераторите.
Охлаждането на парата от продувката има друго предимство – намалява се температурата на течностите, отвеждани в канализационната система.

Изолация на котела
Заради големите размери на много котли, площта на външната им
повърхност е много голяма и през
корпусите им се губи значително
количество топлина. Много е важно котелът да има подходяща изолация, за да може тези загуби да са
минимални. Огнеупорната облицовка по стените е основният изолационен материал. Когато тя се сменя, трябва да се извършат конструктивни изчисления, за да е сигурно, че котелът може да понесе теглото на новия огнеупорен материал.

Избор на огнеупорен
материал
Макар че изборът на огнеупорен
материал зависи много от горивата,
суровините и работните условия,
трябва да се предпочитат огнеупорни материали, които имат най-висок
изолационен капацитет и имат найдълъг експлоатационен срок. Въпреки
че заради уникалните условия във
всяко съоръжение ползите от тях е
трудно да се оценят количествено,
по-висококачествените огнеупорни
материали водят до известни икономии на енергия.
Топлообменните повърхности на
котлите са изложени на въздействието на газове с високи температури и на продукти на горенето,
които варират по състав в зависимост от различните горива и работни условия. Образуването на
сажди, пепел от твърди и течни
горива и непълното изгаряне на
въглерод са причина за потенциални повърхностни отлагания. По
повърхностите на тръбите могат
да се образуват и оксиди .
Отлаганията се дължат и на експлоатационните проблеми, варира-
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щи от повредени горелки, до състоянието на повърхностите за топлообмен и начина на протичане на
газ в горивната зона на котела.
За да се сведат до минимум проблемите с отлаганията (образуването на шлака и нагар), важно е котелът да работи в параметрите, за
които е конструиран. Това създава
известни проблеми при експлоатацията, като налага ограничения за качеството на горивото и на честотите на запалване например. Но котлите, които работят с горива, богати на пепел, имат „системи за почистване“ (устройства за издухване на
сажди, които обикновено работят
със сгъстен въздух или пара), за да
може периодично да се отстраняват
неизбежните отлагания от пепел от
продукти на горенето. Съществуват много такива продукти и те
обикновено променят свойствата на
пепелта (например отношението
температура-вискозитет), за да
бъдат намалени до минимум
отлаганията.
По-модерните системи за издухване на сажди (т. нар. „интелигентни системи за издухване на сажди
(ИСИС)“) използват обратни сигнали, като отчитат температурата
на изходящия газ или използват сензори за топлопредаване, които ги задействат. ИСИС определят коя система за издухване на сажди трябва
да бъде задействана и кога в зависимост от състоянието и техническите характеристики на
повърхностите за нагряване. Така се
оптимизира експлоатацията и се
повишава ефективността. В покрайни случаи, когато се случат порезки и крайни промени на горивото, възможно е съществуващата
система за издухване на сажди да
не е достатъчна за отстраняване
на отлаганията и да се наложат
промени на ИСИС. Поддържането на
повърхностите за топлопредаване
чисти е от огромно значение за
ефективността на котела. Както
може да се очаква, твърдите горива най-често са обект на действието на системите за издухване на
сажди. Въпреки че системите, които работят с нафта и газ, също от
време на време трябва да се борят
с отлаганията на сажди и шлака, те
обикновено нямат подобни системи.
Изборът на подходяща система зависи от котела и горивото, както
бе обяснено по-горе. Системите за
издухване на сажди широко се използват в индустрията.
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СИАД България - фактор в развитието
на българската индустрия
Групата СИАД от Бергамо (недалеч от Милано) е една от найзначимите италиански компании в
химическата индустрия, развиваща своята дейност в областта на
производството и дистрибуцията
на индустриални газове, свързания
с това инженеринг и машиностроене, както и в сферата на здравеопазването и услугите. Групата
СИАД присъства в бизнеса с индустриални газове над 85 години,
отличава се със солиден и дългогодишен опит в инженеринговия сектор. Клонове на фирмата има в
Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Полша, Словения,
Хърватия, Украйна и Русия. Групата СИАД е свързана със световния
гигант Праксеър (Praxair) от САЩ.

В България
На българския пазар групата е
представена от СИАД България
ЕООД. Вече близо 20 години българският клон трансферира опита и
компетентносттана компанията-майка, произхождаща от една
от най-развитите индустриални
зони в цяла Европа - Ломбардия.
Клиентите на СИАД България са
от всички индустриални сектори,
като цветна и черна металургия,
металообработване, хранителна,
химическа, петролна индустрия,
както и от здравеопазване, околна среда и пречистване на води,
научни и изследователски лабораториии т.н., а територията на
България е покрита посредством
над 20 дистрибуторски агенции.
Българският пазар на технически газове е много малък в сравнение с пазарите на подобни на
страната ни държави от ЦИЕ,
като Чехия, Словакия и Унгария.
Най-общо казано, обемът на пазара на технически газове в една
страна е мерна единица за обема
на индустрията й и нивото на
инвестиции - чужди и местни, в
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тази област. Този факт, от една
страна, не е позитивен, но от друга, когато си малък, това означава, че можеш само да растеш. С
други думи - възможности. В България са развити традиционните
приложения на техническите газове, като металорязане и заваряване, горивни процеси, хидравлични
изпитания, както и приложението
на чисти газове и калибриращи
смеси (технически газове и смеси с
чистота до 99,999999 %) в лаборатории за мониторинг на околната
среда, калибриране на хроматографи и други уреди, традиционни
приложения в медицината (кислород, райски газ) и други.

Нови приложения
СИАД България има изключително добри позиции на местния
пазар в Metalfabrication (заваряване и рязане на метали, основно
лазерни и плазмени технологии),
също и в областта на чистите
газове и калибриращите смеси,
както и в горивни процеси в цветната металургия. Но голямото
предизвикателство са новите
приложения, които са характерни за зрелите пазари в Западния
свят, но в България тепърва навлизат. СИАД БГ влага много усилия за навлизането на техническите газове все по-широко в хранително-вкусовата индустрия.
Със социалната еволюция и приближаването към стандартите
на живот в развитите страни,
качеството на храненето е един
от първите признаци на тези
усилия. Приложенията на техническите газове са много, като
най-характерните са опаковането в защитна атмосфера - здравословна алтернатива на консервантите и вакуума, като по този
начин се запазват за сравнително дълъг период от времеорганолептичните качества на опако-

ваните продукти. Друго приложение е шоковото замразяване чрез
втечнен азот (- 196 °С), вместо
бавното такова посредством
фризери. Впоследствие размразеният продукт запазва в много поголяма степен първоначалната
си свежест. И още много други
приложения.
СИАД БГ е лидер на българския
пазар в оборудването на криогенни банки за дълготрайно съхранение на стволови клетки чрез специално банкиране в криогенни съдове и охлаждане с течен азот. Компанията работи усилено и в посока приложение на технически газове за пречистване на отпадъчни
води, където има много богат
опит, натрупан главно в Северна
Италия. Друга област на приложение, в която СИАД има опит, е
повишаване на производителността при рибовъдството посредством добавен кислород.Напоследък на мода излизат различни
приложения в козметиката.
С растежа на икономиката и
инвестициите в индустриални
мощности, значението на техническите газове все повече ще нараства. Чрез този процес и технологичното ниво на производствените процеси ще се увеличава и тази
спирала трябва да изведе българската индустрия до наистина конкурентноспособни нива. СИАД
България е и ще бъде един важен
фактор в този процес.

СИАД България ЕООД
1528 София, ул. Амстердам №4
тел.: 02 978 56 36; факс: 02 978 97 87
e-mail: siad@siad.bg
www.siad.bg
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инструменти, материали

Защитни газове
за заваряване
З

аваряването в защитна газова
среда е процес, при който се използва инертен газ за защита на заваръчния шев при процеса на заваряване.
По време на процеса на заваряване
между електрода на заваръчно оборудване и детайла възниква волтова
дъга. Тя създава топлина, която разтопява краищата на металните
парчета на детайла и те се съединяват. Волтовата дъга разтопява и
консуматива - електрод, без който
процесът на заваряване е невъзможен. В резултат се формира заваръчният шев. Газовете, използвани за
заваряване в защитна газова среда,
включват аргон, хелий, въглероден
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диоксид или комбинация от газове
като аргон и кислород.
При електродъговата заварка с
метал в защитна газова среда се
използва сменяем електрод - консуматив. Той е твърд електрически
проводник, изработен от метал,
който се разтопява и запълва кухините между листовете по време на
заварката. Между електрода и металния лист, който бива заварен, се
образува волтова дъга. Инертен газ
окръжава заварката, като я предпазва от окисляване. Този метод се прилага за въглеродна стомана, нисколегирани стомани, неръждаеми стомани и преди всичко за алуминиеви,
медни и цинкови сплави. Заваряването в среда от инертен газ може да

септември 2016

се използва за метали с дебелини,
вариращи от 0,5 mm до 6,3 mm.
При волфрамовата заварка в защитна газова среда се използва нестопяем електрод, изработен от
волфрам. За разлика от заваряването с метал, волфрамовото не изисква запълващ материал. Този метод
може да се използва за същите метали, както електродъговата заварка с метал, но е много по-полезен при
заваряване на два листа от различни метали. Едно от предимствата
на волфрамовата заварка е, че тя
може да присъедини парчета с дебелина до 0,125 mm.
Местоположението и външният
вид, който трябва да има заваръчният шев, определят коя форма на за-
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инструменти, материали
варяване в защитна газова среда
следва да се използва за конкретно
приложение. Електродъговата заварка с метал в защитна газова среда е
по-евтина и не изисква високо ниво
на експертен опит от страна на
оператора. При нея обаче заваръчният шев е неравномерен, поради използването на сменяем електрод в
качеството на пълнежен материал.
Волфрамовата заварка в среда от
инертен газ е малко по-скъпа от заваряването с метали, но е за препоръчване, ако външният вид на заваръчния шев е от значение. По време на заварката наоколо не се образуват пръски, тъй като несменяемият волфрамов електрод не използва
никакъв материал-запълнител. Този
метод обаче изисква по-висока квалификация и опит на оператора. Найчесто използваният инертен газ за
волфрамовата заварка е аргонът.
При заваряването в среда от инертни газове се получават по-чисти,
непрекъснати и по-дълги заваръчни
шевове, особено при по-тънки материали. Недостатък е, че оборудването е по-голямо и по-трудно преносимо, а и по-скъпо от това за другите
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видове заварки. Друго ограничение е,
че заваряването в защитна среда от
инертен газ трябва да се извършва
на закрито.

Защитни заваръчни
газове
Защитните газове се разделят
на две категории - инертни или полуинертни. Само два от благородните газове - хелий и аргон, са достатъчно икономически ефективни,
за да се използват при заваряване.
Тези инертни газове се използват
при заваряването с волфрамов електрод в защитна газова среда, а
също и в електродъговото заваряване на цветни метали в защитна
газова среда. Инертните газове
аргон и хелий в чисто състояние се
използват само за някои цветни метали. Полуинертните защитни газове, или активните защитни газове, са въглероден диоксид, кислород,
азот и водород.
Най-важните свойства на защитните газове са тяхната топлопроводимост и топлопредаване, тяхната плътност в сравнение с въздуха
и лекотата, с която се йонизират.

Газовете, по-тежки от въздуха (например аргон), ограждат плътно заварката и изискват по-ниски скорости на газовия поток в сравнение с
газовете, по-леки от въздуха (като
хелия). Топлопредаването е от значение за нагряването на заваръчния
шев около дъгата. От способността на газа да се йонизира зависи
колко лесно се стартира волтовата
дъга и колко високо напрежение се
изисква. Защитните газове могат да
се използват чисти или като смес
от два или три газа. При лазерното
заваряване защитният газ има допълнителна роля: предотвратява образуването на облак от плазма над
заварката, като поглъща значителна част от лазерната енергия. Това
е важно за лазерите с въглероден
диоксид; Nd: YAG лазерите имат помалка склонност да образуват такава плазма. Хелият изпълнява тази
роля най-добре: благодарение на своя
висок потенциал за йонизация, газът
може да поеме голямо количество
енергия, преди да се йонизира.
Хелият е инертен газ с висока
топлопроводимост, който не влиза
в химическа реакция със стопените

септември 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

метали. Той не се йонизира лесно и затова изисква повисоко напрежение за започване на волтовата дъга. Заради по-високия си потенциал за йонизация, хелият създава по-гореща волтова дъга при по-високо напрежение, в
резултат на което заваръчният шев е по-широк и подълбок. Това е от полза при заваряване на алуминиеви,
магнезиеви и медни сплави. Често пъти са добавят и
други газове. Смеси от хелий, 5-10% аргон и 2-5% въглероден диоксид (т. нар. тройна смес) се използват за
заваряване на неръждаема стомана. Хелият се използва
и за заваряване на алуминий и други цветни метали,
особено при по-дебели заварки. В сравнение с аргона,
хелият създава по-богата на енергия, но по-малко стабилна волтова дъга. Хелият се използва като защитен
газ при лазерни заварки с лазери с въглероден диоксид.
Той е по-скъп от аргона и изисква по-големи газови потоци, така че, въпреки неговите предимства, той може да
не е икономически ефективен при масови заварки в големи количества. Чистият хелий не се използва със стомана, тъй като създава хаотична дъга и подпомага образуването на пръски.
Кислородът се използва в малки количества като
допълнение към други газове – обикновено като 2-5-процентна добавка към аргон. Той подобрява стабилността
на волтовата дъга и намалява повърхностното напрежение на стопения метал, повишавайки „овлажняването“
на твърдия метал. Кислородът се използва за заваряване на меки въглеродни, нисколегирани и неръждаеми стомани. Наличието на кислород в защитния газ увеличава
количеството на шлаката. Аргон-кислородните смеси (ArO2) често пъти се заменят от такива от аргон и въглероден диоксид. Смесите от аргон, въглероден диоксид и
кислород също се използват. Кислородът предизвиква
окисляване на заваръчния шев, поради което не е подходящ за заваряване на алуминий, магнезий, мед и някои
редки метали. Повишеното съдържание на кислород в
защитния газ предизвиква окисляване на електрода, което може да доведе до порьозност на отложения стопен метал от електрода, в случай че последният не
съдържа достатъчно деоксидиращи добавки. Прекалено
голямото количество кислород, особено в случаи, когато
той се използва за цел, за която не е препоръчан, може
да доведе до крехкост на зоната, подложена на високи
температури. Смесите от аргон и кислород със съдържание 1-2% на последния се използват за аустенитна
неръждаема стомана, където сместа аргон-CO2 не може
да се използва поради изискване за ниско съдържание на
въглерод в заваръчния шев; в такъв случай заварката има
твърдо покритие от окислен метал и може да изисква
почистване.
Водородът се използва за заваряване на никел и някои
неръждаеми стомани, най-вече на по-дебели парчета. Той
повишава вискозитета на разтопения метал и подобрява чистота на повърхността. Това обаче може да доведе до водородна крехкост на много сплави и особено на
въглеродна стомана, така че неговото приложение обикновено се ограничава само до няколко неръждаеми стомани. Водородът се добавя към аргон в количества обикновено под 10%. Той може да се добави към смеси от
аргон и въглероден диоксид, за да противодейства на
окислителни реакции на въглероден диоксид. Освен това
се стеснява волтовата му дъга и се повишава темпера-
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турата й, което води до по-добро проникване на заварката. При по-високи концентрации (до 25% водород) може
да се използва за заваряване на проводими материали
като мед. Въпреки това, водородът не трябва да се използва за заваряване на стомана, алуминий или магнезий,
тъй като това може да доведе порьозност и водородна
трошливост.
Добавянето на азотен оксид служи за намаляване на
генерирането на озон. Азотният оксид може да стабилизира дъгата при заваряване на алуминий и високолегирана неръждаема стомана.
Други газове също могат да бъдат използвани за специални цели – чисти или като добавки към смеси - например серният хексафлуорид или дихлородифлуорометанът.
Серният хексафлуорид може да бъде добавен към защитен газ за заваряване на алуминий, за да се свърже с
водорода в зоната на заваръчния шев и да се намали
порьозността на заварката. Дихлородифлуорометанът
с аргон може да се използва за защитна атмосфера за
топене на алуминий-литиеви сплави. Това намалява
съдържанието на водород в алуминиевата заварка, предотвратявайки свързаната с него порьозност.

Често употребявани смеси
Смесите от аргон и въглероден диоксид са следните:
l C-50 (50% аргон/50% CO2 ) се използва за електродъгово заваряване на тръби с къса дъга.
Ш C-40 (60% аргон/40% CO2) се използва за някои случаи
на електродъгово заваряване със сърцевина от флюс. Има
по-добро проникване на заварката в сравнение с C-25.
l C-25 (75% аргон/25% CO2 ) най-често се използва от
любители и за производство в малки количества. Ограничено е до заваряване в режим на чести къси съединения и заваряване с кълбовиден трансфер. Често се използва за електродъгово заваряване с къса дъга (чести
къси съединения) в защитен газ на нисковъглеродни стомани.
l C-20 (80% аргон/20% CO2) се използва за заваряване
чрез късо съединение и за спрей-трансфер заваряване.
l C-15 (85% аргон/15% CO2) се използва най-често в
промишлени предприятия за заваряване на въглеродни и
нисколегирани стомани. Подходяща е за по-дебели плочи
и стомана, значително покрита с валцовъчен угар. Тази
газова смес гарантира малко пръски и добро проникване
на заварката. Подходяща е за заваряване в режим на
чести къси съединения, заваряване с кълбовиден трансфер и за спрей-трансфер заваряване. Гарантира максимална продуктивност при тънки метални плочи в режим на чести къси съединения. Има по-малка склонност
за прогаряне, отколкото смесите с по-високо съдържание на CO2, както и приемливо количество отлагания при
заваряването.
l C-10 (90% аргон/10% CO2) се използва най-често в
промишлени предприятия. Тази газова смес гарантира
малко пръски и добро проникване на заварката, макар и
по-малко от това на C-15 и е подходяща за много стомани. Приложенията й са същите като на сместа 85/15.
Достатъчна за феритни неръждаеми стомани.
l C-5 (95% аргон/5% CO2) се използва за заваряване на
нисколегирани стомани чрез спрей-трансфер и късо съединение. По-добре работи със стомана, покрита с валцовъчен нагар, и е с по-малко пръски в сравнение с аргон-
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кислородната смес, макар и не колкото C-10. По-малко
загрява, отколкото C-10. Достатъчна за феритни
неръждаеми стомани. Работните й характеристики са
като на сместа от аргон и 1% кислород.
Аргон-кислородните смеси включват:
l O-5 (95% аргон/5% кислород) е най-често използваната газова смес за общо заваряване на въглеродни стомани. По-високото й съдържание на кислород позволява повисока скорост на заваряване. Кислородното й съдържание е повече от 5%, поради което защитният газ окислява електрода, което води до порьозност на отлагания
метал, ако електродът не съдържа достатъчно дезоксидатори.
l O-2 (98% аргон/2% кислород) се използва за електродъгово заваряване на неръждаема стомана, на въглеродни
стомани и на нисколегирани стомани. Разтопеният
материал се разпространява по-добре от O-1. Заваръчният шев е по-тъмен и по-окислен от този на O-1. Добавеният 2% кислород подобрява спрей-трансфера, което
е от критично значение за спрей-трансфер електродъговото и импулсното спрей-трансфер електродъгово заваряване в защитна газова среда.
l O-1 (99% аргон/1% кислород) се използва за неръждаеми стомани. Кислородът стабилизира волтовата дъга.
Аргон-хелиевите смеси включват:
l A-25 (75% аргон/25% хелий) се използва за цветни
метали, когато се изисква по-висока температура на
заваряване и по-добър външен вид на заваръчния шев.
l A-50 (50% аргон/50% хелий) се използва за цветни
метали, по-тънки от 2 cm, при високоскоростно механизирано заваряване.
l A-75 (25% аргон/75% хелий) се използва за механизирано заваряване на дебели алуминиеви плочи. При заваряване на мед заваръчният шев е с намалена порьозност.
Аргон-водородните смеси включват H-2 (98% аргон/2%
водород), H-5 (95% аргон/5% водород), H-10 (80% аргон/
20% водород), H-35 (65% аргон/35% водород).
Друга смес е на аргон с 25-35% хелий и 1-2% CO2. Тя
гарантира добра производителност и качествени заваръчни шевове на детайли от аустенитна неръждаема стомана. Може да се използва за заваряване на неръждаема с
въглеродна стомана. От друга страна, газовата смес от
аргон-CO2 с 1-2% водород атмосфера, която намалява
съдържанието на кислород по повърхността на заваръчния шев, подобрява разтопяването и проникването. Добра е за заваряване на аустенитна неръждаема стомана.
Газовата смес от аргон с 2-5% азот и 2-5% CO2, използвана при заваряване чрез късо съединение, дава добра форма
и цвят на заваръчния шев и повишава скоростта на заваряването. По отношение на спрей-трансфер и импулсната спрей-трансфер заварка, тя е с почти същите качества, както другите тройни смеси. При заваряване на
неръждаема и въглеродна стомана в присъствието на
азот трябва да се гарантира подходяща микроструктура на заваръчния шев. Азотът повишава стабилността
на волтовата дъга и проникването й и намалява разрушаването на заварявания детайл. При заваряване на два
детайла от неръждаема стомана подпомага поддържането на подходящо съдържание на азот. 85-95% хелий могат да бъдат смесени с 5-10% аргон и 2-5% CO2, което е
индустриалният стандарт за заваряване в режим на чести къси съединения на въглеродни стомани.
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Високоскоростно
и прецизно
разстъргване
И

зискванията за висока прецизност в комбинация с оптимална скорост и кратки работни цикли при
съвременните решения за обработка на отвори все повече нарастват,
тъй като това са ключови фактори
за повишаване на производствения
капацитет и качеството на крайния
продукт. Разстъргването е един от
най-често прилаганите методи за
механична обработка на отвори и
представлява разширяване на съществуващ отвор, който вече е бил
изработен (пробит или отлят), чрез
инструмент с един режещ ръб, многоръбова режеща глава (съдържаща
две или повече режещи пластини) и
др.
Посредством разстъргване се
цели постигане на по-висока точност на диаметъра на отвора, като
методът може да бъде използван и
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за пробиване и на конусни отвори.
За разлика от струговането, при което се обработват външни диаметри, тук обработваните диаметри
са предимно вътрешни. В практиката широко се използва разстъргване с едноръбова глава, предшествано от разстъргване с многоръбова
глава, за да се постигне по-висока
точност на обработка, например
при обработване на точно разположени отвори.
Благодарение на съвременните
подобрения в технологията и материалите за изработка на металорежещи инструменти е възможно извършването на високоскоростно и
прецизно разстъргване, чрез което
се постига значително подобряване
на производителността и качеството на продукта. За целта се използват твърдосплавни инструменти с
по-голяма здравина и якост, както и
солидни конструкции с подобрена

виброустойчивост, точност и стабилност.

Същност на метода
Разстъргването се извършва с
въртящ се инструмент и/или въртяща се заготовка. Отворът, чийто
диаметър се разширява, е предварително изработен чрез леене, пресоване, екструдиране, газо-кислородно рязане и т. н. Най-често се реализира
груба обработка (награпяване) на
отвора с цел да се постигне желаният диаметър с по-висок толеранс към
точността и да се подготви отвора
за прецизна окончателна обработка
с минимален допуск. Разстъргване
може да бъде извършвано както посредством специализирани машини,
така и чрез комплексни обработващи
центри, мултифункционални фрези и
стругове, машини с хоризонтална и
вертикална компановка.
Въртящият се инструмент за
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разстъргване се подава аксиално
през отвора. Често срещано приложение е разстъргването на проходни отвори, отвори в призматични
или кръгли компоненти. Външно разстъргване също може да бъде реализирано, като за целта се използват специално пригодени инструменти.
Посредством този метод най-често се обработват отвори с диаметър между 30 и 100 мм. Що се
отнася до дълбочината на отворите, максималната препоръчителна
дълбочина на обработка е до четири
пъти диаметъра на отвора. За грубо и прецизно разстъргване на отвори с по-голяма дълбочина (шест или
повече пъти диаметъра) се използват машини със специална конструкция и система за гасене на вибрациите.
Чрез фино разстъргване типично
могат да се постигнат отвори с
висока геометрична точност и допуски в диаметъра между IT (International tolerance) 9 и IT6, както и
прецизна повърхностна обработка
на отвора със средно аритметичното отклонение /Ra/ < 1 микрометър.
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Технологични подобрения
по отношение на
скоростта и
прецизността
Металообработващите инструменти при разстъргването са снабдени с опорни базиращи елементи,
които влизат в контакт с обработвания отвор чрез триене при плъзгане (твърдосплавни пластини) или
търкаляне (ролки, сачми). За този
процес са характерни голямо силово
и топлинно натоварване, които нарастват значително при високоскоростните и прецизни приложения.
Металообработващата машина
задължително се оборудва с блокиращо устройство или защитна система за изключване при претоварване.
Отделя се по-сериозно внимание на
стружкочупенето, мазането и охлаждането, за да се осигурят надеждно
отвеждане на стружките и дълъг
експлоатационен живот на инструментите, както и да се поддържат
в граници топлинното и силово натоварване. Мажещо-охлаждащата
течност (МОТ) обикновено се подвежда с голям дебит и налягане, за
да предотврати задръстването и да

позволи обработка и на по-дълбоки
отвори.
Ограниченията при разстъргването по отношение на геометричната точност (форма, позиция) и
твърдостта на обработвания детайл постепенно се преодоляват с
усъвършенстването на технологиите в областта. Новите класове карбидни и керамични режещи пластини позволяват прецизна финишна
обработка, дори и без шлифоване,
като същевременно значително разширяват списъка с трудно обработваеми материали, в които могат да
бъдат обработвани отвори чрез
разстъргване.
В модерната металообработка
допуски от няколко микрометра вече
са част от изискванията и на найобикновените приложения. Благодарение на технологичния напредък при
металорежещите машини значително се повишават точността и скоростта на обработка. Интелигентни ЦПУ системи позволяват разстъргващият инструмент да се движи по-най кратката траектория
между точките на обработка, а охлаждащото вещество да се подава
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точно там, където е необходимо в
конкретния момент на обработка.
При най-съвременните решения високоскоростното и прецизно разстъргване вече са възможни като
стандарт.

Операциите по
разстъргване
могат да се поделят условно в следните четири категории: разстъргване с едноръбови глави; разстъргване
с многоръбови глави; разстъргване
със стъпково подаване; райбероване,
зенкероване.
Разстъргващите глави типично се
подразделят според броя на режещите пластини на едноръбови и многоръбови. Едноръбовите глави обикновено се използват за чисто разстъргване на дълбоки отвори, тъй
като с тях се постига по-висока точност. Те се характеризират с по-ниска производителност от многоръбовите. Разстъргването с едноръбова
глава най-често се прилага за довършителни операции, както и за груба
и прецизна обработка на отвори в
материали, при които водещо изискване е контролът върху стружкочупенето и стружкоотвеждането.
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Разстъргване с
многоръбова глава с две
или три режещи пластини
е типичен метод за груба обработка на отвори, при които приоритет
е отнемането на материал. Посредством този метод може да бъде
постигната изключително висока
производителност с използването
на две или три режещи пластини на
една и съща аксиална височина, които осигуряват много по-голямо отнемане за един оборот на инструмента.
Разстъргването със стъпково подаване улеснява обработката на отвори в твърди материали чрез отстраняване на фините стружки и
предпазване на борщангата от счупване и прегряване. При този метод
режещите пластини са захванати на
различни аксиални височини и диаметри. Това подобрява и контрола
върху стружкоотвеждането при
трудно обработваеми материали и
дълбочини до 1 или 1,5 пъти дължината на режещата пластина. Дълбочини от порядъка на 0,5 пъти тази
дължина могат да бъдат обработвани чрез по-къси стъпки на подаване и
съответно – с по-малки стружки.

Райбероването и зенкероването
са довършителни процеси, извършвани посредством многоръбови глави,
чрез които се постига висока прецизност на диаметрите на отворите.
Райберите за окончателна обработка гарантират високо качество на
готовата повърхност и минимални
допуски и типично работят с високи темпове на навлизане на инструмента в материала.

Разстъргването може да
бъде реализирано
посредством различни универсални
металообработващи машини, включително комплексни обработващи
центри, универсални стругове, стругови центри, фрези или фрезови центри, както и чрез специализирани
машини за разстъргване, проектирани да извършват само тази операция като координатни разстъргващи
машини, хоризонтални и вертикални
разстъргващи машини и др.
Съвременните комплексни обработващи центри все по-често са
оборудвани да се справят изключително бързо със задачи, свързани с
пробиване, нарязване на резба, разстъргване и шлифоване. Най-модер-
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ните решения разполагат с високоскоростни устройства за автоматична смяна на инструментите, които позволяват изключително бърз преход между операциите.

лнение, прекъснатите вътрешни работни повърхности,
при които са налице точки без контакт между режещия инструмент и повърхността на отвора, по правило се избягват.

Хоризонтални и вертикални
разстъргващи машини и фрези

Стругове

Разстъргващите машини се предлагат в широко разнообразие от размери и компановки. Разстъргването на
отвори в малки детайли може да бъде реализирано на
компактни стругове, докато едрогабаритните заготовки типично изискват специализирани разстъргващи машини. Такива заготовки типично са с размери на диаметъра от 1 до 4 м, но могат да достигнат и до 20 м.
Тъй като разстъргването по принцип е метод за повишаване на точността на диаметъра на готови отвори и свеждане до минимум на допуските, са налице
няколко основни съображения по отношение дизайна на
разстъргващите машини. Първо, дълбоките отвори са
по-трудни за обработване и изискват специални конструкции. Второ, високоскоростната и високопрецизната обработка налага използването на по-издръжливи
инструменти и конструкции с подобрена стабилност,
точност и виброустойчивост. Трето, проходните
отвори са по-лесни за обработка от глухите отвори,
които не преминават през цялата дебелина на детайла. Изключително внимание се отделя върху здравината и якостта на дорниците за разстъргване, които
представляват издадените рамена на машината и понасят огромна част от силовото натоварване. В допъ-

При разстъргването със струг типично се използва
едноръбова глава за обработка на конусовидни или цилиндрични повърхности чрез разширяване на съществуващ отвор в детайла. С този метод могат да бъдат
изработвани както прости, така и много сложни геометрии с широк набор от диаметри. Наред със струговането и пробиването, разстъргването е една от найчесто извършваните посредством стругове и стругови центри операции.
Разстъргването със стругова машина изисква затягане на детайла в патронник и въртене както на детайла, така и на инструмента. Докато заготовката се
върти, дорник (шпиндел/борщанга) с режеща пластина
се подава в съществуващия отвор. При контакта на
режещата пластина с обработваната повърхност се
отнема метал и се образува стружка. В зависимост от
приложението и вида на металорежещата машина, материала и темповете на подаване, стружката може да
е непрекъсната или сегментирана.
При стандартните операции по разстъргване на
струг лесно се постигат допуски от порядъка на ±0,010
- ±0,25 мм. При високопрецизни приложения са възможни
изключително малки допуски до ±0,013 мм, но за отвори
с по-малка дълбочина. Още по-голяма прецизност (±0,0038
мм) също е възможно да бъде постигната, но това значително оскъпява процеса. Типично, алтернативи на разстъргването за такива приложения са шлифоване, хонинговане и лепинговане.
Повърхностната грапавина при разстъргване обикновено е между 32 и 125 микроинча, с възможности да
достигне диапазон от 8-250 микроинча.

Значение на скоростта и прецизността
при разстъргването
Посредством високоскоростно разстъргване за фина
повърхностна обработка, освен кратки времена на
цикъл, се постига и по-висока производителност. Основно предизвикателство е балансът на конструкцията. В допълнение към възможностите за значително
повишаване на производствения капацитет на разстъргващите машини, високоскоростната обработка
спомага за постигане и на по-високо качество на отвора. Високите класове съвременни материали за изработка на металообработващи инструменти, като поликристален диамант (PCD), кубичен бор нитрид (CBN) и керамика, осигуряват по-високо качество на обработваната повърхност с повишаването на скоростта на
обработка. Ето защо модерните обработващи центри
комбинират решения за високоскоростно и високопрецизно разстъргване. В допълнение, по-високата скорост
и точност на рязане водят до по-ниски разходи за инструментална екипировка, тъй като осигуряват подълъг живот на инструментите.
Типичната точност на решенията за оптимизирано
разстъргване е от порядъка на 5-20 микрометра, като
лесно може да бъде подобрена до <3 микрометра.
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Инструментална
екипировка за
разстъргване
Инструментите за разстъргване
обикновено са модулни и се състоят
от държач, носеща борщанга (дорник
за разстъргване) и режеща глава (пробивна, разстъргваща, комбинирана).
Режещите глави за прецизно разстъргване включват пробивна щанга, която позволява радиална настройка в специфичен диапазон от
диаметри, и инструмент за райбероване.
Най-малките отвори (от порядъка на 3 мм в диаметър) обикновено
се обработват с режещи глави за
прецизно разстъргване, докато поголеми диаметри (до 975 мм)
повърхностно се обработват с едноръбови глави, оборудвани с регулируеми плъзгащи се удължители, монтирани на ексцентричен шпиндел.
В зависимост от приложението и
обработвания материал се използват различни типове инструменти
с различни технологии на захващане
– щанги с приплъзване, патронници,
дорници и инструменти за прецизно
разстъргване. Последните се използват в специализирани решения за
разстъргване, като са подходящи
дори за глухи отвори, без да е необходимо да бъдат затягани след поставяне в държача.

разстъргване и т. н. Инструментите за груба обработка на отвори
типично са многоръбови, а тези за
прецизна финишна и/или високоскоростна – едноръбови.
Инструментите, подходящи за
тежки режими на работа (heavy duty),
обикновено предназначени за по-големи диаметри, типично са подходящи
за извършване и на трите типа операции по разстъргване.
При инструментите за прецизно
разстъргване, проектирани да обработват отвори с по-големи диаметри, се налагат основно два типа компановки: една за едноръбово или
двуръбово разстъргване на вътрешни диаметри от 250 до 575 мм и
външни приблизително от 130 до
450 мм; и една за разстъргване на
вътрешни диаметри от 250 до 975
мм. И при двата дизайна типично се
използват преходна втулка/държач,
борщанга, подвижно съединение
(slide) и глава за прецизно разстъргване.
Изборът на най-подходящата режеща пластина и ъгъл на подаване,
както и функцията за въртене (до
360 градуса) на главата при съвременните металообработващи центри, позволяват висока производителност и високо качество на готовата повърхност на отвора при високоскоростно и високопрецизно разстъргване.

Избор на инструменти
Изборът на инструментална екипировка за разстъргване зависи до
голяма степен от желания метод –
едноръбово, многоръбово, стъпково
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Режещите глави за
прецизно разстъргване
със специализирани борщанги за
фина обработка за диаметри от 12

до 25 мм или карбидни борщанги
могат да постигнат допуски от
порядъка на (IT6) при високи скорости на въртене на шпиндела (около
7000 rpm). За диаметри от 3 до 44
мм и съответно дълбочини от 13,5
до 128 мм, тези инструменти за
прецизна обработка позволяват разстъргване с висока точност с малки дълбочини на рязане (0,05 до 0,5
mm) и малки темпове на подаване
(0,01 до 0,1 мм).
Многоръбовите глави с различни
режещи пластини, подходящи за високоскоростна обработка, позволяват и високи темпове на проникване на инструмента в детайла.
Режещите глави за прецизно разстъргване типично са оборудвани с
левостранни жлебове за стружкоотвеждане, които отвеждат стружките далеч от инструмента за райбероване/зекероване. Този тип инструменти генерират сили на рязане,
насочени аксиално към шпиндела, увеличавайки здравината на конструкцията и осигурявайки прецизен контрол върху точността на диаметъра на отвора.

Режещи пластини за
прецизна обработка
При високоскоростното и прецизно разстъргване приоритет е
оптималната точност на обработка, заедно с максимално високото
качество на обработената
повърхност. От изключителна важност тук са балансът на компановката, контролът върху мазането и
охлаждането, стружкочупенето и
стружкоотвеждането, стабилността и виброустойчивостта на
конструкцията. Сред условията за
реализиране на желаните резултати е и правилният избор на сменяема вложка за прецизно разстъргване. Производителността, надеждността и качеството на обработка са пряко свързани с работата на
режещите пластини. Стружкообразуването и експлоатационният
живот на инструмента, както и
параметрите на разстъргване, се
определят от специфичната комбинация между клас (материал) и геометрия на вложката.
Едно от най-често използваните
решения за прецизна обработка е
режеща пластина с положителна
геометрия от металокерамика и
компановка за високоскоростно рязане.
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KNUTH търси решение за вашия успех
Като ориентирана към клиента
компания KNUTH се фокусира върху
нуждите на клиентите и всеки ден
намира нови начини, по които да им
помага да растат и да се развиват. С
90-годишен опит зад гърба си, чрез постоянно посвещение на отношенията
с клиентите, KNUTH научи техните
нужди и успя да създаде каталог, на
който разчитат клиентите ни на глобално ниво - от малки магазини до индустриални корпорации. Благодарение
на тези качества, наред с ангажираността, професионализма и непрекъснатия си стремеж към съвършенство,
KNUTH успя да се отличи от другите
дилъри на пазара и да се превърне в един
от водещите световни доставчици на
металорежещи машини.
Сега KNUTH е международна компания с повече от 400 служители, със
седалище в Уасбек, Германия, 7 дъщерни дружества (САЩ, Бразилия, Южна
Африка, Румъния, Русия и Китай) и
силно присъствие в над 40 страни.

KNUTH Шенжен (Китай) Мястото, където дизайнът
се превръща в реалност
Вследствие на увеличаване на операциите през последните четири десетилетия, KNUTH, имайки за цел поддържане на високи стандарти за качество и
въвеждане на технологични иновации,
създаде интегрирана система въз основа на дейностите си по проучване, проектиране, производство, монтаж, тестване, мониторинг, продажби и услуги. Благодарение на това KNUTH CNC
спечели през 1995г. в Шенжен, Китай,
награда за фабриката си за произвеждане на металорежещи машини.

ти за управление на качеството ISO 9001.
Целият процес, от производство до
монтаж и тестване, се извършва под
строг надзор на немски инженери.

KNUTH Център за рязане
(Германия) - скок напред
През годините, поради необходимостта от повече контрол върху нуждите на много бързо развиващия се пазар
за машини за рязане на плочки, KNUTH
създаде през 2008 г. в Германия Център
за рязане. Тук се произвеждат машини
за мокро рязане и лазерни машини за
рязане. Машините са проектирани,
произведени, тествани и приготвени
за доставяне с помощта на най-съвременната технология и висококачествени части, произведени в Европа.

Освен това, компанията разработи
и уникална платформа за представяне
и консултация с цел провеждане на
сравнителни демонстрации на рязане.
Това е идеално решение за най-натоварените среди и е оптимална основа за
системата за планиране на бъдещето
- всичко само от един източник. Найвисоко оценената машина за рязане
през 2015 г. бе Hydro-Jet Vario 5 Axis
Series, модел, който отразява нашия десетилетен опит и ангажираност.

KNUTH Wasbek (Германия) Централен офис
Това е мястото, където извършваме изследванията си и където идеите
ни придобиват форма. Също така,
това е и мястото, където машините

Фабриката, разположена на площ 12
000 м2 и с около 90 служители, е пример за ангажимента на KNUTH непрекъснато да въвежда иновации в
своите машини. Тук се произвеждат
годишно повече от 100 машини - от
вертикални обработващи центрове до
най-актуалните CNC стругове и шлифовъчни машини.
Всички тези машини отговарят на
съвременните норми, като например CE
нормите, и освен това компанията е
сертифицирана по най-новите стандар-
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са проектирани и където те преминават през последните тестове. Всички
машини на KNUTH преминават тук
през предварителни крайни проверки и
тестове, преди да бъдат доставени на
клиента. На площ от 172 200 м2, повече

от 200 машини за всички видове обработване и металообработване са готови за демонстрации и инспекции.

KNUTH SRL (Яш) - Местен
доставчик в Румъния,
Република Молдова и
България
Поради увеличеното търсене на продуктите ни, през 2014 г. създадохме местен клон в Яш с цел да пренесем ценния опит на KNUTH по-близо до клиентите. Това доведе до по-кратки срокове за доставка (благодарение на местната наличност), по-бърза намеса за доставяне на сервизни услуги, по-добро
покриване на пазара и много по-лесна комуникация и доставяне на техническа
поддръжка (благодарение на премахването на езиковата бариера).

През 2016 г. KNUTH SRL разшири
пазара си в Република Молдова и България и увеличи портфолиото си и наличността на машините.
KNUTH Machine Tools (КНУТ Металорежещи Машини) е много силно позиционирана във всички области от обработката на машините и предлага иновативни и доказани решения за дълготраен успех на Вашите производствени
операции. Можете да се запознаете с
нашите продукти на интернет страницата ни www.knuth.de, на телефон
+40 371 048 592 (на разположение също
за техническа помощ) или като се
срещнете с нашия екип по време на
ТИБ Панаир в Букурещ, който ще се
проведе от 12 до 15 октомври т.г.

Knuth S.R.L.
Strada Industriilor nr. 40
sat Bratuleni, com. Miroslava, judetul Iasi, Romania
e-mail: office@knuth.com.ro
www.knuth.com.ro
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Продуктови новости от WALTER и EWAG
Òàçè åñåí êîìïàíèèòå WALTER è EWAG ùå âçåìàò ó÷àñòèå â äâå èçëîæåíèÿ â Èçòî÷íà Åâðîïà MSV Áúðíî â ×åõèÿ è Toolex Sosnowiec â Ïîëøà.
На панаира MSV 2016 в Бърно за
първи път на източноевропейския
пазар ще бъде показана машината
LASER LINE PRECISION (LLP) от
производствената гама на швейцарската компания EWAG. Тази
машина дебютира съвсем наскоро на EMO 2015 г. в Милано и представянето и на местния пазар отразява интереса и техническата зрялост на фирмите от региона. Лазерните технологии проникват все
повече и повече в живота ни с развитието на конструкционните и инструментални материали и нарастващите изисквания за точност,
качество и оптимизиране на производствените процеси. LLP е идеалното съоръжение за внедряването
на лазерната технология в производството на съвременни режещи
инструменти. Използваната найнова влакнеста лазерна технология
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в зелената област на спектъра с
дължина на вълната от 532 нанометра позволява висока ефективност в обработката на прогресивни режещи материали като CBN,
PCD и CVD-D. Посредством LLP могат да бъдат обработвани ротационни инструменти с диаметър до
200 мм и дължина 250 мм и твърдосплавни пластини с големина от 3 мм
диаметър на вписаната окръжност
до 50 мм диаметърана описаната
окръжност.
Като друга иновация, този път
от асортимента на германската
фирма WALTER Maschinenbau, ще
бъде представена 5-осната измервателна машина за инструментиHelcheck 3D. Посредством нея,
фирма WALTER идва първа на пазара със CNC измервателна машина, която е способна да сканира и
дигитализира режещи инструмен-
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ти. В резултат е генериран 3D
модел, който може да бъде запаметен и допълнително обработван,
анализиран и измерван на друго работно място, т.е. офлайн.
На панаира Toolex 2016 ще бъдат
представени 5-осна инструментална шлайфмашина HelitronicVision 400 с роботизиран подавач
на инструменти и магазин за шлифовъчни дискове, 4-осна измервателна машина HELICHECK Plus и
6-осната "часовникарска" универсална инструментална шлайфмашина от производствената гама
на швейцарската компания EWAGRS 15, която е изключително популярна поради нейната прецизност,
гъвкавост и надеждност.
Фирмите WALTER и EWAG са
представени в България от фирма
ТОМЕ (www.tomebg.com).
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Покрития за
инструменти за
високоскоростна
суха и квазисуха
обработка
П

окритието за инструменти
представлява материал, различен от
този на инструмента, който е нанесен във вид на тънък слой върху работните повърхнини, захванат е
здраво за тях и ги предпазва от непосредствен механичен контакт в
зоната на рязане. Предназначението
му е да повиши трайността и техническите възможности на инструмента, да създаде по-благоприятни
условия на рязане и стружкоотвеждане, да подобри качеството на обработваната повърхнина.
Чрез използване на подходящо покритие режещият инструмент
може да работи при значително по-
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високи скорости и температури.
Едновременно с това трайността
му се увеличава 4-5 пъти, в някои
случаи и до 10 пъти, подобрява се
точността и гладкостта на обработваната повърхнина. Производителността на технологичния процес
се увеличава, намаляват се престоите за смяна, настройване и поднастройване на износените инструменти. С един инструмент могат да се
обработват големи по площ
повърхнини без да е необходимо
прекъсване за смяна и корекции.
Инструменталните покрития повишават икономическите показатели на производството. Съвременният режещ инструмент се характеризира с висока точност и конструк-

тивна сложност, в него се влагат
скъпи инструментални материали,
изработката му е трудоемка и изисква високотехнологично оборудване
и квалифициран персонал. Всичко
това се отразява върху себестойността на произвежданата продукция.
Покритията намаляват разхода на
инструмент, което оказва положително влияние върху цената на произвежданите детайли.

Високоскоростна
обработка
Технологията на високоскоростната обработка позволява обработване, предимно чрез фрезоване, на сложни контури и обемно-профилни
повърхнини и осигурява едновременно

септември 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2016

117

машини
висока точност, качество и производителност, което доскоро изглеждаше неосъществимо. Характеризира
се с висока скорост и предимно малки дълбочини на рязане, голяма скорост на подавателното движение и
висока температура в зоната на контакта на инструмента с обработвания материал. Проявяват се принудени (дебаланс на шпиндела и инструменталната екипировка, периодично
откъртване на наслойката) и самовъзбуждащи се (свързани с малките дълбочини на рязане) вибрации.

Суха и квазисуха
обработка
Охлаждането на зоната на рязане
е с основна цел да отвежда образуваната топлина, да намалява силата
на триене, да облекчава стружкообразуването, да почиства инструмента и обработваната повърхнина от
полепналата стружка, да отвежда
стружката. Течното охлаждане с
обилно впръскване на мажещо-охлаждаща течност все още се използва,
но значението му намалява под действието на редица технико-икономически фактори - нараснали разходи
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за зареждане, почистване, обезвреждане и депониране на течността, неблагоприятно влияние върху трайността на загретия до висока температура твърдосплавен инструмент
вследствие на термошока при контакта му със студената течност,
който е причина за пукнатинообразуване и преждевременно излизане
от строя и др.
При сухата обработка процесът
на рязане протича без ползване на
течна среда. Вместо нея, в зоната
на рязане се подава газообразен
агент, например охладен въздух под
налягане, който изпълнява главно
функциите да охлажда инструмента
и да отвежда стружката.
Квазисухата обработка представлява сухо рязане, съчетано с минимално количество мажещо вещество
(предимно масло), което се смесва с
въздух и се подава във вид на мъгла.
Маслото служи за мазане на контакта на режещия ръб с материала на
заготовката и намаляване на силата
на триене, за предотвратяване на
наслойката и полепването (приваряването) на стружки и капки от обработвания материал върху работни-

те повърхнини на инструмента.
Високоскоростната суха и квазисуха обработка се характеризира със
следните негативни въздействия
спрямо инструмента:
l Висока температура в зоната на
рязане, която обикновено надхвърля
1000°С. При тези топлинни условия
началната твърдост на инструменталния материал намалява и способността за снемане на стружка се
влошава до степен, когато рязането
става невъзможно. Наблюдава се размекване и пластично разрушаване на
инструменталния материал. Влошават се якостните характеристики
и се намалява животът на инструмента.
l Вибрации в зоната на рязане. Широко използваните твърди сплави са
крехък материал, който има повишена склонност към разрушаване при
продължително действие на вибрации.
l Голяма сила на триене в зоната на
рязане, която води до бързо износване на работните повърхнини на инструмента и същевременно способства за увеличаване на топлообразуването.
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l Вторично рязане на стружката.
Горещата и тънка стружка се закалява в средата на околния въздух и
става по-твърда от обработвания
материал. Попаднала отново в зоната на работа на инструмента, тя
се подлага на вторично рязане, при
което режещият ръб получава значително по-големи натоварвания и
може да се разруши.
l Приваряване на стружката към
обработената повърхнина. Изхвърляните от инструмента стружки са с
малко сечение и много горещи, което създава условия за приваряването им към вече обработената
повърхнина, което влошава гладкостта й.
l Приваряване на стружката към
инструмента. Горещата стружка се
приварява и към стружкоотвеждащите канали на инструмента, като
създава препятствие за придвижването на стружковия поток. Така се
създават застойни зони, които представляват особена опасност при
пробиването на дълбоки отвори.
Нарастващият обем на стружката
увеличава триенето между инструмента и заготовката и при над-
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хвърляне на напрежението на якост
на инструменталния материал инструментът се чупи.
l Образуване на наслойка. При определена температура и налягане между инструмента и стружката се
създават условия за нарастване на
адхезионните сили и образуване на
наслойка върху предната повърхнина
на инструмента. Наслойката променя фактическата стойност на главния преден ъгъл и влошава процеса
на рязане. При нейното периодично
разрушаване (няколко хиляди цикъла
в минута) тази стойност варира,
което променя дълбочината на рязане и обработената повърхнина получава допълнителна грапавост. Периодичното откъсване на наслойката
предизвиква вибрации, съкращаващи
трайността на инструмента.

Изисквания към
покритията
За предпазването на основния
инструментален материал от вредните въздействия на високоскоростната суха и квазисуха обработка се
използват покрития, които притежават свойства, съобразени със

спецификата на този вид обработване. Покритията трябва да отговарят на следните изисквания:
l Микротвърдост, значително поголяма от тази на инструменталния
материал.
l Якост и жилавост - за запазване
на целостта на инструмента в условията на променливо и ударно натоварване и срещу пукнатинообразуване.
l Топлинна устойчивост - за запазване на якостта и микротвърдостта в целия диапазон на изменение на
температурата в процеса на рязане, постигане на по-високи скорости
на рязане и възможност за обработване на по-твърди материали.
l Нисък коефициент на триене и
отсъствие на адхезия с обработвания материал в целия температурен
диапазон.
l Ниска топлопроводност с цел предотвратяване на пренасянето на
топлина в инструменталния материал.
l Нисък коефициент на топлинно
разширение, който да не предизвиква размерни промени, влошаващи
точността на обработката.
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l Висока гладкост и постоянна дебелина на слоя.
l Висока износоустойчивост. Запазването на основните физико-механични свойства с течение на времето в
значителна степен се гарантира от отсъствието на
остатъчни напрежения, високата степен на адхезия с
инструменталния материал, химическата и корозионната устойчивост и инертност на материала на покритието спрямо материала на заготовката в условията
на рязане и отсъствие на склонност към образуване на
крехки вторични съединения.
l Малка дебелина, която да не променя геометрията на
режещата част на инструмента при чистата и финишната обработка.
l Достатъчно голяма дебелина за запазване на покритието при извършване на груби обработки.
l Висока якост на връзката на покритието с основния
инструментален материал - за избягване на отслояването му при големи натоварвания.
l Икономически показатели, гарантиращи минимален дял
на покритието във формирането на себестойността
на произвеждания детайл.

Vapor Deposition) и физическото изпарение PVD (Physical
Vapor Deposition). Общото между тях е наличието на
работна камера, която създава необходимите условия материалът на покритието постепенно да се наслоява
върху работните повърхнини на инструмента. Различието се състои в природата на превръщането на материала на покритието в подходяща за транспортиране
парогазова фаза, транспортирането и кондензирането
му върху повърхнините на инструмента.
Методите CVD и PVD са подходящи за нанасяне на
покрития главно върху твърдосплавни инструменти,
работещи в условията на непрекъснато получисто и
чисто (CVD) и прекъснато с леки ударни натоварвания
(PVD) високоскоростно рязане на чугуни, стомани, цветни сплави.

Материали за покритията
Като материали за покритията се използват предимно титанов карбид TiC, титанов нитрид TiN и титанов
карбонитрид TiCN. Поради специфичните си качества
широко приложение намират алуминиевият оксид Al2O3,
диамантът и др.

Методи за нанасяне
В практиката съществува голямо разнообразие от
методи за нанасяне на покрития върху режещите инструменти - химически, метализационни, електрофизични
методи, а също така различни нанотехнологии за фино
нанасяне.
Широко разпространение в практиката имат вакуумните методи: на химическото изпарение CVD (Chemical
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Класификация на покритията
Покритията се подразделят на:
l едноелементни, включващи съединения на един елемент, например, титанов карбид TiC и титанов нитрид
TiN;
l многоелементни, изградени от съединенията на два
или повече елемента, например титан-хромов нитрид
(Ti-Cr)N;
l многокомпонентни, представляващи смеси от две или
повече съединения на един елемент, например, титанов
карбонитрид TiCN;
l композиционни, съдържащи смеси на две или повече
съединения на два или повече елемента, например TiCAl2O3 -TiN (титанов карбид-алуминиев оксид-титанов
нитрид).
В зависимост от броя на слоевете покритията могат да бъдат еднослойни и многослойни. В зависимост
от дебелината на слоя - с нормална микроструктура (с
дебелина на слоя над 100 нанометра) и с наноструктура (с дебелина на слоя до 100 нанометра). В зависимост
от дебелината на покритието като цяло - дебели, средни и тънки. Дебелите покрития са с размери над 50
микрометра и се използват при щампи, щанци и други
формообразуващи инструменти. Средните (15-50 микрометра) са предназначени за грубо и получисто рязане. Тънките покрития (до 15 микрометра) са подходящи за инструменти, извършващи чиста и финишна
обработка.
Съвременните покрития, независимо от дебелината,
се изготвят многослойни. Многослойните покрития
имат по-висока якост на огъване, което ги прави подходящи за прекъснато рязане. Притежават също така увеличено съпротивление срещу образуване на пукнатини.
При еднослойните покрития пукнатината възниква в
повърхностния слой и се развива в напречното сечение,
докато не го пресече изцяло. При многослойните границата между два слоя е своеобразно препятствие за развитието на пукнатината. Еднослойното дебело покритие има по-слаба адхезия към инструменталния матери-
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ал и може да се отдели по време на
работа.
Получените чрез вакуумни методи покрития имат примерно до 20
слоя при обща дебелина на покритието до няколко микрометра. Получените чрез нанотехнология могат да
съдържат 200 и повече слоя при същата дебелина. Покритията с наноструктура имат подобрение в целия
спектър на физико-механичните
свойства.

Титан-алуминиев нитрид
TiAlN
Титан-алуминиевият нитрид TiAlN
е двуелементно покритие и е найчесто използваният материал за покрития на инструменти, предназначени за суха и квазисуха високоскоростна обработка. Нанася се по метода PVD. Единият градивен елемент
на покритието - титановият нитрид TiN - се отличава с висока якост
и твърдост и добра адхезия с инструменталния материал. Ниската му
топлопроводност е благоприятно
свойство за изграждане на защитна
бариера, която предпазва инструменталния материал от действието на
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високата температура. Свойствата на TiN се допълват по уникален
начин от присъствието на другия
елемент - алуминия Al. Високата температура в зоната на рязане води до
свързване на Al с атмосферния кислород и образуване на Al2O3. Алуминиевият оксид Al2O3 има много висока твърдост, ниска топлопроводност и нисък коефициент на триене
със стружката. По същество Al2O3
изпълнява функцията на твърдо мажещо вещество. Благодарение на
това стружката не полепва към инструмента и по-бързо напуска зоната на рязане без да предава топлината към инструмента и без да
създава условия за задръстване. В
резултат на съвместното действие
на титана Ti и алуминия Al, физикомеханичните свойства на покритието са много подходящи за суха и
квазисуха високоскоростна обработка. Ако такъв инструмент се използва при обилно впръскване, течността понижава температурата в зоната на работа на покритието и не
позволява да се развият основните
му свойства, което прави прилагането му нецелесъобразно.

Алуминий-титансилициев нитрид AlTiSiN
и подобни
За обработване на материали с
висока твърдост е подходящо покритието AlTiSiN, в което към AlTiN са
добавени атоми от силиций Si. За
повишаване на микротвърдостта и
намаляване на коефициента на триене се използва алуминий-хромов нитрид AlCrN. При него на повърхността се образува алуминиев оксид
Al2O3, а под него хромът Cr създава
собствен оксиден филм, стабилен
при висока температура. Покритието с титан-хромов нитрид TiCrN
работи добре при високи температури и има много добро съпротивление срещу окисляване.

Композиционни
многослойни покрития
За изпълнение едновременно на поголям брой изисквания се прилагат
композиционни многослойни покрития, изградени на базата на смесите на две или повече съединения на
два или повече елемента. Например,
за фрезов инструмент, работещ при
прекъснато рязане и ударни натовар-
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вания, се използват композиционни
покрития, съставени от редуващи се
слоеве с различни свойства - по-меките слоеве увеличават еластичността на покритието.
Титан-алуминиев нитрид TiAlN с
молибденов дисулфид MoS2 - долният слой е титан-алуминиев нитрид
TiAlN, който осигурява връзката с
инструменталния материал и дава
основните физико-механични свойства на покритието. Горният слой
се състои от мекия и хлъзгав молибденов дисулфид MoS2, който се нанася чрез PVD върху титан-алуминиевия нитрид TiAlN. Предназначението
на молибденовия дисулфид MoS2 е да
намали коефициента на триене с
обработваемия материал и се определя като „сухо покритие, съдържащо смазка“. Предпазва от образуване на наслойка, адхезия и натрупване
на стружка в каналите на инструмента. Запазва свойствата си при
големи натоварвания. Прилага се при
метчици и свредла за дълбоко пробиване и обработване на отвори с
малки диаметри в алуминий и алуминиеви сплави, легирани стомани и др.
Титанов карбонитрид TiCN, алуминиев диоксид Al2O3, титанов нитрид TiN - за осигуряване на висока абразивна износоустойчивост, много
добра връзка с инструменталния материал и действена защита срещу
повишеното топлообразуване се използва покритието, състоящо се от:
титанов карбонитрид TiCN - с висока абразивна устойчивост и висока
адхезия към карбида; алуминиев диоксид Al2O3 – за защита от действието на високата температура; титанов нитрид TiN - основно за индикиране на момента на износване на покритието чрез изчезването на характерния златист цвят на TiN.
Покритието се отличава с висока
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адхезия към инструменталния материал, висока твърдост и ударна жилавост, нисък коефициент на триене с
обработвания материал, износоустойчивост. Трайността на инструмента се повишава 4-6 пъти. Предназначено е за обработване на широк
спектър от материали като чугун, а
също така на съдържащи никел легирани и неръждаеми стомани.
Титанов карбид TiC и борови съединения - това са едни от новоразработените покрития, специално
предназначени за работа при висока
температура и високи скорости на
рязане - боров нитрид BN, боров карбонитрид BCN, титан-боров нитрид
TiBN. С нисък коефициент на триене
и много добра адхезия към инструменталния материал е покритието
TiC+TiB2 (титанов карбид+титанов
борид).

Покритие от диамант
Диамантът като покритие се
разглежда в две форми - „грапав“ и
„гладък“. Предпочита се „гладкият“,
тъй като може да се нанася успешно
върху остри режещи ръбове. Размерите на кристалното му зърно са 1020 нанометра (докато при „грапавия“
са 1000-5000 нанометра), което
позволява да се запази идеалната
режеща геометрия на инструмента.
За нанасяне се използва изкуствен
поликристален диамант, който има
всички предимства на естествения
- изключително висока микротвърдост, якост, корозионна устойчивост, нисък коефициент на триене. Инструментите с диамантно
покритие се използват за фино високоскоростно обработване на цветни метали и неметали. Покритието
от диамант не е подходящо за обработване на чугун и стомана, тъй
като при високи температури се

разтваря в желязото Fe. Използването му повишава значително трайността на инструмента - 10 до 20
пъти в сравнение с непокрития. Скоростта на рязане може да се увеличи до 2-3 пъти при запазване на трайността. Високата гладкост и малката дебелина на покритието позволяват то да се използва успешно за
финишна обработка.
Високоскоростната обработка и
в частност - високоскоростното
фрезоване на сложен обемно-профилен формообразуващ инструмент
от стомани с висока твърдост, заема все повече територии у нас. Производствените халета са оборудвани с висококласни 5-осни обработващи центри, работещи с точен и
производителен режещ инструмент,
което е важна предпоставка за успешни резултати. Постепенно се
оценяват предимствата на сухата
и квазисухата обработка, а технологията с обилно впръскване на охлаждаща течност бележи бавно, но устойчиво отстъпление. В хода на
този процес машиностроителните
фирмите все още не отдават нужното внимание на инструменталните покрития, не се търсят най-подходящите от тях за конкретиката
на дадения технологичен процес, не
се следят и внедряват новостите в
областта. Така се стига до непълно
използване и дори до съкращаване на
експлоатационния ресурс на инструмента, остава недоизползван обхватът от технически възможности, заложен в инструмента. В заключение, безспорно е значението на
инструменталните покрития за повишаване на точността, производителността и икономическите резултати от производство.

септември 2016
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MC60 - íîâ êîìáèíèðàí
GSM/GNSS(GPS+GLONASS)/
Bluetooth ìîäóë îò Quectel
Êîìåò Åëåêòðîíèêñ ïðåäñòàâÿ MC60 - êîìáèíèðàí GSM/GNSS/BT ìîäóë
ñ ìèíèàòþðíè ðàçìåðè 18.7x16x2.1mm è èíäóñòðèàëåí òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí (-40/+85°C), ïðåäíàçíà÷åí çà âãðàæäàíå â ïðîñëåäÿâàùè óñòðîéñòâà.
Áëàãîäàðåíèå íà âãðàäåíèòå òåõíîëîãèè çà ïåñòåíå íà åíåðãèÿ, ìîäóëúò å
ïîäõîäÿù çà ïðèëîæåíèå è â
ïðîäóêòè ñ áàòåðèéíî çàõðàíâàíå. MC60 å èçãðàäåí íà
áàçàòà íà MTK ÷èïñåò
MT2503D, êîéòî êîìáèíèðà
ôóíêöèèòå íà MT6261 (GSM/GPRS) è ÌÒ3333 (GPS+GLONASS), êàòî ïî
òîçè íà÷èí ñïåñòÿâà 40% îò ðàçìåðà íà êðàéíèÿ ìîäóë.
Âúòðåøíàòà òîïîëîãèÿ íà ìîäóëà ïðåäëàãà îòäåëíè çàõðàíâàùè èçâîäè çà GSM è GNSS ÷àñòòà, êîåòî ïîçâîëÿâà òÿõíîòî íåçàâèñèìî
èçïîëçâàíå. Íàëè÷åí å è âãðàäåí LNA ïðåäîñòàâÿù íåîáõîäèìîòî óñèëâàíå çà ñâúðçâàíå íà áþäæåòíè GNSS àíòåíè.
ÌC60 èäâà ñ âãðàäåíè äîïúëíèòåëíè ôóíêöèè, EASY, LOCUS,
AlwaysLocate, EPO, Quectel Locator, QuecFOTA, Jamming Detection, Dual SIM,
OpenCPU, êîèòî ïîçâîëÿâàò áúðçà ðàçðàáîòêà íà óñòðîéñòâî ñ øèðîê
íàáîð îò ïîòðåáèòåëñêè ôóíêöèè è ïðèëîæåíèÿ.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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