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накратко
Българският софтуер МОМ4 управлява дейностите по поддръжка и ремонти в
Neoperl Bulgaria
NearSoft успешно завърши на 22 юни 2021 г. внедряването на своята
специализирана система MOM4 Maintenance за дигитализиране и управление на тези дейности в Neoperl Bulgaria, съобщиха за сп. Инженеринг ревю
от компанията. Системата обхваща всички дейности свързани с поддръжка
и ремонти в завода – реактивна (непланирана), периодична (превантивна,
планирана), поддръжка по състояние (прогнозна, или predictive maintenance)
и проактивна поддръжка.
„MOM4 е изградена въз основа на най-добрите практики и стандарти за
Индустрия 4.0 в управление на производствените активи (CMMS, EAM). Тя
помага за дефиниране и налагане на бизнес процеси посредством работни
потоци и шаблони за необходимите задачи. Уеб интерфейсът позволява
лесна работа със системата от голям брой устройства, например таблети и операторски станции“, обясниха от NearSoft.
В Neoperl Bulgaria са внедрени следните базови модули на МОМ4: регистриране и категоризиране на инциденти със снимки, изготвяне на работни графици, централизиран регистър на активи и технически спецификации, управление на складове за резервни части, етикиране с баркодове,
отчети за извършените дейности, както и богат набор от отчети и статистически анализи. МОМ4 лесно може да се разшири като се добави
интеграция с ERP и машините посредством OPC, както и да се добавят
правила за оптимизиране на извършваните ремонти, допълниха от NearSoft.

Microchip представи нова облачна развойна платформа
Microchip представи нова облачна платформа за разработка с PIC и AVR
микроконтролери. MPLAB Cloud Tools Ecosystem осигурява безплатно, пълнофункционално и изцяло интегрирано решение за търсене и откриване на
примерен код, конфигурация на проекти и отстраняване на грешки в колаборативна среда. Тази среда позволява бърза разработка в корпоративен
мащаб, като същевременно опростява софтуерното проектиране за потребители с различни нива на умения с помощта на интуитивен интерфейс, базиран на браузър, и облачна свързаност, обясняват от Microchip.
„MPLAB Cloud Tools Ecosystem включва три мощни инструмента, които
модернизират процеса по разработка на системи с PIC и AVR микроконтролери. Потребителите могат да намерят бързо напълно конфигуриран
цялостен изходен код, проекти, примери и софтуерни приложения, използвайки каталога в MPLAB Discover. Избраният код и проекти незабавно се
включват в интегрираната развойна среда MPLAB Xpress (IDE) за по-нататъшна работа. MPLAB Code Configurator със своето лесно конфигуриране чрез графичен интерфейс предлага опции за бърз избор и настройка на
хардуерни периферни компоненти и допълнителна конфигурация на развойните проекти“, поясняват още от фирмата. MPLAB Cloud Tools Ecosystem
е достъпна в сайта на Microchip.
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Дигитализацията чертае път
към по-високата глобална
конкурентност
инж. Христо Николов, продуктов мениджър Индустриална
автоматизация в Schneider Electric България и автор на идеята
за конкурса "Стратирай 4.0", пред сп. Инженеринг ревю
инж. Христо Николов е част от
Schneider Electric България вече 5 години.
Преди това има богат технически и бизнес опит в индустрията на различни позиции. Завършил е ТУ Пловдив и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" с
магистратура по Бизнес администрация.

Кои са доминиращите тенденции в настоящото развитие на промишлената автоматизация и какви са най-новите продукти и решения, които Schneider предлага?
Несъмнено ключовата тенденция в момента е дигитализацията. Schneider е
компания с огромно портфолио и в различните му части предлагаме различни неща, но възможностите, които дигитализацията създава, са във фокуса. Приложенията са много - от Machine Advisor, който предлага визуализация на ефективността чрез удобен дашборд, през
Machine SCADA Еxpert, чрез който в реално време операторите виждат показателите на работата на цялото оборудване,
до приложения за цялостна оперативна
ефективност. Приложението за добавена
реалност Augmented Operator Advisor пък
прави процеса по поддръжка на машини и
съоръжения изцяло свободен от хартия,
в пъти по-бърз и точен и елиминира възможностите за грешки.
Несъмнено както и в други сфери на
икономиката и в индустриалната автоматизация се залага основно на развитието на софтуерни продукти и цялостната софтуерна среда, където клиенти и
партньори лесно и бързо да разработват
необходимите им приложения. Schneider
вече представи своя напълно облачно интегриран контролер ТМ262, който предлага включително възможност за интеграция с мобилни приложения. Също така
през 2022 г. предстои да представим и изцяло нова софтуерна платформа за разработка на индустриални приложения.

Разкажете повече за продуктите и услугите за киберсигурност, предназначени за
управление и намаляване на
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заплахите за свързаните индустриални устройства.
Киберсигурността е топ приоритет
на Schneider Electric във всички продукти,
които са свързани с мрежата, и не само.
В последните две-три години Schneider
Electric преработи продуктовото си портфолио и актуализира всичките си продукти, за да отговори на най-строгите
стандарти за киберсигурност в индустрията в целия свят. Дори се наложи да се
разделим с добре познати и любими устройства поради уязвимости.
Schneider Electric много залага и на свързани услуги с киберсигурност като одити
и препоръки към клиентите си за подобрения и предпазване на оперативните им
мрежи. За целта има създаден екип от специалисти на Европейско ниво, който се занимава само с киберсигурност и предлага
широк набор от решения за целта.

Какви възможности разкрива
внедряването на добавена реалност в управлението на автоматизация и какви са предимствата на продуктите на
Schneider?
Schneider Electric беше първа с готово
решение за добавена реалност, насочено
към индустрията на глобално ниво. Комбинацията от разпознаване на образи и
свързването им с конкретна информация,
като документи, процедури, дневници,
процесни данни в реално време, позволява
безпрецедентна скорост и качество на
получаване на правилната информация на
правилното място - веднага. Всичко това неминуемо повишава ефективността
и качеството на работа на персонала по
експлоатация и поддръжка.

Автор сте на концепцията
зад конкурса "Стартирай
4.0". Какви са общите Ви наблюдения за интереса и проектните идеи на кандидатите
до момента?

та им интеграция абсолютно безплатно.
Тя обаче е много интересна и за нас, тъй
като ни доближава много едновременно до
ежедневието и до стратегическите предизвикателства в българската индустрия. Наблюдаваме едновременно висок интерес и неувереност. Компаниите са заинтригувани, но проактивно питат за
повече време и повече подкрепа от наша
страна. Разбира се, ние откликваме и вече удължихме сроковете, така че завършените кандидатури могат да се подават до края на септември. На разположение сме и за повече от една консултация.
Технологичният свят се развива прекалено бързо и всякакъв тип компании, които са лидери в своите браншове, ще имат
отговорността да обучават пазара и да
повдигат компетенциите в средата около себе си. Точно това се стремим да правим и ние.
В процеса на конкурса това, което също прави впечатление, е и нуждата на
компаниите от повишаване на капацитета за реализация и поддръжка на аналитични системи. Към момента фокусът
на индустрията е повече в експлоатация
и поддръжка, а неразкритият потенциал, свързан с неефективността, някак остава встрани. Индустрия 4.0, или дигитализацията, е необходимост и единствен път за повишаване на конкурентността в глобалната икономика.

"Стартирай 4.0" е инициатива, която
е изключително интересна за пазара, защото компаниите могат да спечелят пакет от дигитални приложения и пълна-
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С индустриалните си принтери и
софтуерни решения Markem-Imaje
правят автоматизираното кодиране
на продукти по-лесно от всякога.
И това не е всичко ...
Справянето с различни предизвикателства е част от
ежедневните процеси във всяко производствено предприятие.
С интеграцията на принтери Markem-Imaje обаче
въпросът как ефективно, бързо и лесно да кодирате продукцията не стои на дневен ред. Техните системи са иновативни, икономични и с възможност за автоматизация. Освен
това позволяват провеждането на ефективни промокодинг
кампании с отпечатан уникален номер, код или символ на
различно място на опаковката на продуктите.
Markem-Imaje е най-големият производител в света на
решения за продуктова идентификация. Историята й започва в далечната 1910 г., а днес е утвърден лидер в доставката
на индустриални принтери, сертифицирани консумативи за
тях и софтуерни решения за автоматизация и оптимизация на процеса по кодиране - без значение на броя производствени линии и вида на продуктите.
Вече повече от 25 години Стабил Инженеринг е
официален представител за България на MarkemImaje, като прави нейните високотехнологични решения достъпни за българските производители.
Предлагат се термотрансферни, мастиленоструйни, лазерни, TIJ, Touch Dry® Hot Melt и Valvejet индустриални принтери, както и принтер-апликатори.
Мастиленоструйните технологии покриват най-широк
спектър от приложения, като поставят високоскоростен
безконтактен печат върху продукт, опаковка или етикет
директно на поточната линия. Те са лесни за употреба, с
възможност за самообслужване от клиента. Всеки следващ
модел е с подобрени функционалности, по-достъпен за опериране и по-икономичен откъм разход на консумативи.
Термотрансферните принтери, от своя страна, осигуряват висококачествен печат върху гъвкави опаковки - фолио
и етикети. Имат възможност за печат на голямо количество информация, баркодове и символи, с висока резолюция и
на голяма площ. Именно Markem-Imaje е компанията, която
налага тези решения в хранителната индустрия, и всички
върхови постижения и иновации в тази сфера са нейно дело.
Безспорна тенденция в света на продуктовата идентификация е навлизането на лазерните принтери. Те са с приложение в различни индустрии, като работят с чиста технология, без необходимост от консумативи, а същевременно поставят перманентен печат. Не се нуждаят от поддръжка, почистване или смяна на мастило. Премахват необходимостта от спиране на линията за презареждане и
почистване на принтерите и по този начин редуцират разходите.
Лазерното кодиране, както и автоматизацията
на процесите по кодиране са инвестиция с гарантирана възвръщаемост за всяко производство.
Софтуерната платформа CoLOS® дава възможност за
свързване на всички принтери Markem-Imaje в предприятието, без значение от техния брой, и лесно управление от
едно-единствено място.
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CoLOS® е гъвкаво решение, което увеличава продуктивността и ефективността на процесите по кодиране, като
същевременно намалява човешкия капитал, необходим за
работа с принтерите. Помага за правилното съхранение на
информацията за отпечатваните кодове, едновременната
промяна на данните и подаването им коректно към всеки
от принтерите на поточната линия.
Дори когато се налага създаване и обработка на голямо
количество информация и надписи с различно съдържание,
които често се променят в течение на производствения
процес, софтуерните решения на Markem-Imaje са незаменим помощник.
Платформата позволява достъп през различни мобилни
устройства, а възможността за наблюдение на всички принтери в производството, събирането на информация от тях
и изготвянето на доклади, помага на мениджърите да вземат важни управленски решения за оптимизация на процесите.
Софтуерът CoLOS® е незаменим при провеждане
на промокодинг кампании, организирани често в
хранителната индустрия и помагащи повишаването на оборота и разпознаваемостта на конкретен
бранд.
За провеждането на подобна кампания се изисква сериозна подготовка на стратегическо и оперативно ниво. Всеки
отпечатан код трябва да е уникален, а нивото на упражняван контрол е по-голямо, с цел избягване на грешки и плавно
протичане на кампанията.
В зависимост от изискванията на клиента и спецификата на промоцията софтуерните решения и системи за печат на Markem-Imaje се конфигурират така, че да отговарят на всички условия. Позволяват лесно и сигурно отпечатване на уникални кодове (букви и цифри) и наградни символи
върху опаковка, под етикет, под капачка, от вътрешната
страна на фолиото, на скреч карти и т.н.
Вече 15 години Стабил Инженеринг помага на
българските и чуждестранни предприятия да про-
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веждат ефективни маркетингови промокодинг кампании. Осигуряват техническо съдействие и отдават под наем необходимите принтери, хардуер и
софтуер на Markem-Imaje за периода на кампанията.
Предварително генерираните уникални кодове или наградни символи се подават последователно и се отпечатват в
реално време, като системата за печат на промокодове може
да се интегрира директно на пакетиращата машина. В зависимост от това къде на опаковката, включително от
външната и/или вътрешната страна трябва да се постави
наградният символ, се използва термотрансферен, мастиленоструен или лазерен принтер, съвместим с платформата CoLOS®. Изключително ценно е, че няколко различни машини могат да се свържат към единна база данни с цел централизиране на информацията. Всички отпечатани кодове
биват регистрирани и архивирани, за да е лесна проследимостта им в цялата логистична мрежа.
Освен всичко това, CoLOS® дава възможност за монтаж
на система за визуален контрол със сигнализация и отхвърляне на повредени кодове, както и защита против дублиране
на кодове.
Възможността за наемане на оборудване или
т.нар. outsourcing е световна тенденция, която благодарение на Стабил Инженеринг, може да тествате като модел на работа и във вашето предприятие.
Ако стартирате нова производствена линия, разширявате производствената си дейност или търсите повече гъвкавост, тогава можете да изнесете процесите по продуктова
идентификация към външна фирма като Стабил Инженеринг.
По този начин не само се сдобивате с екип, който се грижи за вашето оборудване и операции, но също така интегрира необходимите софтуерни и хардуерни инструменти,
осигурява необходимите консумативи, сервиз и поддръжка.
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За разлика от други компании, Стабил Инженеринг се ангажира също с достигането на определени производствени
параметри съобразно ефективността на линията и търсената икономическа рентабилност.
Стабил Инженеринг може да постигне ефективност на
принтери Markem-Imaje до 99%, като се ангажира с цялостна поддръжка на машините, фиксирано време за реакция и
интеграция на допълнителни устройства за инспекция и
контрол на качеството. Паралелно с това, предприятията
запазват оперативните си разходи на възможния минимум.
Работейки по този модел, производствата имат възможност да бюджетират целия процес на кодиране като оперативни разходи (OpEX), а не като на капиталови разходи
(CapEX) за закупуване на дълготрайни материални активи
(ДМА), които обикновено са свързани с дълга процедура за
одобрение на инвестицията.
Кодирайте с увереност и доверен партньор до себе си.
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Индустриални
принтери
Цифровият печат бързо става атрактивен сред предприятията в различни браншове благодарение на опциите за персонализиране на продукти в малки и дори единични партиди
Машините за ситопечат се славят като гъвкави системи, подходящи за работа с широк
набор от повърхности, включително керамика, текстил, дървесина, хартия, метал, стъкло,
пластмаса и др.
Термотрансферните принтери се използват за нанасяне на релефни надписи и изображения,
като представляват по-икономична алтернатива на UV печата и щамповането

В

категорията на индустриалните принтери попадат широк асортимент от промишлени системи за
кодиране, маркиране и печатане, които намират приложения в различни
отрасли – ХВП, производството на
напитки и кабели, фармацевтичната,
козметичната, автомобилната, опаковъчната индустрия и др. Съгласно
общоприетата дефиниция, индустриалният печат се отличава от останалите типове (например от рекламния) по това, че първичната му
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функция не е да носи промоционално
послание. Принтирането в промишлеността обикновено е част от
производствения процес на дадено
изделие, като му придава специфична функция, добавя специален маркер
за идентификация или подобрява
външния му вид съгласно зададените
продуктови параметри. Чрез различни технологии върху изделието може
да се отпечатат монохромни или
цветни образи – лога, търговски
марки, цифрово-буквени, матрични
кодове или други носители на информация. На маркиране подлежат вся-

какви индустриални изделия – от найминиатюрните компоненти на даден продукт до цели системи. Основните изисквания към отпечатаните
маркировки са да бъдат висококачествени (с подходяща резолюция, особено върху миниатюрни повърхности), ясни, четливи, трайни и издръжливи на различни въздействия
от околната среда. Не на последно
място – те трябва да позволяват
икономично и ефективно депозиране
върху широк набор от обекти, форми и повърхности.
Макар голяма част от продукти-
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те на индустриалния печат – самозалепващи етикети, баркодове, надписи, изображения и други специфични типове символики, да се нанасят
с помощта на мастило, коректно е
в сегмента да се включат всички
машини и системи, които отлагат
някакъв вид функционален флуид върху
субстрат. В този смисъл към тях се
причисляват и системите за производство на електронни изделия като
печатни платки, сензорни екрани,
RFID тагове, интелигентни опаковки и т. н.

Развитие на
технологиите
Индустриалното принтиране далеч не е ново приложение. Дълго преди възникването на дигиталния печат богат набор от аналогови методи като офсет, гравюра, флексография и ситопечат се използват в
масовото производство за нанасяне
на маркировки върху огромно разнообразие от материали – хартия, картон, винил, фолио, пластмаса, найлон,
текстил, кожа, керамика, подови настилки, ламинирани повърхности,
стъкло, дърво, електронни платки,
първични и вторични опаковки и дори
някои биомедицински материали.
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Изборът на система зависи от множество фактори, сред които скорост, производителност, качество
и разделителна способност, ширина
и височина на печатното поле, цена
и разход на консумативи, монохромен или цветен печат, тип и специфики на маркираната повърхност
(попиваща, полу- или непопиваща),
обем на партидата и т. н. На пазара
са достъпни различни варианти в
зависимост от приложението – компактни, мобилни, портативни, на-

столни и големи стационарни конфигурации. В зависимост от работната среда те разполагат с различен
клас на защита, като предназначените за по-агресивни условия модели са
с подсилени индустриални корпуси и
висока устойчивост на влага, запрашаване, вибрации и т. н.
С помощта на различни печатащи
глави и високоскоростни контролери съвременните системи осигуряват богата функционалност и
възможност за интелигентно управ-
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ление на процеса, например автоматичен мониторинг на вида и нивото
на мастилото. Възможен е печат на
етикети, баркодове и други файлове
директно от популярни програми
като MS Word и Excell, както и от
специализиран софтуер за промишлено принтиране.
Мастиленоструйните принтери
са сред най-популярните решения за
промишлен печат. На теория (макар
и не при всички модели) те използват безконтактен метод за депозиране, който е сравнително универсален и позволява нанасяне на мастила с разнороден химичен състав
(голяма част са на водна основа)
върху почти всякакви повърхности
в изключително широк диапазон от
мащаби.
Цифровият печат пък бързо става атрактивен сред предприятията
в различни браншове благодарение на
опциите за персонализиране на продукти в малки и дори единични
партиди, както и на възможностите за интелигентно управление и
тясно интегриране на принтирането в цялостни платформи за дигитално производство в синхрон с
принципите на четвъртата индустриална революция.
Широко разпространени са специализираните преносими, настолни
или индустриални баркод принтери,
приложими в складове, логистични
центрове и опаковъчни цехове, които обикновено са базирани на термотрансферна или термодиректна
технология за печат.
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Все по-популярни стават безжичните принтери, при които информацията се подава към системата например чрез WiFi, което елиминира
едно от водещите ограничения при
промишленото оборудване – дължината на кабелите. В допълнение, безжичната връзка позволява на повече
от едно крайни/компютърни устройства да използват един и същи принтер без нужда от преконфигуриране.
3D принтерите и адитивното
производство определено са сред
най-бързо набиращите скорост технологии на Industry 4.0. Те също спадат към категорията индустриално
принтиране, но в тази статия ще
отделим по-подробно внимание на
останалите типове промишлени
системи, използвани за депозиране
на функционален флуид върху субстрат и на техните особености,
предимства и приложения.

Цифрови,
мастиленоструйни и
електростатични
принтери
Дигиталните принтери се радват
на все по-голяма популярност с висококачествените и кристално ясни
цветни изображения, които са в
състояние да отпечатват. Те са
подходящи за изделия в малки и средни серии и се отличават с висока
производителност, отлична разходна ефективност, бързодействие и
все по-достъпни цени.
При съвременните мастиленоструйни принтери се отпечатва цвет-

но цифрово изображение посредством впръскване на миниатюрни
капчици мастило върху хартия, пластмаса или друга основа. Сегментът обхваща широка гама от
конфигурации с различна функционалност – от компактни базови модели за малки производствени приложения до скъпи и едрогабаритни високотехнологични машини, използвани в мащабни производства. В сравнение с голяма част от останалите типове индустриални принтери,
мастиленоструйните системи
изискват сравнително по-ниска инвестиция и позволяват лесна експлоатация. В допълнение те не изискват време за загряване и могат да
стартират незабавно, а са и значително по-тихи от други машини за
промишлен печат.
Електростатичните принтери
използват електростатични сили,
чрез които директно нанасят образ
върху хартия или друг субстрат посредством течно или сухо/прахообразно мастило. Сред предимствата
им са високата скорост на работа и
отличната разходна ефективност, а
най-подходящи задачи за тях са дребни до средни приложения в сферата
на промишления печат. Един и същи
проект може да бъде изпълняван за
изключително дълги периоди от време, без да има нужда от каквито и
било промени или пренастройки на
принтерите. Електростатичните
системи са сравнително евтини,
надеждни и осигуряват печат с високо качество и резолюция.
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Оборудване за ситопечат,
щамповане и
флексография
Машините за ситопечат се славят като гъвкави системи, подходящи за работа с широк набор от
повърхности, включително керамика,
текстил, дървесина, хартия, метал,
стъкло, пластмаса и др., както и с
обекти с разнообразни форми, размери и плътност. Принтерите от
този сегмент разполагат с възможности да придават специални ефекти на отпечатания образ, които са
непостижими посредством други
методи. Изображенията могат да
бъдат цветни и с висока острота, а
за отпечатването им се използват
шаблони. Ситопечатът е икономичен и ефективен метод за производство на различни табелки, етикети,
знаци, постери и други подобни артикули в големи обеми.
Машините за щамповане или релефоване се използват в индустриалния печат за фино нанасяне на различни изображения и маркировки на
богат набор от продукти. Върху субстрата (хартия, метал, алуминиево
фолио, текстил и т. н.) може да бъде
депозирано и триизмерно изображение или да бъде придаден такъв
ефект на стандартен образ.
Флексографията е съвременният
вариант на топографската печатарска машина. Първоначално проектирани за печат изключително върху
картон и велпапе, флексографските
системи днес намират широко приложение в опаковъчната промишленост. Те гарантират прецизен, висококачествен и ясен печат върху широк набор от абсорбиращи или неаб-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2021

сорбиращи субстрати, използвани в
тази индустрия – картон, фолиа,
филми, многослойни торби, тишу
хартии, опаковки за течности и т.
н. Техни предимства са лесната експлоатация и широкият набор от консумативи, с които работят –
бързосъхнещи мастила, продукти на
водна основа или на основата на
разтворители, UV и ЕВ мастила и др.
Печатните форми най-често са изработени от гума, полимер или еластомер. Методът осигурява рентабилно производство с висока скорост, включително на големи серии
и непрекъснати дизайни.

Други технологии на
пазара
Типографските машини широко се
използват в индустриалния печат за
изработване на копия на дадени изображения чрез повторяемо осъществяване на директен контакт между омастилена издадена повърхност
и ролки/валяци или листове. Субстанциите, използвани за типографски
печат, са подобни на тези в литографията, включително фиксиращи
агенти, покрития, мастила, както и
промиващи химикали за ролките и
печатните платна. Фотополимерните печатни форми са технологията,
която пренася този сравнително
архаичен метод в модерната промишленост.
Офсетните принтери са предпочитано решение за редица индустриални приложения, тъй като осигуряват отлично съотношение между
качество, разходи за консумативи и
производителност. Днес офсетният
печат е водещ избор за мащабни

комерсиални проекти с големи обеми на продукцията въпреки сравнително високата първоначална инвестиция за необходимото оборудване.
В дългосрочен план процесът се доказва като икономически рентабилен
и гарантира ярки висококачествени
изображения с висока острота.
Лазерните принтери са водеща
технология в потребителския сегмент, като намират широко приложение и в индустриалния печат. Противно на популярното схващане, те
не използват лазери, а статично
електричество, за да отпечатат
желаната маркировка. Сред предимствата им е високата скорост на
работа в съчетание с отлично качество на образа. Други популярни
типове принтери с приложения в
сферата на промишления печат са
машините за термотрансфер, тампонен печат и ротогравюра. Термотрансферните принтери се използват за нанасяне на релефни надписи
и изображения, като представляват
по-икономична алтернатива на UV
печата и щамповането. Тампонният
печат пък е тип офсетна технология, която гарантира бързина, гъвкавост и висока разделителна способност на изображенията. Подходяща
е за принтиране на триизмерни обекти и други маркировки и символики
върху гума, керамика, метал и пластмаса. Скоростта и качеството зависят от дебелината на материала,
типа мастило и работните условия.
Популярни в опаковъчната промишленост са и машините за ротогравюра, които използват бързосъхнещи
мастила за принтиране в големи
серии.
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Висококачествени полимерни
решения за индустрията
Аектра Пластикс e част от пан-европейската
група Хроматка и е дистрибутор на инженерни полимерни гранулати, компаунди и блендове в областта на автомобилостроенето, електрониката, производството на санитарни и медицински изделия.
Динамичното развитие на международните пазари, принуждава все повече фирми, занимаващи се с
преработката на полимери, да търсят нетрадиционни решения и алтернативи за своето производство.

Навлизат ли еко-полимерите в производството на електроника и електронните
изделия?
Пожарната безопасност на електронните изделия
и компоненти е задължително условие за сигурността на потребителите. Полимерни детайли, със степен на негоримост V0, са съставна част от всички
превключватели, адаптери, черна и бяла техника.
Традиционно, тази огнезащита се постига посредством добавянето на хлор, бром, фосфор и други халогени в гранулатите, но през последните години, все
повече производители се насочват към новите, екологични алтернативи.
Избягването на халогените при огнезащита редуцира отделянето на вредни газове в случай на пожар
и така намалява риска за здравето. Освен това, полимерите с еко-негоримост са по-лесни за рециклиране, не натоварват допълнително околната среда с
въглероден отпечатък и са икономически по-изгодни.
Аектра Пластикс предлага различни видове негорими полимери с еко-добавки и сертификат V0 под
UL94, които отговарят на новите тенденции на бранша. Негоримите поликарбонати LEXAN или PC/ABS
блендовете CYCOLOY, натуралните или подсилени със
стъкло PA6 и PA6.6 RADIFLAM, както и V0 PBT VALOX,
са основна част от всяко електронно изделие. В случай че Вашите изделия имат нужда от специални решения, като проводимост, допълнително смазване,
ударо- или температуроустойчивост, LNP портфолиото на SABIC Ви предлага неограничени възможности!

Индивидуалните полимерни решения – бъдещето на бранша?
Стандартизацията на производството и процесите в преработващата индустрия са задължителни
за всеки успешен модел. Това правило важи с особена
сила в полимерния бранш. За съжаление, много често
сме принудени да нагаждаме своето производство към
наличните материали, а не към конкретните нужди
на изделието.
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С производствени локации в Швейцария и Австрия,
SAX Polymers се стремят да предлагат не просто
масови продукти, а полимерни решения, съобразени с
конкретните нужди на бранша. Компаундите на SAX
се отличават с изключително високо качество, нови
технологии и гъвкавост на производството. Независимо дали имате нужда от ABS, POM, PA, PC, PC/ABS
или PET - материалите могат да бъдат подсилени със
стъкло или стъклени топчета, с различни добавки,
като UV или антистатична защита, или оцветени в
избран от Вас цвят. Продуктите на SAX ще Ви спестят време, пари и ще увеличат Вашата производителност.

Какви са новите предизвикателства пред автомобилния бранш?
Последните години изправиха автомобилния бранш
пред нови, сериозни предизвикателства, а потребителите държат на по-достъпни, по-екосъобразни и
иновативни превозни средства. Именно тук полимерите предлагат навременни и надеждни решения.
През последните години, с цел намаляването на теглото на автомобила и увеличаване сигурността на
пътниците, все повече "традиционни" материали,
като метал и стъкло, отстъпват своето място на
пластмасови алтернативи, които са неизменна част
и от вътрешността на купето. С масовото навлизане на електромобилите в близкото бъдеще, броят и
приложенията на полимерите ще се увеличат драстично, особено под капака на превозното средство.
В нашето портфолио може да откриете цялата
гама продуктови решения за автомобила - от PC
LEXAN за предните фарове, PC/ABS CYCOLOY за контролното табло, POM KEPITAL с ниско отделяне на
формалдехид, одобрените от автомобилната индустрия полиамиди на RADICI, еластомерите на MCPP,
ABS на SAX Polymers или подсилените с талк и стъкло
PP-компаунди на SABIC и Borealis - Аектра Пластикс
е Вашият надежден партньор от идеята до крайния
продукт!

АЕКТРА Пластикс ЕООД
office@aectra-plastics.bg, тел.:+359 2 9504850
www.aectra-plastics.bg
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Интегрални
схеми, модули
и компоненти за
NFC - част II
Energy Harvesting технологията дава възможност за захранване на допълнителни елементи
в NFC приемника – светодиоди, сензори и др.
NFC интегралните схеми са няколко основни вида – пасивни тагове, динамични тагове, NFC
четци, NFC контролери
Демонстрационни и развойни модули се предлагат както от производителите на интегрални схеми, така и от компании, които интегрират готови NFC чипове

В

Димитър Колев

първата част на статията,
публикувана в бр. 4/2021 на списанието бяха разгледани основните принципи на функциониране и типовете
NFC устройства – тагове и предаватели, както и антенните системи.
Тук продължаваме с характерните
особености на захранващите решения за NFC приемници и представяме типични прибори от съвременната елементна база за реализиране на
NFC системи – интегрални схеми и
развойни модули.
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Външно захранване –
Energy harvesting
Както бе споменато NFC технологията дава възможност на физически малки обекти да съхраняват и
обменят данни. Малките размери са
възможни, защото те не включват
вътрешно захранване – например
батерии. Активната част (четецът)
има постоянно захранване и периодично създава електромагнитно
поле, едновременно отправяйки запитване. При попадане на пасивната
NFC част в полето, тя получава и
извлича енергия от това поле, коя-

то е достатъчна да захрани и стартира вградения микроконтролер,
който на свой ред отговаря на запитването от четеца. Този вид комуникация работи, докато полето
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Таблица 1. NFC интегрални схеми
Производител
EM Microelectronic
Infineon

NXP

NFC Dynamic Tag / PWM / NFC Secure services
Switch / EEPROM
tag

EM4830
EM4333
NLM0010/11
SLE66Rxx my-d
NTGA5 boost
NTAG5 link, NTAG I2C
NTAG5 switch

EM4237
Secora Pay S
NTAG424 DNA
NTAG424 DNA
NTAG210-216

NFC Smart Sensor Tag

ST25TA/TB/TV

EM4094

EM4237SLIC/SLIX
EM4033/4133/4233
Secora Connect Passive

NHS31xx

PN532, PN7xxx
PN5180
CLRC663
PTX100R
QCA1990
R21S
ST25R95
ST25R39xx
ST25RU3993
TFR7970A
TFR7960-4

ICODE DNA
ICODE SLIXx
ICODE ILT

RF430FRL152H
RF430CL331H

MS24SR
ST25DV-I2C/PWM
RF430FRL153H

Източник: ST Microelectronics

Texas Instruments

Фиг. 1.
Външно
захранване.

от четеца съществува и четецът и
приемникът са достатъчно близко,
т.е. полето е достатъчно силно, за
да може приемникът да извлича енергия от него.
Този начин на външно захранване
(Energy harvesting) дава възможност
за:
l Малки размери на NFC продуктите, без нужда от батерии
l Защита от вода, прах и замърсяване – продуктите са капсуловани
l Понижаване консумацията на устройства с батерийно захранване
l Автоматично събуждане при приближаване на NFC приемник (ако предавателят работи постоянно, но
това консумира повече енергия...)
l Възможност за захранване на допълнителни елементи в приемника,
например бистабилни дисплеи, светодиоди, сензори, дори зареждане на
батерии. Възможната консумация е
до няколко mA.
Пример е показан на фиг. 1

Стандарти
NFC се базира на серия от стандарти, като ISO/IEC 14443, ISOIEC
15693, ISO/IEC 189092, ECMA-340,
ECMA-352 и други. Изчерпателна
информация може да се намери в спе-
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NFC code / Passive Tag

NF4
em|linq, em|echo
Secora Connect Boosted

Panthronics
Qualcomm
Renesas
ST Microelectronics

NFC Readers /
Controllers

циализираната литература.

NFC фамилии и чипове
NFC интегралните схеми (ИС) са
няколко основни вида – пасивни тагове (Passive Tag), динамични тагове
(Dynamic Tag), NFC четци, NFC контролери. Можем да приемем, че съществува и специален случай – Charging/
PWM Tag.
Сред основните производители на
NFC тагове, четци и контролери са
NXP, Sony, ST Microelectronics, Infineon,
Texas Instruments, EM Microelectronic,
Qualcomm, Renesas, Panthronics, AMS и
др. Подробна информация за всички
ИС, както и продукти, в които са
използвани, може да се намери в NFC
Forum. Ако не са вече интегрирани в
краен продукт, NFC ИС се предлагат
в стандартни корпуси или като некорпусирани чипове, а дори и като
цели силициеви пластини. В последните два случая клиентът трябва да
има предвид изискванията за минимално закупено количество, както и
да разполага с индустриална възможност за нарязване, бондиране и корпусиране. Достъпът до пълната документация и осигуряването на NFC,
предназначени за специални приложения като кредитни карти, пропуски и

NFC Wireless
charging

CTN73x
CRN102
PCA943x
PTX100W

RF37S114
RF-HDT-xx

лични документи, са възможни само
след проучване и подписване на споразумения за поверителност (NDA).
В таблица 1 са събрани типични
NFC ИС, разпределени по производители и приложения.
NFC ИС като тагове, четци и контролери се произвеждат в значително разнообразие, като тук ще разгледаме само някои по-интересни типове и техните възможности.
NFC М24LRxx и ST25 фамилията на
ST Microelectronics включва NFC
EEPROM памети, които могат да се
четат и записват както безжично,
така и чрез стандартен жичен интерфейс. Например М24LR04E-R, която е динамичен RFID/NFC таг с 4Kbit
EEPROM, поддържа energy harvesting,
I2C шина, ISO 15693 радио интерфейс. ST25TA64K e 64kbit EEPROM
таг тип 4, като достъпът е само
безжичен.
NFC интегралната схема NTAG 5
switch на NFC е пасивен таг, предназначен за игрови и осветителни приложения, без нужда от микроконтролер (Фиг. 2) ИС има универсален цифров вход/изход (който може да управлява светодиод или да чете състоянието на бутон) и PWM (ШИМ) изход, който може да управлява яркост
на светодиод или обороти на електромотор. Поддръжката на стандарта ISO/IEC 15693 дава възможност
за два типа комуникация – на относително голяма дистанция (до
60 cm) със специализирани индустриални четци или с мобилни апарати
на разстояния под 10 cm. Тази
възможност за двойна комуникация
позволява отдалечено програмиране
и калибровка при производителя. ИС
е снабдена и с 512 байта памет,
която може да се раздели на три
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Фиг. 2. NFC ИС NTAG 5 switch NTP5210

отделни области с различно кодиране и ниво на сигурност. Подобни са и NFCNLM0010/11 на Infineon.
NTAG5 boost e пасивен таг на NXP, който може да се
захранва и комуникира с външен контролер през I2C slave,
но има и I2C master, който може да се свърже директно
към сензор или изпълнително устройство, без необходимост от междинен микроконтролер.
Интегралната схема RF430FRL15xH на Texas Instruments представлява 13,56 MHz транспондер с интегриран MSP430 микроконтролер. Интересното тук е, че
енергонезависимата памет е тип FRAM и се използва
както за програмния код, така и като памет за калибровка и данни от измервания. RF430FRL15xH поддържа
безжична конфигурация и обмен на данни съгласно ISO/
IEC 15693, ISO/IEC 18000-3, както и жични SPI или I2C
интерфейси. Поддържа режими на работа със и без допълнителна батерия.
Интересни с възможността за двойна комуникация –
както от страна на таговете, така и от страна на
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Източник: SEEED

Източник: NXP
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Фиг. 3. HydraNFC, базирана на TRF7970

четците, са NFC интегралните схеми на EM
Microelectronics. По-конкретно, тези ИС са съвместими с
ISO15963 и ISO14443. EM4333 e таг, а ЕМ4094 е четец.
ЕМ4830 едновременно поддържа безконтактна комуникация през NFC и контактна в съответствие с ISO7816.
NFC ИС NHS3100 на NXP са ориентирани към сензорни приложения.

Развойни и демо модули
Демонстрационни и развойни модули и китове се предлагат директно от производителите, както и от компании, които се занимават с интегриране на готови NFC
ИС. Фирми, които предлагат предимно развойни китове, са SEEED, Spark Fun Electronics, Adafruit Industries,
DFRobot и др.
Разширителната карта HydraNFC на SEEED (фиг. 3) е
базирана на универсалния четец TRF7970, който може
да чете/записва, емулира и прослушва комуникация на
13,56 MHz. Подходяща е за разработка, експериментиране и дебъгинг за NFC. Предвидена е специално за
HydraBus, но може да работи и с други микроконтролери.
HydraNFC има възможностите на инструменти като
Proxmark3, но е физически по-малка, автономна, с повече
опции за разширения (използван е CortexM4 контролер,
който да слуша и декодира в реално време NFC трафика).
Картата може да работи в 3 режима като RFID и NFC
четец, като NFCpeer, или в режим на картова емулация.
Поддържа NFC стандарти NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) и
NFCIP-2 (ISO/IEC 21481), напълно поддържа протоколите
за ISO15693, ISO18000-3, ISO14443A/B и FeliCa, поддържа
всички кодери, декодери, и пакетиране на NFC Initiator,
активни и пасивни операции за скорости от 106 kbps,
212 kbps, 424 kbps. Програмируема изходна мощност
+20 dBm (100 mW), +23 dBm (200 mW), програмируем
делител от системния осцилатор (RF, RF/2, RF/4) от
кристала на 13,56 MHz, външна антена през U.FL/IPEX
или SMA.
Фамилията инструменти за развой и дебъгинг на RFID
и NFC Proxmark 3 е базирана на АТ91SAM7S512 и
XilinxSpartan FPGA, като приемо-предавателната част е
осъществена без специализирани четци.
През NFC се конфигурират и обновяват E-ink дисплеите на SEEED (фиг.4), които се отличават с минимална
консумация, защото са бистабилни – нуждаят се от
енергия само когато се обновяват, а това може да не се
случи в продължение на дни или седмици. Разбира се, изображенията са предимно статични. Захранването и обменът на информация стават чрез доближаване на телефон, таблет или четец, които поддържат NFC. Приложенията обикновено са ценови или информационни етикети, часовници, термометри, указателни знаци др.
Широка е гамата демо и развойни комплекти за сери-
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Фиг. 4. Е-ink дисплей с NFC конфигуриране и захранване

Фиг. 5. Демонстрационна и развойна
платка NHS3100 SENSOR ADK

Фиг. 6. RaspberryPi разширителна
карта с PN532

ята NHS3100 на NXP – SENSOR ADK,
TEMO ADK, THAD ADK, UCODE ADK
(фиг. 5). Първият има инсталирани
сензори за температура, удар, вибрации, наклон и влажност. През радио интерфейса може да се наблюдава текущото състояние, а през локален NFC интерфейс сензорите могат
да се конфигурират, стартират, както и да се прехвърлят данни към
съответен интернет базиран архив.
По-голяма работна дистанция осигуряват дизайнът на антената и
излъчваната мощност (до 1,4 W) на
развойния комплект от SEEED, базиран на ST25R3911B. Снабден с
STM32F103R контролер, OLED дисплей, бутони и интерфейси за външна
комуникация,
той
поддържа

ISO18092, ISO14443A, ISO14443B,
ISO15693, FeliCa стандарти.
Към приложения с RaspberryPi е
ориентиран развойният комплект
PN532 NFC HAT на SEEED (Фиг. 6).
Базиран на универсалния четец
PN532 от NXP, той поддържа NFC
стандарти ISO/IEC 14443A/B/
MIFARE, FeliCa, ISO/IEC18092,
ECM340, както и три серийни интерфейса – I2C, SPI, UART.

(ако вече не използвате такова), или
дори няколко – просто потърсете
NFCreader и други подобни. Примерни приложения може да са TagInfo на
NXP, NFC/RFIDreader на RSOnline,
STNFCSensor на ST Microelectronics и
други. Сега отворете портфейла си,
извадете няколко смарткарти и опитайте да ги прочетете. Можете да
направите същото с пропуска за
работното си място, международния
си паспорт, и евентуално с книга от
библиотеката... Резултатите ще
можете да сравните с всичко написано до тук. Не се опитвайте да
записвате или променяте стойности, освен ако не знаете точно какво
правите – не носим отговорност за
повреди!
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Забавни експерименти с
NFC
В края на тази статия ви предлагаме едно предизвикателство – независимо дали имате Android или iOS,
можете да инсталирате NFC приложение на телефона или таблета си
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SYSTEM PERFECTION. Решения от RITTAL.
Бъдещето се оформя от иновативни компании с възможности да доставят интелигентни решения на своите партньори в индустрията, машиностроенето и информационните
технологии. RITTAL е представен по
цял свят и е иноватор сред лидери и
експерти за решаване на проблеми. Базиран на нашето вярване - "по-бързо по-добре - по цял свят", ние предоставяме на нашите клиенти цялостна
поддръжка по цялата стойностна верига, за да спечелят решаващо конкурентно предимство.

Най-доброто доказателство за това е VX25. Голяма шкаф-система, пригодена към нуждите на Индустрия 4.0
и нейните стандарти за дигитална
технология от световна класа.
Перфектното решение за задоволяване на изискванията за увеличена
производителност и скорост на сглобяване, което е допълнително доказателство, че нашата страст и изобретателност създават устойчиви решения, които да отведат нашите клиенти до най-модерните технологии.
Сега отново подобрихме нашата
иновационна игра с цялостна промяна
на системата ни за Електроразпределение - VX25 Ri4Power модулна система. Сега тя е по-ефективна, по-бърза
и по-силна от всякога, това е най-доброто решение за бъдещето.

VX25 Ri4Power готова за вашите
предизвикателства.
Шкаф-система и шинна система в
едно - това е Rittal VX25 шкафът и
електроразпределителната система
Rittal VX25 Ri4Power. Заедно те оформят цялостно решение за сглобяване
на типово тествани разпределителни
уреди, ниско напрежение, с вътрешно
разделяне до Форма 4b.
По-бързо, по-силно и по-ефективно
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- VX25 Ri4Power е перфектното решение за приложения до 6300А. Планирането на проекти вече е "детска игра"
с удобния за потребителя софтуер за
системния инженер - Eplan. Конфигурирането на всяко решение става много по-бързо и лесно благодарение на интуитивните му функционалности, които налагат въвеждането само на няколко параметъра.
Най-важното изискване за разпределителното устройство е способността да се справя с по-високите номинални токове, като същевременно
заема възможно най-малко пространство. Системата VX25 Ri4Power предлага перфектното решение, поддържаща номинални токове до 6300A въпреки минималното напречно сечение на
медните си пръти.
"Въпреки по-голямата интензивност на тока, не е необходимо допълнително помещение - всъщност точно обратното. Имаме същата функционалност, но с 20 процента по-малко
използваемо пространство", обяснява
Йорг Крейлинг, ръководител на отдела за управление на продуктите в
Rittal. "Колкото по-малко мед инсталираме, толкова повече можем да намалим разходите, тъй като медта е
скъп материал", казва Крейлинг, изтъквайки ползите на системата. Освен това системите преминават проверка на дизайна за съответствие с
всички съответни стандарти.
Опростената конструкция на шиноносачите позволява един и същи су-

порт да бъде подходящ както за дълбоки 600 mm, така и за 800 mm шкафове. Тяхната симетрична форма означава, че опорите могат да се използват отляво или отдясно. Улесненото
инсталиране дава възможност супортът да бъде закрепен към профила на
шкаф VX25 с два или три винта - без
необходимост от допълнителни материали. Проектантите са помислили и
за това как да улеснят поддръжката
и наблюдението на системата. С подобрената достъпност до захранващи
китове проверката на въртящия момент на винтовете или следенето на
температурата на контактните
точки се превръщат в задачи, изпълними за секунди. Наблюдението на показатели като температура, влага
или производителност може да се реализира и чрез инсталиране на IoT
(Internet of things) интерфейс, който да
черпи данни от сензори.
Бърз монтаж със спестяване на
време до 50%, впечатляващи икономии
на мед.
Това е ефективност на системата
RITTAL!

www.rittal.bg
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Технологични
тенденции при
UPS системите
Предлагайки с до 25% редуциране на габаритите, съвременните UPS решения не заемат много
място и могат безпроблемно да бъдат интегрирани в среда с модерно IT оборудване
Новите модели се отличават с много по-висока функционалност и плътност на мощността, което ги превръща в незаменим актив в периферните центрове за данни
Налична е и опцията за рутинно докладване на състоянието, на чиято база да се предприемат автоматизирани действия

Т

ехнологичният напредък в областта на устройствата за непрекъсваемо токозахранване доведе до фундаментални промени в областта
през последното десетилетие. Ползите от това развитие са най-значими, разбира се, за организациите,
управляващи центрове за данни с
критичен характер, например периферните центрове за данни или центровете за микроданни. С помощта
на иновациите в сектора UPS устройствата стават по-ефективни,
по-компактни, по-свързани, а общите
им разходи за притежание намаляват. Съвременните UPS технологии
дават възможност за спестяване на
време и финансови средства, както
и за свеждане на рисковете до минимум.

Ползи за периферните
центрове за данни
Подобренията в UPS устройствата имат по-голямо значение за
периферните центрове за данни,
тъй като те позволяват прилагането на технологични трендове
като IoT, изчисления в облака и мобилни приложения. Всички тези
технологии изискват мрежова периферия, като и повече изчислител-
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на мощност. Организации от редица сектори като транспорт, аварийно осветление и търговия установяват, че периферните центрове за данни предлагат уникални
предимства по отношение на обслужване, експлоатационна готовност и мониторинг.
Физическите размери на устройствата за непрекъсваемо захранва-

не винаги са били сред основните
предизвикателства по отношение
на периферните центрове за данни.
Предлагайки с до 25% редуциране на
габаритите, съвременните UPS решения не заемат много място и могат безпроблемно да бъдат интегрирани в среда с усъвършенствано
IT оборудване.
Същевременно по-малките разме-
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ри на непрекъсваемите захранвания
не компрометират ефективността
им. В действителност новите модели се отличават с много по-висока
функционалност и плътност на мощността, което ги превръща в незаменим актив в периферните центрове за данни. В допълнение съвременните UPS устройства се предлагат
с отвори за охлаждане отстрани на
корпуса, което позволява поставянето им до друго оборудване или дори
до стена с цел спестяване на пространство.
Новата вълна от устройства за
непрекъсваемо захранване са и поенергийно ефективни. Благодарение
на това периферните центрове за
данни могат да повишат ефективността си от 94 на 99%. Това, от
своя страна, означава спестяване на
огромен дял от енергийните разходи – около 5000 щатски долара на
един UPS годишно според проучвания.
Съвременните UPS устройства се
проектират като модулни, със сменяеми компоненти, което означава,
че те могат да бъдат модифицирани с резервни модули на място, без
да се нарушава възможността за
експлоатация. Модулният дизайн се
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отнася до захранващите модули и
други елементи от съществено значение като вентилатори, платки за
свързаност и байпасни комутатори.
Центровете за данни могат да се
запасят с резервни части, за да гарантират работата на непрекъсваемите захранвания дори при наличието на проблем.
Същевременно развитието в областта на платките за свързаност
носи ползи по отношение на киберсигурността, които позволяват на
операторите на центъра за данни да
осъществяват отдалечен мониторинг и управление на системата.
Налична е и опцията за рутинно докладване на състоянието, на чиято
база да се предприемат автоматизирани действия. В резултат персоналът може от разстояние да следи
експлоатационните показатели на
UPS устройствата и да бъде известен в случай на проблеми като
кратък живот на батериите или
нефункциониращ вентилатор. Тези
функционалности са необходими за
всеки работещ ефективно или периферен център за данни.
Модерните непрекъсваеми захранвания могат да бъдат оборудвани с
литиево-йонни батерии, които из-

държат по-дълго и са устойчиви на
по-високи работни температури. Те
също подлежат на множество цикли,
без това да оказва влияние върху
експлоатационните им характеристики. Литиево-йонните батерии
също са доста по-малки, което дава
възможност за спестяване на пространство в периферните центрове за данни.

Отдалечено наблюдение
През последните няколко месеца
центровете за данни се представиха отлично, не само заради справянето с нарастващите потребности,
породени от преминаването към
работа от вкъщи и повишеното използване на стрийминг услуги по
време на наложените карантини, но
и заради факта, че това бе постигнато с помощта на силно намален
брой на обслужващия ги персонал.
Дори и обществото да започва бавно да се завръща към нормалното, е
вероятно социалната дистанция,
ограниченият физически достъп до
някои локации и други предпазни мерки да се запазят в обозримото бъдеще. Това неизбежно поставя акцент
върху необходимостта от отдалечен мониторинг. Облачно базирано-
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то дистанционно наблюдение предоставя 24/7/365 поддръжка за непрекъсваемите захранвания, предпазващи центровете за данни от непланирани престои, гарантирайки, че
системите работят ефективно, без
да е необходимо присъствието на
персонал на място.
В най-опростения си вариант мониторингът на UPS устройства се
реализира чрез безнапреженови присъединявания, представляващи клеми,
свързани директно към непрекъсваемото захранване, или карта за
достъп. Този мониторинг предоставя прости отговори от типа „истина/неистина“, за да се изясни например дали има прекъсване в захранващата мрежа или дали UPS устройството работи на батерия.
Съоръженията от критично значение обаче се нуждаят от много поусъвършенствано ниво на комуникация с цел непрекъснато следене на
важните данни, което да позволи
дистанционното управление на евентуално възникналите алармени ситуации. Това налага необходимостта
от мрежово базиран подход чрез
Ethernet или през интернет, за което съществуват няколко възможности.
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Първата опция е да се използва RS232 връзка, която макар и да е относително просто решение, е широко
прилагана в множество инсталации.
Друг популярен метод е Modbus,
отворен протокол, превърнал се в
най-разпространения начин за
свързване на индустриални електронни устройства. Modbus дава
възможност за серийна комуникация
от единична RS-232 или RS-485
връзка чрез създаване на йерархична
структура. Използва се и Profibus,
като този метод е признат за стандарт за Fieldbus комуникация в автоматизацията.
При съвременните непрекъсваеми
захранвания обаче се използва друго
решение – т. нар. Simple Network
Management Protocol (SNMP) – независим от доставчика и платформата протокол, който позволява отдалечен мониторинг и управление на
устройството от централна локация. На практика непрекъсваемите
захранвания са оборудвани с мрежов
адаптер и са свързани със специализиран софтуер за управление, който
им позволява както да предават данни, така и да получават външни команди и инструкции, например за
изключване на системата в случай на

отказ на захранването.
Облачно базираният SNMP мониторинг дава възможност на UPS устройството да комуникира с дистанционен обслужващ център, разполагащ 24/7/365 с експерти, като
всички взаимодействия се реализират през сигурно SSL криптиране.
Обслужващият център изпраща запитвания към непрекъсваемото захранване на равни интервали (ежедневно, ежеседмично, ежемесечно), за
да провери актуалните му експлоатационни характеристики и работната среда. Същевременно най-новите модели UPS устройства извършват и автоматично тестване
на всеки 24 часа, изпращайки аларма при неизправност или внезапна
промяна в условията на работната
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среда. Ако се задейства такава аларма, софтуерът за дистанционно наблюдение изпраща имейл или SMS нотификации на съответния персонал.
Известия се изпращат и до сервизния център, където висококвалифицирани специалисти извършват позадълбочена диагностика. Ако е необходимо, веднага може да се организира посещение от технически
екип на място, който да поправи или
подмени повредените компоненти.
В най-лошия случай се инициира изключване на цялото свързано оборудване.
В нормален експлоатационен режим техниците от сервизния
център и персоналът на центъра за
данни могат дистанционно да изпращат запитвания към регистрите на
UPS устройството и в резултат да
се генерират доклади за изменението на експлоатационните параметри във времето.

Алтернативи на оловнокиселинните батерии
Въпреки че непрекъсваемите захранвания изпълняват редица важни
функции, повечето потребители ги
ценят основно заради предоставяната енергия при аварийни ситуации
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вследствие на прекъсване на електроподаването. UPS устройствата
осигуряват времето, необходимо за
предпазване на чувствително оборудване и данни от въздействието
на прекъсване в електрозахранването чрез стартиране на авариен генератор, изключване на оборудването по подходящ начин или прехвърляне на данните и изчисленията към
резервни системи.
Днес за повечето от непрекъсваемите захранвания се използват
оловно-киселинни батерии – доказана технология в множество индустриални сектори, предоставяща висока разходна ефективност. Въпреки предимствата обаче, оловно-киселинните батерии често са непопулярен избор сред операторите на
центрове за данни поради размерите и теглото им, както и заради
изискванията им за поддръжка, токсичния им характер и относително
краткия сервизен живот. Затова в
продължение на много години производителите на UPS устройства
търсят алтернативни решения, които да са по-компактни, по-надеждни и по-екологосъобразни от оловнокиселинните батерии, но същевременно да предлагат и аналогични

нива на оперативните разходи.
Продължителното търсене на
жизнеспособна алтернатива е поблизо до края си от всякога с прилагането на литиево-йонни батерии,
маховици, ултракондензатори и горивни клетки, които предлагат редица предимства пред оловно-киселинните батерии за непрекъсваеми
захранвания. Някои от тези варианти обаче все още се отличават с повисоки разходи, а това често е определящият фактор при закупуване на
UPS.
Все пак картината се изменя
бързо – в ограничен брой приложения
литиево-йонните батерии и маховиците са практична и целесъобразна
опция. Отчитайки нарастващата
потребност за по-ефективни и екологосъобразни решения за съхранение
на енергия, производителите работят усилено за редуциране на разходите и преодоляване на предизвикателствата по отношение на алтернативите на оловно-киселинните
батерии. Едно обаче е сигурно – новите технологии ще изглеждат поразлично, ще работят по-ефективно
и ще са с по-ниски разходи за притежание в сравнение с днешните системи.
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Система за визуална идентификация
в процеса на агрегация на лекарствени
продукти
Инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на COGNEX
и Mitsubishi Electric
През 2020 година в производството
на Софарма АД в гр. София водещата
българска инженерингова фирма Ехнатон работи по израждане на система за визуална идентификация, подпомагаща процеса на агрегация на лекарствени продукти.
С техническото решение и конкретна разработка Ехнатон съдейства на екипа на Софарма АД успешно да реализира процеса на агрегация
на произвежданите лекарства, като
част от мерките за глобална проследимост и сериализация, обхващайки
ръчните и полуавтоматични работни места в заводите си.

Обхват на проекта
Агрегацията, като част от процес
за сериализация и проследимост във
фармацията, е свързана с регистриране на информация за всяка една опаковка по линия на производствения
процес и предаването на тази информация между отделните нива на окрупняване на всяка логистична единица по пътя от производството до
клиента. Носител на информацията
е 2D DataMatrix GS1 код, директно
маркиран върху всяка една продаваема единица опаковка, в съответствие
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с изискванията на Директива 2011/
62/ЕС по отношение на предотвратяване навлизането на фалшифицирани
лекарствени продукти в законната
верига.
Инженеринговият проект на Ехнатон е свързан с предоставяне и внедряване на техническо решение за високоскоростно, надеждно четене на
множество 2D DataMatrix GS1 криптирани кодове, маркирани върху лекарствени опаковки. Четенето на
кодове се извършва в зона вторична
опаковка, където окрупняването е на
ниво стек (мин. 10 опаковки, общ размер) или кашон (средно 20 опаковки).
Прочетената и декодирана информация за съдържанието на кодовете
се предава по комуникация към информационната система, разработена
от екипа на Софарма АД.

Решение и оборудване
Ехнатон е ASP (Automation Solution
Provider) партньор на водещата в индустрията фирма за продукти и решения за визуална инспекция и идентификация  Cognex. Благодарение на
над 10-годишния опит на екипа на Ехнатон в проекти, свързани с проследимост в индустрията, експертните

познания на регулациите и стандартите в различни индустриални сектори, и разполагайки с най-иновативните и високи технологии в машинното зрение от Cognex, за период от
5 месеца са разработени, инсталирани и въведени в експлоатация 12 системи за ръчни работни места и 1 система, интегрирана в машина.
Решението, интегрирано в системите за агрегация на Софарма АД, е
приложимо навсякъде, където проследимостта е част от технологичните
процеси, а именно индустриални сектори като автомобилостроене и производство на авточасти, електроника, цигарена индустрия и логистика.
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Цялостно решение за инспекция
на произвежданите детайли
Инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен
с апаратура на COGNEX
За производството си в Индустриална зона Раковски Уилям Хюз България ООД се нуждае от автоматизирана проверка чрез машинно зрение
на детайли след процес на шприцване. Необходим е монтаж на система
за машинно зрение и интегриране
към налична шприц машина с ръчно
зареждане. Изискването е за реализиране на цикъл на работа на машината, при който да не се допуска издаване то на дефектен детайл, както
и 100% качествен контрол на произвежданата продукция.
В резултат на успешно реализиран
инженерингов проект на фирма Ехнатон в периода септември 2018  юни
2019 г. в завода на Уилям Хюз е въведено цялостно решение за инспекция
на произвежданите детайли, интегрирано към 6 шприц машини, както
и към ръчен стенд за проверка, чрез
което се постига 100% качествен
контрол на готовата продукция.

нето на визуална инспекция на 6
шприц машини и един ръчен стенд за
проверка, е базиран на технологиите
и продуктите на водещата в индустрията фирма за продукти и решения за визуална инспекция и идентификация Cognex, на която Ехнатон
е ASP (Automation Solution Provider)
партньор в България.

Функции:
• Инспекция по зададени критерии
за наличието на достатъчно количество пластмасов материал в
критични зони на детайла.
• Настройка чувствителността на
детекция.
• Редакция на зоните за детекция.
• Блокировка на извеждането на детайла от машината при констатиран дефект, с възможност за
рестартиране чрез оторизиран
достъп.

Обхват на проекта

Решение и оборудване

Цялостното решение за инспекция
на произвежданите детайли, което
осигурява на Уилям Хюз България
върхово ниво на качество и производителност, е реализирано от компетентен и опитен екип специалисти
на фирма Ехнатон. Инженеринговият проект, който обхваща внедрява-

• Система за инспекция, базирана
на сензор за визуална инспекция
IS2000  интелигентна компактна система, предлагаща мощни алгоритми за анализ на изображения
като: pattern, edge, pixel count,
brightness, contrast, measurement и
counting tools.
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Ръководител направление Машинно зрение

• Патентовани платформи на
COGNEX за визуализация Vision
View, позволяващи създаването на
удобен за ползване потребителски интерфейс.
• Cognex Connect  комуникационна
платформа за интегриране към
управляващи и информационни системи.
• Система за управление, базирана
на Mitsubishi Electric FX PLC.
• HMI операторски терминали за
диагностика, настройка и мониторинг.
• Специализирано индустриално осветление, съобразено със светлоотразителните свойства на инспектираните материали.
• Монтажна конструкция от алуминиеви профили, осигуряваща
гъвкавост при монтаж/демонтаж и сервизиране на шприц машината.
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Продукти
за машинна
сигурност
Системата LOTO (Lockout/Tagout) се отнася до специфични практики за защита на работещите от неочаквано захранване на оборудването или от възникването на опасна енергия
Индуктивните сензори са много подходящи за внедряване в промишлени процеси поради устойчивостта си на вибрации, влажност, запрашаване и др.
Чрез светлинна индикация устройствата за аварийно спиране вече могат да показват какво
е действителното им работно състояние

У

правлението на рисковете за безопасността и здравето на персонала в работна среда е приоритет за
всяко производство с внедрено промишлено оборудване. Въпреки развитието в технологиите и средствата за машинна сигурност проблемът
с трудовите злополуки и днес все още
е актуална тема. Голяма част от
инцидентите са вследствие на човешки грешки, но е вярно и това, че
съществуват множество потенциални опасности около машините и оборудването, като режещи ръбове,
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зъбни колела, вериги, въртящи се валове, въртящи се лопатки и лостове.
Два са стандартите, отнасящи
се до безопасността на машините
– EN/ISO 13849-1 и EN/IEC 62061. И
двата стандарта са хармонизирани
с Директивата на ЕС относно машините 2006/42/EО, която определя
основните изисквания за здраве и
безопасност при работа с машини.
Въпреки че методите за извършване
на оценка на риска са различни, и
двата стандарта – EN ISO 13849-1
и EN 62061 – когато се прилагат
правилно, постигат един и същи резултат.

Директивата на ЕС за машините
изисква производителите на машини да отстраняват или минимизират опасностите доколкото е разумно, да прилагат необходимите
защитни мерки срещу опасности,
които не могат да бъдат отстранени, и да информират потребителите за оставащите рискове и изискванията за обучение или лични предпазни средства. Въпреки че тази
директива е специфична за Европейския съюз (ЕС), тя е призната и спазвана в други региони по света, за да
улесни доставките на оборудване
извън ЕС.
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Разбира се, работещите преминават регулярни инструктажи и обучения за безопасна работа и адекватни обозначения насочват вниманието им към непосредствените опасности от контакт с движещи се
части, с електричество, топлина,
огън, други видове енергия, контакт
с газ под налягане или течност и др.
Освен обозначаването и инструктажите обаче внедряването на допълнителни средства за машинна безопасност представлява още една
стъпка напред в елиминирането на
трудовите инциденти и проява на
още по-висока отговорност от
страна на ръководството.
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Практики и процедури за
безопасност LOTO
Наборът от процедури LOTO
(Lockout/Tagout) се отнасят до специфични практики за защита на работещите от неочаквано захранване на оборудването или от възникването на опасна енергия по време
на обслужване и поддръжка на машините.
Тези процедури за безопасност
гарантират, че източниците на
енергия са изключени и няма риск от
неочакваното им задействане. Понятието източници на енергия в
този смисъл включва електрическо,
механично, хидравлично, пневматич-

но, химическо, радиационно и топлинно и всеки друг вид захранване
на машините, освобождаването на
коeто представлява непосредствена опасност за обслужващия персонал. По своята същност внедрената в дадено предприятие система
за разединяване и обозначаване
LOTO включва няколко съществени
стъпки, предназначени да идентифицират и неутрализират опасността, която може да причини нараняване или смърт, ако възникне инцидент поради стартиране или освобождаване на акумулирана енергия
по време на поддръжка на оборудването.
След идентифициране на опасността следва служителите да изключат и изолират източниците на захранване в неработещо положение,
преди да започне каквато и да е работа по поддръжка. Обикновено средството, използвано за целта, е персонален катинар за безопасност,
който предотвратява включването
на източника на захранване до премахването му от титуляря. Катинарът или друго предназначено за
целта заключващо се средство има
прикрепена табела с информация за
извършваното обслужване и колко
време ще продължи то, както и предупреждение оборудването да не
бъде включвано до премахването на
катинара от лицето, което го е поставило.
За да работи ефективно системата LOTO, за въвеждането й трябва
да бъдат анализирани и описани всич-
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бъдеще е предпоставка за безотказното им сработване
и предотвратяване на всяко случайно включване и неоторизирано повторно активиране на машини, оборудване или енергийни източници. Служител по поддръжката
трябва да осигури спазването на процедурата LOTO
преди започване на работа и след приключване трябва
да се увери дали целият персонал е вън от опасност,
преди системата да се включи към енергийния източник
отново.
Особеностите на работа в някои индустрии налагат
прилагането на разширен вариант на процедурата, наречен LOTOTO (Lock-Out, Tag-Out, Try-Out). При него фокусът
пада върху стъпката на тестване на контролите, преди да бъде извършвана каквато и да било работа по оборудването. Това допълнение към процеса идентифицира
дали има някакви пропуски в точките на разединяване и
изолация. Работата не може да започне, докато трае
обследването и не бъдат диагностицирани неизправностите и открити пропуските.

Сензори за безопасност
ки точки на вероятно взаимодействие на персонала по
поддръжката с оборудване, захранвано с опасна енергия,
да се разработят подробни процедури при работа и
включените задачи. Също така не трябва да се пропуска
да се идентифицират енергийни източници на оборудване в близост до работещия персонал, макар и самото
то да не подлежи на поддръжка, и да се вземат мерки за
обезопасяването на достъпа. Разработването на подробен план и разписването на процедурите в детайл в
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За осигуряване на безопасност при взаимодействие
на персонала и оборудване в производства с автоматизация съществена роля играят предпазни устройства
като сензорите за безопасност. Например измервателните сензори могат да откриват промяна в разстояния
и да следят разстоянието до целта в непрекъснат режим, като настройката на параметрите им се осъществява лесно чрез IO-Link интерфейс.
Сензорите за радиочестотна идентификация (RFID)
служат за автоматична дистанционна идентификация
чрез RF комуникация. Те са широко приложимо средство
за безопасност при машини и роботи с автономна навигация, като осигуряват реакция, когато в обсега на маневриране на машината навлезе обект, лице или препятствие и предотвратяват сблъсък с него. За да работи,
RFID технологията изисква комуникационна мрежа за
локализация и микрочипове за идентификация.
Индуктивните сензори спадат към безконтактните
електронни устройства с широко приложение в автоматизацията на промишлеността и не само. Те са много подходящи за внедряване в промишлени процеси поради температурните си характеристики, устойчивост
на вибрации, влажност, запрашаване и други предизвикателства на производствената среда. Играят важна роля
в системите за определяне на местоположението на
обекти в пространството.
Принципът им на работа се базира на генерирането
на определена амплитуда на трептения. Магнитното
поле, образувано от генератора на сензора, създава вихрови токове, които променят амплитудата в трептенията на генератора. При навлизане на феромагнитен
предмет в полето на действие на сензора, това предизвиква промяна в колебанията, която сензорът регистрира. Сигналът варира в зависимост от разстоянието до
предмета, попаднал в полето на действие на сензора.
Индуктивните сензори могат да служат за определяне
на местоположение и скорост на обект. С индуктивни
сензори например се следят работните зони на роботите и движението на металните държачи на инструменти в индустриална среда. I/O модул обединява всички
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сигнали и ги препраща чрез главен
модул с IO-Link интерфейс към контролера за безопасност.
Бариерните инфрачервени оптоелектронни сензори се използват за
превключване на 3-проводни и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. При преминаването на
непрозрачен предмет между приемника и излъчвателя, които са разположени срещуположно, оптичната
връзка се прекъсва.
Магнитни сензори се използват в
автоматизацията за превключване
на електрически вериги чрез регистриране на промени в магнитното
поле. При приближаването на магнит
те превключват електрическата
верига, в която са включени. Използват се за определяне на хода на движение на механични части и са устойчиви на тежки индустриални
условия благодарение на безконтактното опериране.

Светлинни бариери и
завеси
Обезопасяващите светлинни бариери с множество лъчи създават
двуизмерно защитно поле. Съще-
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ствуват варианти, различаващи се
по способност за откриване и по
височина на защитното поле в зависимост от изискванията на приложението. Персоналът може да се
възползва от по-голямата гъвкавост
за различни случаи на употреба, като
същевременно са посрещнати найвисоките изисквания за безопасност
–PL e, кат. 4 и SIL 3.
Защитните оптични бариери и
завеси използват инфрачервена
светлина и са предназначени да ограничат достъпа до промишлени
съоръжения чрез оптична преграда.
При взаимодействие с преградата
сигналът в електрическата верига
се прекъсва. Защитните светлинни
завеси обезопасяват периметъра
около работещи машини и движещи
се компоненти. Най-общо се състоят се от три елемента – излъчвател, приемник и контролер. От излъчвателя към приемника се насочва
светлинен лъч в инфрачервения
спектър (оптични оси). Обикновено
светлинните завеси работят с от
6 до 12 лъча. При нормална работа
изходното реле на контролера е
включено и пропуска ток към верига-

та. Ако възникне прекъсване и приемникът спре да получава сигнал от
излъчвателя, релето на контролера
изключва веригата. Възстановяването на работата на завесата и включването на веригата става ръчно от
контролера.
Автоматизираните средства за
обезопасяване на работещите съоръжения преминават през множество
тестове, за да се гарантира високата им експлоатационна готовност
и правилната им инсталация. Конструкциите на корпусите, заедно с
допълнителните принадлежности, се
съобразяват с необходимостта от
удобство при монтаж.
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Механизми за аварийно
спиране
Устройството за аварийно спиране в на оборудването най-често представлява авариен стоп бутон, но
може да бъде реализирано като въже
за аварийно спиране, лост, ръкохватка, педал или друго в зависимост от
особеностите на оборудването и
ергономичните му характеристики.
Функцията му е незабавно да
прекъсне веригата на захранването
на машината, така че в случай на инцидент тя незабавно да спре. Изисква се механизмът да може да се задейства с еднократно действие чрез
задействащо устройство ръчно. Изправността на системата във всеки един момент е от критична важност за безопасността както на
персонала, така и на машината. За
да бъде приведена отново в експлоатация тя, първо трябва устройството за аварийно спиране да бъде освободено.
За спиране на конвейерни ленти се
използват въжени прекъсвачи, като
по този начин системата обхваща
обширни зони на опасност. Конструкцията и тук трябва да е надежд-

36

на, да позволява лесно регулиране на
опъна на въжето и да е пригодена за
работа в тежки условия. Издърпването или прекъсването на аварийното въже активира аварийното спиращо устройство.
Едно нововъведение позволява
лесно разграничаване и елиминира
риска от объркване на действащ и
неизправен авариен стоп. Доскоро
практиката налагаше неработещите прекъсвачи да се блокират или
да се покриват, за да не бъдат използвани по грешка, когато даденият оперативен панел или част вече
не са свързани към системата. Въз
основа на новия EN ISO 13850:2015
аварийните стопове сега вече могат да сигнализират какво е действителното им работно състояние чрез светлинна индикация. За по-

голяма безопасност при работа и подобра разпознаваемост на неактивните аварийни стопове, производителите вече разполагат с готово
решение, а именно аварийни стопове, които сигнализират за активен
и неактивен статус съгласно този
принцип.
Разработваните самоконтролиращи се контакти работят надеждно дори в случай на неправилен монтаж или механични повреди (отделяне на контактния блок от задействащия механизъм). В тези случаи
самоконтролиращият се авариен
стоп осигурява незабавно автоматично активиране на аварийния сигнал. Инсталацията е изключена и
може да бъде рестартирана само
след успешно отстраняване на неизправността.
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Новият DHF 8000ST - стъпка напред
с Eвромаркет и Doosan
Високата производителност, отличното качество
и усъвършенстваната работна технология са в основата на новия модел на Doosan DHF 8000ST, който
Евромаркет с гордост представя в България. Все повисоките изисквания на индустрията към пазара водят до създаването на металообработващи машини
от най-висок клас - с отлични възможности за рязане
и обработка. Именно това предлагат Евромарект и
Doosan с пускането на DHF 8000ST - 5-осен хоризонтален обработващ център.
Специалният обработващ център гарантира по-висока производителност, по-голяма надеждност и безкомпромисна прецизност при комплексни форми и
трудни за рязане детайли. Частите стават по-сложни, същевременно нарастват и изискванията към точността при тяхната изработка. Важно е да се намали броят на необходимите настройки и да се гарантира, че самите части се произвеждат правилно от
първия път. Новата машина е снабдена с въртяща се
маса и шпиндел с наклоняема глава, за да увеличи максимално прецизността и ефективността на производството по време на многоетапната обработка. Високоефективният 5-осен хоризонтален обработващ
център е подходящ както за струговане, така и за
фрезоване на обработващи операции на една маса.

DHF 8000ST притежава здрава механична структура и може да съкрати съществуващия производствен
процес с 20 - 30%, което от своя страна не само намалява времето за обработка и повишава производителността, но намалява и степента на дефекти, причинени от грешка на оператора.
DHF 8000ST е разработен, за да отговори на съвременните пазарни нужди и на промените в методите
за обработка, както и да опрости производствения
процес.

Друго основно предимство на DHF 8000ST е, че разполага с обработваща площ от 1450 мм по ос X и 1200 мм
и 1500 мм съответно по осите Y и Z. С маса с диаметър
1000 мм, тя осигурява по-голяма точност и повишава
производителността при обработка на средни и поголеми детайли. Нещо повече - той предлага мощно
рязане благодарение на двойните сферични винтове, монтирани на неговите оси Y и Z, за да подобри
устойчивостта и прецизността на механичната
структура.
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Стругови и
обработващи
центри
Наред с непрекъснатата технологична еволюция при оборудването трайно се повишават и
стандартите по отношение на допуските, точността и качеството на готовите изделия
Моделите стругове от ново поколение на пазара разполагат и с функции за виртуално
моделиране на обработката директно на самата машина
Сред тенденциите на пазара на вертикални обработващи центри е увеличаването на броя
оси, насочено към удовлетворяване на нарастващите изисквания в сферата на механичната обработка

Б

лагодарение на динамичното
технологично развитие в сегмента
съвременните стругови и обработващи центри с ЦПУ се отличават с
висока степен на автоматизация,
усъвършенствани възможности за
управление, подобрен софтуер и множество интелигентни функции. И
двата типа оборудване предлагат
избор от вертикални и хоризонтални конфигурации, подходящи за различни приложения в сферата на металообработката. Изборът на решение зависи от множество фактори,
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сред които вид и материал на обработваните детайли, големина на
серията, изисквания по отношение
на качеството на повърхностите,
необходимост от довършителни
операции и т. н.

Съвременни технологии
при струговите центри
Струговите машини в металообработващите цехове постепенно
биват замествани от вискотехнологични стругови центри с ЦПУ, които осигуряват значително по-висока функционалност, ефективност и
производителност. Разликите са

значителни и по отношение на устройството и конструкцията. Центрите се отличават с цялостен, затворен машинен корпус. Задното седло и супортът са отделно свързани
с леглото, което позволява на седлото и неподвижните люнети да
бъдат позиционирани както е необходимо, без да се налага да взаимодействат със супорта. В допълнение
при струговите центри револверната глава се движи по цялата дължина на леглото. В голяма част от случаите позицията на задното седло
може да бъде програмирана с помощта на ЦПУ блока на машината.
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Има два типа стругови центри –
хоризонтални и вертикални, като
първите са значително по-популярни
в практиката. Вторите пък са известни и с наименованието вертикални револверни стругове и се използват за редица специфични приложения. При хоризонталните стругови
центри шпинделът е ориентиран в
същото направление, а инструментите са монтирани отстрани на
държача и режат през обработвания
детайл. Отвеждането на стружките далеч от заготовката при тази
конфигурация се подпомага от гравитацията.
При вертикалните модели конструкцията е обърната, което позволява предното седло да лежи на пода,
а трасажната маса да функционира
като хоризонтална въртяща се маса.
Този тип конфигурации са подходящи
за обработката на едрогабаритни,
тежки и къси детайли. Тук гравитацията спомага за по-стабилно задържане на заготовката във фиксиращите приспособления. Стружкоотвеждането може да е леко затруднено
поради липсата на помощ от гравитационната сила.
На пазара се предлагат и т. нар.
инвертни (обърнати) вертикални
стругови центри, при които позицията на шпиндела и челюстния патронник е разменена.
Сред приложенията на струговите центри с ЦПУ са автомобилостроенето, общото машиностроене,
космическата и медицинската инду-
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стрия, нефтено-газовата промишленост и др. Те са отлично решение за
обработка на кръгли/обли метални
детайли, пръти, тръби, зъбни колела
и др.
Машините от този тип позволяват и т. нар. мултитаскинг или изпълнение на множество работни задачи с помощта на иновативни технологии като „Live tooling“ или в пряк
превод „инструменти на живо“. Оборудваните с тази функция модели
могат не само да струговат, но и да
извършват фрезови, пробивни, разстъргващи и нарезни операции. В
допълнение най-модерните системи
на пазара могат да са снабдени още
с двойни шпиндели, Y-ос, множество
револверни глави и роботизирани
системи за обслужване, които извършват зареждане, разтоварване
на готовите детайли и т. н.

Пазарни тенденции
За да се адаптират към постоянно нарастващите изисквания по
отношение качеството и функционалните аспекти в обработката на
метални изделия, струговите центри непрекъснато се развиват и усъвършенстват в технологичен план.
В допълнение към множество държачи и оси, моделите от ново поколение на пазара разполагат и с функции за виртуално моделиране на обработката директно на самата машина. Сред иновациите в сегмента
са и специализираните операционни
системи за стругови центри, които

позволяват пълна интерфейсна интеграция на свързаното оборудване
в производствените мрежи. Потребителите получават достъп до наличните схеми, техническа документация, ръководства, електрически и
хидравлични диаграми и т. н. – отново директно през командния панел на
машината без нужда от допълнителен хардуер. С добавянето на индустриален компютър към системата,
инсталиран в шкафа за управление,
операторите могат да провеждат
3D симулации на процесите в реално
време или да генерират комплексни
програми с помощта на автономна
CAM система. Струговите центри
от този клас практически не срещат ограничения по отношение на
възможностите за комуникация и
обмен на информация с останалите
свързани елементи на производствената мрежа.
Глобалният пазар на такива системи е условно подразделен на няколко сегмента: по брой на осите (2осни, 3-осни и многоосни системи); по
капацитет на натоварване (модели
за лек, среден и тежък режим на работа); по тип (хоризонтални, вертикални, стругово-фрезови и универсални стругови центри). Най-широко
приложение тези системи намират
в автомобилния сектор и общото
промишлено производство.
Макар продуктите им отдавна да
са се утвърдили като високоефективни решения, повечето водещи
световни производители продължават да инвестират в нови технологични разработки, базирани на последните иновации в бранша. Водещ
стремеж е да се постигне и задоволително съотношение между качество и достъпност на струговите
центри. Разработват се варианти,
специализирани в резбоването, пробиването и фрезоването. С помощта на най-новите технологии в цифровото програмно управление струговите центри се отличават и с все
по-висока точност на обработка,
което ги прави подходящи за производство на прецизни изделия и компоненти, например за медицинската,
електронната промишленост и приборостроенето.
Водещите производители на пазара привличат клиентите си с конкурентно ценообразуване в допълнение
към генерални подобрения като редуцирани по брой и времетраене цикли
на обработка. Всичко това спомага
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за устойчиво нарастване на продажбите на оборудването в сегмента,
като пазарните анализатори очакват тази тенденция да се запази и
през следващите няколко години.
Сред ключовите технологични
нововъведения в областта са серводвигателите, които постепенно заместват шпинделните мотори при
ротационните механизми. Това спомага за съкращаване разходите за
производство и експлоатация на
струговите центри. Използването
на сервооси, оборудвани с т. нар.
мултихибридни задвижвания, е друга
стратегия за намаляване на размерите при този тип металообработващо оборудване. В допълнение към
бюджетна оптимизация модулната
концепция създава множество
възможности за функционално надграждане и специализация. Така от
конвенционално струговане капацитетът на струговите центри от
ново поколение се разширява до цялостна обработка.
Сред технологичните тенденции
в сегмента е още внедряването на
интелигентни обработващи функции в комбинация с улеснен за използване от потребителите софтуер.
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Наред с непрекъснатата технологична еволюция при оборудването трайно се повишават и стандартите по
отношение на допуските, точността и качеството на готовите изделия. За това съдействат и усъвършенстваните възможности за управление на обработката по множество оси и канали, както и инструментите за оптимизация и синхронизация между отделните канали.
Сред тенденциите, които повлияват посоката на развитие на струговите центри, е и т. нар. хибридно
производство, което предлага комбинация от адитивни и стандартни
методи на отнемане на материал на
една и съща машина с цел производство на изделия с максимално близък
до крайното изделие вид с една настройка.
На последно място, но реално на
челно място по значимост сред технологичните тенденции в сегмента
е повишаването на степента на
автоматизация, което води до значително подобряване на скоростта,
ефективността и производителността. Така все повече предприятия
обмислят инвестиция в модерен
стругов център, за чието управле-

ние не е необходимо да обучават или
назначават специално подготвени
кадри.

Развитие при
вертикалните
обработващи центри
Ориентацията на шпиндела е основна характеристика на всеки обработващ център. При вертикалните конфигурации той, разбира се, е
ориентиран във вертикално направление. Системите от този тип генерално се използват за прецизни
приложения, включително вторични
и довършителни операции, за които
е необходимо изключително стабилно устройство. Хоризонталните им
аналози пък са подходящи за работа
в тежък режим, например в грубата
първична обработка.
Според анализаторите един от
ключовите фактори за по-високата
популярност на вертикалните обработващи центри за сметка на хоризонталните е тяхната по-голяма
достъпност в ценови аспект. Предимства на първите са още високоскоростните шпиндели и усъвършенстваното централно програмно управление.
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Вертикалните обработващи центри са най-често
използваните в практиката типове металообработващи машини. Освен с дадена степен на прецизност те се
характеризират и с редица други функционални параметри, които определят избора им за съответното приложение. Този пазарен сегмент също не спира да се развива в технологичен план и среща множество иновации.

Една високоточна 5-осна вертикална обработваща машина може да се използва за грубо рязане с големи темпове на подаване, полудовършителни операции и финишна обработка на средни по размер компоненти от стомана, леки сплави или композити. Извеждането на производителността като приоритетен фактор води до
разработката на цяла нова генерация машини в сегмента с фокус върху ефективната работа. Проектирани за
работа в големи серии и обработка на структурни компоненти за автомобилния и космическия сектор, тези
системи разчитат още на висока гъвкавост, точност и
функционалност.
Сред тенденциите на пазара на вертикални обработващи центри е увеличаването на броя оси, насочено към
удовлетворяване на нарастващите изисквания и стандарти в сферата на механичната обработка, включително способностите на един център да извършва стругови и фрезови операции.
Постепенното адаптиране на 5-осните вертикални
машини към приложения в сферата на обработката с
повишена стабилност на тежки и едрогабаритни детайли също е сред интересните явления на този пазар. Друга
тенденция е микрообработката, при която са налице
уникални предизвикателства по отношение на прецизността и други работни параметри. Разработката на
специализирани решения за микросегмента е важен фактор, генериращ ръст в продажбите на вертикални обработващи центри.
Съществени предимства на вертикалните обработващи центри са възможностите за безконтактна обработка без странични термични или механични ефекти,
липсата на износване на катода, както и опциите за
работа със закалени и устойчиви на висока температура материали, често срещани например в космическата
и автомобилната индустрия.
Що се отнася до предизвикателствата, които тези
системи срещат в практиката, може би най-сериозното е свързано с поддръжане на управлението върху различните променливи в процеса на обработка. Това често трябва да бъде постигнато в паралел с ултрависока
скорост и точност на рязане. Всички тези изисквания на
практика водят до голямо натоварване върху лагерите
на основния шпиндел.
Ако вземем предвид типа шпиндел, основните подвидове вертикални обработващи центри са моделите с
редово, ремъчно задвижване или със зъбни предавки. В
зависимост от броя оси, глобалният пазар на такива
системи се подразделя на варианти с 3, 4, 5, 6 или повече оси. Що се отнася до базовата конструкция, различаваме колонен и портален тип, вертикални центри с
подвижна или фиксирана маса. Всички тези вариации
намират своите специфични приложения, като най-типични са тези в космическата, автомобилната индустрия и електронното производство.

Интелигентни решения за прецизна
обработка
За да избере оптимално решение за производствените си приложения и в частност стругов или обработващ център, едно предприятие е необходимо добре да
познава алтернативите, предимствата и достиженията на технологиите в съответния сегмент. Пазарът на
5-осни обработващи центри с ЦПУ например притежава
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машини
потенциал да нарасне с над 627 млн.
щатски долара в периода от настоящата 2021 до 2025 г. Маркетолозите прогнозират, че това увеличение ще се случи с комбиниран годишен темп на растеж в размер на
5,75%. Според тях водещ фактор за
развитието на пазара на машини с
такава спецификация е значително
повишеното търсене на мултидисциплинарни машини през последните
години.
Цеховете, специализирани в прецизно струговане, все по-често избират да инвестират в машинен
център с идеята да реализират ефективен баланс между основните и
необходимите вторични операции
при едно струговано изделие. Ако
производствената програма обхваща предимно малки серии и регулярно фрезоване, подходящ избор са т.
нар. мултифункционални стругови
машини. Ако са налице обаче изисквания за по-комплексни и прецизни
операции, по-рентабилен вариант би
била инвестицията в обработващ
център. Сложните и високоточни
операции в сферата на вторичната
обработка се явяват достатъчна
икономическа обосновка за закупува-
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нето на прецизен модел с толеранси
в диапазона 4-5 микрона вместо
стругова машина с инструменти „на
живо“ (live tooling) в револверната
глава.
Приложенията в сферата на прецизното струговане изискват избор

на високопрецизен обработващ център вместо на стандартен модел.
При малки и единични работни серии
е значително по-рентабилно обработката да се извършва на една
машина с една настройка вместо на
две. При по-големи производствени
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машини
обеми и по-комплексни изделия струговите и фрезови
операции обаче е по-добре да бъдат организирани на
отделни работни станции, за да се търси по-високо
крайно качество на готовия продукт, с което не се допуска компромис за сметка на високата производителност. Такива приложения доказват, че отделните специализирани системи могат да осигурят по-бърза възвръщаемост на инвестицията в сравнение с универсализираните мултифункционални конфигурации в дадени сценарии и детайлният предварителен анализ при избирането на система е от критично значение.
Важен критерий за правилен избор на решение в стругарските цехове е възможността металообработващата машина да бъде настройвана и адаптирана към моментите потребности в реално време. Това е особено
важно за вторичните операции, които включват груба,
полуфинишна и финишна обработка на една и съща машина. Функциите за регулиране на поведението и работата на машината по време на обработващата програма могат значително да подобрят прецизността й в
комбинация с увеличаване на производителността.
Все по-търсени са интелигентните обработващи центри, при които с помощта на различни типове сензори
софтуерът за обработка на системата осъществява непрекъснато мониторинг на различни променливи, свързани с работната и околната среда. На постоянно наблюдение и незабавно коригиране в рамките на милисекунди
подлежат скоростта, налягането и температурата в
отделните зони на машината, както и други параметри
като шум, вибрации, триене, износване на инструменталната екипировка и т. н. Някои системи са снабдени със
специални софтуерни функции за измерване на натоварването върху инструмента в реално време (през няколко
милисекунди), които гарантират устойчива и безопасна
обработка. Предотвратявайки прекомерни натоварвания,
които да причинят влошаване на експлоатационните характеристики или пълна повреда на инструментите, тези
функции значително подобряват точността и производителността на машината в дългосрочен план.
Съвременните интелигентни обработващи центри
разполагат и със системи за управление на контура,
които се отличават с лесен за използване интерфейс за
програмиране и функции за прецизен контрол на контура
на съответното изделие. В резултат се удължава сервизният живот на оборудването и се намалява времето
за обработка. Софтуерът от този тип предлага различни варианти по отношение на скоростта и точността
на рязане, качеството на готовите повърхности и геометрията на инструментите. Програмата позволява
задълбочено персонализиране на работните параметри
според моментното приложение, мониторинг на системата в реално време и лесен локален и отдалечен достъп
посредством мобилно приложение.
Най-модерните обработващи центри на пазара разполагат и с алгоритми за изкуствен интелект, вградени в програмното управление, които позволяват автоматично адаптиране на темповете на подаване на материал в реално време с цел осигуряване на постоянно
натоварване върху инструмента. В комбинация с решения за превантивна диагностика на системата, тези функции допринасят за удължен живот на инструменталната екипировка, по-кратки цикли и значително по-високо
качество на обработка.
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Всичко, от което се
нуждаете, е ... Атлас Техник!
Металообработващите машини
в частност металорежещи, монтажни машини и роботи, компонентите за тях, и фирма Атлас Техник
са много тясно свързани помежду си.
През изминалите 17 години нашата
фирма се утвърди като желан и
търсен доставчик на елементи и
възли за тях. Наши партньори са
световно наложили се производители в тази област:
• SCHNEEBERGER за прецизни и
свръхпрецизни елементи за линейно
водене, включващи от миниатюрните до свръхтежките MR100, интегрираните измервателни системи
AMS, работещи на магнитен принцип, както и сачмено-винтовите
двойки A.MANNESMANN (част от
SCHNEEBERGER) от най-висок клас;
• Tsubaki KabelSchlepp, с оптималната си и добре премислена продуктова гама от кабеловодещи вериги, гъвкави кабели за тях, комплектни решения, свързани с енергоподвеждането, независимо от вида на
енергията и големината на работния ход, комплексни защити на ра-
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ботната зона, или само на отделните елементи за тях. Първите кабеловодещи вериги, създадени преди повече от 60 години, още работят безотказно и на територията на
страната ни;
• GMN, предлагаща прецизни вретенни лагери, изработени изцяло от
лагерна стомана, хибридни и керамични, както и цялостни решения
на вретената, включително мазане
с маслена мъгла и температурна
стабилизация на лагерните възли.
GMN произвежда и еднопосочни съединители и лабиринтни уплътнения;
• Afag, от която доставяме богата
гама модули с характерния за компанията червен цвят за ориентиране и
манипулиране на детайлите; вибробункери и вибротранспортьори, служещи за ориентиране и транспортиране на всякакви детайли;
• Harmonic Drive, чието създаване
се дължи на откриването на вълновата предавка. Първоначалната
концепция е предвидена за астронавтиката и в тази връзка се налагат
специалните свойства на тези пре-

давки, като липсата на хлабина,
компактност и много големи предавателни числа в една степен. Тях ние
доставяме като отделни части,
предназначени за вграждане, или
като готови редуктори. Особено
внимание се обръща при производството на лагера, намиращ се на изходящия вал. Монтирани към разнообразни двигатели, доставяме комплектни сервозадвижвания;
• CYCLO, от която получаваме известните CYCLO редуктори. Те се
отличават с големи предавателни
числа, биват едно-, дву- и тристъпални. Могат да се изпълнят и
като напълно безхлабинни. Те участват заедно с редукторите на
Harmonic Drive при изграждането
на роботите.
Комплексна информация за предлаганите изделия ще получите на нашата интернет страница
www.atlas-technik.com, както и на
страниците на нашите доставчици,
изброени по-горе.
Казано с други думи всичко, от което се нуждаете, е ... Атлас Техник!
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Стабилност при закрепването
"Активен" инструмент е термин,
описващ инструменти, които се поставят на струг с възможности за въртене. Обикновено машините от швейцарски тип имат един или два субшпиндела. Неслучайно при тях концепцията за
активен инструмент се възприе много
бързо, което значително увеличи функционалността на машината.
Повишените възможности на многофункционалните и швейцарски тип машини формират нови изисквания към режещите инструменти и оказват влияние върху развитието им. Металообработващата индустрия се интересува
предимно от нови универсални решения
за режещи инструменти, които лесно
могат да бъдат включени в различни
системи държачи.

Как отрасловите изисквания
се отразяват на портфолиото на производителя на инструменти?
Бърз преглед на новите продуктови линии на ISCAR, особено наскоро стартиралата NEOLOGIQ, може да помогне за отговора на този въпрос.
Линията MULTI-MASTER на ISCAR се
отличава с богат избор от опашки с различни видове конусни системи за присъединяване. Например конус HSK (DIN 69893)
или многоъгълен конус (ISO 26623-1).
Обикновено връзката към шпиндела
все още се осъществява с помощта на
адаптер. Една от най-популярните адаптационни системи за инструменти с
опашка е ER цанга, специално за швейцарски тип стругове и малки до средни многофунционални машини. Тази проста, гъвкава, надеждна, доказана във времето система е подходяща за почти всеки инструмент с цилиндрична опашка.
ISCAR разработи широка гама от модулни инструменти за цангови патронници ER. Основният елемент на тези
инструменти е вградената цанга - инструмент с конусна опашка за монтиране на ER цангов патронник. В сравнение с типичната цанга тя осигурява подобра точност и по-висока стабилност.
Например FLEXFIT системата има вътрешна резба и центриращ отвор за глави за пробиване и фрезоване с твърдосплавни пластини (фиг.1).

В линията MULTI-MASTER има много цанги в размери, започващи от ER11
до ER32, които осигуряват перфектно
закрепване на инструмента. Серията
опашки предоставя голямо разнообразие
и гарантира намиране на оптимална
конфигурация на инструмента според
формата и вида на детайла и закрепването. Ако е необходимо, конфигурацията може да се коригира с използването
на множество удължители и редуктори.
Тази уникална линия поддържа принципа "Без време за настройка" - подмяната на главата може да се извърши, когато опашката е на шпиндела.
Още една символична стъпка в развитието на интегралната цанга беше
въвеждането на NEOCOLLET - семейство инструменти с конусни опашки за
ER16 ... ER40 патронници, които носят
дискови сменяеми фрези от циментиран
карбид с диаметри 32, 40 и 50 mm (Фиг.
2). Главите принадлежат към различни

мент SWISSGRIP включва призматичен
държач и шина (адаптер), която носи
режещи пластини, закрепени чрез самозатягащ се механизъм. Шината осигурява висока повторяемост и точност
на позицията, докато ергономичният
дизайн позволява лесна и бърза смяна на
пластините от двете страни на държача. Новите инструменти улесняват отрязването на пръти с диаметър до 16
mm. В този случай малката широчина
на рязане води до значително спестяване на материал.
SWISSCUT XL, друго семейство инструменти, е проектиран за по-големи
дълбочини на рязане при отрязване и нарязване на канали до 10 mm, като е подходящ и за струговане. Инструментът
SWISSCUT XL носи изключително дълга
сменяема пластина с два режещи ръба,
която е здраво монтирана с два винта
(фиг. 4). Поставянето и изваждането на
пластината се извършва на машината,

фрезови фамилии и са предназначени за
различни приложения като фрезови прорези и жлебове, челно фрезоване и формоване на зъбни колела. Инструментите NEOCOLLET разполагат и с опция за
подаване на вътрешна охлаждаща течност.

без да се сваля инструментът и без да
е необходимо да премахвате закрепващите винтове. Геометрията на пластината гарантира използването на
втория режещ ръб, дори ако първият използван е напълно счупен.
Продуктите на ISCAR демонстрират иновативния подход на компанията към нови решения за инструменти
за многофункционални машини и стругове от швейцарски тип.

При швейцарския тип
машини
Наскоро ISCAR представи SWISSGRIP
- система от сглобени инструменти за
отрязване и канали с широчини от 0,6
до 1,2 mm. (фиг. 3). Типичният инстру-

ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg
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инструменти, материали

Новости в
продуктите и
технологиите за
чисти помещения
В зависимост от температурния диапазон на чистите помещения и работната температура на оборудването, материалите трябва да имат добри термични свойства
Частици, по-големи от 1 микрометър, се появяват вследствие на механични процеси или са
с биологичен произход вследствие на присъствието на персонал
ISO 14644 представя класификация на чистите помещения и стъпките, необходими за поддържане на непрекъснато съответствие

Б

лагодарение на специализираните технологични решения и строгите конструктивни характеристики
при изграждане и оборудване на чисти помещения проникването на частици по въздушен път е сведено до
минимум, за да може да се осигури
безопасна среда за хигиенни производствени процеси.
Това се постига с филтриращи
системи, например базирани на използване на HEPA или ULPA филтри и
контрол на концентрацията на частиците в тези помещения. Качественото проектиране на вентилационната система и притокът на
свеж и отвеждането на замърсения
въздух, например чрез турбулентен
поток, спомагат за предотвратяване на отлагането на частици върху
повърхностите.
Частиците се отлагат чрез два
основни механизма – гравитационно
и турбулентно. Отстраняването на
тези частици се постига чрез екст-
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ракция на замърсения въздух и приток
на пречистен такъв (въздушен обмен).
Също така се използва положително диференциално налягане, за да се
блокира потокът от частици във
въздушна среда от по-слабо пречистена зона към зона с по-високо ниво
на чистота. Тези принципи, доказани
чрез изследвания и визуализации на
въздушните потоци, прилагани при
проектиране на чисти помещения,
съществуват от десетилетия, но
търпят непрекъснато усъвършенстване благодарение на напредъка в
технологиите за повишен контрол.
В известна степен малко по-слабо
дефинирани са изискванията към оборудването, което се използва в чистите помещения.

Генериране на частици
Частиците в чистите помещения
се получават от няколко източника.
Частици, по-големи от 1 микрометър, се появяват вследствие на
механични процеси (механична абра-

зия, обработка на материали и др.),
или са с биологичен произход вследствие на присъствието на персонал.
Основният източник на частици в
чистите помещения са хората. Дори
и най-качествените работни облекла за чисти помещения не могат да
задържат всички микрочастици, отделяни от кожните клетки или от
влакнести материали, част от самата дреха. Определена част от частиците, пренасяни от въздушния
поток, ще бъдат частици, носещи
микроорганизми.
Друг източник на частици, за регулирането на който доскоро не е
съществувал стандарт, е оборудването, инсталирано в чисти помещения. Твърде често оборудването,
поставено в чисти помещения, няма
подходящите характеристики на
дизайна и конструкцията.
В чистите помещения частиците
се държат по различен начин и тяхното поведение се управлява от редица фактори. Тези фактори определят вероятността частиците във
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въздуха да попаднат и да се задържат върху повърхностите в чистите помещения. При чисти помещения с
разнороден дизайн (т.е. зони с турбулентен поток)
въздушният поток не следва предвидим път. При такава конфигурация частиците могат да се движат във
всяка посока. Тази промяна в движението може да означава, че някои частици могат да бъдат уловени и да
останат върху повърхността или върху пода при зле
проектирани помещения.
Това води до увеличаване на концентрацията на частици във въздуха. Други частици могат да се отложат
от въздушния поток и да останат на повърхността.
Внасянето на замърсяване с въздуха е по-вероятно, когато въздухът се движи около различни предмети. В зависимост от формата на обекта могат да се образуват
вихрови зони или „зони на рециркулация“, например такива могат да се получат от долната страна на бюрото.
Поради някои от тези опасения напоследък все по-често
се обръща сериозно внимание на замърсяването с частици във връзка с оборудването за чисти помещения.

Стандарт ISO 14644-14
Стандартите, отнасящи се за чисти помещения, ISO
14644 за първи път се появяват през 1999 г. с издаването на част 1 от стандарта, представяща класификация
на чистите помещения. Тя е последвана от част 2 през
2001 г., която обхваща стъпките, необходими за поддържане на непрекъснато съответствие (и двете части 1 и 2 са актуализирани през 2015 г.). Оттогава ISO
14644 се разширява в поредица от документи, обхващащи области от химическо замърсяване на повърхности
до използване на бариерни устройства като изолатори.
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През 2016 г. е издадена нова част от стандарта: ISO
14644-14 (2016) „Оценка на годността за използване на
оборудването според концентрацията на частиците във
въздушна среда“.
ISO 14644-14: 2016 определя методологията, която
може да се използва за оценка на пригодността на оборудването (като машини, измервателно оборудване,
технологично оборудване, компоненти и инструменти)
за използване в чисти помещения и свързаната с тях
контролирана среда. Стандартът гарантира, че оборудването, разположено в чисти помещения, отговаря на
изискванията за контрол на частиците, както е посочено в ISO 14644-1. Необходимото ниво на контрол се
определя от класа на чистота на помещението. ISO
14644-14 се отнася до частици с размери, вариращи от
0,1 микрометра до 5,0 микрометра. Фокусът на стандарта е върху недиференцирани частици, което означава, че биозамърсяването не е специално разгледано. Това
не означава, че замърсяването с частици с биологичен
произход е маловажно, тъй като част от микроорганизмите по повърхностите (изразени чрез коефициент на
трансфер) се прехвърлят върху и от повърхности чрез
докосване на предмети или допир на персонала). Стандартът се фокусира и върху дизайна на оборудването и
не разглежда бъдещото му използване от гледна точка
на възможност за почистване.

Новости в проектирането на
оборудване за чисти помещения
Насоките в стандарт ISO 14644-14 определят как
оборудването може да бъде проектирано така, че да
отговаря на нуждите на чисти помещения и на какво
трябва да обърнат внимание ръководителите в чисти
помещения. На първо място от голямо значение е изборът
на материал. Видовете материали, избрани за оборудване, трябва да бъдат гладки, да се почистват и да се
характеризират с ниска степен на отделяне на частици. За да се избегне генерирането на пасивни частици,
се препоръчва използване на неръждаема стомана вместо облицована стомана или такава с оксидно покритие
(в тези случаи може да има отделяне на частици). Във
всички случаи трябва да се избягват бои.
Когато е необходимо, материалът трябва да има
ниски електростатични свойства, за да се избегне прилепване на частици към оборудването (чрез електростатично привличане частиците, включително микроорганизми, се свързват върху повърхността на оборудването, вместо да останат във въздуха). Оборудването с
различен заряд от този на носените във въздуха частици е потенциална предпоставка за свързване на частици
(електростатично привличане) и това представлява
отделен рисков фактор за гравитационните, аеродинамичните или адхезионните сили. Това възниква поради
наличието на чист електрически заряд на повърхността, който може да създаде електростатично поле, което ускорява отлагането на частици върху повърхността, тъй като различно заредените частици се движат
близо до нея.
Материалите, които в най-голяма степен са засегнати от такива рискове, включват изолационни материали като стъкло, тефлон и полимери. Тези артикули могат да добият големи заряди. Проблемът се задълбочава,
когато пластмасите или други изолационни средства се
докосват, търкат или с тях се борави, тъй като така
генерират по-високи статични заряди.
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Друга свързана променлива, която трябва да се има предвид, са условията на средата на чистите помещения, тъй като съпротивлението на повърхността се повишава
и спада с относителната влажност, следователно често е необходимо да се предвидят средства
за контрол на температурата и
влажността в тези помещения, за
да може да се регулира статичният заряд на повърхностите на оборудването.
Допълнително условие по отношение на избора на материал е, че в
зависимост от температурния диапазон на чистите помещения и работната температура на оборудването, материалите трябва да имат
добри термични свойства и да не
подлежат на физически промени с
повишаване на температурата.
Термичните свойства включват
проводимост и дифузия. Топлопроводимостта е скоростта на топлопреминаване през материал в стабилно състояние, докато топлинната
дифузия е мярка за преходния топлинен поток през материала. За биофармацевтичните производства
повърхностите, които контактуват с компоненти и материали в
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процеси или с лекарствени продукти, трябва да бъдат нереактивни и
да не са абсорбиращи.
Дизайнът на съвременното оборудване трябва да улеснява почистването и да свежда до минимум
недостъпните повърхности, когато
е възможно. Затворените повърхности са проблем в чистите помещения от по-висок клас, като например
EU GMP клас B (зони клас 7 по ISO

14644). Това е така, защото има поголяма възможност частиците да се
задържат на такива места. Отлагането поради гравитационните
сили може да се случи, когато
въздухът премине над и около
повърхността. На тези места
повърхностното съпротивление забавя скоростта на въздуха. Този
ефект варира в зависимост от
повърхността, въпреки че обикнове-
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но е на разстояние не повече от
няколко сантиметра от повърхността. Това е една от причините,
поради които изследванията и визуализациите на въздушния поток са
добра идея в зоните за асептична
обработка, като средство за оценка на това къде се развива турбулентност около оборудването и за
оценка на риска от замърсяване.

Новости в средствата за
филтриране и
въздухоподаване
Крайните дифузери с HEPA филтри за чисти помещения са леки и
лесни за инсталиране решения, които могат да включват както механични, така и течни филтърни уплътнения. Дифузерите могат да бъдат
оборудвани с микроперфорирани защитни екрани или дифузионни екрани. Фиксирането на филтърния елемент се извършва най-често чрез
скоби за бързо монтиране. Те обикновено се използват в контролирана среда на замърсяване като системи за дифузия на въздуха.
Въздухоподаването от таванен
тип позволява различни варианти на
филтърни уплътнения. Качествените съвременни въздухоразпределители са проектирани с оглед на безопасната и бърза смяна на филтъ-
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ра. Предлагат се различни варианти
на филтърни уплътнения. Снабдените с HEPA филтри действат като
последен етап от филтрацията на
въздуха за ефективно премахване на
различни видове замърсяващи частици, в това число и патогени.
Също така се предлагат въздухоразпределители с филтри за филтрация на въздуха в класове H11 – U15
съгласно стандарт EN 1822. Корпусът на филтрите най-често е изработен от стоманен листов материал с прахово покритие. На страничния фитинг за входящия въздух
може да се инсталира спирателна
клапа, която да се затваря херметично и да се задейства ръчно или
електрически. Към корпуса може да
е инсталирано устройство за проверка на херметичността на клапата, а също така и манометър, както и щуцер за отвеждане на маслена мъгла. С таванните въздухоразпределители могат да бъдат свързани различни въздушни дистрибутори. Те трябва да са универсално подходящи за използване с различни
видове таванни облицовки. Заваръчната конструкция трябва да е абсолютно херметична. Въздухоподаването може да се осъществява вертикално, хоризонтално или под определен ъгъл в зависимост от пара-

метрите и разположението. Ако
въздухоразпределителите са снабдени с херметичен клапан преди
филтъра, това позволява смяна на
HEPA филтъра без риск от инцидентно замърсяване на помещението.
Вентилационните агрегати с
вградени вентилатори за рециркулация са високоефективни средства
за вграждане в тавана, които предоставят филтриран и/или охладен
въздух в чисти помещения с ламинарен въздушен поток. Отработеният въздух се извлича от помещението, преминава през филтър за предварително пречистване и охладител, след което струята се прекарва през високоефективен филтър.
Полученият чист поток е ламинарен
или нискотурбулентен, като в зависимост от модела към него може да
се добави или не приток на свеж
външен въздух, както и да се предвиди водно охлаждане без кондензация.
Съвременните технологии за рециркулация с вградени високоефективни филтриращи среди се предлагат както за ограничени пространства, също така и за такива с големи въздушни обеми, което ги прави
удачен избор за редица промишлени
съоръжения с взискателни хигиенни
режими.
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Дезинфекционни системи
системи от АТРА
АТРА предлага цялостно портфолио от висок клас сертифицирани UV-C системи за дезинфекция на въздух. Ултравиолетовите лъчи с дължина на вълната 253,7 nm се
абсорбират от клетъчните нуклеинови киселини и в зависимост от дозата на радиация водят до убиването на вируси, микроби и гъбични спори. На този принцип работят
UV-C бактерицидните стерилизатори, които могат да се
разделят на два основни типа - отворени и затворени.
UV-C бактерицидните стерилизатори от затворен тип (рециркулатори) са предназначени за помещения,
в които има хора. Ултравиолетовото лъчение не излиза от
корпуса им. Принципът им на действие е подобен на "измиването на въздух", т.е. те задвижват поток, който на
изход се пречиства от микрочастици и патогени. Значително предимство на UV-C бактерицидния стерилизатор
за човешкото здраве е, че патогените не се натрупват в
него.
Стерилизаторите от затворен тип са найефективната защита срещу всички видове вируси, включително HIV, HBC, TBC, COVID-19, бактерии,
микроби, плесени и спори в помещения с постоянно присъствие на хора.
Основната им функция е да ограничават количеството патогени в атмосферата по време на работа, като по
този начин значително намаляват риска от заразяване.
Не използват никакви химикали, не загряват повърхности, както и самия въздух. До 8000 часа достига работният живот на UV-C излъчвателя, като той трябва периодично да се почиства. За разлика от третирането с някои препарати ултравиолетовото лъчение не предизвиква резистентност в бактериите.
Стерилизаторите са предназначени за употреба на обществени места като медицински центрове, болници, поликлиники, детски и учебни заведения, производствени помещения, кухни, ресторанти, кафенета, офиси, магазини и всички останали интензивно посещавани обществени помещения.
АТРА предлага три модела UV-C стерилизатори от затворен тип:
• UV-C 1 - за монтаж на таван

и на стойка:

1225

1221

• UV-C 3 – за дезинфекция в малки
помещения до 3 m 2, тоалетни,
кухни, асансьори и др.

Продуктите на АТРА са сертифицирани от Университет по хранителни технологии, Национален център по
заразни и паразитни болести, Българска академия на науките, Център за изпитване и европейска сертификация.

Хигиенни норми за микроклимат и
чистота на въздуха
Вентилационните и климатични системи осигуряват
необходимото количество кондициониран свеж въздух в помещенията. За да се третира напълно въздухът в едно
помещение обаче, е необходимо неговото допълнително
пречистване и дезинфекция. Намалената концентрация
на бактерии и вируси се гарантира чрез преминаване на
определен въздушен поток през монтираните в помещението UV-C модули. Дебитът на циркулиращия през лампата въздух е съобразен с нормативно необходимия дебит
пресен въздух на човек. Мощността на излъчвателя (95
W) е съобразена с дебита на стерилизатора, за да се унищожат с един цикъл вредните патогени, като по този
начин се гарантира минимално време за присъствие на
патогените в пространството.
UV-C модулът се монтира на тавана в средата на помещението на височина от 2,5 m до 4 m над пода. Един
UV-C модул може да обслужва помещение с площ от 18 до
25 m2 (50-70 m3). За постигане на по-висока ефективност
в големи помещения се препоръчва използването на повече и равномерно разпределени UV-C стерилизатори. Броят им се определя от човекопотока и категорията на помещението по нормативи EN 15251 и CR 1752.

• UV-C 2 – за индивидуална, локална
дезинфекция на въздуха на
работното място
град Пловдив, бул. Васил Левски 242
тел.: +359 32 954 139,+359 32 956 137
e-mail: atrasales@mail.bg, atra_pd@mail.bg
www.atra-bg.com
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CAD/CAM

Ползи от 3D PDF
файловете за CAD
Препоръчва се една компания да предпочете дадена CAD система, за да се намалят разходите, да се съкрати времето за изпълнение на проектите и да се сведат до минимум грешките в дигиталния етап на производство
Една от основните ползи от употребата на 3D PDF файлове е, че те позволяват създаването на един-единствен пакет от технически данни тип „всичко в едно“, състоящ се от
различно по характер инженерно съдържание
Използването на 3D модели в маркетинг материалите може да направи продуктите попривлекателни за клиентите, отколкото ако им се предложат само текст и 2D изображения

В

съвременния индустриален
свят компаниите се възползват от
всяка възможност за ускоряване на
развойните процеси и пускането на
нови продукти на пазара. Често ключов фактор за реализирането на
тези цели е наличието на удобен
формат за съвместна работа, осигуряващ лесен достъп и споделяне на
CAD и PLM данни между отделните
развойни екипи. Проблемът е, че не
всеки разполага с достъп до CAD
софтуер или с необходимите умения
за боравене с него, което превръща
споделянето на данни в предизвикателство.
Налага се организациите да
търсят нови механизми, позволяващи на екипите бързо да създават
интерактивна
документация,
съдържаща визуализации на оригинални 3D CAD данни, които лесно да
могат да бъдат споделени със служители в компанията, които не използват CAD, техни клиенти и участници от по-широката верига на доставките.
3D PDF документите са леки, малки по размер файлове (могат да
бъдат изпращани по имейл), съдържащи интерактивни 3D данни, които
могат да бъдат публикувани директно oт съответното CAD приложе-
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ние. За да отворят и работят с
файла, потребителите се нуждаят
единствено от достъп до Adobe
Acrobat Reader, който се използва
ежедневно от повечето организации
днес.

Промени в
производството
Когато е необходимо модифицирането на части и компоненти, показването на 3D данните е отличен
вариант за споделянето на подробностите около съответните изменения. Инженерните отдели могат
да комуникират много по-бързо чрез
създаването на документи с необходимата информация и предложените промени в комбинация с интерактивен 3D модел. Цялата информация
се предоставя в един-единствен документ и служителите губят помалко време в опитите да открият конкретните промени, тъй като
3D данните могат да бъдат разглеждани в PDF документа, без да е
необходимо специализирано CAD
приложение или програма за преглед
(вюър).

BOM спецификации
Когато специалистите по инженерен дизайн използват CAD система
за проектиране на продукт и подават информацията към инженерите

по производствената дейност, често смисленото разчитане на данните може да е трудно. Следователно
е важно да се предоставя лесноразбираема спецификация за необходимите за производството на продукта
материали и части (Bill of Materials,
BOM). Добавянето на 3D модел към
BOM спецификацията позволява лесното откриване на съответните
части и съставни елементи в модела, което ускорява процеса и дава
възможност за опростяване на комуникацията между отделите на компанията. 3D визуализацията опростява боравенето с BOM спецификации, спестявайки както време, така
и усилия в процеса.

Покани за представяне на
оферти
Използването на 3D данни в поканите за представяне на оферти
(Request for Quotations, RFQs) гарантира, че както отделът по снабдяване,
така и тези, които получават документа, могат да видят какво точно
се възнамерява да бъде закупено. Това
елиминира необходимостта от
търсене на продуктовия код, за да се
провери коя част се поръчва. Това, от
своя страна, улеснява в значителна
степен процеса и спомага за избягване на всякакви потенциални недоразумения.
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CAD/CAM
Документи за финална инспекция
Една от основните ползи от употребата на 3D PDF
файлове е, че те позволяват създаването на един-единствен пакет от технически данни тип „всичко в едно“,
състоящ се от различно по характер инженерно съдържание като оригинални CAD файлове, 2D чертежи, спецификации на продукти и др. Когато става дума за инспекция
на качеството на продукцията, въз основа на която
трябва да се изготви доклад, 3D PDF файловете са идеалният вариант. Благодарение на компресираните им
размери цялата необходима информация може да бъде
споделена в един-единствен PDF документ по имейл, без
да има притеснения по-отношение на ограниченията във
връзка с големината на файловете.

3D модели за отдел Маркетинг и
продажби
Създаването на документи с 3D модели за Маркетинг
и продажби позволява на екипите от този отдел на
компанията да инкорпорират проектите в материалите си. Това може да спомогне за по-добрия маркетинг на
продуктите и получаване на допълнително предимство,
увеличаващо конкурентоспособността. Използването на
3D модели в маркетинг материалите може да направи
продуктите по-привлекателни за клиентите, отколкото ако им се предложат само текст и 2D изображения.

Основните ползи
Главният проблем със споделянето на CAD модели е
наличието на множество различни формати, в които те
могат да бъдат създадени. Причината за това е силно
конкурентният пазар на CAD приложения за редица индустриални сектори. Препоръчва се една компания да предпочете дадена CAD система, за да се намалят разходите, да се съкрати времето за изпълнение на проектите
и да се сведат до минимум грешките в дигиталния етап
на производство.
Проблемът с CAD моделите е, че разглеждането им
изисква закупуването на специализиран софтуер и липсата на универсално решение, позволяващо прегледа на
данните. PDF документите са добре познат и доминиращ формат, считан за стандарт при обмена на файлове. От своя страна, 3D PDF форматът дава възможност
на крайния потребител да използва безплатен и широкодостъпен софтуер за разглеждане на 3D модели, позволяващ също скриване/показване на определени елементи
от модела, промяна на изгледите, показване на геометрични размери, допуски и др.
Създаването на 3D PDF документ от стандартни
формати като JT, STEP, IGES, VRML, STL, Parasolid, U3D, и
PRC може да се извърши с помощта на подходящ софтуер при постигане на високи нива на компресиране – от
186 MB до 10 MB, 315 MB до 31 MB. Това позволява
ефективно споделяне и съхранение на файлове, които
изначално са били прекалено големи, за да се запазят или
изпратят по имейл, без да е било необходимо са се жертват някои от детайлите им.
3D PDF файловете предлагат и повишено ниво на
сигурност за съдържащите се в тях данни. Тъй като не
се споделят оригинални CAD данни, интелектуалната
собственост е защитена. Форматът позволява и задаването на функция за навигационен контрол на пълните метаданни, ограничавайки възможността за редактиране само от определени потребители чрез достъп
с парола.
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3D PDF форматът вече се е установил като инженерен инструмент в индустрията, тъй като е изключително гъвкав и може да намери приложение в почти всеки
производствен сектор. Като неутрален формат, той е
подходящ за съвместна работа с партньори, доставчици и др. Използването му е целесъобразно и по отношение на архивирането на документация в промишлените
компании.
Налице са значителен брой доставчици, предлагащи
широка гама от висококачествен софтуер за генериране на 3D PDF файлове. Според анализаторите с времето форматът ще става все по-полезен, което ще допринесе за нарастване на популярността му в индустрията.
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Рентгенови системи
за инспекция
Рентгеновите системи за инспекция се реализират с висока степен на ефективност в
производството на сладкарски изделия, зърнени храни, меса, колбаси и млечни продукти
Индустриален рентгенографски контрол се извършва при заваряване, леене на части или
компоненти, инспекция на продукти, сортиране и рециклиране, техническо обслужване на
въздухоплавателни средства и др.
Методът установява както повърхностни, така и дефекти и нарушения в дълбочина

Р

адиографичният метод за безразушителен контрол (RT) използва
рентгенови или гама-лъчи, за да изследва вътрешната структура на
произведените компоненти и да
идентифицира недостатъци или дефекти. Този метод представлява
обемно изследване, което открива
дефекти, които не са явни на
повърхността и по друг начин не
могат да бъдат открити. С рентгенографската инспекция могат да се
изследват материали и продукти и
да се открият нарушения на целостта и структурата както на малки
електронни компоненти, така и на
мащабни конструкции.
Системите за инспекция на продукцията се превръщат в незаменима
част от отговорното и безопасно
производство в широк кръг сектори.
С особено голяма сила това важи и за
хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия, тъй като безопасността и качеството на тези
продукти подлежат на строг контрол. В преработката на храни например рентгенографскта инспекция и
контролът на качеството са основна концепция, залягаща в Анализа на
опасностите и контрол на критичните точки HACCP (Hazard Analysis and
Critical ControlPoint) – система за осигуряване на безопасността на храните при тяхното производство и дистрибуция. Те са и задължителна предпоставка за успешно сертифициране
по съвременните стандарти.
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Замърсявания със стъкло, керамика и подобни материали представлява сериозен проблем, който рентгеновите системи за инспекция лесно
разрешават. Освен това за разлика
от конвенционалните металотърсачи тези системи позволяват паралелна проверка на два различни продукта, на неправилно поставени или
припокриващи се продукти. Освен
замърсявания откриват всякакви
дефекти на продукта, като например липсващи компоненти.

Специфики на
оборудването за
приложения в ХВП
Рентгеновите лъчи се генерират
от електрическа рентгенова тръба.
Детектор с линейна форма, разположен над транспортната лента, измерва получената доза радиация. Тъй
като рентгеновите лъчи имат много висока енергия, те са в състояние
да проникнат през повърхността на
твърди тела. В зависимост от
плътността на изследвания обект
рентгеновите лъчи преминават през
продукта и затихват при достигане на по-висока плътност. Детекторът преобразува остатъчното
лъчение в електрически сигнал и разликите в степента на абсорбция,
т.е. разликите в плътността на
инспектирания обект, могат да
бъдат представени в изображение.
Колкото по-висока е плътността на
даден материал, толкова по-тъмно
изобразено е то върху рентгеновото изображение и обратно. Софту-

ерът за обработка на изображения
открива разликите в контраста в
изображението, подчертава замърсителите, липсващите елементи или
нарушения в продуктите и извежда
съответния сигнал.
Рентгенографските системи могат да открият всякакви замърсители, чиято плътност се различава
съществено от плътността на продукта, който трябва да бъде инспектиран. Това могат да бъдат сплави,
обикновена стомана, неръждаема
стомана, стъкло, пясък, кварц и др.
Освен замърсявания рентгеновите системи могат да откриват и
други дефекти на продукта. Липси в
опаковки, нежелани въздушни мехурчета, наднормено или недостатъчно
тегло на разфасовката, счупени продукти, отклонения във формата и
дори неправилни позиции на отделни
компоненти могат да бъдат открити със средствата на рентгеновите системи за инспекция. Това не
само гарантира висока степен на
чистота, но и допълнително подобрява качеството на крайния продукт.
Рентгеновите системи за инспекция се реализират с висока степен
на ефективност в производството
на сладкарски изделия, зърнени храни,
меса, колбаси и млечни продукти,
консервната промишленост, хлебни
изделия, бебешки храни и други.
Въпреки широкоспектърното приложение дори рентгенографската технология не е в състояние да открие
всички видове замърсители. Например не е възможно да се открият
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тънки фолиа, насекоми или косми,
дърво, влакна, текстил и пластмаси,
състоящи се само от въглеводороди
(PP, PA, PC и др.).

Безразрушителен контрол
на съоръжения
Радиографичният контрол или в
частност рентгенографското тестване е метод за безразрушително изпитване (NDT). При този тип
тестване обектът, подлежащ на
инспекция, се поставя между източника на йонизиращо лъчение и радиационно чувствителния филм или детектора.
Лъчението, използвано за безразушителен контрол, представлява
лъчи, получени чрез рентгенови генератори, или гама-лъчи, генерирани от
естествената радиоактивност на
запечатани радионуклидни източници. Тези източници имат по-високо
енергийно ниво, т.е. по-къса дължина
на вълната. След преминаване през
изследвания образец фотоните се
улавят от детектор, като сребърен
халогениден филм, фосфорна плоча,
детектор с плосък панел или детектор CdTe. Разликите в плътността
и дебелината на материала на тествания компонент отслабват проникващото лъчение чрез процеси на
взаимодействие, включващи разсейване и/или абсорбция. След това разликите в абсорбцията се записват
върху филма или на електронен носител. Поради радиоактивността, обвързана с радиографичния контрол,
от първостепенно значение е да се
гарантира стриктното спазване на
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местните разпоредби и изисквания
за безопасност по време на работа
и радиационна защита.
Индустриален рентгенографски
контрол се извършва при заваряване, леене на части или компоненти,
инспекция на хранителни продукти,
сортиране и рециклиране, техническо обслужване на въздухоплавателни
средства, балистика, проверка на
турбини, изследване на характеристиките на различни повърхности,
измерване на дебелината на покрития, при контрол и др.
Оборудването за инспекция може
да бъде преносимо или стационарно.
В индустриалната рентгенография
има няколко метода за изобразяване.
Те включват радиографски филм, радиография в реално време (RTR), 3D
след реконструкция на изображението, т.е. чрез компютърна томография (CT), цифрова рентгенография
(DR) и компютърна радиография (CR).
Също така е възможно да се извършва томография почти в реално
време (4-мерна компютърна томография или 4DCT). Специфични техники като рентгенова флуоресценция
(XRF), рентгенова дифрактометрия
(XRD) и някои други допълват гамата от инструменти, които могат
да се използват в индустриалната
рентгенография.

Предимства и тенденции
Методът позволява извършване
на инспекция, без да се налага разглобяване на компоненти, като е необходима съвсем минимална подготовка на повърхностите. С него се ус-

тановяват както повърхностни,
така и дефекти и нарушения в дълбочина. Може да се прилага за изследване на сложни структури, като за
целта да се изолират определени
сегменти от вътрешността на
обекта. Съществено предимство на
рентгенографските системи е високата чувствителност към изменения в дебелината на слоевете, което е от особено голяма полза при
откриване на корозия, недостатъци
в покрития и в плътността на материала.
Повечето индустрии преминават
от рентгенография, използваща чувствителен филм, към цифрова рентгенография, базирана на сензори, аналогично на прехода, при който традиционната фотография бе изместена от цифровата. Тъй като количеството радиация, достигащо противоположната страна на материала,
може да бъде установено и измерено, вариациите в това количество
(или интензитет) на лъчение се използват за определяне на дебелината или състава на материала.
За инспекция на промишлено оборудване и продукция се използва
лъчение в диапазона на високоенергийните рентгенови лъчи, т.е. тези
с енергия, надвишаваща 20 keV, поради високата ефективност на проницаемостта. Съвременните приложения широко използват сцинтилационните детектори. Състоят се
от сцинтилационен кристал (или
друг вид сцинтилиращ материал),
който е в оптична връзка с фотоелектронен умножител. Тези детектори преобразуват рентгеновите
лъчи в светлина и засичат тази
светлина, за да засекат рентгеновите лъчи индиректно. Особено голям интерес при безразрушителния
контрол са детекторите с двойно
изобразяване, което позволява улавяне на изображение с дълбоки тонове чрез едновременна детекция на
рентгенови лъчи с висока и ниска
енергия.
За работа с промишлени рентгенографски системи следва да се спазват регулаторните изисквания за
безопасност и да се използват определени видове предпазни средства.
Оборудването за безопасна работа
обикновено включва няколко основни
елемента – измервателен уред за
радиация (като брояч на Гайгер-Мюлер), алармиращ дозиметър или измервателен уред, газово зареден
дозиметър и термолуминесцентен
дозиметър (TLD).
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Крепежни елементи
за заваряване
Процесът на заваряване чрез капацититвен разряд се извършва чрез разреждане на кондензаторите за много кратко време от 0,001 – 0,003 сек
Неподходящата обработка на материала може да попречи на качественото изпълнение на
съединението
При електродъговото челно заваряване между скрепителния елемент и повърхността на
конструкцията възниква дъга, която разтопява част от метала на двата елемента

З

аваряването на крепежни елементи е техника, при която скрепителният елемент, било то шпилка,
гайка, втулка или друг тип специализиран крепеж, се заварява към друга
метална част, обикновено неблагороден метал или подложка. Има много
разновидности крепежни елементи,
но най-общо могат да се определят
като елементи с резба, без резба или
с вътрешна резба. Крепежните болтове могат да се подават автоматично в заваръчния апарат. Гайките,
които подлежат на заваряване, обикновено имат фланец с точки, които
се стопяват, за да се образува заваръчното съединение.
Крепежните елементи се заваряват чрез челно заваряване, като за
целта се прилагат два основни способа – заваряване чрез капацитивен
разряд и електродъгово заваряване.
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Заваряване чрез
капацитивен разряд
Челното заваряване чрез капацитивен разряд (Capacitor Discharge –
CD) отнема много кратко време на
съединение, като с този метод могат да се изпълняват заварки на
шпилки с малък диаметър към тънки
и леки материали. Един цикъл на заваряване може да се извърши за 0,01
секунди върху материал с дебелина
0,5 мм. Тези кратки времена на заваряване минимизират натрупването на топлина, което от своя страна води до заварки с пренебрежимо
малко изкривяване, обезцветяване
или нагаряне. Поради тези предимства заваряването на крепежни елементи с капацитивен разряд се използва, когато външният вид на конструкцията е критична характеристика на продукта. CD заваряването
с шпилка използва кондензаторна
батерия, за да произведе бърз елект-

рически разряд. Процесът на заваряване се извършва чрез разреждане на
кондензаторите за много кратко
време от 0,001 – 0,003 сек през запалващия връх на заваръчния елемент. Методът е използван предимно за заваряване на меки стоманени,
неръждаеми и алуминиеви крепежи,
като процесът обединява два основни технологични принципа – контакт
и междина. За да се осъществи скрепяване, се изискват скрепителният
елемент да бъде специално проектиран с шип или запалващ връх върху
заварявания край. Този връх осигурява точен контрол на времето за
заваряване с прецизирана повторяемост.
Този метод на монтаж на крепежни елементи се е наложил успешно в
света, като той е утвърдил предимствата си в автомобилостроенето,
в обработката на листов материал
и в декоративната обработка на
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механични системи
метали. Чрез запалването на върха
на елемента могат да се заваряват
шпилки, гайки и щифтове с размери,
вариращи от M3 – M8 (M10) или с
диаметър 3 – 8 мм с изключително
висока скорост.
Заваряването с капацитвен разряд може да се прилага за шпилки и
втулки с външна резба, щифтове без
резба, накрайници за електрически
връзки, пирони за фиксиране на изолация, фиксатори за изолация, заваръчни букси, заземителни клеми и др.
Материалите, от които най-често
са изработени, са стоманa с медно
покритие, алуминий, неръждаема
стомана и месинг.
Процесът се извършва със заваръчни апарати, като кондензаторната
им батерия се зарежда чрез инверторно устройство, осигуряващо
кратък цикъл и повторяемост на
параметрите. Предлагат се апарати
с електронна настройка на функциите.
Удобно средство при този метод
са пистолетите за заваряване.
Типът инструмент трябва да се
избере според вида на крепежните
елементи, които трябва да се монтират. Заваряването може да се
извърши по два способа – с междина
или с контактен метод. В първия
случай пистолетът позиционира
шпилката и при стартиране на процеса тя се отделя механично от
повърхността на материала и това
възпламенява дъгата, повърхностите в заваряваната зона се стопяват
и върхът се изпарява, шпилката се
притиска към материала и двата
метала се съединяват. При заваряване по „контактен“ метод шпилката
остава в контакт в материала. По
този начин се заваряват пирони и
други елементи с диаметър до 4 мм.
Заваряването с междина се изпълнява с по-кратки времена на заварките и с по-висока плътност на тока
в сравнение с контактно заваряване
с капацитивен разряд. При способност за толкова бързо заваряване,
тази техника е особено подходяща
за декоративни и естетически издържани приложения, тъй като от
интервенцията остават почти незабележими следи от обратната
страна. При заваряването с междина, шпилката е разположена отгоре,
а не срещу детайла. Когато шпилката се освободи, тя се насочва към
детайла. Едновременно с това се
прилага напрежение от отворена
верига, докато при контактното
заваряване, запалващият връх на крепежния елемент се изпарява и парчетата се разтопяват и по този на-
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чин се образува заварката. Тъй като
шпилката се движи по време на способа с междина, времената на заваръчните цикли са дори по-кратки от
тези, получени при контактно заваряване на шпилки – приблизително
0,004 секунди с пикови токове от
9000 ампера. Заваряването с междина е идеално решение за конструкции
от алуминий или цветни сплави, които имат отлична топлопроводна
способност. При по-бавни техники
основният материал може да отведе топлината твърде бързо, за да
може да възникне съединяване, но при
бързия метод с междина този проблем е преодолян.
Неподходящата обработка на
материала може да попречи на качественото извършване на съединяването, като това може да бъде цинково покритие, по-дебело от 15 микрометра, покрития с органични материали, покрития с изолационни
материали (напр. аноден алуминий).
Този тип заваряване намира добро
приложение за крепежи върху тънки
метални листове от неръждаема
стомана или алуминий и особено когато изискванията за ненарушен
външен вид на обратната страна са
високи.

Електродъгово заваряване
на крепежни елементи
При електродъговото челно заваряване между скрепителния елемент
и повърхността на конструкцията
се възпламенява дъга, която разтопява част от метала на двата елемента. В края на времето за заваряване болтът/шпилката влиза в образуваната заваръчна вдлъбнатина,
подаването на електричество се
преустановява и разтопеният метал във вдлъбнатината се втвърдява.
Елементите, които могат да се
използват за такъв тип монтаж,
например са конектори, шпилки,
втулки с вътрешна резба, щифтове
без резба, като материалът най-често е неръждаема стомана, но може
да бъде и друг.
Както при заваряването чрез капацитивен разряд, и при електродъговото заваряване на болтове и
шпилки в зависимост от приложението съществуват няколко варианта
на процеса – челно заваряване с керамична втулка, челно заваряване със
защитен газ, челно заваряване с къси
цикли с или без защитен газ.
При всички варианти на електродъговото челно заваряване болтът или друг тип крепежен детайл
се поставя срещу повърхността. При

протичането на тока елементът се
повдига, с което се запалва дъга.
Дъгата разтопява повърхностите
на крепежния елемент и детайла и
елементът влиза във вдлъбнатината, образувана от разтопяването –
заваръчния кратер, с което челното
съединяване е завършено.
При челно заваряване с керамична
втулка минималната дебелина на
листа трябва да е 1/4 от диаметъра на болта. При заваряване със защитен газ и заваряване с къси цикли
с или без защитен газ минималната
дебелина на листа е 1/8 от диаметъра. Подходящите параметри на
повърхността включват металът
да бъде почистен, повърхността да
е валцована, може да е нанесена единствено подходяща за заваряване боя
(грунд), тънък слой масло.
По същество за всеки отделен
случай наборът от предварителни
условия е специфичен, но най-общо
казано, за по-кратковременно заваряване е необходима по-висока степен
на чистота на повърхността. Винаги добре почистените повърхности
са сигурна предпоставка за най-добри резултати.
Неподходящата обработка или
състояние на повърхността, възпрепятстващи качественото извършване на заваряването, включват дълбоко горещо галванизиране,
накип, силна корозия и защитни покрития.
Челното заваряване с керамична
втулка намира много удачно приложение за високоефективен монтаж
на болтове с диаметър над 8 мм, за
стоманени конструкции за дълбоко
проникване. Заваряването със защитен газ се използва за крепежни елементи с размер от М6 до М12 в
положение надолу и най-вече за автоматично подаване на елемента. С
къси цикли се заваряват крепежи с
диаметър от 5 до 10 мм при средни
изисквания за качество на профила на
заваръчната яка без защитен газ, а
ако изискванията са високи, се използва защитен газ.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Íîâà ñåðèÿ AC-DC çàõðàíâàíèÿ
LCS35-50-75-100 îò XPPower

Ñåðèÿòà LCS ñà íàïúëíî
çàòâîðåíè ñ êîíâåêöèîííî
îõëàæäàíå AC-DC çàõðàíâàíèÿ. Ïðîåêòèðàíè ñà äà îñèãóðÿò èçêëþ÷èòåëíî êîíêóðåíòíî åâòèíî ðåøåíèå çà
èíäóñòðèàëíà åëåêòðîíèêà
è òåõíîëîãè÷íè ïðèëîæåíèÿ. Ïðîäóêòèòå îò ñåðèÿòà íàìèðàò ïðèëîæåíèå â ñïîìàãàòåëíè èçòî÷íèöè íà åíåðãèÿ, îõðàíèòåëíè èíñòàëàöèè, óïðàâëåíèå íà îñâåòëåíèåòî, óïðàâëÿâàùè ñèñòåìè çà óìåí äîì
èëè îôèñ, ìàøèíè çà ïðîäàæáà íà áèëåòè, íàïèòêè, çàêóñêè. Îñíîâíèòå õàðàêòåðèñòèêè âêëþ÷âàò:
l Íèñêà öåíà
l 35/50/75/100 W ñ êîíâåêöèîííî îõëàæäàíå
l Ïîêðèòè èíäóñòðèàëíè è ITE ñòàíäàðòè
l Âãðàäåí êàïàê íà ñúåäèíèòåëíèòå êëåìè
l Ïîêðèò å êëàñ B çà ïðîâîäíèêîâè è èçëú÷âàíè åìèñèè
l Âõîäíî íàïðåæåíèå 85 äî 264 VAC èëè 120 äî 373 VDC
l Âõîäíî ïðåíàïðåæåíèå - èçäúðæà 300VAC çà 5s
l Êàòåãîðèÿ íà ïðåíàïðåæåíèå III
l Èçõîäíè íàïðåæåíèÿ îò 5 äî 24 VDC (LCS35)
l Èçõîäíè íàïðåæåíèÿ îò 5 äî 48VDC (LCS50/75/100)
l Ðåãóëèðàíå íà èçõîäíîòî íàïðåæåíèå ± 10%
l Âèñîêà åôåêòèâíîñò, äî 88%
l Çàùèòà îò êúñî ñúåäèíåíèå, ïðåíàïðåæåíèå è ïðåòîâàðâàíå
l Ñâåòîäèîäåí èíäèêàòîð çà âêëþ÷åíî çàõðàíâàíå
l Êîíôîðìíî ïîêðèòèå êàòî äîïúëíåíèå
l 30°C äî +70°C ðàáîòíà òåìïåðàòóðà
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð
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