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накратко
ПАРА обяви резултатите от тазгодишното проучване за нивото на
автоматизация в
Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА) предбългарската индустрия
стави резултатите от ежегодното проучване за нивото на автоматизация в българската индустрия и плановете на предприятията, свързани с
автоматизацията, по време на Robotics Strategy Forum 2021. Издателство
TLL Media е партньор в инициативата чрез специализирания уеб портал за
индустриална роботика Robotics-Bulgaria.com и сп. Инженеринг ревю.
Тази година в анкетата се включиха 24 предприятия иq въпреки че, както
посочват от ПАРА, това не е представителна извадка за цялата българска
индустрия, анкетата може да бъде добър индикатор за микротенденциите
в производството у нас.
В предходните издания на анкетата по-голямата част от българските
предприятия заявяваха желание да инвестират в дискретна автоматизация
на производството. През тази година обаче водеща е софтуерната автоматизация на процесите, като 50% от анкетираните предприятия са заявили желание да вложат в такава. По 25% от анкетираните предприятия
желаят да инвестират в дискретна автоматизация на производството или
комбинация от дискретна и софтуерна автоматизация.
Традиционно най-желаната дейност за автоматизация сред анкетираните предприятия от ПАРА е производството. Тази година тенденцията се
променя, като събиране и обработване на данни е топ отговор, а 58% от
предприятията са изявили желание да автоматизират тази дейност. Следват администрация с 50%, производство – 46%, контрол на качеството –
29%, логистика – 25%, разработка на продукти и развойна дейност – 25%,
опаковъчна дейност – 25%, и маркетинг и продажби – 21%.

Fachpack 2021 привлече близо 24 000 посетители
Общо 788 изложители от 33 държави посрещнаха близо 24 000 посетители по време на международното изложение за решения за опаковъчната
индустрия FachPack 2021, което се проведе от 28 до 30 септември в Нюрнберг, Германия, съобщават организаторите от NuernbergMesse.
Съпътстващата програма също предизвика сериозен интерес. Близо 9500
души са наблюдавали 101 продуктови презентации във форумите PACKBOX,
TECHBOX и INNOVATIONBOX. Презентациите ще бъдат налични в
myFACHPACK приложението до края на годината.
На FachPack 2021 бе показан широк спектър от продукти от цялата верига
на опаковъчните процеси – от опаковъчни материали и машини до решения
за печат, логистични системи и услуги.
41% от изложителите и около една трета от посетителите са пристигнали от чужбина, главно от Австрия, Швейцария, Италия, Нидерландия,
Турция, Чехия, Полша, Франция и Белгия. Посетителите са били главно представители на хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната и
медицинската индустрия, козметичната, химическата, електронната и
автомобилната индустрия.
Водещата тема на следващото издание на FachPack, което ще се проведе
от 27 до 29 септември 2022 г., ще бъде устойчивостта. Теми като кръгова
икономика, дигитализация и електронна търговия, както и промените в
потребителските нагласи и хигиената при защитата на продуктите, особено актуална след появата на COVID-19, също няма да бъдат подминати,
посочват от NuernbergMesse.
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накратко
Microchip обяви най-компактния 1,6 T Ethernet PHY чип
Microchip представи новия Ethernet PHY чип PM6200 META-DX2L с комуникационен капацитет 1,6 T. Според компанията това е най-компактното решение от този вид и то осигурява до 35% по-ниско енергопотребление на порт
в сравнение с предшественика си META-DX1 – първия в света PHY чип с терабитов капацитет. META-DX2L използва 112 G PAM4 SerDes (модулация 4
нива) и поддържа скорости на Ethernet от 1 до 800 GbE. Разнообразните
възможности за маршрутизиране и комутиране дават възможност за пълноценно използване на I/O честотната лента и позволят гъвкаво свързване на
многочестотни мрежови карти с широк спектър от опции за включване.
„След META-DX1 с максимална SerDes скорост 56G новият PHY чип със SerDes
скорост до 112 G е революционно решение, предоставящо на разработчиците
възможности за решаване на предизвикателствата, свързани с облачните центрове за данни, 5G мрежите и AI/ML инфраструктурата“, обясни Бабак Самими, вицепрезидент на подразделението за комуникационни продукти в Microchip.

Три проекта получиха сертификати за инвестиция клас "А"
На официална церемония в Министерството на икономиката три компании получиха сертификати за инвестиция клас „А“ по реда на Закона за
насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Проектите са на обща стойност 23,1
млн. лв. и предвиждат разкриването на 162 нови работни места. По време
на събитието министърът на икономиката Даниела Везиева заяви, че само
за последните 5 месеца са сертифицирани 10 проекта на обща стойност
379 532 000 лв. с потенциал за разкриване на над 1300 работни места.
Телетек електроникс получи сертификат за инвестиция клас „А“ за проект „Производствена сграда за електроника със складова и административно-битова част, гр. София“. Проектът е на стойност 14 млн. лв. и предвижда разкриването на 17 нови работни места. PPS Manufacturing получи сертификат за инвестиция клас „А“ за проект „Фабрика за производство на нитрилни ръкавици, гр. Пловдив“. Инвестицията е на стойност 4,7 млн. лв. и
предвижда разкриване 120 работни места. Сертификат за инвестиция клас
„А“ бе връчен и на фирма ТТЛ за проект „База за ремонт на локомотиви и
вагони и складова база, гр. София“. Размерът на инвестицията е 4,4 млн. лв.
и предвижда разкриването на 25 нови работни места.

Продажбите на електронни компоненти излетяха до нов връх през август
През август т. г. световните продажби на полупроводникови компоненти нараснаха с внушителните 29,7% спрямо август 2020 г. и достигнаха
47,2 млрд. щатски долара, сочи доклад на американската Semiconductor
Industry Association (SIA), базиран на данни, предоставени от World
Semiconductor Trade Statistics (WSTS). Увеличението спрямо предходния месец
на 2021 г. е 3,3%. Разбивката по региони показва увеличение на продажбите
от 33,5% в Европа, 30,8% в Китай, 30,6% в Северна и Южна Америка, 28,2%
в Тихоокеанския регион и 23,8% в Япония. Най-голямото месечно увеличение
през август т. г. е регистрирано в Северна и Южна Америка (4,9%), а найниското – в Европа (1,5%).
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Инж. Димо Сербезов: Markem-Imaje
са безкомпромисен лидер в
продуктовата идентификация и
винаги ще бъдат такъв
Вече 15 години продуктовата идентификация е част от работното ежедневие на инж. Димо Сербезов. Той е участвал в интегрирането на над 1000 машини в бранша и е работил с едни
от най-големите производствени предприятия у нас.
Вече 15 години Димо е водеща сила в екипа на Стабил Инженеринг, компания лидер в индустриалния инженеринг и официален
представител на Markem-Imaje за България.

Здравей, Димо. Кажи ни първо кои са Markem-Imaje
и какви решения предлагат?
Markem-Imaje е компания с над 100-годишна история в сферата на продуктовата идентификация и вярвам, че са добре познати у нас. Техните индустриални принтери са предпочитаният
избор от водещи производители в цял свят, но предлагат и решения за по-малки предприятия.
С подходящия Markem-Imaje принтер всеки производител успява да повиши ефективността си и да намали разходите си за
консумативи. Портфолиото ни е толкова широка, че винаги намираме най-доброто решение.

Решения с какви технологиите за печат предлагат Markem-Imaje и кои са най-новите модели принтери сред тях?
Markem-Imaje са безкомпромисен лидер в продуктовата идентификация и винаги ще бъдат такъв, защото не спират да се
развиват и да внедряват иновации.
Към момента предлагаме принтери с мастиленоструйна, термотрансферна, лазерна, TIJ, touch dry® hot melt и valvejet технология. Помагаме на клиентите ни също да интегрират CoLOS® - софтуерната платформа на Markem-Imaje за централизирано управление на принтерите на поточната линия.
Като най-нов модел мога да откроя мастиленоструйния принтер 9330. Той осигурява първокачествен печат върху пластмаса,
картон, метал, фолио, хартия, стъкло и други повърхности. Икономичен е, лесен за употреба и с възможност за самообслужване
от клиента.
TTO принтерът SmartDate X45 също е нов и се използва за висококачествен печат върху фолио и етикети. Поставя голямо количество информация, баркодове и символи, с висока резолюция и
на голяма площ.
Безспорна тенденция е също лазерната технология заради липсата на консумативи и ниските производствени разходи. Използва се широко в бутилиращата индустрия, но все повече производители и от други отрасли се ориентират към този вид кодиране.

Консумативите са важна част от процеса по
кодиране. Доколко е важно да избираме оригиналните такива?
За мен е задължително мастилата и разредителите за принтерите да са сертифицирани. Това е пряко свързано с безопасността
на хората, които работят с машините, а що се отнася до хранителната индустрия - също и със здравето на крайния потребител.
Освен това само с употреба на оригинални консумативи може
да се гарантират посочените ефективност и икономичност на
принтера. Това са две основни причини, поради които Стабил
Инженеринг прилага необходимите сертификати към всеки наш
консуматив.

8

Предлага ли Стабил Инженеринг и други услуги
или преференции на своите клиенти?
Доставката на оригинални консумативи е само една от
нашите услуги. Развили сме мрежа от техници в цялата страна, които денонощно се отзовават на място в производствата на клиентите ни. Имаме 24/7 Център за техническа помощ. В Стабил Трейнинг Център предлагаме обучения за работа и поддръжка на нашите принтери. Имаме пакети с разширена гаранция и преференциални условия.
Помагаме на клиентите ни също при извършване на промокодинг кампании. Дори даваме възможност за наем на индустриално оборудване.

Какво представлява наемането на индустриално оборудване и има ли то бъдеще у нас?
Определено, да. Наблюдавам го като тенденция и в други
краища на света.
Този начин на работа предлага голяма гъвкавост на производителите, защото им позволява да изнесат целия процес по
кодиране на продукцията и да я поверят на професионален екип.
Ние, от Стабил Инженеринг, осигуряваме самото оборудване,
интегрираме всички необходими софтуерни и хардуерни инструменти, както и необходимите консумативи, сервиз и поддръжка.
Работейки по този модел, предприятията имат възможност да бюджетират целия процес на кодиране като оперативни разходи (OpEX), а не като капиталови разходи (CapEX) за
закупуване на дълготрайни материални активи, които често
са свързани с дълга процедура за одобрение на инвестицията.

www.stabilengineering.com
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Продукти, проекти, механични
части и прототипи - създайте
всичко, от което имате нужда,
само с няколко клика
3D принтиране със SLS технология
по поръчка, без нужда от инвестиция
в закупуване на 3D принтер
Българската компания B2N вече предлага на своите клиенти SLS 3D принтиране по поръчка. SLS (Selective Laser
Sintering) дава възможност за поръчка на голям брой функционални прототипи и крайни продукти със сложни геометрични форми, които притежават изключителна здравина и всички свойства на стандартно излети от пластмаса детайли.
Тази технология се отличава значително от всички познати
до момента с възможността да изгражда изключително
сложни геометрични форми без помощта на т.нар. подпорни материали, които другите технологии използват. След
принтиране материалът е изотропен и е изключително
здрав, а всички крайни продукти отговарят по свойства и
параметри на стандартно излетите детайли от съответната пластмаса. Специфичното при SLS технологията е, че
оформянето на крайните продукти се извършва чрез лазер,
който манипулира специална пудра от полиамид. В началото
на процеса, устройство, което прилича на гребло, нанася материала на тънки слоеве. След това специален лазер очертава местата, които трябва да бъдат част от 3D модела, като
минава върху пудрата и я втвърдява. Постоянната температура, която се поддържа в камерата е 170°С.
Процесът на това наслояване се повтаря до завършване
на детайла, а накрая от камерата, пълна с пудра, се изравят
отделните готови компоненти и детайли. Освен това използваната вече пудра, която остава в камерата, може да
бъде повторно употребена, като се смеси с 50% нова пудра.
Това подобрява значително ефективността на материала и намалява разходите за производство.
SLS 3D принтирането е изключително подходяща технология за производство на голям брой функционални прототипи и крайни продукти, защото всички детайли се принтират наведнъж и цялата камера може да се изпълни с многобройни еднакви или различни детайли, които са позиционирани на много малки разстояния един от друг, а принтирането
им се извършва едновременно. Използва се за малки до средно големи серии от продукти, за които производството на
матрица и инструменти е нерентабилно спрямо необходимия брой, и за бизнесa е по-изгодно да прибегне до производството с 3D принтер по SLS.
3D принтерите, с които фирмата извършва SLS услуги,
са EOS Formiga P110 и Formlabs Fuse 1.

Други услуги по поръчка в портфолиото
на B2N
SLA (Stereolithography)
Тази технология работи с течни фотополимери, които се
втвърдяват с помощта на UV лазер, и се отличава с висока
резолюция и много голяма гладкост на произведения детайл. С
нея могат да се възпроизведат миниатюрни обекти и затова
често се използва от зъботехници и бижутери. Също така, се
прилага за модели на различни детайли, които в последствие
ще бъдат отливани по метода на студеното леене.
Поръчки за SLA производство изпълняваме с принтерите
на Formlabs. Разполагаме и с голяма машина, която може да
покрие индустриалния сегмент.
FFF (Fused Filament Fabrication)
Това е най-разпространената и най-достъпната за крайния
потребител технология, която работи с пластмаса под формата на нишка. Тя се прокарва през дюза, разтопява се до определени градуси в зависимост от материала и се наслагва
върху платформата за принтиране. Основните марки принтери, които B2N предлага за FFF, са Ultimaker, Raise3D, Omni3D,
Intamsys и MiniFactory за високотемпературно 3D принтиране
(до 470°C).
FDM технологията, също така, е подходяща за принтиране
на композитни материали. Работим с марка Markforged, където принтирането се осъществява с основен материал полиамид, а от втората дюза на принтера се екструдират заздравяващи материали – кевлар, фибростъкло и карбон.
Laser Metal Depositon – Wire-Powder (LMD-WP)
3D принтиране с метална тел на принципа на заваряването. Компанията работи с принтер Meltio М450, който се
отличава с висока производителност и бързина спрямо други
метални 3D принтери на пазара.
Вижте повече информация за услугите и възможностите
за поръчка на 3D принтиран проект на b2n.bg

Екипът на B2N е на разположение на своите клиенти и за
помощ в 3D сканирането, 3D моделирането и всичко необходимо за създаване на един 3D проект.
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Оптимален избор
на индустриален
принтер
Пазарът предлага изключително широка гама от решения както по отношение на технологията за нанасяне на съответното изображение, така и по линия на функционалния обхват,
работните параметри, дизайна, консумативите, размерите, цената и т. н.
Изборът на оптимално решение за конкретно приложение зависи от множество фактори,
сред които: качество и резолюция, размери на детайлите и изображенията, използван субстрат, брой цветове, производствен обем и др.
Изискванията към индустриалното маркиране и кодиране нарастват с всяка изминала година вследствие логичната еволюция на нормативната уредба и динамиката на развитие
на бранша.

В

продължение на темата за
най-актуалните технологии при индустриалните принтери, която
стартирахме в минал брой на списанието, посвещаваме настоящата
статия на някои от ключовите съображения при избора на решение за
конкретно промишлено приложение.
Индустриални принтери се използват за отпечатване на баркодове
и етикети, кодиране, маркиране и
брандиране на изделия и редица други задачи в сферата на продуктовата идентификация. Кандидати за
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внедряване на такова оборудване са
предприятия в сферата на транспорта и логистиката, хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, автомобилостроенето и
много други отрасли. Пазарът предлага изключително широка гама от
решения, както по отношение на
технологията за нанасяне на съответната символика, текст, лого или
изображение, така и по линия на функционалния обхват, работните параметри, дизайна, консумативите, размерите, цената и т. н. Пред взелите решение да инвестират в индустриален принтер компании на дне-
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вен ред неизменно стои въпросът как
на фона на това почти безкрайно
продуктово разнообразие да открият най-подходящата конфигурация,
която напълно да съответства на
нуждите и целите им.
Изборът на оптимално решение за
конкретен бизнес зависи от множество фактори, сред които: необходимото качество на изображението,
размерите на детайлите и изображенията, използвания субстрат,
броя цветове, производствения обем
и др. Същевременно изискванията
към индустриалното маркиране и
кодиране нарастват с всяка измина-
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ла година вследствие логичната еволюция на нормативната уредба и
динамиката на развитие на бранша.
Така постепенно няколко технологии
се налагат като по-ефективни в своята цялост от останалите, осигурявайки надежден баланс между ключови параметри като скорост, качество, точност и производителност.
Сред тях са термотрансферният и
мастиленоструйният печат, а сред
водещите им промишлени приложения са отпечатването на баркодове
и етикети. Работните условия в
различните промишлени сектори
обаче също значително се различават – от чистите помещения в електронното производство до запрашените цехове в тежкото машиностроене например. Ето защо към
факторите за избор на оптималния
индустриален принтер е редно да
добавим и физическите характеристики на експлоатационната среда.

Водещи технологии
Сред водещите типове оборудване за печат на индустриални етикети и баркодове и маркиране на промишлени изделия са термотрансферните, термодиректните, мастиленоструйните, лазерните и матричните принтери. И макар всяка тех-
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нология да се отличава с дадени предимства в сравнение с другите и със
специфични приложения, в които се
доказва като изключително високоефективна, най-широк спектър от
задачи в модерното индустриално
производство покриват първите два
типа решения.
Термопринтерите използват
топлина, за да отпечатват текст,
изображения, баркодове или различни
символики върху етикети и други
субстрати. Предимства на моделите от тази категория са високата
им производителност и точност и
сравнителната им универсалност по
отношение на приложенията, размерите на изображенията и обектите
на печат. В зависимост от модификацията, топлината може да бъде
прилагана директно върху химически
третиран материал (при термодиректните принтери) или върху специална лента, която пренася мастило върху етикета (при термотрансферните). Първите са способни само
на чернобял печат и са предпочитани за принтиране на баркодове. При
вторите пък е възможен пълноцветен печат. И двете технологии
широко се използват в производството на баркод символики и етикети за продуктова идентификация

поради голямата си разходна ефективност.
Мастиленоструйните принтери
също се подразделят в две категории – термомастилени и пиезоелектрични, като последните се доказват като по-бързо и прецизно решение за промишлени приложения, което в допълнение е по-ефективно и
лесно за обслужване. Сред водещите
предимства на технологията са
възможностите за пълноцветен и
висококачествен печат. Липсата на
топлина в процеса позволява работа
с топлочувствителни мастила и
спомага за удължен сервизен живот
на оборудването.

Типове конфигурации
За да изберете оптимален принтер за своето приложение, е необходимо не само да заложите на най-подходящата според изискванията му
технология, но и да я закупите в найудобния формат. На пазара се предлага широка гама от конфигурации за
изпълнението на задачи от всякакъв
мащаб и характер, включително компактни и леки портативни (преносими) устройства, настолни системи
и големи индустриални печатни машини, обезпечаващи нуждите на масовите серийни производства.

октомври 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2021

15

във фокус
Термопринтерите работят чисто и безшумно и обикновено са покомпактни от матричните модели.
Предлагат се в три разновидности
– ръчни (мобилни), настолни преносими и настолни стационарни (за фиксиран монтаж). Малките мобилни
електронни принтери за баркодове
и етикети са популярно и достъпно
решение за офисни, складови и логистични цели. Термодиректните системи не се препоръчват, когато са
необходими високоустойчиви и
дълготрайни маркировки, подложени
на екстремни температури. Пазарът, разбира се, предлага решения,
подходящи и за по-тежък режим на
работа в агресивни промишлени среди.
Ограниченото пространство в
цеха най-често налага избор на настолен модел за фиксиран или подвижен монтаж. Макар да се характеризират с по-малка издръжливост (тъй
като генерално се предлагат с пластмасови корпуси) в сравнение с гигантските промишлени печатни
машини с метална обшивка, тези
принтери покриват доста широк
кръг от приложения в различни отрасли, включително в ХВП и производството на електроапаратура (например при маркировката на кабели).
Най-често моделите в този диапазон
са термотрансферни принтери, които се налага по-често да се зареждат с консумативи в сравнение с
големите промишлени варианти, но
пък са значително по-лесни и евтини
за експлоатация.
Т. нар. професионални цветни
принтери за етикети се отличават
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с усъвършенствани възможности
спрямо потребителския клас и са
предназначени за големи производствени обеми. В допълнение към високо качество и издръжливост на
изображенията, те осигуряват и
широк набор от функции за персонализиране на крайния продукт, а бързината и ефективността им са в отличен баланс с цената. Традиционно
такива системи се използват в опаковъчната промишленост (и по-специално в пакетирането на хранителни продукти), фармацевтичния сектор, химическата индустрия, логистиката и дистрибуцията.
Принтерите за баркодове и етикети от индустриален клас обикновено са най-големи, скъпи и сложни за
експлоатация. Те могат да произвеждат бързо, качествено и с нисък разход за единица продукция огромни
обеми от пълноцветни маркирани
обекти и да печатат както стандартни размери етикети, кодове и табели, така и едромащабни изделия
като билборди, фолиа за брандиране
на превозни средства и търговски
обекти, постери за стени и др. Голяма част от моделите в тази категория са специално проектирани за
работа в тежки условия и разполагат със здрави и високоустойчиви
запечатани метални корпуси и контролни шкафове, които не допускат
навлизането на влага и запрашаване.
В обобщение, при по-чиста работна среда и малки производствени
обеми настолните принтери се доказват като по-ефективно решение.
Големите серии етикети/обекти за
маркиране и агресивните условия пък

налагат инвестиция в печатна машина от индустриален клас. Като компромисно решение се налагат професионалните пълноцветни принтери,
които са с конвенционален пластмасов корпус, но са способни на качествено и надеждно принтиране в
продължение на дълги години.

Специфики и параметри
Освен с наличното пространство,
характеристиките на работната
среда, мащаба и тежестта на приложението е препоръчително да
съобразите избора на индустриален
принтер и с други специфични параметри като скорост, капацитет,
издръжливост на маркировката, резолюция, диапазон от размери на
етикетите и маркираните изделия
и др.
Индустриалните принтери обикновено печатат със скорост от около 4 до 14 инча (~10-35 см) в секунда. Ако приложението го изисква,
например при производствени линии
или изпълнение на клиентски поръчки,
е препоръчително да се заложи на повисокоскоростен модел. Големите
професионални конфигурации традиционно са в пъти по-бързи от настолните.
Скоростта на принтера е фактор
на неговата производителност и
измерва времето от подаването на
командата до завършването на печатния процес. Капацитетът обхваща и времето за форматиране на
етикета или баркода – необходимия
период за конвертиране на въведените данни в изображение. В зависимост от сложността на формата и
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процесорния капацитет на системата този процес може да предизвика
нежелани забавяния, свързани с допълнителни разходи.
Що се отнася до издръжливостта
на маркировката (на високи температури, влага, изтриване, избледняване, надраскване и т. н.) термотрансферните принтери са по-подходящо решение от термодиректните. Последните позволяват печат
само върху субстрат със специално
покритие, което влияе негативно
върху тяхната гъвкавост.
Специфични приложения като отпечатване на RFID етикети пък изискват специализирано оборудване,
което често е и по-скъпо.
Повечето популярни принтери за
етикети печатат със стандартна
ширина от 100 мм. При необходимост от по-тесни или по-широки
маркировки е възможно или да се
закупи специална система с по-голяма ширина на печат (която обикновено е и на по-висока цена), или етикетът да се обърне по дължина (ако
тя е по-голяма от 100 мм).
В зависимост от приложението
може да е необходим модел с по-висока резолюция (измервана в dpi – dots
per inch или пунктове), който да позволи качествен печат на текст и
баркод символики на по-малки етикети, като използваните в електрониката или фармацевтичната промишленост, без да се компрометира
тяхната четимост посредством
скенер или друго оборудване.
Невинаги, разбира се, моделът с
най-много функции и най-високи параметри е оптимален, защото може да
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се окаже, че голяма част от възможностите му реално не са необходими в конкретното приложение, а за
тях е заплатена прекалено голяма
цена.

Свързаност и
специализирани функции
Важна характеристика на всеки
един индустриален принтер с оглед
възможностите за безпроблемното
му интегриране в съответното
предприятие или организация са комуникационните му спецификации.
Съвременните модели настолни промишлени принтери типично са снабдени с USB вход(ове), сериен и
Ethernet порт(ове), както и с безжична свързаност. Дори USB входът да
не се използва за свързване с компютър, той позволява използване на
преносима флаш памет и работа с
периферни устройства като клавиатура или преносим скенер. Мобилните принтери обикновено разполагат
с Bluetooth и Wi-Fi съвместимост, но
често включват и USB порт.
Голяма част от индустриалните
принтери на пазара разполагат и с
допълнителни специализирани функции за типови приложения, например
устройства за нарязване на етикетите, за автоматизирано отлепяне
от подложката, за подравняване,
откъсване, пренавиване или развиване на лентата в обратна посока и
др. Някои модели са оборудвани и с
електронен часовник в реално време,
предназначен да отпечатва дата на
производство и срок на годност.
Могат да са налични още функции за
звукова, светлинна индикация или
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текстово известие при необходимост от подмяна на консумативите
или някой от компонентите, прогнозна поддръжка и т. н.
Що се отнася до възможностите
за съхранение, можете да изберете
принтер с PCMCIA карти, флаш памети, динамична (DRAM) с опция за
надграждане и др.
В редица приложения са приоритетни възможностите за редакция
на текстовете по отношение на
шрифт, размер, подчертаване и курсив, наличието на кирилизирани
шрифтове и т. н. Ключови са и функциите за оптично разпознаване на
символи (Optical character recognition,
OCR), които позволяват извличане на
текст и от форматирани като изображения източници, а не само от
текстов редактор.
За приложения, които изискват
печат на персонализирани продукти,
като медицински рецепти, разписки,
хартиени гривни (за болничния сектор или развлекателната индустрия) и билети, пазарът също предлага богат асортимент от специализирани решения. Портативните
принтери за разписки и фактури са
отлично решение за директни доставки до магазин (direct store delivery,
DSD). Мобилни принтери се използват широко и в складовата дейност
и логистиката, където е необходимо безжично и бързо отпечатване на
баркодове и етикети в движение и
на място – за маркиране на новопостъпили складови единици, подмяна на
повредени или неактуални маркировки, промяна на статуса или получателя на поръчка и т. н.
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Новости при
компонентите за LED
осветление - част I
П

Стефан Стефанов

рез последното десетилетие
светодиодната технология навлезе
в почти всички приложими сфери на
осветлението по-бързо от всеки източник на светлина преди това. С
нарастване на ефективността на
новите поколения светодиоди, отпадна необходимостта от големи
охладители, а последните генерации
на драйвери гарантират ефективност над 90%. Съвременните вторични оптики допринасят чрез подоброто светлоразпределение за намаляване на инсталираните мощности.
Обемът на пазара на осветление
се оценява на 118,3 млрд. USD за
2019 г., като се очаква той да достигне 163,7 млрд. USD за 2027 г.
Основен движещ фактор са правителствените програми за намаляване на
вредните емисии и осъзнатата от
потребителите необходимост да
заменят остарелите конвенционални
източници на светлина с нови поефективни, а често и разполагащи с
интелигентни функции. В настоящата статия ще разгледаме някои от
новостите и предизвикателствата,
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Фиг. 1.

Източник: Edison Opto

на които трябва да отговори светодиодната технология.

Медицински приложения
В условията на глобална пандемия
от COVID-19 една от първите технологии, използвани в борбата с непознатия вирус, e светодиодната. Широко приложение в създаването на портативни и мобилни средства за дезинфекция на въздух, вода и повърхности намират керамичните LED
UAIC0104F3C0C097 с мощност 1 W
и поток от 10 mW, произвеждани от
Edison Opto, както и UVC 275nm светодиодите N0Q52S05Z-260270 в корпус 3535 с мощност 2 W и поток от
45 mW на Brightek. По-мощни версии
са UAIC0507F3C0C009 с корпус 5050,
мощност 3 W, поток 60 mW и
UAIC0707F3C0C009 с корпус 7070,
мощност 5 W и поток 80 mW със
стъклена първична оптика (фиг. 1). С
експлоатационен живот над 20 000

Източник: Ledil

Фиг. 2.

часа, те са над два пъти по-дълготрайни от конвенционалните UVC източници. Освен това предимство на
UVC светодиодите е, че при тяхната работа не се отделя озон.
При създаването на устройства за
дезинфекция керамичните UVC светодиоди са предпочитани спрямо аналогичните LED в корпуси 2835 и 3030,
чийто живот е далеч по-малък при
излъчване на UVC и рядко достига до
2000 часа. Ако се използва вторична
оптика, тя трябва да бъде от силикон или друг материал, устойчив на
UVC лъчение (популярните PC или
PMMA оптики не са приложими с UVC
светодиоди). Добър пример е
FN17818_VIOLET-12X1-W на Ledil (фиг.
2), изработена от устойчив силикон
с 60 градуса ъгъл на светлоразпределение и размери 295 x 42 mm. Дизайнерите на подобни продукти лесно
могат да изберат драйвери от типа
на AMLDL-3070-RZ на Aimtec или LDD-
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Цвят

LED

TM-21 Q90 Тестов Voltage Min. PPF PPF/W [PF/W]
(часа) ток (A) Class (V) [PF] ( mol/s) ( mol/J)

4000 K XP-G3 White
70 CRI
(S Line)

>36,3k

0,350

3

4000 K XP-G3 White
90 CRI (Standard)

>36,3k

0,350

3

XP-G3
Royal Blue

>48,4k

0,350

3

XP-E2
Photo Red

>60,5k

0,350

3

XP-G3 Photo
Red (S Line)

>90,7k

0,350

3

XP-E2
Far Red

>36,3k

0,350

3

450 nm

660 nm

730 nm

2,73
2,61
2,34
2,19
2,77
2,58
2,44
2,31
2,85
2,72
[2,34]
[2,20]

2,89
2,76
2,48
2,31
2,83
2,64
3,41
3,22
4,18
3,98
[3,62]
[3,39]

350LW на MeanWell, които се свързват към акумулаторна батерия или друг източник на постоянно напрежение.
UV светодиодите в клас A (365 – 385 nm) като
UAIC0208VCC0C093 (Edison Opto) или N0Q52S35Z
(Brightek) намират широко приложение в процеса на съхнене на лепила, лакове и бои. За разлика от UVC, някои UVA
LED имат първична оптика от силикон. Светодиодите
клас UVB (295 – 310 nm) се използват в медицината при
устройства за фототерапевтична светлина.
UVC светодиодите се използват все по-широко и в
процесите на стерилизация и дезинфекция при обработка на почви и торове в бързо развиващия се сегмент на

градинарски и овощарски (Horticulture)
приложения
Сегментът осветление за градинарски нужди е оценен на 3,2 млрд. USD през 2019 г. и се очаква да достиг-
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Източник: Cree

Таблица 1.

Фиг. 3.

не над 20,3 млрд. USD през 2030 г., като в основата на
бързото му развитие са градското земеделие и оранжериите. Управлението на процеса на фотосинтеза чрез
изкуствено осветление на база различни дължини на
вълните от видимия спектър (400 – 700 nm), е най-ефективният начин за повишаване на добивите при закрити
оранжерии. Важно е да се отбележи, че, за разлика от
общото осветление, тук светлинната ефективност се
измерва във фотонен поток Photosynthetic Photon Flux –
PPF (µmol/s) или фотонна енергия PPF (µmol/J). Сред найразпространените светодиоди в керамични корпуси
3535 и дължина на вълната 455 nm (Royal Blue) са XP-G3
с номинален 2,77 PPF(µmol/s), XP-G3 S Line 650 – 670 nm
(Photo Red) с номинален 2,85 PPF (µmol/s) и XP-E2 720 –
740 nm (Far RED) с 2,2 PPF(µmol/s) на Cree (Табл. 1). Чрез
комбинация от тях (фиг. 3) може оптимално да бъде покрит фоточувствителният спектър на растенията,
необходим за фотосинтезата.
При създаването на осветители за градинарско осветление нараства и тенденцията да се използват бели
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Таблица 2.
Цвят

4000 K
70 CRI

LED

TM-21 Q90 Тестов
(часа)
ток (A)

JB2835B G Class

>72,6k

JR5050B K Class

>72,6k

JR5050 P Class

>72,6k

JB2835B G Class

>72,6k

JR5050B K Class

>72,6k

JR5050 P Class

>72,6k

4000 K
90 CRI

0,055
0,400
0,080
0,400
0,260
0,100
0,055
0,400
0,080
0,400
0,260
0,100

Voltage Min. PPF PPF/W
Class (V) ( mol/s) ( mol/J)

3
6
30
6
9
24
3
6
30
6
9
24

0,45
6,06
6,06
5,88
5,78
5,88
0,42
5,50
5,50
5,41
5,27
5,41

3,04
2,67
2,67
2,55
2,60
2,55
2,86
2,42
2,42
2,34
2,37
2,34

светодиоди с цветна температура 3500 – 4000 K и CRI
70 – 90 (Табл. 2), които имат добър PPF/W средно около
3,05 µmol/J в корпуси 2835, 5050. Системите за осветление, базирани на бели светодиоди JB2835B G Class или
JR5050 P Class на Cree, имат по-ниска стойност отколкото системите, използващи монохромни цветни светодиоди в комбинации. Основният недостатък и на двете решения е липсата на излъчване в UV спектър в диапазона 385 – 400 nm, което може да се компенсира например с добавянето на 2FX001GX00F02H01 400 –
415 nm (Indigo) и мощност от 1 W 1,9 PPF (µmol/s) на
Edison Opto.
Повечето производители на CC (Constant Current) AC/
DC драйвери предлагат дву- или четириканални захранвания, чрез управление по DALI или друг интерфейс за
контрол на отделните цветове и нивата на интензи-
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тет, за създаване на
различни сценарии на
осветление в съответствие със стадия
на растеж на отглежданата култура. OT
Източник: Ledil
FIT 380/230-400/1A4
Фиг. 4.
NFC HC L на Osram са
драйвери с високо изходно напрежение 150 – 500 V и
възможност за регулиране на изходния ток в диапазона
400 – 1400 mA, към които се присъединяват вериги от
множество серийно свързани светодиоди. Максималната мощност може да достигне 380 W, като производителят е заложил 100 000 часа експлоатационно време,
а ефективността може да достигне до 97%.
Производителите на вторична оптика също развиха
отделни линии продукти, ориентирани към оптимизация
на "Horticulture" решенията. Типичен пример е CS16619
DAHLIA-TL110 на Ledil (фиг. 4) – вторична оптика със
светлоразпределение 120 градуса, оптимизирано да
покривa равномерно вертикално и хоризонтално осветяваната повърхност. Размерите Ӝ са 321x81 mm, разполага с над 120 оптични точки и дава възможност инсталираната мощност да достигне до 360 W. Изработената от поликарбонат или полиметилметакрилат (PMMA)
оптика лесно побира както различни по цвят 3535 пакети, така и по-малките 2835 LED, като при тях мощността може да достигне до 125 W.
Статията продължава в следващия брой
на сп. Инженеринг ревю

октомври 2021
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Проектиране, изграждане и
въвеждане в експлоатация
на нов метантанк 7000 m3
Инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на Schneider Electric
и WEINTEK
Изпълнен в периода юни 2019 г. - ноември 2020 г., инженеринговият проект на
фирма Ехнатон в ПСОВ Кубратово, Софийска вода АД, част от Veolia, в който главен
изпълнител е SADE Bulgaria, е емблематичен и повод за гордост за реализиралия го
екип.
Целта на проекта е изграждане и
въвеждане в експлоатация на нов, пети метантанк на територията на ПСОВ Кубратово при запазване на технологията на
управление на съществуващите метантанкове и получаване на по-висока енергийна ефективност на новото съоръжение.
След приключване на работата по проекта в изградения нов метантанк са по-

потребление и кръговата икономика. Реализираното от Ехнатон инженерингово
решение включва проектиране, изграждане
и въвеждане в експлоатация на нов, модерен, високоефективен метантанк от 7
хиляди куб. метра, както и запазване на
технологията на управление на съществуващите метантанкове.
Отделните фази, през които минава
инженеринговият проект, включват:
• Проектиране на част Автоматизация
и КИПиА;
• Изграждане инсталации (кабелни трасета, полагане на кабели, монтаж на
КИПиА): технологична, осветителна,
заземителна, мълниезащита, пожароизвестяване;

Веселин Тодоров, Технически директор

Основно оборудване

стигнати максимална производителност
и високо ниво на ефективност обработка
на оптимално количество утайки, високоенергийно и високоефективно производство
на биогаз с минимален разход на топлоенергия, висок добив на метан (CH4).

Обхват на проекта
Проектът на водещата инженерингова
компания Ехнатон в ПСОВ Кубратово е
предизвикателство, тъй като пречиствателната станция за отпадни води е една
от най-модерните у нас. Световният форум за обмен на информация за енергията
и водата 2018 г. (The Water and Energy
Exchange (WEX) Global Summit 2018) отличава ПСОВ Кубратово, експлоатирана от
Софийска вода АД, за значителен принос във
ВиК сектора, със специален акцент върху
иновациите в намаляване на енергийното
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• Софтуерно обезпечаване на програмируеми контролери (PLC) и човеко-машинен
интерфейс (HMI);
• Пуск, настройка и внедряване на цялото съоръжение;
• Интегриране в съществуващата система за управление.
Екип от специалисти в инженерния
състав на Ехнатон извършва и Ех изпълнение на Зона 0 и Зона 1, като са спазени всички изисквания за доставка и монтаж на Ех
оборудване в тези зони.
В резултат е изпълнено модерно съоръжение, като е постигната заложената цел
да бъде запазена технологията на управление на съществуващите метантанкове, а
новият метантанк да осигурява върхови
нива на производителност и енергийна
ефективност.

октомври 2021

За да изпълни проекта, освен на инженеринговия си опит и компетенция, Ехнатон разчита на партньорството си с водещи световни производители на апаратура и технологии. Основното оборудване,
вложено в проекта и обезпечило високото
ниво на изпълнение, е производство на един
от лидерите в индустриалната автоматизация  Schneider Electric.
В проекта е използван програмируем
контролер M340 + ATEX STB конфигурация:
DI160, DO64, AI32, AO16, от Schneider Electric.
Човеко-машинният интерфейс е производство на WEINTEK. Използвана е комуникация с инвертори, оборудване на Draeger, с
горно ниво на управление SCADA: MODBUS
TCP. В проекта е интегрирано и КИПиА
оборудване от Siemens. Процесното оборудване: HACH  pH метри, газанализатор, газсигнализатор, е с марка Draeger. В проекта още са вложени дебитомери, топломер,
хидростатичен нивомер, датчик за налягане, температурни сензори, датчик за
ниво на утайката.
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автоматизация

Операторски
терминали
и интерфейси
HMI платформите играят ролята на „преводачи“ в комуникационния процес между човека
и машините в съвременното промишлено производство
Операторските интерфейси вече не са неизбежно физически свързани с оборудването или
„затворени“ в тежки удароустойчиви корпуси, а могат да бъдат носени в джоба или дори
на китката
Фундаментални технологични концепции като Industry 4.0 и Industrial Internet of Things допълнително подсилват ролята и разширяват приложенията на интерфейса човек-машина (HMI)
в дигиталните фабрики

М

одерната индустрия във все
по-голяма степен е базирана на ефективното взаимодействие между
човека и машините – двете неизменни и органично свързани звена на
промишленото производство. Операторските терминали и интерфейси служат за посредници в тази ключова и комплексна комуникация, а
фундаментални концепции като
Industry 4.0 и Industrial Internet of Things
допълнително разширяват приложенията на интерфейса човек-машина
(HMI) в дигиталните фабрики. Сега
решенията за машинно управление
не са неизбежно обвързани физически с оборудването или затворени в
тежки удароустойчиви корпуси, а
могат да бъдат носени в джоба или
дори на китката. Това става възможно, тъй като с развитието на технологиите всеки смартфон или умен
часовник може да бъде трансформиран в компактен HMI терминал.

Еволюция на функциите и
приложенията
По дефиниция човеко-машинният
интерфейс е софтуерно приложение,
което се грижи за информационното
обезпечаване на оператора по отношение на работния процес и опосредства управлението на съответното
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оборудване чрез широк набор от
контролни функции. Макар терминът да е приложим за всеки терминал, който позволява на потребител да взаимодейства с дадена система, той се използва основно в
индустриален контекст.
На практика HMI платформите
играят ролята на „преводачи“ в комуникационния процес между човека
и машините или устройствата в
съвременното промишлено производство. Част от функциите им са визуализация на различни по тип данни,
проследяване на производствени цикли, статуси и тенденции, наблюдение на ключови показатели за ефективност (KPI), мониторинг на входно-изходни материални и ресурсни
потоци (към и от машината) и т. н.
Информацията обикновено се извежда на екрана в графичен формат.
В модерната индустрия операторските интерфейси се срещат в
множество разновидности – от
вградени в оборудването контролни
панели, през компютърни монитори,
таблети и други преносими терминали, включително и под формата на
мобилни приложения за персонални
смарт и носими устройства. HMI
технологии в наши дни се използват
в почти всяка промишлена организация, а водещи приложения са производствените и преработвателните

отрасли, хранително-вкусовата, химическата и нефтено-газовата индустрия, енергетиката, транспортът,
водният сектор, рециклиращият
бранш и др. С тях боравят основно
машинни оператори, системни интегратори, проектанти, развойни
инженери, разработчици на системи
за управление и т. н.

Специфики и
възможности
Операторските терминали позволяват на промишлените работници
да изпълняват задълженията си с
помощта на функционално и пространствено консолидирано автоматизирано оборудване посредством
единен интерфейс вместо чрез отделни и разпръснати из цеха бутони,
лостове и превключватели. HMI
платформите са плод на технологичната конвергенция между визуалните изчислителни технологии и автоматизираните средства за управление. Най-популярни в практиката са
контролните панели с течнокристални дисплеи и сензорна функционалност, монтирани посредством
специални конзоли върху съответното оборудване.
Сред основните предизвикателства към производителите на човеко-машинни интерфейси е разработването на цялостни продуктови

октомври 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2021

25

автоматизация

гами, обхващащи всички възможни
мащаби и нива на производителност,
графични резолюции и типове визуализация. Все по-търсени на пазара са
т. нар. HMI концепции от висок клас,
при които цветовите и графичните
схеми са максимално опростени, но
са налице големи възможности за
персонализиране. Ключови параметри на един операторски интерфейс
са функциите за навигация, цветовите модели, настройките на текстовата и графичната информация, както и опциите за удобно и достъпно
управление.
Сред базовите команди на машинните терминали са тези за стартиране и стопиране на оборудването,
както и бутоните за придвижване из
менюто, като е добре те да са лесно видими на всяка страница. Често
интерфейсните приложения изискват различни нива на оторизиран
достъп, организирани в отделни потребителски акаунти, както и специализирана защита с помощта на
парола или друг тип средство за
персонална идентификация. Всички
настройки на критични машинни
параметри е препоръчително да
бъдат със защитен достъп и по
възможност – обединени в един екран.
Широк набор от цветови схеми
могат да бъдат използвани за фонове, текстови шрифтове, статични
елементи и анимирани обекти в менюто, но прекомерната употреба на
различни цветове на един и същи
екран или в един и същи интерфейс
не се препоръчва, тъй като може да
доведе до отместване на фокуса на
внимание. Най-често се залага на
бледосиви фонове и черно-бели обекти, а цветната индикация е запазе-
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на за регистриране и оповестяване
на отклонения от зададените параметри, аварии и други анормални
събития. В енергетиката например
са общовъзприети двуцветни кодировки, при които червеното сигнализира за риск (оборудване под напрежение), а зеленото – за безопасна
(деактивирана), изключена от захранването система. В други отрасли са
популярни трицветните схеми червено – жълто – зелено, като в HMI
платформите за такива приложения
е добре цветовият модел на интерфейса да им съответства точно с
цел по-лесно управление.
Важно предимство на дигиталните операторски терминали е
възможността им да изобразяват
широко популярни и разпознаваеми в
даден бранш графични изображения
и икони, които могат да бъдат лесно и бързо интерпретирани от персонала, без да е необходимо разчитане на текст. Това позволява универсализиране на приложенията за потребители, говорещи различни езици и елиминира рисковете от грешки и недоразумения вследствие на
езикови бариери. Толерират се опростените изображения за сметка на
сложните инженерни чертежи, комплексните фотографии и анимираните обекти. Като цяло анимацията се
избягва в човеко-машинните интерфейси, освен когато добавя специфична стойност към дадена функция. В
допълнение към факта, че играе ролята на разсейващ фактор, тя типично е и много по-ресурсоемка за изпълнение.
HMI интерфейсите по традиция
комуникират на базата на програмируеми логически контролери и входно-изходни компоненти, които позво-

ляват извличане и екранно визуализиране на необходимата информация
в избрания формат (текстов, табличен, графичен и др.) Те могат да
бъдат използвани както за единична
функция, например включване/изключване, мониторинг или проследяване
на даден набор от показатели, така
и за комплексни приложения като
оптимизация на работните параметри, управление на цели производствени линии и др.
Основните ползи от внедряването на човеко-машинен интерфейс в
дадено производство са възможностите за дигитализиране на информационните потоци и централизирано управление и визуализация на необходимите данни. Освен конфигурация на ключовите системни параметри, с помощта на HMI терминал
операторите могат също да настройват аларми, да преглеждат
различни доклади и тенденции в исторически план, както и да се
свързват със SCADA и MES платформи – през една единствена конзола.
С помощта на PLC технологиите,
които изпращат информация в реално време директно към екрана, HMI
терминалите елиминират необходимостта операторът физически да
обхожда отделните елементи на
системата, която надзирава, и ръчно
да прави настройки и промени. Сведени до минимум са и проблемите,
свързани с човешка грешка, както и
с липсваща или ненавременна информация за дадено събитие.

HMI, IoT и SCADA
технологии
В миналото HMI системите представляваха самостоятелни, изолирани терминали, интегрирани в даде-
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на машина от производителя на оригинално оборудване. Съвременните
решения могат да бъдат както предварително конфигурирани да изпращат данни към облачна платформа,
така и да бъдат персонализирани за
локална свързаност и управление на
ниво завод или цех. В контекста на
Internet of Things – технологията,
която качествено трансформира
индустриалната комуникация, HMI
терминалите все повече се доближават по удобство и функционалност
до персоналните смарт устройства,
а често – директно се интегрират
в тях под формата на мобилно приложение.
Друго следствие от въвеждането
на IoT технологии в индустрията е
драстичното нарастване на броя
информационни точки в една машина или фабрика, при което е налична
повсеместна вертикална свързаност с всички полеви устройства,
колкото и да са те на брой. С помощта на архитектури от типа на OPC
UA, интегрирани в PC-базирани платформи за машинно управление, днес
е възможно сигурно да се пренася
криптирана информация от една
машина към облака и към системите
на ниво предприятие. Така интер-
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фейсът човек-машина завинаги излиза от физическите ограничения на
машинния корпус, монтажната конзола и производствения цех и се превръща в среда за двупосочна комуникация и отдалечен мониторинг от
всяка до всяка точка посредством
облак-базирана платформа.
С масовото навлизане на IoT във
всички типове оборудване в модерните заводи човеко-машинният интерфейс придобива още по-ключова
роля на свързващо звено между персонала и устройствата. Ето защо
сега, повече от всякога, операторските терминали се нуждаят от функции за лесно, бързо и интуитивно
управление и безпроблемна мрежова
свързаност с други компоненти на
производствената система. Мобилните HMI терминали позволяват
видимост на операции в труднодостъпни зони, а вградените усъвършенствани възможности за въвеждане в
експлоатация, обслужване и диагностика на конвенционалните решения
значително улесняват работата на
операторите и спомагат за удължен
жизнен цикъл на оборудването.
По своята същност SCADA системите и човеко-машинният интерфейс са близки и често се адресират
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в един и същи контекст, тъй като
обикновено са част от по-големи
промишлени системи за управление,
но и доста се различават, основно
във функционален аспект. Докато
HMI интерфейсите поставят фокус
върху визуалното предаване на информация в помощ на оператора,
осъществяващ надзор на даден индустриален процес, SCADA платформите разполагат с по-голям капацитет
за събиране и обработка на данни и
изпълнение на контролни задачи. За
разлика от тях HMI терминалите не
събират и не записват информация,
а също и не се свързват с бази данни.
Вместо това, те изпълняват ролята
на ефективен и надежден комуникационен инструмент, като част от
или паралелно със SCADA системата.
Отдалеченият мониторинг, осъществяван посредством мобилни
терминали и клиентско-сървърна архитектура, осигурява по-голяма
гъвкавост и достъпност до необходимите информационни единици за
операторите и мениджмънта. Така
например един супервайзър на отдалечен обект може от фирмената
централа или всяка друга точка да
управлява работните параметри на
функциониращото оборудване в ре-
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ално време посредством преносимо
устройство, без да се налага реално
да посещава съоръжението.
Голяма популярност набират облачно базираните HMI платформи,
които правят възможно изпращането на данни от локални терминали
към облачен сървър, където да бъдат
отдалечено обработвани и анализирани, като същевременно контролните функции остават на местно
ниво. Сред новостите в сегмента са
и т. нар. периферни (edge) техноло-

28

гии, които пък позволяват на операторите да получават достъп до централизирани данни и визуализации
от полеви устройства. Други иновации в сферата на човеко-машинния
интерфейс са добавената и виртуалната реалност, които спомагат за
значително разширяване на възможностите за визуализация и взаимодействие между оператора и машината.
Но еволюцията на технологиите
в областта по линия на тяхната

интерактивност далеч не свършва
дотук. Нарастващата популярност
на носимите електронни устройства (чийто пазар бележи ръст с
около 20% на годишна база) обещава
да внесе нова доза удобство и ефективност в промишлените HMI приложения. Най-модерните решения в
бранша вече разполагат и с дълго
чакалата пазарна реализация NLP
технология за обработка на естествен език, която прави възможна
вербалната комуникация между разноезични оператори посредством
HMI система. Друга интересна концепция е т. нар. минимизиране на HMI
терминалите до „слепи“ (без екран)
компактни устройства, разположени в контролния панел, които пренасочват взаимодействието човек-машина директно към таблета или
смартфона на потребителя. С ускорените темпове на развитие на технологиите в областта не след дълго
отдалеченият мониторинг на индустриални системи вероятно ще може
да бъде осъществяван и чрез т. нар.
BCI (brain-computer interface – мозъчнокомпютърен интерфейс) технологии,
които функционират на базата на
сигнали от мозъка към външен хардуер или обратното.
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Ефективно и сигурно
управление на процесите
в зърнобази
Инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на Schneider Electric,
Weintek и Wago
Вече 25 години фирма Ехнатон е инженеринговият партньор на българската
индустрия. Доказателство за това са успешно реализираните над 800 инженерингови проекта.
Един от най-интересните от тях е в
Кристера АД, Попово, реализиран в три
етапа  Зърнобаза 1, Зърнобаза 2 и разширение в Зърнобаза 2. Периодът на проекта
в зърнохранилищата на компанията обхваща 2015 г.- 2020 г. и целта му е управление и оптимизация на потоците на движение на материала в тях, както и визуализация на състоянието на отделните
елементи в силозно-складовите бази.

Комплексната инженерингова дейност
на експертите от Ехнатон позволява да
се реализира повишаване нивото на ефективност при управлението на процесите
в зърнобазата и оптимизиране производителността на съоръженията и операциите. От съществено значение е намалението на броя на престоите и оптималното
използване на технологичното и транспортно оборудване в силозната база.

Обхват на проекта
• над 600 контролни точки
• разработване, изпълнение и внедряване на цялостно електрооборудване за
зърнобаза
• изграждане на информационни работни места с множество екрани
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Решения и технологии
Плановете на компанията за увеличаване обема на складовото стопанство, посредством разширение и изграждане на нови
силози, налага използването на иновативно
технологично решение и апаратура за оптимизация на процесите. Инженеринговият
екип на Ехнатон използва оборудване от
признати производители в областта, като
Schneider Electric, Weintek и Wago.
За да контролират цялостния процес
и да осигурят безпроблемната реализация
на проекта, инженерите на Ехнатон изработват електроразпределителните
табла в производствения цех на фирмата

според всички специфики на проекта. На
място се осъществява контрол на монтажниците върху операциите по внедряване на апаратурата.
Управлението на процесите в силозноскладовата база се извършва чрез програмируеми логически контролери (PLC) серия
М340, производство на Schneider Electric,
което позволява изграждането на надеждна, разширяема и гъвкава модулна конфигурация. Човеко-машинният интерфейс е
базиран на SCADA програмен продукт
Citect. За управление на технологичните
съоръжения към авторазтоварищата в
зърнобазата се използват индустриални
терминални на Weintek.

Михаил Терпешев, Ръководител
"Програмни проекти"
цеси в складово-силозните бази екипите на
Ехнатон разработват решение, базирано
на принципа на "пост програмирането".
С тази система потоците на движение
на материала се дефинират от експлоатационния персонал с помощта на графичен интерфейс, съобразно нужната автоматизация на операциите.
При повторяемост на процесите и необходимост, заложените програми могат
да се стартират отново от операторите. Предимствата на изградената система за управление на зърнохранилището са
осигуряване на непрекъснато наблюдение
в реално време, автоматизация на процесите и гъвкавост на операциите. От
съществено значение е и минимизиране на
необходимостта от подмяна на съоръжения или процеси по внедряване на допълнително оборудване.

Основно оборудване
Две SCADA работни места (по едно за
всяка зърнобаза); SCADA софтуер за управление на индустриални процеси; програмируеми логически контролери M340 и M221
на Schneider Electric, разпределена периферия, инвертори и софтстартери на
Schneider Electric; индустриални терминали на Weintek.

Предимства и полза при
експлоатация
За управление на технологичните про-
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Иновативни
индустриални
съединители
С

ъединителите за индустриални
приложения се предлагат в невероятно разнообразие. Множеството конфигурации на изводите с еднакъв
брой позиции и диаметър на кабела,
които, от своя страна, могат да
бъдат разположени в многообразие
от различни корпуси, не се дължи
единствено на изискванията на конкретните приложения. Голямото разнообразие от варианти е резултат
от еволюцията на индустриалните
конектори.

Началото
Първите съединители за индустриални приложения с правоъгълен
профил са разработени в период,
когато стандартизацията и нормите все още не са на дневен ред. Поради новите изисквания на потребителите, гамата се разраства с изключително бързи темпове, от
първите модели до решения с различен брой позиции, напречни сечения
на проводника и геометрии. В
продължение на няколко десетилетия
на пазара присъстват едва няколко
доставчици на подобни съединители
и затова конкуренцията е съсредоточена основно върху цените и времето за доставка.
Едва през последните 10 години
започва да се наблюдава необходимият натиск за иновации с появата на
нови производители, поставящи под
съмнение съществуващите технически решения. Такъв конкурентен
климат може да доведе до големи
скокове напред в развойната дейност, носещи различни ползи за потребителите. Многобройните нови
продукти, пускани на пазара ежегод-
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но от производителите на промишлени съединители, често адресират
новите предизвикателства, пред
които са изправени конструкторите на машини и системи, чрез използването на вече прилагани конфигурации на изводите като основа. Тези
нови продукти демонстрират иновативност и напредък предимно благодарение на гъвкавостта при работа
с тях. Стандартизацията, модулните системи и технологиите за бързо
присъединяване превръщат индустриалните конектори във водещ по
отношение на иновациите компонент за интелигентната фабрика на
бъдещето, където фокусът е не само
върху серийното производство, но и
върху партиди, състоящи се от един
артикул нагоре.

Нови материали
В исторически план корпусите на
всички модели индустриални съеди-

нители са изработени от метал.
Едва през последните 10 години корпусите от висококачествена пластмаса надминават металните си
предшественици в редица приложения. Пластмасовите конекторни
корпуси за тежки експлоатационни
условия вече са познати на повечето производители на машини от областта на съответстващите на
CEE съединителни устройства. Подобни конектори се използват от
години за приложения на открито –
от строителна техника, до технологии за провеждане на събития и
оборудване за увеселителни паркове.
По отношение на индустриалните съединители с правоъгълен профил, съвременните пластмаси предлагат множество предимства. Материалите, избрани съгласно подходящите критерии, подобряват екологичния баланс в рамките на целия
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експлоатационен живот на един продукт, при това без никакви допълнителни разходи за потребителя. По
време на производството на пластмаса се консумира по-малко количество енергия в сравнение с преработката на стомана или алуминий.
Рециклирането им също се характеризира с по-ниско енергопотребление.
Използването на пластмаса като
материал за корпуса на съединителите дава възможност за изработката на по-сложни геометрии на пониска цена. На пазара вече могат да
бъдат намерени гъвкави решения с
байонетно присъединяване, които
също така се нуждаят от малък
брой резервни части, което допринася за реализиране на значителни
спестявания на разходи за логистика и поддържане на наличности. Пластмасовите конектори спестяват
и тегло, което носи допълнителни
преимущества при използването им
на подвижни машинни части например.
В случай че експлоатационните
условия налагат използването на
метален корпус, например при цялостна защита за електромагнитна
съвместимост (EMC), съществуват
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алуминиеви сплави, които са устойчиви на корозия дори без прахово
покритие. За потребителя предимството да не се използва прахово
покритие е, че проводящата повърхност дава на конектора отлични
EMC характеристики.

Модулни системи
Днес съвременните машини и системи изискват по-голям брой различни интерфейси, отколкото преди 30
години. Освен захранването с електрическа енергия се осъществява и
пренос на сигнали, данни и други среди, например сгъстен въздух. За да
се спестят пространство и инсталационни разходи, често всички интерфейси са комбинирани в един
мъжки съединител.
Подходът към разработване на
нови такива конектори за всяко
отделно приложение неизбежно достига своите граници. Затова днес се
използва модулна съединителна система за асемблирането на персонализиран мъжки конектор, който комбинира всички интерфейси в единединствен корпус.
Модулите на системата се изработват в условия на серийно производство и се асемблират от потре-
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бителя за създаването на съответната конфигурация от изводи. Някои
производители предлагат и онлайн
конфигуратори, които не само улесняват избора на модули, но предоставят и дигитални двойници, списъци с необходимите части и др. В
допълнение към очевидната гъвкавост на модулните системи, употребата им позволява стандартизиране на интерфейсите така, че да
съответстват на еднакви отвори в
шкафове за апаратура и конфигурации на корпуси.
Предлагат се различни размери
конектори с вариращ брой позиции
за модули, което осигурява изключителни възможности за надграждане
на по-късен етап. Към този момент
почти всички водещи производители на индустриални съединители
предлагат модулни системи. Това е
още една област, при която потребителите са облагодетелствани от
натиска за иновации сред участниците на пазара.

Технологии за бързо
свързване
Когато става дума за диапазона
от присъединителни технологии,
производителите на промишлени ко-
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нектори се съревновават и в това да поддържат разходите за асемблиране възможно най-ниски. Докато първите модулни системи включват предимно кримпване, днес
повечето се предлагат с т. нар. push-in технология на
свързване, улесняваща боравенето с конектора и съкращаваща времето за присъединяване. Благодарение на компактния дизайн на push-in технологията за свързване
могат да бъдат реализирани интерфейси с много повече
позиции за много по-малки напречни сечения.

Ethernet конектори
Областта на индустриалните конектори и кабели се
намира в период на динамично развитие, характеризиращ се с множество иновации. С появата на Ethernet по
една усукана двойка (Single Pair Ethernet), тази нова среда
създава високи изисквания и води до разработването на
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решения, предоставящи по-високи скорости на пренос на
данни, оптимални нива на защита и опции за миниатюризация.
Последното поколение съединители и кабели за индустриален Ethernet е водено от серия ключови технологични тенденции и по-строги изисквания, насочени към
подобряване на експлоатационните показатели на промишлените мрежи. В сравнение с ИТ приложенията, индустриалната употреба поставя по-високи изисквания
към новите продукти. Разбира се, удобството при боравене с конектора не трябва да е за сметка на техническите изисквания.
Според пазарните анализатори един от основните
принципи, следвани при разработката на иновации, е
идеята, че индустриалната комуникация не е тема, запазена единствено за специалисти. Благодарение на използването на нови материали и свързващи технологии
съвременните съединители могат да бъдат инсталирани лесно, дори от необучен персонал, без да са нужни
допълнителни инструменти. Цветните маркировки в
съединителите спомагат за избягването на грешки при
свързване. В допълнение, ясни видео материали, до които може да се осъществи достъп чрез QR код върху
опаковката, допринасят за това инсталацията да отговаря на изискванията за промишлена употреба.
Нарастващ набор от изисквания също оказва влияние
върху разработката на нови продукти в областта на
съединителните/кабелните технологии. Сред факторите е увеличаващата се скорост на обмен на данни, както и приложенията, в които броят на проводниците за
Ethernet комуникация е по-малък и конекторите трябва
да са устойчиви на откази и същевременно лесни за
употреба. Потребителите вече очакват, че новите
продукти могат да бъдат инсталирани, без да е необходимо прилагането на сложни тестови процедури. Изграждането на комуникационни мрежи в индустрията все
повече се доближава до нивото на опростеност, характерно за битовия сектор.
Друга основна тенденция е стремежът към намиране на единично решение вместо използването на множество компоненти и части. Индустриалният интернет на нещата (IIoT) е насочен към свързаността и обработката на данни в реално време от машини, фабрики, предприятия и вериги на доставките по цял свят.
Това е движен от данни свят, където вземането на
решения е по-бързо, рационално и ефективно, a фабриките са по-интелигентни, с общуващи помежду си, самообучаващи се и взаимно оптимизиращи се машини. Уникалните ползи, които тези иновации предоставят, са
фокусирани върху подобряването на ефективността на
комуникационните мрежи. Повечето мрежи за автоматизация днес са изградени с различни комуникационни
протоколи. В идеалния случай цялата мрежа ще бъде
реализирана с Ethernet базирани съединители, което ще
позволи да се елиминират нуждата от преобразувания
между протоколите и ограниченията в информационния поток.
Инженерите са изправени пред редица предизвикателства в индустриалната среда. Мрежите стават все поавтоматизирани, сложни и децентрализирани, което
налага необходимостта от по-добра свързаност на локално ниво. Това изисква решения, които не само не пропускат вода и прах, но са способни да устоят и на интензивни вибрации, удари и прекомерно високи температури.
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Софтуер за събиране
и управление на данни
от измервателни
инструменти
Осигуряването на директна връзка с дигиталното тестово или измервателно оборудване
не само ускорява процеса по събиране на данни, но гарантира точност, елиминирайки риска
от допускане на грешки при входиране на стойностите
Ограниченията и предупрежденията за възникващи тенденции могат да бъдат много полезни, в случай че се следят детайлно от потребителя
Възможността за преглед на данните от точно определена машина, времеви период или
партида е ключова за осигуряването на смислен анализ в рамките на даден процес

В

индустриалния свят съществуват редица различни типове събиране на данни. Някои видове включват
производствени преброявания или
продължителност на експлоатация на
оборудването, но в повечето случаи
много по-важно се оказва събирането
на данни с цел установяване и просле-
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дяване на качеството на продукцията. Този тип събиране на данни обикновено включва измервания на размери или други характеристики на продуктите, например форма, твърдост,
якост или повърхностен финиш. Данните за качеството на продукцията
се събират и докладват за целите на
т. нар. инспекция на първия сериен
образец (first article inspection) и в ня-
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кои случаи за поддържането на архивен регистър на извършените в рамките на производствения процес измервания и изпитвания. Освен това
данните, свързани с качеството, се
събират, за да се поддържа стабилността на оперативната дейност чрез
използването на статистическо управление на процесите (statistical
process control, SPC).
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SPC обхваща регулярното набиране на данни за характеристики от
критично значение и нанасяне на
вариациите в графики, които предоставят предупреждения, че има вероятност компонентите да се отклонят от спецификациите си. Ограниченията и предупрежденията за
възникващи тенденции могат да
бъдат много полезни, в случай че се
следят детайлно от потребителя. В
ерата на хартията и молива следенето на тези предупреждения изискваше изключителното внимание на
служителя, нанасящ точките на графиката, но днес, благодарение на
усъвършенствани софтуерни продукти, работникът, отговарящ за проверката на качеството, може просто да бъде известен, че трябва да
бъдат предприети някакви корективни действия.

Събиране на данните
Софтуерът, проектиран да автоматизира процеса на създаване на
таблични или графични визуализации
за целите на SPC, се предлага от
доста години и до голяма степен е
усъвършенстван в много отношения, но все пак има някои ключови
съображения, които трябва да се
имат предвид при избора на решение за SPC. Разбира се, потребителският интерфейс трябва да бъде
прост и недвусмислен, но в днешния
дигитален свят максимално ефективното използване на автоматизираното цифрово измервателно и
тестово оборудване изисква
възможност за директно свързване
с широка гама координатни измервателни машини, системи за машинно зрение, цифрови отчитащи уреди, всякакви видове жични и Bluetooth
или безжични ръчни измервателни
инструменти, при това с минимална необходимост от настройка.
Осигуряването на директна връзка
с дигиталното тестово или измервателно оборудване не само ускорява процеса по събиране на данни, но
гарантира точност, елиминирайки
риска от допускане на грешки при
входиране на стойностите. Много
от производителите на измервателна техника се изкушават да
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предоставят свой собствен софтуер за събиране и анализ на данни, но
това би довело до наличието на
голям брой различни програми, изискващи обучение на потребителите,
както и до съхранението на информацията в множество локации.

Автоматизирано
измервателно оборудване
При събирането на данни от координатни измервателни машини и
други видове автоматизирани измервателни системи процесът
трябва да протича на заден план, с
минимална или нулева необходимост
от намеса от страна на оператора. Софтуерът следва да предлага
възможност за графична или таблична визуализация на данните в реално време, както и цветова и други
видове сигнализация, която навременно да известява оператора за
нуждата от предприемане на корективно действие. Що се отнася до
корективните действия, софтуерът също трябва да подкани оператора да въведе причината за нарушение и предприетите коригиращи действия. Тази информация е
безценна за откриването на първопричините за повтарящи се несъответствия в произвежданите компоненти. Друга „задължителна“ функционалност на софтуера за събиране на данни е възможността да регистрира информация за оператора,
номера на партидата, серийния номер, номера на машината и др. Това
улеснява извличането на информация от базата данни за определена
партида, оператор или машина, позволявайки на инженерите да идентифицират оборудването, което се
нуждае от поддръжка, или необходимостта от допълнително обучение
на оператора.

Събиране на данни от
ръчни инструменти
Изискванията при събирането на
данни от настолни инструменти,
дигитални отчитащи устройства и
ръчни измервателни уреди са подобни, но са необходими и допълнителни
функции на софтуера. За разлика от
координатните измервателни сис-
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теми, които разполагат със свой
собствен софтуер и потребителски
интерфейс, един дигитален микрометър има само цифров дисплей,
показващ настоящата измерена
стойност. Използваният за ръчни
измервателни инструменти софтуер за събиране на данни трябва да
предлага интерфейс за оператора и
връзка с уреда. Потребителският
интерфейс следва да осигури лесен
метод за въвеждане на полета с
падащи менюта, както и за въвеждане чрез баркод или на ръка. Ако е
приложимо, операторът трябва да
бъде воден през процеса на измерване на детайла чрез текстови и графични инструкции. Отчетените резултати следва да бъдат визуализирани незабавно и да са цветово кодирани, индикирайки „добра“ или
„лоша“ стойност.
Някои софтуерни продукти за
събиране на данни предоставят директни връзки към документи в тяхната мрежа. Така се осигурява лесен
достъп до чертежи на детайли, методики за инспекция или дори видео
материал, напътстващ оператора
в процеса на измерване. Други полезни функции са бързият избор на различни измервателни честоти, извършване на изчисления със събраните данни с цел по-лесно открояване
на отклоненията от номиналните
стойности. Събраните данни от
ръчните измервателни инструменти трябва да предлагат същите
възможности за визуализация в реално време и сигнализация, както
при автоматизираното оборудване.

Докладване, анализ и
визуализация
Съществуват множество аспекти, свързани с представянето на
полезна информация на потребителя. След като данните са събрани, те
бързо трябва да бъдат преобразувани в полезна информация.
Тази информация трябва да се
съхранява в гъвкава база данни, като
схемата й и структурата на таблиците следва да са достъпни за интеграция в други специфични за дадени
компании системи. Следва да е наличен набор от различни функции за
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докладване – графики, анализ, прости
статистически обобщения и др.
Софтуерът трябва да е чувствителен и към анормални масиви от
данни и да може да извършва подходящите преобразувания при необходимост. Филтрирането на данните
е от критично значение. Възможността за преглед на данните от точно определена машина, времеви период или партида е ключова за осигуряването на смислен анализ в рамките на даден процес. Решението
трябва да предлага и разнообразие
от инструменти за визуализация.
По-усъвършенстваните софтуерни продукти на пазара включват уеб
услуги, които правят данните в реално време достъпни за служителите, независимо от тяхното местоположение, на всяко устройство с
инсталиран браузър – например таблет или мобилен телефон.
Използването на QR кодове в някои заводи позволява на мениджърите да се доближат до дадена машина, да сканират кода и моментално
да видят най-актуалните данни за
експлоатационните й характеристики. Тези опции за визуализация могат
да се окажат ключови по отношение
на ползите, извличани от събираните данни, тъй като дават възможност за реално управление на процесите, а не само на последствията от
възникващите събития.
От появата си през 1980-те години софтуерът за събиране и управление на данни от измервателни
инструменти изминава дълъг път.
Днес, при закупуването на такъв
тип софтуер потребителите трябва да очакват не само автоматизирано събиране на данни от съвременното дигитално тестово и измервателно оборудване, но и възможности за изготвяне на графики в реално време, съхранение на информацията в база данни, мощни инструменти за докладване и визуализация и
достъп до данните от всяка точка
в почти реално време. Ползите от
внедряването на такъв софтуер
могат да бъдат значителни, ако
продуктът предлага тези функции
и те бъдат използвани по подходящ
начин.
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Вибрационен
мониторинг на
въртящи механизми
Целта на мониторинга на състоянието е да се увеличи максимално оставащият полезен
живот на въртящите механизми, да се намалят оперативните разходи и да се повиши доходността
Регистрирането на вибрациите в машината и генерирането на динамични сигнали, които
могат да бъдат анализирани, се извършва чрез сензори за вибрации
Оценката на получения от сензорите вибрационен сигнал е сложен процес, който изисква
специализирано обучение

С

редствата за следене на вибрациите в една въртяща се машина
имат за цел да изследват тяхното
ниво при работа, да ги анализират и
въз основа на това да идентифицират зараждащ се проблем в ранна
фаза.
От всички налични технологии за
следене на изправността на машините, известни като мониторинг на
състоянието, мониторингът на вибрациите е един от най-ефективните
методи, на който при прогнозиране
на нуждата от поддръжка може надеждно да се разчита. Ако ръководството на дадено производство е
решило да приложи програма за прогнозна поддръжка за управление на
въртящите се активи в предприятието, тогава анализът на вибрациите
е задължителен компонент от нея.

Значение на вибрационния
мониторинг за
механичните системи
Вибрациите представляват повтарящи се движения на една механична система. Всички относително
сложни механични системи могат да
бъдат моделирани като динамична
система от маса и пружина. Ако
такава система е механично възбудена например от удар, реакцията
ще бъде поне за кратко повтарящо
се движение – вибрации. Да вземем
например вентилаторен блок на мо-
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тор. Когато моторът бъде включен,
той ще започне да се върти. Освен
че машината ще започне да работи
съобразно предназначението, част
от енергията ще се преобразува във
вибрации в отговор на механичното
възбуждане от завъртането на мотора.
Мониторингът на вибрациите е
най-разпространената технология за
следене на състоянието на машините. Измерването и анализирането на
вибрационната реакция на въртяща
се машина позволява да се определи
нейното динамично поведение; дали
са възникнали изменения в нея, особено по отношение на влошаване на
нейните работни характеристики;
да се направи диагностика на неизправности в машината. Доброто разбиране на всички тези фактори заляга в основата на вибрационния мониторинг на състоянието.
Проучванията показват, че малко
над 50% от повредите на електродвигателите се дължат на преждевременни повреди на лагерите. Много от неизправностите на един
въртящ механизъм, които могат да
бъдат диагностицирани с мониторинг на вибрациите, като дисбаланс,
разминаване на осите и механична
хлабина, оказват пряко въздействие
върху лагерите на мотора. Ако тези
неизправности на машината могат
да бъдат открити в ранните им
етапи, те могат да бъдат коригирани и животът на лагерите може да

бъде удължен, като по този начин се
спестят оперативни разходи по машината.
Целта на мониторинга на състоянието е да се увеличи максимално
оставащият полезен живот на
въртящите се активи чрез ранно
прогнозиране на проблема, като по
този начин се намалят оперативните разходи и се повиши доходността. Казано по друг начин, целта е да
се увеличи максимално времето в
готовност за работа, като се повиши надеждността на машината.
Всяко ротационно оборудване в крайна сметка спира да работи, когато
достигне точка на функционална
повреда поради естествено износване на компонентите на машината,
като лагери например. Но ако възникнат оперативни отклонения, които
могат да съкратят полезния живот,
може ли операторът да се намеси
навреме, за да предотврати неизправностите? Отговорност на оператора на машината е да работи и
поддържа машината така, че действителният й експлоатационен
живот да се доближи максимално до
работните часове, предвидени по
спецификация от производителя.
Промяната в състоянието на машината с течение на времето се
илюстрира от крива, описваща зависимостта между потенциално възникване на повреда и функционална
повреда – P-F (Potential Failure-Functional
Failure). В началото кривата е успоред-
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на на оста, тъй като машината работи в напълно изправно състояние.
С течение на времето кривата на
състоянието започва да спада плавно, като в крайна сметка достига
точката на функционална неизправност, където машината не може да
изпълнява функцията си по предназначение и нейният експлоатационен
живот е към своя край. Потенциалната повреда на машината настъпва
много по-рано и спадът от състояние
на изправност към функционална
невъзможност да оперира е много порязък. Времето между потенциална
повреда и функционална повреда се
нарича P-F интервал.
В такъв случай въпросът, който
стои пред оператора, вече е колко
своевременно може да бъде открита потенциалната повреда? Ако се
установи достатъчно рано, могат
да се предприемат действия за удължаване на P-F интервала, като с
това ще се удължи и оставащият
полезен живот на машината. Това е
принципът, който заляга в основата
на прогнозната поддръжка.

Технологии и
инструменти
Действителното регистриране
на вибрациите в машината и гене-
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риране на динамични сигнали, които
могат да бъдат анализирани, се извършва чрез сензори за вибрации.
Има два основни типа сензори за
вибрации. Кой от тях е добре да се
използва, зависи от типа компонент,
който се изследва, например дали се
следи състоянието на плъзгащ лагер
или търкалящ лагер.
Сензорите за близост с вихротокови преобразуватели измерват изместването на вибрациите пряко,
като използват радиочестотен сигнал, за да следят въртящия се механизъм. Не се осъществява контакт
между вала и върха на сондата, т.е.
те представляват безконтактен
сензор. Този тип сензори се прилагат
за мониторинг на плъзгащи лагери и
инсталирането им е сложно, тъй
като корпусът на лагера трябва да
се пробие до вала.
Плъзгащите лагери се използват
в ограничен, но важен диапазон от
ротационни машини, главно в големи турбинни системи и компресори.
Валът се върти вътре в самия корпус на лагера, който обикновено е кух
цилиндър и има свободно пространство между външния диаметър и
вътрешния диаметър на лагера. По
този начин много малко от вибрационната енергия на вала се предава
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към корпуса на лагера. Това е причината сензорът за вибрации на плъзгащия лагер да трябва да следи вала
директно, за да се извършва ефективен мониторинг.
Акселерометрите измерват ускорението на вибрационното движение, след което изходният сигнал на
сензора се интегрира математически (по електронен път) спрямо скоростта, за да се улесни диагностицирането на проблема в машината.
Измерванията при следене на вибрациите с акселерометрични сензори в повечето случаи се изпълняват
чрез вихротокови преобразуватели,
които измерват радиалното и аксиалното изместване на вала. Този тип
сензори се инсталират лесно, като
се изисква само здравото им закрепване към корпуса на въртящия компонент. Практика е и сензорът да
се монтира с помощта на крепежен
елемент, изискващ пробиване и нарязване на отвор в корпуса на лагера, но без отворът да преминава
през корпуса.
Акселерометрите се използват
широко в приложения за измерване на
вибрациите при търкалящи се лагери. Те се използват при голяма част
от въртящите се машини, повечето
от които се задвижват от елек-
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тродвигатели, включително центробежни помпи, вентилатори, компресори и др.
За разлика от плъзгащите лагери,
вътрешният пръстен на търкалящия
се лагер плътно приляга към вала.
Лагерът е плътно свързан с корпуса
си, така че вибрационната енергия
във вала може надеждно да се засече
от акселерометъра. Дефектите в
самия лагер (външен пръстен, вътрешен пръстен или търкалящи тела)
също се предават на акселерометъра и чрез анализа на вибрациите всяка от тези неизправности може да
бъде установена.
Предлаганите на пазара продукти
интегрират в себе си сензорите за
вибрации, като допълват функциите
им в самостоятелно комплексно устройство за мониторинг и анализ
на вибрации. Такива разширени
възможности включват освен следене на текущия вибрационен сигнал,
съхранение и сравнителен анализ на
данните спрямо исторически данни
и прогнозиране на бъдещи откази,
FFT спектрален анализ на вибрациите, измерване на обороти, визуализация на траекторията на въртене
на всеки въртящ се компонент от
изследваната машина и т.н. За определени приложения може да включват модули за измерване на вибрации в лагерите на въртящи механизми паралелно в две точки чрез два
датчика. Възможностите за съхранение на сървър позволяват анализ
на състоянието въз основа на натрупана база данни, което дава обстойна картина за изменението в
състоянието на съоръжението във
времето.

Каква информация носи
мониторингът на
вибрациите
За да се използват вибрациите
като инструмент обаче, те трябва
да се опишат в универсален, математически смисъл.
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Амплитудата на вибрациите може
да бъде изразена като ускорение, скорост или изместване. Обикновено
ускорението се изразява в следните
мерни единици g pk (пиково) или g
ср.кв. (средно квадратичнo). Скоростта се изразява в инчове/секунда (и/с)
пикова стойност или и/с ср.кв.
Също така скоростта може да
бъде изразена като милиметри/секунда (мм/с пк.) или мм/с ср.кв. Преместването винаги се изразява в
единици от пикова точка до пикова
точка.
Честотата на вибрационната
вълна се изразява в херци (Hz). При
работа на въртящи механизми обаче честотата се изразява като обороти в минута (об/мин) 1 Hz =
60 об/мин.
За да се диагностицират някои
неизправности на машината, трябва да се изследват две различни форми на вълната. Това позволява да се
отчете изместването във времето.
Това изместване във времето се
нарича фазова разлика и се изразява
в градуси. Амплитудата, честотата
и фазата са три изключително важни характеристики, които се използват в диагностицирането на неизправности на машините.

Методи за анализ на
вибрациите
При оценката на състоянието
първата стъпка е нивото на вибрациите да се сравни с исторически
данни от предишни събития, като
могат да бъдат зададени норми за
всеки компонент. Тъй като оценката на вибрационния сигнал е сложен
процес, за който се изискват опитни специалисти, сигналът се опростява до информация, която може
лесно да се анализира. Най-често използваните методи изследват честотния спектър на сигнала. Характерни честоти отговарят на определени механични компоненти или
определени проблеми, като дисбаланс например. Изследването на синхроничността на честотите може
да идентифицира вида на проблема,
къде се намира той и какво го е
причинило. Анализът на честотата
или спектралният анализ разчита
само един аспект от информацията,
която дава вибрационният сигнал.
Той намира много удачно приложение
именно при машини с въртящи компоненти. Повредите на такива компоненти типично се изразяват в
много характерни честоти, зависещи от конструкцията и параметрите им.
Съвременните устройства за ана-

лиз на вибрациите функционират на
база на бързата трансформация на
Фурие, известна като (Fast Fourier
Transform) FFT. Тя е специфичен случай на дискретна Фурие трансформация. Това става като вибрационният сигнал се преобразува от
състояние на зависима от времето
величина в зависима от честотата.
FFT е алгоритъм, който позволява
разбиването на динамичния сигнал
от вибрациите, чиято честотна
вълна има сложна форма, в спектралните компоненти на честотата на
сигнала. Детайлите са сложни, но цялостната концепция е проста – сигналът се дигитализира, данните се
въвеждат в анализатор и в резултат се генерира графиката на FFT
спектъра.
Внимателното изследване на
спектралните компоненти на графиката на FFT дава информация за
това какви проблеми може да има в
машината, например неизправности като дисбаланс на ротора, отклонение от осите на лагерите –
всички тези проблеми се описват с
уникални спектрални характеристики. Често първата стъпка в диагностицирането на проблем в машината е анализът на динамичния вибрационен сигнал от графиката на FFT.
Оборотите на машината (скоростта на въртене на вала) трябва да
бъдат известни, в противен случай
ще бъде трудно, ако не и невъзможно, да се проведе диагностика. Ето
защо мерната единица по оста,
изобразяваща честотата в графиката на FFT, често е изразена в об/
мин. Скоростта на движение представлява оборотите, при които
работи двигателят, задвижващ машината.
Графичното изобразяване на FFT
по този начин улеснява диагностиката на машината, тъй като много
неизправности се проявяват в точни честоти, наречени синхронни честоти на грешки. Високото ниво на
вибрации, което кореспондира със
скоростта на въртене, е най-често
причинено от остатъчен дисбаланс,
който би се коригирал чрез просто
балансиране на машината. Друг типичен пример е увеличаващи се вибрационни сигнали на точно определени честоти, поради забавено
въртене на лагер. Неизправностите
на лагерите се проявяват при несинхронни честоти. Без да се знае какви са оборотите на вала обаче, би
било трудно да се свържат спектралните честоти във FFT диаграмата с всяка една честота на грешка,
синхронна или несинхронна.
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машини

Машини за
прецизно огъване
на метал
Една от фундаменталните технологии, която тласкат прецизното огъване към съвременните високи стандарти, е цифровото програмно управление
Разновидност на въздушното огъване е прецизното въздушно огъване, при което ножът се
позиционира с точност в диапазона ±0,01 мм или по-малко спрямо матрицата
Съвременните металообработващи цехове инвестират във високоефективни абкант преси (предимно хидравлични) с ЦПУ и прецизно шлифовани инструменти, способни на изключителна точност

В

съвременната индустрия понятието „прецизност“ има коренно
различен смисъл от това, което е
означавало през 70-те или 80-те години на миналия век например. Днес
прецизното огъване на метал все
повече граничи със съвършенството, технологично опосредствано
от последното поколение машини за
целта, които се предлагат на пазара. А с всяка година арсеналът им
от възможности по отношение на
свързаността, дигитализацията,
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комуникационните възможности и
чисто техническите аспекти на
металообработката неимоверно
нараства. Сред водещите фактори,
стимулиращи развитието на технологиите в сферата на огъването, са
непрекъснатият пазарен натиск за
намаляване на разходите за единица продукция, напредъкът при средствата за автоматизация и индустриалната роботика.
Няколко десетилетия назад единственият метод за постигане на
желаната прецизност е щамповането. Добрите резултати обаче са на
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цената на високи разходи за инструментална екипировка. Днес металообработващите цехове инвестират във високоефективни абкант
преси (предимно хидравлични) с цифрово програмно управление и прецизно шлифовани инструменти, способни на изключително точно огъване.
Като водещи методи се налагат т.
нар. огъване до дъно (англ. bottoming),
V- и U-образното огъъване, престилковото, стъпаловидното и частичното/въздушно огъване (air bending)
и др., като всеки от тях се отличава с различни предимства и недо-
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статъци по отношение на точността.

Преглед на
технологичните
възможности
Макар абкант пресите в наши дни
значително да превъзхождат предшествениците си по редица показатели вследствие на бурната техническа еволюция в сегмента през годините, базовите методи за огъване на метал не са се променили.
При огъването до дъното на призмата формоването на металния
лист се постига чрез пълен контакт
между материала, матрицата (призмата) и падащия нож. Ако той е под
ъгъл от 90 градуса, с такъв ъгъл ще
бъде и сгъвката. При освобождаване на заготовката от пресата обаче този ъгъл леко ще се разтвори,
компрометирайки прецизността на
детайла. Причина за това явление е
„паметта“ на метала, който е бил
в плоско, изправено състояние при
180 градуса и проявява тенденция да
възвърне тази си форма – т. нар.
пружинен ефект. Възвратът ще варира в зависимост от якостта на
опън на материала, точката на провлачване и твърдостта. Популярна
и проста техника за компенсиране
на това обратно пружиниране или
разгъване е детайлът да се огъне
повторно до необходимия ъгъл с коригиращи инструменти. Проблем
обаче е непредсказуемата природа
на разгъването, която зависи от
множество променливи, включително от липсата на идеална хомогенност в материала. Ето защо същинското огъване до дъно не е препоръчителен и надежден метод при високи изисквания към точността на
изделията.
Щамповането (огъване до дъно с
проникване) е сред естествените
методи за преодоляване на пружинния ефект на листовия метал и изработка на прецизни изделия, тъй
като при него материалът първо се
формова в желания ъгъл, а след това
върхът на падащия нож с голяма сила
се притиска към заготовката. Процесът позволява прецизна повторяемост на сгъвката при голям брой
детайли. Върхът на ножа реално прониква в материала и го принуждава
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да претърпи пластична деформация
при огромен натиск. След края на
формовъчния етап металът се
втвърдява и запазва желания ъгъл,
минимизирайки ефекта на разгъване.
Недостатъци са необходимостта
от голям тонаж на оборудването (до
10 пъти по-висок от този при
въздушното огъване например) и агресивният към инструменталната
екипировка процес, който драстично
повишава разходите за единица продукция.
Въздушното огъване получава наименованието си от факта, че трите основни компонента – материалът, призмата и ножът – никога не
са едновременно в контакт. Така
формоването се случва „във въздуха“.
Металът традиционно се докосва до
инструментите едва в три точки.
Универсалните преси за въздушно
огъване се използват предимно за
метални листове с по-голяма дебелина, при които вариации в ъгъла от
порядъка на 1 – 2 градуса са задоволителни.
Разновидност на метода е прецизното въздушно огъване, при което
ножът се позиционира с точност в
диапазона ±0,01 мм или по-малко
спрямо матрицата. Единственият
начин да се постигне такава точност е с прецизно шлифована инструментална екипировка и ЦПУ преса
с висока повторяемост на буталния
ход на ножа. Благодарение на точните инструменти една CNC абкант
преса може да произвежда сгъвки с
допуски от порядъка на ±0,5 градуса
само с настройка на количеството
хидравлично масло, което навлиза в
цилиндрите, посредством пропорционален или сервоуправляем вентил.
Всяка система за пълнене на цилиндрите за движение по осите Y1 и Y2
е добре да разполага с отделни функции за управление на масления поток.
Макар и огъването до дъно с проникване и прецизното въздушно огъване да се радват на широка популярност в съвременната практика за
изработката на точни метални изделия, вторият метод се доказва
като по-ефективен в редица сценарии поради значително по-малкия
необходим тонаж на оборудването
и по-ниските разходи за инструмен-
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машини

ти, които водят до множество
дългосрочни ползи.

Прецизност при
механичните преси
С напредъка на технологиите при
абкант пресите през последните няколко десетилетия значително се
подобряват възможностите и за
прецизно огъване на метал. През 70те години на миналия век основно
средство за изпълнение на по-точни операции по огъване върху листов
метал са механичните преси, при
които са възможни сгъвки с допуски
от порядъка на ±1 градус. По свое-
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то устройство тези машини са
прости и издръжливи и напълно удовлетворяват потребностите на тогавашната индустрия.
Стремежът към по-прецизни детайли постепенно налага навлизането на хидравличните машини в сегмента. При тях обаче повторяемостта на буталния ход не успява да
надхвърли ±0,01 мм, необходими за
прецизно сгъване. Една 90-тонна механична преса за огъване до дъно с
проникване реално оказва натиск от
90 тона в близост до края на хода на
ножа, но при достигането на крайната точка върхът му навлиза в мета-

ла с няколко хилядни от милиметъра,
увеличавайки капацитета с до 50%
или до около 135 тона. Ето защо
производителите на такова оборудване са изправени пред предизвикателството да вграждат усилени конструкции и лагери, които да издържат на това допълнително натоварване. Прецизността на сгъвката
се получава вследствие достигането
на краен ход на падащия нож и пълен
контакт между основните механични компоненти в процеса на огъване.
Механичните преси задължително
изискват оператор с голям опит,
тъй като при липсата на хидравлика
и ЦПУ единственият фактор, дефиниращ точността, е човешкият.
Едно неправилно или прекалено бързо
движение на лоста би довело до риск
както за оператора, така и за машината, а логично – и за целостта и
точността на детайла. Допълнителна особеност на тези преси са погрубо изработените инструменти,
при които височината от върха до
рамото в единия край на инструмента може да е с няколко хилядни от
милиметъра по-голяма от тази в
другия край. За да компенсират това,
операторите трябва ръчно да регулират нивото на цилиндъра достатъчно точно, за да постигнат
прецизна сгъвка и често дори да подрязват секции от матрицата.

Хидравлични решения
Хидромеханичните абкант преси
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машини

налагат нови стандарти по отношение на точността. Въведени в практиката през края на 70-те и началото на 80-те години на XX в., те са
първите системи с подобен тип задвижване, които постигат повторяемост при позициониране на ножа от
порядъка на ±0,025 мм. Еволюцията
в конструкциите постепенно замества лостовата система с хидравлични цилиндри. Така се елиминира
критичната необходимост от опитен оператор и се постига по-висока последователност при допуските
и качеството на огънатите метални детайли.
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Хидравличните преси постепенно се доказват като отлично решение за щамповане с предимството
на допълнителния тонаж в края на
хода на ножа (с до 50%). Повторяемостта на буталния ход обаче все
още не е достатъчна за прецизно
огъване.
Друг модел, разрaботен в миналото, е базиран на подвижно/люлеещо
се рамо с възвратно-постъпателно
движение, при което в единия край е
разположен хидравличният цилиндър,
а в другия – избутващото ножа бутало. Тази конструкция позволява
позициониране на цилиндъра до три

пъти по-далеч от точката на огъване, тъй като буталото постига
ефект на умножаване на силата. Така
за постигането на натиск на огъване от 90 тона са необходими едва
30 реални тона сила. Ако цилиндърът
е способен да спре с точност от
0,075 мм), то буталото може да
спре на 0,025 мм.
Въпросният дизайн се счита за
първият сериозен пробив в сегмента по отношение на прецизността
на хидравличните абкант преси. Хидравличните двигатели осигуряват
по-големи възможности за управление на хода на избутвача, а механич-
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машини
резултат на технологичното им развитие обаче една
хидравлична система с усъвършенствани функции за
управление и подобрена безопасност може най-накрая да
навлезе в модерните параметри на повторяемост при
хода на ножа, използвани и днес при прецизното въздушно огъване.

Съвременни възможности

ните свръзки осигуряват здравина, издръжливост и
точност. Логично следват редица други разработки на
базата на тази конструкция, която и днес запазва широка популярност поради относителната си простота и
ниска себестойност.
Сервоуправляемите клапани са следващият технологичен скок при хидравличното оборудване, който успява
да преодолее прага от ±0,025 мм в повторяемостта.
Първите модели, разбира се, са скъпи и силно чувствителни към попадане на прах и масло в устройството. В
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Най-фундаменталната технология, която тласка прецизното огъване към съвременните високи стандарти,
е цифровото програмно управление. С помощта на усъвършенстваните контролни възможности на CNC абкантите производителите успяват да пренесат интелигентната функционалност, интегрирана в сервоклапаните на цилиндъра, към блока за управление. Сервоуправляемите вентили пък биват заменени от пропорционални устройства. Така днес пресите за огъване на
метал с ЦПУ от най-висок клас могат да осъществяват прецизно наблюдение и на най-дребните детайли
на работния процес, измервайки с точност до микрона.
Модерните абканти са оборудвани с технологии за
автоматизиран мониторинг и интелигентни инструменти за компенсация на пружинния ефект, отклоненията от допуските и вариациите при материалите. С
помощта на различни сензори и изчислителни алгоритми от ново поколение е възможно генерирането на
детайлни бази данни за процесите на огъване, извършвани на дадена машина, които опосредстват функции за
прогнозен мониторинг и превантивна поддръжка. Производителите на модерно оборудване в сегмента предлагат и широка гама спомагателни устройства за
формоване, измерване и настройка на заготовката, инструменталната екипировка и работните параметри
– както преди, така и по време на цикъла на огъване.
Такива са например вградените сензори за налягане или
външните лазерни измервателни прибори.
В сегмента на прецизно огъване днес се нареждат
различни сервоуправляеми системи, електрохидравлични преси и други типове оборудване, базирани на хибридни технологии. По-скъпата за поддръжка и експлоатация
хидравлика в доста приложения може да бъде заменена
от електрически преси със сервоуправление, които осигуряват по-висока разходна ефективност без никакъв
компромис с качеството и прецизността.
Независимо колко прецизна е една машина за огъване
обаче, сама по себе си тя не би могла да постигне нищо.
Тук е важно да подчертаем ключовата роля на инструменталната екипировка в процеса по изработката на
прецизни сгъвки. Фино шлифованите инструменти днес
работят с толеранси от порядъка на ±0,02 мм, които се
превръщат в стандарт за всяка следваща преса за точно въздушно огъване. Високата точност тук далеч не е
функция само на прецизната изработка на инструментите. Хидравличните системи за захващане на инструментите с функции за подобрена точност при позиционирането позволяват лесна и бърза настройка на оборудването и правят възможно лесното и интуитивно
управление на машината дори от по-нискоквалифициран
персонал.
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ОВК

Адсорбционни
изсушители
за околен въздух
При подходящо оборудване изсушителите консумират само около 25% от енергията, която
се изразходва при отопление и вентилация
При адсорбцията атомите или молекулите се прикрепват към повърхността на твърдо
вещество под действието на сили на ван дер Ваалс
Въздухът в изсушителя се насочва през ротора, който има структура на пчелна пита и е
импрегниран с влагозадържащия агент

Ч

истият и сух въздух е от съществено значение не само за поддържането на здравословни и безопасни работни условия в промишлените помещения, но и за ефективността на работния процес, тъй като
директно внесеният необработен
въздух може да навреди на чувствителното оборудване. Въздухът от
околната среда има висока влажност, съдържа прах, въглеводороди и
други замърсители, а когато не се
третира, се образува корозия, появяват се бактерии, заражда се мухъл и
се създават предпоставки за замръзване на линиите. Замърсяването
може да причини сериозни повреди на
оборудването по цялата верига на
производство и да доведе до нужда
от извънредни дейности по поддръжка, престой и похабяване на продукция.

Вредно въздействие на
повишената влага в
помещенията
Влагата прониква в помещението
от външната среда – от отворени
или затворени врати, прозорци, през
стени, пода и покрива. Материалите в едно помещение, опаковки и
изпарения, отделени от технологични процеси, допринасят – всички
могат да бъдат източници на влага
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в едно промишлено помещение. Колкото по-голяма е разликата във влажността на въздуха в помещението и
предметите в контакт с въздуха в
помещението, толкова по-интензивен е процесът на освобождаване на
влага от помещението и предметите във въздуха и обратно, от въздуха към предметите.
Как можем да поддържаме влажността в помещението в желаните
граници? Решение на проблема дават
изсушителите за околен въздух. Приложението им в различни индустриални помещения, в които се складират специфични продукти, като лекарства, храни, бонбони и др., е задължително за поддържането на необходимите условия на съхранение.
Скоростта на корозия на металите е незначителна при относителна влажност на въздуха около 50%,
при влажност на въздуха около 40%
скоростта на корозия може да бъде
пренебрегната. При относителна
влажност над 60% обаче скоростта
на корозия се увеличава драстично.
Щетите, причинени от влага,
може да засегнат и много други материали, като прахообразни продукти, опаковъчни материали, дърво,
електрическо оборудване и електронни устройства. Има два подхода
за постигане на необходимата ниска влажност в помещение – чрез
отопляване, последвано от обмен на

въздуха, и използване на изсушители
за въздух.
При подходящо оборудване изсушителите консумират само около
25% от енергията, която се изразходва при отопление и вентилация.

Технологични процеси за
отстраняване на влага
Освен частици във въздуха може
да има и голямо количество различни видове и концентрации замърсяващи газове. За отстраняването им
от въздуха широко се използват
технологични процеси, събирателно
наричани сорбция, т.е. адсорбция или
абсорбция. Конкретно адсорбцията
касае извличането на газообразни
вещества от въздуха върху повърхността на твърдо вещество (адсорбент). Важно е да се разграничава от
абсорбцията, при която замърсителите, проникващи във веществото
в твърда фаза, са течности и се
разтварят в него. При адсорбцията
атомите или молекулите се прикрепват към повърхността на твърдо
вещество под действието на сили
на ван дер Ваалс. Скоростта на процеса зависи от температурата, концентрацията, степента на дифузия
от газа към повърхността на адсорбента и т.н.
Често срещан адсорбент с техническо приложение е активният
въглен. Той се характеризира със спо-
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собност да адсорбира различни газове, като алифатни или циклични
въглеводороди и алкохоли. Благодарение на това свойство той често се
използва за задържане на миризми в
промишлени климатични и сградни
ОВК системи. Друг широко употребяван адсорбент е силициевият диоксид, по-известен като силикагел.
Предимства на силициевият диоксид
са, че той е много високоефективен
влагоуловител – адсорбцията на вода
достига 35%, т.е. има по-голямо усвояване от адсорбенти на глинена
основа. Той не е токсичен, канцерогенен и химично реактивен. Недостатък на активния въглен е, че поради високия афинитет към водната
пара в случай на чиста физио-сорбция тя може да измести (десорбира)
много други вещества и да намали
адсорбционната ефективност на
активния въглен.

Функция и принцип на
действие на
адсорбционния изсушител
Основната конструкция на адсорбционния изсушител и неговият корпус трябва да са изработени от
неръждаема стомана с висока степен
на устойчивост на корозия. Главен
елемент от влагоуловителния механизъм е ротор с адсорбент. Роторът
има формата на барабан, състои от
фибростъкло с гофрирана структура,
която съдържа хигроскопичен материал (изсушаващ адсорбент като силикагел или литиев хлорид). В конструкцията на изсушителя влизат още
вентилатори, филтри, електрически
регенериращ нагревател и блок за
управление. Регенериращият нагревател може да работи с газ или пара.
Възможна е опция за сензор за влага.
Също така се предлагат варианти с
нагревател за сухия въздух.
През ротора на адсорбционни изсушители за околен въздух и през
адсорбиращия агент преминават два
въздушни потока. По-големият въздушен поток, който настъпва от
външната среда, подлежи на изсушаване. По-малкият въздушен поток служи за регенериране на ротора, като
той отвежда влагата навън. В изсушителя работят два вентилатора,
които създават въздушни потоци с
противоположна посока. Потоците
преминават през ротора. Роторът се
върти бавно и през него преминава
големият обем работен въздух.
По-конкретно процесът протича
по следния начин. Въздухът се насочва през ротора, който има структу-
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ра на пчелна пита и е импрегниран с
влагозадържащия агент. Влагата от
въздуха се адсорбира от него.
Въздухът излиза от ротора много посух, отколкото при постъпването.
Задвижващият двигател върти ротора със скорост 6 – 10 оборота в
час. В отделен сектор от структурата на ротора нахлува горещ (регенериращ) въздух, за да отведе натрупаната влага извън съоръжението.
Постъпващият влажен въздушен поток и обработеният изсушен въздух
са отделени и са насочени така, че
между тях да няма смесване, за да се
постигне оптимална ефективност.
Адсорбентът има свойството да
извлича влагата директно от въздуха. При напускане на ротора,
въздухът навлиза в помещението
вече изсушен. Процесът на адсорбция
е ефективен при температура на
въздуха от -30°С до +40°С.
Функцията на потока регенериращ
въздух е да извлича влагата от ротора, като една част постъпва в подготвителния сектор на ротора, охлажда го, при което температурата
на регенериращия поток се увеличава. Другата част от регенериращия
въздух се смесва с потока от подготвителния сектор. Нагревателят го
загрява допълнително до температура от приблизително +120°С. Регенериращият въздух адсорбира влагата
от ротора, тъй като се движи през
ротора в посока, обратна на посоката на сухия въздух. Регенериращият
въздух напуска изсушителя като
топъл влажен въздух и се отвежда
извън зоната на изсушаване.
На пазара могат да се намерят
модели с различни допълнителни функционалности, като например изсу-
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шители с високоефективни ротори
за максимална производителност.
При някои модели от високия клас
активният адсорбент достига 80%
от общото тегло на субстрата.
Повърхността е обработена допълнително, за да се осигури гладка
повърхност, като по този начин се
увеличи експлоатационният живот
ротора и на уплътнението. За улеснение при почистване е добре да се
избере вариант, при който роторът
се отстранява лесно. Моделите с
радиални вентилатори предлагат
допълнителна ефективност на разхода на енергия. Предлагат се и модели с вграден хигростат.

Приложения на
адсорбционния изсушител
Индустриалните изсушители намират широко приложение в морската индустрия, изграждането и поддръжката на кораби, в морски съдове,
при сезонна консервация, в товарните отделения на кораби. Освен това
те са задължителна част от оборудването в технологичните процеси
при винопроизводство, млекопреработка, консервна промишленост, за
подсигуряване на сухи складови помещения, както и в складове за съхранение на зърно, семена, захар, брашно и
други хигроскопични суровини и материали. Използват се във фармацевтичната, химическата, хранителната, електронната промишленост,
дървообработването и автомобилната индустрия. Намират приложение
при съхранение на военни боеприпаси,
защита от корозия в самолети, танкове и друга военна продукция, при
сушене на продукти в хранителновкусовата промишленост.
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осветление

Осветление
за конвейери
и поточни линии
Компактният дизайн на LED осветителите дава възможност за множество опции за монтаж
по продължение на поточните линии – захващане чрез щипки, магнитни или ъглови скоби
LED осветителите генерират и много по-малки количества топлина в сравнение с традиционните светлоизточници, което може да е решаващ фактор, в случай че осветяваният
конвейер транспортира лесно топящи се или запалими продукти
Конвейерите с подсветка са подходящи за операции по контрол на качеството, етикетиране, асемблиране и много други

О

светителните системи за конвейери и поточни линии често функционират в едни от най-тежките
работни условия. Индустриалният
характер на средата определя необходимостта те да издържат на
тежки условия, свързани с вибрации,
високи температури, запрашаване,
висока влажност и др. Потенциалната нужда от постоянна поддръжка
на осветителите може да доведе до
скъпоструващи производствени
прекъсвания и поради това е един от
основните фактори при проектирането на осветителни решения за
конвейери и поточни линии.

Предимствата на LED
осветлението за поточни
линии
Колкото повече LED осветители
се инсталират по продължение на
поточните линии в едно предприятие, толкова по-големи ще са ползите за компанията. В условията на
съвременната високопроизводителна среда фабриките рядко прекъсват
работа. Въпреки че непрекъснатият
работен режим повишава капацитета и производителността, той е
предпоставка и за по-високи енергийни разходи, част от които са свързани с постоянно включеното осветление за конвейери. Според редица
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проучвания светодиодите използват
от 50 до 90% по-малко енергия в
сравнение с традиционните светлоизточници за генерирането на същото количество светлина. Още едно
предимство е фактът, че при LED
технологията не са необходими баласти, които обикновено изискват
допълнителни 15 до 20% електроенергия.
LED осветителите се характеризират с 50 000 часа живот. В зависимост от приложението обаче някои светодиоди може да издържат
30 000 часа, а други – 100 000 часа.
Дългият експлоатационен живот
означава по-ниски разходи за поддръжка и подмяна на осветителите
по продължение на поточните линии
в сравнение с конвенционалните
светлоизточници.
Допълнително предимство е доброто ниво на екологосъобразност на
светодиодите. Те не съдържат живак или хлорофлуоровъглеводороди,
издържат по-дълго, генерират помалко отпадъци и често са изработени от напълно рециклируеми материали.
В полза на LED осветителите при
проектиране на решение за осветление на поточни линии и конвейери е
и фактът, че светодиодите достигат максималното си светоизлъчване много бързо. Обикновено достигането на пълна яркост отнема по-

малко от секунда. Това означава, че
осветлението по-продължение на
поточните линии спокойно може да
бъде изключено, когато те не се използват, и че при повторното им
пускане нужното ниво на осветеност ще бъде осигурено почти непосредствено.
LED осветителите генерират и
много по-малки количества топлина
в сравнение с традиционните светлоизточници, което може да е решаващ фактор, в случай че осветяваният конвейер транспортира лесно
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топящи се или запалими продукти. Това означава също,
че изискванията за вентилация в участъците около поточните линии може да са по-ниски, откъдето следва, че
и оперативните разходи за ОВК инсталацията могат да
бъдат редуцирани.
За разлика от флуоресцентните светлоизточници,
светодиодните осветители са издържливи и на ниски
температури, което ги прави подходящи и за поточни
линии в предприятия за замразени продукти. Всъщност
ниските температури могат дори да спомогнат за удължаване на експлоатационния срок на LED осветителите, тъй като топлината е основният фактор, допринасящ за съкращаване на сервизния им живот.
Повечето светодиоди могат да бъдат димирани много лесно, което може да е полезно за целите на визуалната инспекция, когато продуктите трябва да бъдат
огледани на светлина с различни характеристики. Светодиодното осветление е подходящо за поточни линии
и конвейери и заради своята устойчивост на повреда
вследствие на удар.
Компактният дизайн на LED осветителите дава
възможност и за множество опции за монтаж по
продължение на поточните линии – захващане чрез щипки, магнитни или ъглови скоби и др. Те могат лесно да
бъдат позиционирани в каскадна конфигурация, за да осветят производствената линия в изискваната степен.
Много важно предимство на линейните светодиодни
осветители за конвейери е добрата им насоченост.
Докато при флуоресцентните лампи светлината се
разсейва на 360 градуса, на пазара се предлагат линейни
LED осветители с различен ъгъл на светлинния поток,
които осигуряват светлина точно на мястото, където
е необходима.
Обикновено поточните линии изискват осветеност
от 40 lux. В миналото това се постигаше с разполагането на осветителите на малко разстояние един от
друг по продължение на конвейерната система. Благодарение на съвременните оптики и ефективността на
светодиодните осветители в някои случаи разстоянието между тях може да бъде увеличено двойно. Така броят на необходимите осветители може да намалее наполовина, което, разбира се, е свързано със значителни
спестявания.

Плоският дизайн на панелите гарантира пряко и равномерно осветяване на избрания участък от поточната
линия, което не би било възможно с конвенционална крушка. На пазара днес се предлага богата гама от LED панели за конвейери, включваща модели с различен цвят и
размери.
Поточните линии с подсветка са изключително полезни за системите за визуална инспекция, управлявани
както ръчно, така и машинно, защото позволяват на
работника или робота да разграничи по-ясно продукта
върху конвейерната лента. Конвейерите с подсветка са
подходящи за операции по контрол на качеството, етикетиране, асемблиране и много други. По-високият контраст повишава точността на инспекцията, съкращава времето за обработка на информацията и повишава
производителността.
В зависимост от приложението може да се определи
конкретна зона, в която поточната линия спира и продуктът се осветява. Друга възможност е конвейерът да
е осветен по цялата си дължина, движейки се с висока
скорост, а продукцията да се следи непрекъснато с камера. Изборът на най-добър вариант зависи изцяло от потребностите на производителя.
Нарастващото приложение на роботи в производствените предприятия обуславя необходимостта при
конструирането на поточни линии да се отчете и машинното зрение. В приложенията, където се използва
конвейер с подсветка и компютърна система, е нужен
ясен, рязък контраст, осигуряващ възможност за по-лесно разчитане на изображенията и обработка на информацията.

Конвейери с подсветка
Повишаването на оперативната ефективност в
съвременните производствени дейности е сред основните приоритети на компаниите в глобален мащаб.
Благодарение на напредъка в областта на технологиите
за автоматизация фабриките днес работят по-интелигентно и по-бързо от всякога. Един от начините за подобряване на ефективността на операторите, както на
роботизирани такива, така и на служителите, е чрез
подсветка на поточните линии.
Както подсказва терминът подсветка, осветителят
се монтира под полупрозрачна конвейерна лента, създавайки контраст между лентата и транспортирания
продукт. По този начин по-лесно може да се види какъв
точно е обектът върху поточната линия, което е от
съществено значение за операциите по визуална инспекция и контрол на качеството.
Днес за целта най-често се използва LED панел, тъй
като светодиодните осветители доказано излъчват
светлина с постоянно ниво на яркост. В допълнение те
осигуряват и възможност за енергийни спестявания.
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механични системи

Преси за монтаж
на крепежни
елементи
При автоматичен режим на монтаж на крепежни елементи ефективността се повишава
с 59%
Силата на натиск на пресата се подава от пневматична или хидравлична система и се
упражнява чрез електромеханичен линеен изпълнителен механизъм
При машините с автоматично подаване едно ефективно технологично решение е вибрационна секция за захранване на крепежни елементи

П

ървата машина за автоматично инсталиране на крепежни елементи е проектирана и конструирана
през 60-те години на миналия век,
тъй като все повече и повече потребители, използващи самозаклинващ
крепеж, осъзнават, че с помощта на
оборудване за автоматично подаване може да бъде постигната значителна допълнителна рентабилност.
Оттогава технологията на пресите
за монтаж на крепежи е преминала
през дълъг път на развитие и предлаганите продукти и техните
възможности са разширени. Днес
машините за монтаж на крепежни
елементи и системите за матричен
монтаж са се превърнали в безопасно, надеждно, точно и бързо решение
за инсталиране на всякакъв тип елементи за съединяване и осигуряване
на конструкции.
Разработват се иновативни технологични решения за монтаж на
крепежи, които се стремят да редуцират времето за работа и да оптимизират ресурсите. Предлагат се
машини, които позволяват поставя-
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нето на до четири различни по размер крепежни елемента при едновременно манипулиране на частите.
Такива технологии дават значителен тласък на производството чрез
оптимизиране на труда, подобряване на качеството и повишаване на
ефективността.

Подобрена
производителност
Оценката на производителността, основаваща се на действителните стойности, получени по време на
тестове с машини за монтаж на
крепежни елементи в автоматичен
режим, показва впечатляващи резултати. При провеждането на тестовете производители на преси за крепежни елементи съпоставят изпълнението на дейността с машина,
работеща в автоматичен режим, с
изпълнение в ръчен режим при еднакъв обем работа. Резултатите
сочат, че при автоматичен режим
ефективността се повишава с 59%
спрямо ръчното инсталиране. За целите на изпитването с машината се
поставят 100 000 крепежни елемента, което спестява 58 часа работа

и разходи в размер на 1989 евро.
Машината първо е настроена за
работа в ръчен режим, а след това
се превключва към автоматичен.
Времето за настройка на ръчен режим отнема около 60 секунди, а на
автоматичен – около 180 секунди.
Съвременните модели разполагат с
интуитивен интерфейс, а програмирането от оператора се извършва
лесно и бързо. Задаването и верификацията на програмата отнема не
повече от 10 секунди. Ръчното поставяне на 100 броя нитове M6 в
предварително разпробит детайл
отнема 564 секунди, а автоматичният монтаж – 354 секунди. Крайните резултати сочат, че с автоматичното поставяне времето за работа се съкращава с 59%, което в
спестени разходи за труд се равнява на 2 евро на всеки 100 нита. Като
общ разход за труд при изчисленията се приема 34,10 евро на час.
Автоматизирането на процеса на
монтаж предлага съпътстващи функции и предимства за контрол на
качеството, производителността и
процеса на инсталиране. Оборудването засича дали крепежният елемент
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е наличен в точката на работа и
проверява дали е в правилната позиция за монтаж, съблюдава дължината на крепежния елемент, за да се
гарантира, че е монтиран елемент
с правилните размери. Всички тези
функции на оборудването осигуряват
надежден и рентабилен процес на
автоматичен монтаж.

Технически особености и
безопасност
На пазара са налични машини за
монтаж на крепежи, покриващи различни изисквания на клиентите –
ръчни модели, полуавтоматични
такива, модели с опция за подаване и
дори високотехнологични машини с
четирипътно подаване и възможност за свързване на колаборативен
робот. Предлаганите индустриални
машини се характеризират със солидна и здрава конструкция, благодарение на която рискът от деформации при монтажа на елементите се
елиминира. Силата на натиск на пресата се подава от пневматична или
хидравлична система и се упражнява
чрез електромеханичен линеен изпълнителен механизъм. Той е монтиран към рамата на конструкцията и
е обезопасен срещу пряк достъп.
Изпълнителният механизъм е снабден с енкодер, който разчита местоположението му и предава тази информация обратно към програмируем логически контролер.
Когато е налична пневматична
или хидравлична тяга и рискове,
свързани с работата с пресоващо
оборудване, много важна част от
оборудването се явяват системата
и средствата за обезопасяване. В
долната част на пресовъчния цилиндър е инсталиран обезопасяващ
корпус, състоящ се от фиксирана секция и разгъваща се пружинна секция,
наречена адаптер. Адаптерът държи
инструментите за монтаж. Когато
цилиндърът се удължава и адаптерът или инструментът контактува с детайла, обезопасяващият
корпус се свива съобразно движението.
Съгласно приложимите стандарти машината задължително трябва
да разполага и с авариен бутон за
изключване, който да задейства независима верига за аварийно
прекъсване, която бързо забавя и спира всяко движение на изпълнителния
механизъм (цилиндъра). Също така със
задействането му се прекъсва и подаването на флуид към пневматичната/хидравличната система. По
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този начин налягането спада бързо
и движението се преустановява.
Някои модели са снабдени с режим,
който следи за близост на външен
обект и спира подаването на пневматично/хидравлично налягане към
цилиндъра, когато операторът навлезе в обсега й. Управлението на
машината е разположено или върху
предната част на корпуса на машината, или е предвидено разположение, което да осигурява ергономично и лесно опериране, несъздаващо
допълнителни рискове за работещите.
Друга важна характеристика на
оборудването за инсталиране на
крепежи, на която трябва да се
обърне внимание при избора на машина, са подобренията с оглед на
повишаване на ефективността. В
някои от високопродуктивните модели са интегрирани до четири инструментални станции за автоматично прибиране, индексиране и позициониране на различни размери
инструменти в държача. По този
начин до четири различни размера и
типа крепежни елементи могат автоматично да се инсталират без
прекъсване на работния процес, като
се постига скорост на монтаж на
един елемент на всеки 2,5 секунди
при смяна на инструмента за три
секунди.
Автоматичен механизъм за контрол на подаването на елемента задържа и задейства работния инструмент. В пневматичните системи
той контролира подаването на
въздух. Част от него обикновено е
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сензорът, засичащ наличието на елемент за запресоване в инструмента,
както и клапан за регулиране на потока.
Въздушен цилиндър задейства манипулатора на инструмента. Елементите се насочват в него от вибрационната секция за подаване, разделят се и се подават последователно
към зоната на перфорация/запресоване. Поддържащият блок на манипулатора трябва да е изравнен в една
ос със захранващата секция. Правилното подравняване е важно за функциите на подаване и монтаж на манипулатора.

Предимства на
автоматичните преси за
монтаж
При машините с автоматично
подаване едно ефективно технологично решение е вибрационна секция
за захранване на крепежни елементи.
Към нея могат да са прикрепени различни видове инструменти, които
ориентират крепежния елемент,
който се подава от секцията. Вибрационната секция е оборудвана с
адаптер, който може да се използва
за всички инструменти от сходен
тип. Настройките за амплитудата
или силата на вибрациите се регулират от управлението на машината.
Чрез регулирането на амплитудата
се контролира скоростта на подаване и производителността на процеса на автоматично подаване.
С помощта на превключвател с
три позиции може да се избере дали
секцията за подаване да бъде винаги
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включена, винаги изключена или автоматично управлявана от програмируемия логически контролер (PLC).
Когато превключвателят е настроен на автоматичен режим, PLC
включва секцията в режим на работа и по време на диагностика. По
време на работа PLC ще изключи
подаването, ако има период на липса
на активност, и ще го поднови автоматично при следващото подаване на елемент.
Машината упражнява автоматичен контрол на качеството чрез
система за засичане на крепежни
елементи и система, следяща дължината на елемента. Софтуерът на
машината задава подходящата степен на вибриране, налягането за необходимия натиск и времето за манипулация на всеки елемент. Прецизирането на тези настройки минимизира случаите на неправилен монтаж и подаване на елементите.
Някои производители заявяват, че
последните модели машини с автоматично подаване могат да инсталират крепежи до 30% по-бързо в
сравнение с традиционните системи. Оборудването от ново поколение
е обезпечено от технология за пълно
електромеханично сервозадвижване,
което позволява значително подобрение на оперативната прецизност, надеждността, повишава
ефективността и свежда до минимум нуждата от обслужване. Все почесто ще се предпочитат такива
решения, които не се базират на
налягане, подавано от хидравлична
система, с оглед на екологичността
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на технологията и хигиеничността
на оборудването. От друга страна,
хидравлично захранваните машини
постигат много по-ниска консумация
на енергия – с около 40% по-малко в
сравнение с тези с пневматично задвижване, което значително намалява разходите за енергия на оборудването, тъй като упражняваният
натиск е само моментен и много
прецизиран. Така консумацията на
енергия в режим на готовност остава едва 15%.
Електромеханичното сервозадвижване оптимизира операциите по
запресоване и монтаж и постига
перфектна повторяемост без отклонения от скоростта или силата на
натиск, приложена при монтажа на
елемента, като по този начин дава
безупречни резултати за изключително кратки цикли на изпълнение.
При високия клас машини присъстват редица надграждания и в системите за безопасност. Предлаганото
оборудване може да бъде допълнително осигурено от фотооптична система за самоконтрол. Системите за
мониторинг на силата измерват
действителната прилагана сила и я
сравняват със зададена референтна
стойност, за да се предотврати
рискът от злополуки. Интегрират се
системи за контрол на разстоянието при хода на пресоващия цилиндър.
С помощта на вградената система
за контрол на разстоянието на хода
на цилиндъра се фиксира положението на долната опорна точка и по
този начин се следи точността на
всеки ход.

Ако налягането е твърде ниско, на
дисплея се показва съобщение за
грешка и машината преустановява
процеса. Безопасността и качеството на произведеното оборудване се
гарантират с провеждане на обхватни тествания и изпитвания за съответствие. Оборудваното бива надлежно обозначено с CE маркировка.
За още по-висока ефективност
времето за смяна на инструментите при някои автоматични модели е
сведено под 3 минути. Освен това
операторите са допълнително улеснени от възможност за зареждане на
снимки на детайлите, от които
машината може да получи позицията на монтаж на крепежните елементи. Различните варианти за автоматично подаване изключително
подобряват гъвкавостта и опростяват използването.
Възможностите за модернизация
на пресите с множество секции за
подаване на крепежни елементи се
допълват и от функции за автоматично позициониране в инструмента, които позволяват и смяна на
опорната основа според необходимостта. С това подобрение, съчетано
с автоматични инструменти за горно подаване, може едновременно да
се монтират различни крепежни елементи с различни размери на резбата. Правилното позициониране се
установява чрез интегрирани сензори. Когато позицията бъде засечена,
машината се заключва, за да се избегне грешка поради разместване.
Някои модели се предлагат с блок
с плъзгачи и хващачи. Те се използват за задържане на компонентите
при инструменти с горно подаване
и са задвижвани от пневматичен механизъм. Задвижващите механизми
се състоят от цилиндър с линеен
плъзгач и паралелно действащ хващач. Хващачът служи за задействане на челюстите на инструментите, които държат крепежните елементи. Хващачът се отваря и затваря, за да приеме и освободи крепежни елементи. Той е прикрепен
към края на линейния плъзгач. Линейният плъзгач служи за преместване
на хващача и челюстите от прибрано положение в позицията за запресоване или монтаж. Към блока на
плъзгача и хващача също има и инструмент с удължител, предназначен за монтаж на шпилки. При поспециални случаи на необходимост
от достъп до детайла, блокът с
плъзгача и хващача може да бъде
свален.

октомври 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Curiosity Nano ðàçâîéíà
ïëàòôîðìà îò Microchip
Ðàçáåðåòå êîëêî ëåñíî å
äà ñúçäàäåòå ñðåäà çà ðàçðàáîòêà è äà ïðåíåñåòå èäåÿòà ñè îò êîíöåïöèÿ äî ïðîòîòèï!
Ïåðñîíàëèçèðàíàòà ïëàòôîðìà çà ðàçðàáîòêà íà
Curiosity Nano âêëþ÷âà öåíîâî åôåêòèâíè óñòðîéñòâà
Curiosity Nano è óíèâåðñàëíàòà Curiosity Nano Base çà èçäåëèÿ Click
Boards - Mikroe, êàòî ïî òîçè íà÷èí âè îñèãóðÿâà îòëè÷íà îòïðàâíà
òî÷êà çà ñúçäàâàíå íà èíîâàòèâíè ïðîåêòè.
Ïëàòêèòå Curiosity Nano ðàçïîëàãàò ñ ðàçíîîáðàçèå îò 8-áèòîâè
PIC® è AVR® ìèêðîêîíòðîëåðè (MCU), 16-áèòîâè PIC MCU è 32-áèòîâè
ARM® Cortex® áàçèðàíè íà ÿäðîòî SAM MCU, êîåòî âè ïîçâîëÿâà ëåñíî
äà îöåíÿâàòå ðàçëè÷íè àðõèòåêòóðè çà âàøèÿ äèçàéí. Òå ñúùî òàêà
ïðåäëàãàò ïúëíè âúçìîæíîñòè çà ïðîãðàìèðàíå è îòñòðàíÿâàíå íà
ãðåøêè, êîèòî äà âè ïîäêðåïÿò ïðåç öåëèÿ ïðîöåñ íà ðàçðàáîòêà.
Âñÿêà ïëàòêà Curiosity Nano å ñúâìåñòèìà ñ Curiosity Nano Base çà
Click Boards - Mikroe. Òàçè áàçà âêëþ÷âà öîêúë, êîéòî ïàñâà íà âñè÷êè ïëàòêè Curiosity Nano ïëþñ òðè ãíåçäà mikroBUS è ãíåçäî Xplained
Pro, êîåòî ùå âè ïîçâîëè áåç óñèëèå äà ðàçøèðèòå ïðîåêòà ñè ñúñ
ñåíçîðè, êîìóíèêàöèîííè ìîäóëè è äð.
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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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