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накратко
Стартира строителството на нов завод за алуминиеви профили в ТИЗ
В индустриална зона „Марица“, част от Тракия икономическа зона (ТИЗ), официално стартира строителството на високотехнологичен завод за алуминиеви
профили за прозоречни решения и фасади. На церемонията по първа копка на новия
завод на Интерлинк Груп присъстваха министърът на икономиката Лъчезар Борисов, Здравко Линкин, председател на Съвета на директорите на Интерлинк Груп,
кметът на община Марица Димитър Иванов, кметът на община Пловдив Здравко
Димитров, инж. Пламен Панчев – създател и изпълнителен директор на ТИЗ, Йордан
Фиданов – управител на Профилинк, и други официални гости.
Интерлинк Груп ще инвестира в проекта 39 705 000 лв. Общата площ е
194 000 кв. м, като по проект до 30 юни 2022 г. ще бъде изградено първото
производствено-складово хале с разгъната застроена площ от 22 500 кв. м.
През следващите 5 – 10 години ще бъдат построени още 3 производственоскладови халета. В новия завод ще започне производство свързаното дружество
Профилинк. Новото предприятие ще е с капацитет на първи етап от
10 000 тона годишно алуминиеви профили при напълно автоматизиран производствен процес. По предварителни разчети то ще стартира дейност в периода юли – септември 2022 г. Ще бъдат разкрити 150 нови работни места.

България и Германия ще си сътрудничат за развитието на AI
Клъстер изкуствен интелект България и KI Bundesverband договориха съвместно сътрудничество с цел насърчаване на развитието на проекти в областта
на изкуствения интелект. Насоките на бъдещото сътрудничество бяха очертани на среща между Клъстер изкуствен интелект България, KI Bundesverband,
Столичната агенция за инвестиции, Фонд на фондовете, Micar Innovation, институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ и дирекция „Дигитализация, иновация и инвестиции“ към Столична община.
Двете асоциации ще проучат потенциала за двустранно сътрудничество
между България и Германия в различни области на AI. Целта е намиране на работещи решения по международни въпроси, които са от общ интерес в европейски мащаб. Сътрудничеството между българската и германската AI екосистема е от изключителна важност с оглед репутацията на двете държави като
водещи IT центрове, се посочва в съобщение на Столичната агенция за инвестиции. Ще се работи и за повишаване на доверието на бизнеса към AI, подпомагане
на AI стартъпи, използване в по-голям мащаб на IT за изследователските и научни ресурси, които имат България и Германия, и др.

Microchip представи POE/USB-C адаптер с новия IEEE 802.3BT стандарт
Microchip представи PoE/USB-C адаптер, реализиращ обмен на данни и токозахранване с изходна мощност до 60 W през Ethernet кабел, подкрепен от Power
over Ethernet (PoE) инфраструктура. Адаптерът PD-USB-DP60 с входна PoE мощност до 90 W предава изходна мощност до 60 W през USB-C порт, която може
да осигури захранване на повечето устройства, използващи USB-C технология.
Адаптерът опростява инсталацията, като намалява зависимостта от AC инфраструктурата. Така ограничението, произтичащо от необходимостта устройството с USB-C захранване да се постави на максимум три метра от контакт, отпада и захранващият кабел може да надхвърли 100 m.
Благодарение на възможността за дистанционен reset, осигурена от PoE източника, устройствата могат да се рестартират чрез уеб интерфейс или
Simple Network Management Protocol (SNMP), без да се налага ръчно изключване и
включване на място. PoE/USB-C адаптерът на Microchip може да се свърже с
разнообразие от PoE източници с различни стандарти. Той поддържа както новия
IEEE 802.3af/at/bt, така и предходните PoE стандарти.
„Новият модул облекчава позиционирането на USB-C устройства и осигурява
токозахранване и сигнал на голямо разстояние“, посочи Айрис Шукер, директор
на дивизията за PoE решения на Microchip.

Правителството отпусна 13,1 млн. лв. на Фонда за научни изследвания
Фондът за научни изследвания (ФНИ) към Министерството на образованието ще получи 13,1 млн. лв. за финансиране на проекти за фундаментални изследвания, включително свързани със значими обществени предизвикателства в
резултат на пандемията от COVID-19, съобщиха от Министерски съвет (МС).
Председателят на Българската академия на науките (БАН) акад. Юлиан Ревалски
постави акцент върху ползите от финансирането на фундаменталните научни
изследвания на проектен принцип. По неговите думи те са в основата на приложните и иновационните изследвания.
Средствата за финансиране на конкурсни проекти, свързани с COVID-19, са в
размер на 3,1 млн. лв. С останалите до 10 млн. лв. ще бъдат финансирани 150
нови проектни предложения. Очаква се в резултат на изпълнението на проектите да се постигне повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, по-интензивни връзки между науката, образованието,
бизнеса и обществото, както и участие на български учени в международни
проекти, посочват от кабинета.
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накратко
Община Габрово спечели награда Предприемчив европейски регион за 2021 - 2022 г.
Община Габрово е сред шестте местни региона, отличени с наградата Предприемчив европейски регион (ПЕР) за 2021 – 2022 г. Наградата се присъжда от
Комитета на регионите (КР) в партньорство с Европейската комисия (ЕК). Целта
е да се отличат територии на ЕС с изключителна и новаторска политическа
стратегия в областта на предприемачеството, независимо от тяхната големина, богатство и правомощия.
С бързо развиващата се производствена и преработваща промишленост
община Габрово е сред важните икономически центрове в България, отбелязват
от КР. Стратегически регионът цели да насочи своя икономически модел към поголяма адаптивност и екологична устойчивост. Тази промяна ще се съчетае с
инвестиция в икономически дейности с по-висока добавена стойност. Нови сектори, като информационните технологии и сектора на услугите, са част от
стратегията за интелигентна специализация на Габрово. За да овладее успешно
предизвикателствата, свързани с тази промяна, регионът може да се насочи
към постижения в разширяването на образователната си инфраструктура в
областта на инженерството, посочват още от КР.
Наред с Габрово бяха отличени още Прованс-Алпи-Лазурен бряг във Франция,
Мадрид в Испания, Воеводство Силезия в Полша, Хелзинки-Уусимаа във Финландия и Кастело Бранко в Португалия.

Община Бургас ще получи над 1,6 млн. лв. за развитието на индустриална зона
"Север"
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов и изпълнителният директор
на Национална компания индустриални зони (НКИЗ) Антоанета Барес проведоха
среща, на която обсъдиха разрастването на Икономическа зона София-Божурище
и на Индустриален и логистичен парк Бургас. На срещата стана ясно, че Министерски съвет е одобрил финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) в Промишлена зона
„Север“ в Бургас. Министър Борисов съобщи, че за тази цел от бюджета на
Министерството на икономиката (МИ) на Община Бургас ще бъдат отпуснати
до 1 670 558 лв. Антоанета Барес на свой ред коментира, че реализацията на
индустриалните зони е ефективен механизъм за привличане на инвестиции.
Министър Борисов подчерта, че във връзка с разрастването на Икономическа зона София – Божурище и значителното увеличение на пътния трафик към и
от Божурище, от страна на Министерство на икономиката и НКИЗ са предприети редица мерки за осъществяване на допълнителна инфраструктурна свързаност.

Тутракан ще изгради нова индустриална зона
Общинският съвет на Тутракан одобри създаването на Тутракан – свободна
икономическа зона (СИкЗ) и Свободна индустриална зона – Тутракан в рамките
на концепцията за развитието на общината за периода 2021 – 2040 г. С приемането на концепцията се цели инвестиционният процес в общината да стане
по-привлекателен, изгоден и печеливш, с което да се подобрят и всички сфери на
живот в областта, се посочва в решението на Общинския съвет.
В рамките на осъществяването на проекта за СИкЗ и новата индустриална
зона се планира приемането на редица мерки за насърчаване на инвестициите,
включително облекчени условия за придобиване на площи, данъчни облекчения,
различни облекчения при наемането на работна ръка за инвеститорите в СИкЗ
– Тутракан, нови възможности за обучение на квалифицирана работна ръка и др.
В Община Тутракан прогнозират създаването на до 500 нови работи места за
периода 2021 – 2026 г. в СИкЗ и Свободната индустриална зона.

ЕК прие първия стратегически план за "Хоризонт Европа"
Европейската комисия (ЕК) прие първия стратегически план за новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, чийто бюджет
възлиза на 95,5 млрд. евро. Стратегическият план е новост в „Хоризонт Европа“ и определя четири стратегически направления за насочване на инвестициите през първите четири години от програмата 2021 – 2024 г.
Сред утвърдените стратегически направления за инвестициите в научни изследвания и иновации са насърчаване на отворена стратегическа автономност
посредством водещи позиции в разработването на ключови цифрови, базови и
нововъзникващи технологии, сектори и вериги за създаване на стойност, възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие в Европа и устойчиво
управление на природните ресурси, превръщане на Европа в първата цифровизирана, кръгова, неутрална по отношение на климата и устойчива икономика и изграждане на по-устойчиво, приобщаващо и демократично европейско общество.
Приоритетите, определени в стратегическия план, ще се осъществяват чрез
работна програма по „Хоризонт Европа“. В работната програма се определят
възможностите за финансиране на научноизследователски и иновационни дейности чрез тематични покани за представяне на предложения, първите от които
ще бъдат представени на Европейските дни на научните изследвания и иновациите на 23 и 24 юни.
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интервю

Автоматизацията
е единственият път
към успеха в
селското стопанство
Илия Йорданов,
управител на
Ондо Солюшънс,
пред сп. Инженеринг
ревю
Ондо Солюшънс спечели отличието в националния конкурс
„Иновативно предприятие на
годината 2020“ в област „Иновативно новостартирало предприятие“ за своето интелигентно решение за автоматизирано управление на земеделските
дейности, зад което стоят
усилията на екип от агроексперти, софтуерни и хардуерни
специалисти. Какъв е подходът
за сътрудничество между специалисти от толкова различни
области?

Обединяването на експертен потенциал в сферата на земеделието и
агрокултурите с този в сферата на
дигиталните технологии е ключов
фактор за създаването на всяко успешно решение за автоматизация в
земеделието от ново поколение. Нашата система Ondo е симбиоза между хардуер и софтуерно приложение,
която предлага дигитална автоматизация на всички важни процеси в земеделието като поливане, торовнасяне,
климатичен контрол, мониторинг и
пр. Ondo е подходяща за внедряване в
оранжерии, лозя, овощни градини, царевица и зеленчукови култури. На базата на обратната връзка от нашите клиенти имаме ясна представа за
конкретните ползи от внедряването
на Ondo в земеделските площи – те
споделят с нас, че постигат до 85%

8

по-ниски разходи за вода в резултат
на прецизното управление и контрол
на водния ресурс, до 50% по-ниски
разходи за енергийни ресурси благодарение на оптимизирана консумация на
ток, дизел, газ и други, до 40% по-високи добиви от отглежданите култури, значително намаляване на разходите за тор и препарати и до 60%
по-малко загуби, породени от човешки грешки.
Разкажете повече за технологията и средствата за автоматизация, които използвате
в реализацията на проекта.
Какви са предизвикателствата
при интегрирането на софтуерния и хардуерния компонент
и самото селскостопанско оборудване?

Ondo е технологично решение, базирано на интернет на нещата –
посредством данни от сензори ние
управляваме дистанционно (жично
или безжично) чрез предварително

зададени програми капковото напояване, проветряването, торенето и
всички процеси в една оранжерия или
земеделска площ така, че земеделският процес да се осъществява поефективно и по-печелившо, като
същевременно пестим на фермерите време и усилия, които те да инвестират в развитие на бизнеса си.
Уникалното при нас е бизнес моделът, който предоставя на нашите клиенти базовото оборудване на
достъпна цена и годишен абонамент, формиран от степента на автоматизацията. Това значително
намалява първоначалната инвестиция за инсталиране и позволява
бързото внедряване на системата
Ondo от фермерите и възможността за надграждането й. А в допълнение към лесния начин на управление от мобилен телефон или компютър тя се превръща в безценен
високотехнологичен помощник в
ежедневието на земеделските производители.
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интервю
Как оценявате настоящата
роля на автоматизацията в земеделието у нас и какви са
предвижданията Ви за навлизането й в бъдеще?

Автоматизацията е единственият начин фермерите да бъдат успешни. Един от най-съществените
проблеми в България обаче е липсата на надеждни общодостъпни национални данни за броя и видовете
земеделски стопанства и степента
на тяхната цифровизация. Това усложнява нашата дейност по достигането до всички земеделски производители и прави маркетинговите
проучвания и професионалното планиране един доста предизвикателен
процес. Знае се, че България е на едно
от последните места в ЕС по дигитализация на икономиката и това
за съжаление в огромна степен важи
за земеделието. Затова от ключово значение в момента е да стартират час по-скоро Подмерките 4.1
– „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за
развитие на селските райони. Поголямата част от средствата по
тях идва от инструмента „Следва-
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що поколение ЕС“ и целта му е цифровото икономическо възстановяване на сектора в резултат на кризата, причинена от COVID-19. Той ще
даде възможност на земеделските
стопани да финансират именно автоматизация по напояването, торовнасянето и климатичния контрол в своите земеделски площи. В
този смисъл тези мерки са огромна
крачка за преодоляването на дефицита от цифрови технологии в
българското земеделско производство.
Иначе от постоянната ни комуникация с фермерите в страната стигаме до извода, че има промяна в
поколенията в сектора, която оказва силно благотворно влияние върху
развитието му – децата на опитните фермери поемат бизнеса от родителите си с нови модерни визии и
с все по-голяма отвореност към автоматизацията и цифровите технологии.
Каква е дългосрочната Ви визия за развитието на интелигентните решения за земеделие с оглед на автоматизацията в предстоящи Ваши разработки?

Работим постоянно по усъвършенстването на системата и всички
наши клиенти получават редовно
новите й версии, както и подробна
информация за внедрените новости.
Целта ни е системата да бъде все
по-самостоятелна, да покрива все
повече земеделски процеси и да изисква все по-малък ангажимент на фермерите към управляваната площ.
Например в момента работим по
възможността на база на събраните
данни в конкретната земеделска
площ по отглеждането на конкретна култура Ondo да създава и прилага готови рецепти за отглеждане на
растенията във всеки отделен етап
от тяхното развитие, като същевременно адаптира тези рецепти в
резултат на постоянния мониторинг и видеонаблюдение в реално
време.
Доста сме напреднали и по създаването на Образователен хъб Ondo,
който ще предоставя цялото ноу-хау
на нашия екип в сферата на агрономството, автоматизацията и дигиталното отглеждане на културите,
тъй като това е динамична сфера и
фермерите постоянно се нуждаят
от съвети и разясняване на възможностите, които има пред тях.
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Радарни сензори интегрални схеми
и модули
ринципите зад съкращението
RADAR (Radio Detection and Ranging),
което се появява около 1940 г. в
САЩ, днес са добре известни. Технологията е с установени изисквания и
параметри, описани в техническата
литература. В тази статия ще направим кратък преглед на радарни
сензори, и по-конкретно радарни интегрални схеми (РИС) и радарни модули (РМ), с работни честоти в обхвата 5-120 GHz, основни параметри и принципи на функциониране, както и приложенията им в различни
области.

Особености и параметри
Съществуват два основни подхода при разработката на радарна система – дискретен, с базови дискретни елементи и ИС като функционални блокове, или интегриран, като
напълно интегрираната система се
състои от една РИС и минимум
външни блокове или дискретни елементи.
Основните параметри на всяко
радарно приложение са: минимален и
максимален обхват, работна честота, честотна лента, максимална
мощност на предавателя, захранващо
напрежение, консумирана мощност,
физически размери и налични аналогови и цифрови интерфейси. При РИС с
висока интеграция са интересни също
наличието на интегрирани антени
(AiP, AoP), повече от един предавател
и приемник, цифров сигнален процесор
(DSP), процесор за бързи преобразувания на Фурие (FFT accelerator), както и
един или няколко микроконтролера,
памет за постоянни и програмируеми параметри, вграден температурен сензор, възможност за автоматична калибровка и различни нива на
функционална безопасност (ASIL
levels), възможност за свързване на
няколко модула или синхронизация с
други сензори (оптични, инерционни,
магнитни – sensor fusion).
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Според конкретното приложение трябва да
се имат предвид
също: Field of
View (FoV), или диаграма на насоченост и усилване
на антените
(вградени или
външни), фокусиращи лещи, мини- Фиг. 1. Радарни приложения в автомобила.
мални размери на
измервания обект, точност и ско- фициране и групиране на няколко обекрост на измерване, разделителна та едновременно, проследяване и разспособност при работа с няколко познаване на жестове, следене на
обекта, отражателна способност жизнени параметри като дишане и
на различните материали и обекти пулс. Основните предимства на
и т.н. От законова гледна точка са съвременните РИС и РМ са малки
важни различните работни често- физически размери, малка излъчвана
ти и изходни нива, както и налич- и консумирана мощност, както и
ност на съответните сертифика- лесна интеграция в съществуващи
ти за електромагнитна съвмести- продукти.
В индустриалната автоматизамост (RED/FFC и т.н.) за съответция радарите се използват за измерната държава.
Използването на 24 GHz обхвата ване на разстояния до течности и
за обслужване на 5G мобилните мре- насипни материали в стационарни и
жи след 2022 г. е един от фактори- подвижни контейнери и резервоари,
те за развитието на РИС с по-висо- както и за измерване на скорост на
потока в отворени и затворени кака честота – 60/77/120 GHz. Друга
причина за използване на по-високи нали, реки и т.н. Радарите се изполчестоти са миниатюризацията на зват също и при манипулатори и
модулите и антените, свързани с автономни платформи.
Основните приложения в автомотях, както и по-голямата точност,
разделителна способност и скорост билната и транспортна индустрия,
– което е пряко свързано с работна- (фиг. 1), са радари за активна и пата честота (дължина на вълната) и сивна безопасност, паркиране, свесъответната честотна лента. Но тофарни уредби, активни пътни знавсяко решение има както предим- ци и радари за контрол на скоростства, така и недостатъци, което та. Вътре в автомобила РИС и РМ
означава, че класическите радари в се използват за детектори на двиобхвата 5-24 GHz са и ще продължа- жение, безопасност, в панели за управление и др.
ват да бъдат активни продукти.
В комерсиалните приложения и
Приложения
сградната автоматизация РИС и
Основните приложения на РИС и РМ се използват като детектори
РМ са измерване на скорост, разсто- за движение в алармени инсталации,
яние, посока и ъгъл до обект или обек- управление на врати и бариери, разти, както и детекция на присъствие познаване на жестове в телефони,
или движение. Допълнителната обра- дисплеи, слушалки, скоростомери за
ботка на сигнала дава възможност спортни тренировки и дори играчза разпознаване на материали, класи- ки.
Източник: NXP

П

Димитър Колев
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електроника
Режими на работа
Радарите работят в два основни
режима – непрекъснат и импулсен. В
непрекъснат режим, Continuous wave
(CW), предавателят на радара излъчва
постоянно, с фиксирана честота,
като приемникът също работи през
цялото време. Ако радарът излъчва
постоянно, но с променлива честота,
той се нарича Frequency Modulated
Continuous Wave (FMCW) радар.
В импулсен режим, Impulse wave
(IW), предавателят излъчва кратък
импулс с постоянна или променлива
честота (наричан още chirp), прекратява излъчването за определен период и чака да приеме отразения сигнал/
ехо, след което цикълът се повтаря.
За този режим се дефинира също честота на повторение на импулса Pulse repetition frequency (PRF).
Възможен е и хибриден режим на
работа, например импулсно работещ
CW/FMCW радар, при който могат
да се регулират дължината и формата на импулса, отстоянието между
импулсите и т.н.

Функционалност и конструктивни реализации
Нека започнем с доплеров детектор, който служи като микровълнов
сензор за движение и скоростомер,
но не може да измерва дистанция. Типични примери са радарните модули
NJR41/42 и AgilSense HB100 (наследници на РМ като KMY10 и KMY24 на
Siemens и MDU120 на Microsemi). Захранващото напрежение може да
бъде 3,3/5/12 V, а обхватът 0,550 m. РМ HB100 е реализиран само с
5 дискретни елементa и въпреки
това е напълно функционален доплеров модул. Съществуват варианти
с различна работна честота – 9,3,
9,9, 10,525 GHz според регулациите
в страната, за която са предназна-
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чени. Основен елемент при тези високи честоти е и самата печатна
платка (ПП), нейният материал и
структура, както и дължината, формата и разположението на всички
пътечки и печатни елементи – всеки малък детайл и разположението
му променя капацитета и индуктивността, като води до оптимално
работещо решение или незадоволителен краен резултат. Този проблем
се усложнява с повишаване на честотата и се решава чрез електромагнитни симулатори – както за РИС,
така и за ПП и антените.
Предавателната (ТX) и приемната
(RX) част работят постоянно и
имат две отделни антени или пасивни антенни решетки, интегрирани
от обратната на компонентите
страна на ПП. Интересен момент е,
че захранването на тези антени
става безконтактно – през слот в
екраниращия слой на ПП.
На изхода на такъв РМ се получава
периодичен сигнал с определена амплитуда и честота, като амплитудата зависи от типа на материала (отразяващата способност) и разстоянието до него, а честотата зависи от
скоростта на приближаване/отдалечаване на измервания обект. Да вземем за пример модул с работна честота 10 GHz, като предаваният сигнал се генерира с Dielectric Resonator
Oscillator (DRO). Изходният сигнал се
получава при смесване на излъчения
тон и приетото ехо. Ако обектът не
се движи, няма разлика и съоветно не
различаваме обект. Ако обектът се
приближава или отдалечава, се получава разлика – доплерово отместване/честота. При смесването получаваме две странични честоти на основната, наречени междинночестотни продукти (Intermediate Frequency, IF)
или тонове – един, който е сума, и

един, който е разлика. Като пример,
при 10 GHz излъчен тон и при 100 Hz
доплерово отместване, ще получим
сумата 20 GHz плюс 100 Hz и разликата, която ще е само 100 Hz. Много
по-лесно е да измерим ниската честота. Необходимото филтриране се
извършва с компоненти, реализирани
на платката, а допълнителното усилване и филтриране се извършва с
външни ИС и дискретни елементи.
Измерената доплерова честота
Fd [Hz] на изхода се дефинира като:
Fd = 2V (Ftx / c) cosΘ ,
където: V - скорост на обекта, m/s;
Ftx - предавана честота, Hz; c - скорост на светлината, 3.108 m/s; Θ ъгъл между предавателя и обекта [°],
(приемаме, че са на една права, cos0=1)
И така, при Ftx = 10,585 GHz имаме Fd [Hz] = 19,49.V [km/h]. Например
100 km/h дава резултат 1949 Hz.
Въпреки че все още се използват
модули като HB100, те все повече
отстъпват на РИС с висока степен
на интеграция, които включват в
себе си предавателна и приемна
част, осцилатор (VCO), смесител,
филтриращи, усилващи и съответни
интерфейсни модули към външен
микроконтролер. В този случай DRO
не се използва.
Характерни примери са фамилията
TRXBGT24 на Infineon (фиг. 2 и 3) и
дискретните компоненти на
Microsemi (осцилатори, детектори,
варикапи). Използването на отделени
TX, RX, TRX модули дава гъвкавост на
системата, но това води до по-големи физически размери и по-дълго време за проектиране, тестване и сертифициране. РИС, които използват
FMCW принципа, могат да измерват
прецизно разстояние, скорост и ъгъл
до един или повече обекти. Типични
представители са ADF5901/
ADF5904, А111, BGT24xx, RSX86xx,
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Таблица.1. Радарни интегрални схеми и комплекти.
Модел

ADF59101(2RX),
ADF5904(4RX)
A111-001
BGT24MTR11, MR2
BGT24LTR11N16,
LTR22
BGT24ATR11, AT2,
AR2, AR4, TR12
RXS816xPL,
RSX8156PLA

Производител

Analog
Devices
Acconner
Infineon
Infineon

Приложение

Тип

индустрия, IoT

FMCW

Раб.
Интегр.
често- антени,
та, GHz
AiP

индустрия, IoT ToF, FMCW, PCR
индустрия, IoT CW, Doppler
индустрия, IoT

CW, Doppler

Тх

Rx

ЗахранПлощ,
ване,
mm2
VDC

Особености

24

Не

2

4

SPI

3,3

25

Отделни Tx/RX, чипсет

60
24-26

Да
Не

1
1/x

1
1

SPI
SPI

1,8
3,3

29
24

Отделни Tx/RX, чипсет

24-24,25

Не

1

1

Anaog, RF

1,5 / 3,3

5,8

TRX, VCO

Infineon

автомобили

CW, Doppler

24

Не

1/2

1/4

Infineon

автомобили

Flexible FMCW

76-79

Не

3

4

TEF810x

NXP

автомобили

FMCW

76-81

Не

3

4

MR3003

NXP

автомобили

FMCW

76-81

Не

3

4

SPI

3,3

24

TRX, VCO, темп.
сензор

LVDS

3,3

60

3 GHz BW

56

5 GHz BW

CSI, CIF-2, LVDS, SPI, 1,1 / 1,8 /
GPIO
3,3
MIPI-CSI2, LVDS,
3,3
Analog, SPI

71

Phasor rotator, BPSK

FMCW

76-81

Не

3

4

SPI, I2C

2.6/3.3

81

Програмируем FMCW
chirp sequencer, ASIL

FMCW
FMCW/CW

60
120

Да / Не
Да

1
1

1
1

3,3
3,3

49
64

само Тx/Rx, чипсет

FMCW

60-64

Да

3

4

3,3 / 1,8

225

4 GHz BW

FMCW

60-64

Не

3

4

3,3 / 1,8

108,2

4 GHz BW

FMCW

76-81

Не

3 (2)

4

3,3 / 1,8

108,2

4 GHz BW

FMCW

76-81

Не

3

4

SPI
Analog, RF
CAN, I2C, LVDS, QSPI,
SPI, UART, GPIO, ADC
CAN, I2C, LVDS, QSPI,
SPI, UART, GPIO, ADC
CAN, I2C, LVDS, QSPI,
SPI, UART, ADC, GPIO
MIPI-CSI2, I2C, SPI,
UART,

3,3 / 1,8

108,2

Cascade, 5 GHz BW

Източник: Texas Instruments

Фиг. 2. Блокова схема на завършен РМ с BGT24LTR11.

Фиг. 4. Излъчване при FMCW радар.

TEF810x, MR3003, STRADA770M,
RIC60A, TRX120, AWR и IWR сериите
14/16/18/68 (таблица 1)
Основно качество на FMCW радара е измерването и на дистанция,
което е невъзможно при CW/Doppler
сензорите. FMCW радарът излъчва
непрекъснато импулси с променлива
честота (chirp), която се изменя в
определени граници и за определено
време. Продължителността Тc на
подобен chirp, трябва да е много поголяма от времето Td, за което
отразеният сигнал се връща, за да
имаме валидно сравнение. Например
при радар с обхват 300 m и време
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IWR1443, AWR1843,
Texas
индустрия,
IWR1642, IWR1843 Instruments автомобили
Texas
AWR2243
Instruments автомобили

Интерфейс

Фиг. 3. Практическа реализация на РМ от фиг. 2. Тук вече
не се използва DRO, a вграден в РИС осцилатор.

за излъчване на един chirp 40 us,
отношението е Td/Tc=5%. При сравняване на излъчения и отразен сигнал,
и по-точно тяхната честотна и
фазова разлика, може много точно да
се определи разстоянието до обекта и неговата относителна скорост. С добавяне на допълнителни
независими Tx и Rx канали могат да
се разграничават и множество обекти, които се намират на едно и също
разстояние или се движат с една и
съща скорост, но се намират под
различен ъгъл и елевация спрямо равнината на антените.
Пример за връзката между работната честота, лентата и времето
за излъчване е показан на фиг. 4. Работната честота е 77-81 GHz, което прави лента от 4 GHz и при време за излъчване 40 микросекунди получаваме определена скорост на нарастване на честотата, S (slope) –
100 MHz за микросекунда.
Отражение от единичен обект
през FMCW радара ще доведе до IF
тон с честота Fc

Fc = S2d/c,
където: S - скорост на нарастване,
MHz/us; d - дистанция до обекта; c –
скорост на светлината, 3.108 m/s.
Разделителната способност dres
или възможността за различаване на
два отделни обекта зависи само от
честотната лента на излъчения chirp
dres=c/2B, което при B=4 GHz ни дава
3,75 cm. В ИС с цифрова обработка
като IWR/AWR фамилията, максималният обхват на радара е ограничен от скоростта на вградените
АЦП. В крайна сметка, по-дълъг цикъл
на измерване ни дава по-голяма точност, а по-къс – по-голям максимален
обхват, като изборът се прави спрямо конкретното приложение.
Измерването на скорост при
FMCW радарите използва сравнение
на фазовата разлика между два последователни chirp импулса и сравнение с отразения сигнал, а измерването на ъгъл и елевация използва фазовата разлика между chirp импулси от
различни антени (за радари с няколко
TX и RX канала).
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Таблица. 2. Радарни модули, демо- и развойни китове.
Модел

Производител

Приложение

Тип

Раб.
честота, GHz

Антени

Tx

Rx

RADAR

FMCW

24

PCB антена x6

2

4

ADI5904
USB, PC, Ethernet, GPIO ADI590(1A/D
)

-

ineUSB, PC, Ethernet, GPIO onR)S, XT8E1F68010(2In(fN
XP)
USB, Ethernet, SPI, UART,
IWR6843 (TI)
JTAG, CAN, Wireless, Sens
USB, UART, I2C, SPI,
А111 (Acconeer)
GPIO, BT

-

RADAR

FMCW

77

PCB антена x7

3

4

iScan Fury

Analog Devices
/ Colorado Eng.
Analog Devices
/ Infineon
Analog Devices
/ Infineon

RADAR

FMCW

60

PCB антена
x14

3

4

Xx 112, 122, 132

Acconeer

RADAR

ToF, PCR, FMCW

60

AiP

1

1

CW / Doppler

24

PCB антена x2

1

1

iScan Omega
iScan
Phantom/Prizm

FWM7RAZ01

Fujitsu Micro- движение/скорост
electronics
- 3 канала
д
истанция,
Innocent
движение
дистанция,
Innocent
движение, RADAR

iSYS-6030,
FMCW и
60 / 24
iSYS-4004
Doppler
IPM, IVS, SMR,
FMCW и
24
INS, IMD
Doppler
NRJ4266, NJR4262, NJR (JRC)
движение/скорост CW / Doppler 24 / 10
NJR4266, NRJ41xx
NJR4234
NJR (JRC)
ниво/дистанция
CW / Doppler
24
OPS241/2/3
OmniPreSence движение/скорост CW / Doppler
24
д
и
с
т
а
н
ц
и
я
/
д
и
с
т
.
,
F
M
C
W
/
F
M
C
W
OPS241-B/OPS243-C OmniPreSence движение и скорост
24
и Doppler
KLCx, KLDx,
FMCW и
RF Beam
движение/скорост
24
K-MCx, K-HCx
Doppler
V-MD3
RF Beam
RADAR
FMCW и Doppler
60
MR_2001R
RF Beam
RADAR
FMCW и Doppler
77

/MI- 1/MIPCB антена x2 1M
O MO

Интерфейс

0,5-10

Аналогов I,Q, GPIO

-

30

(Infineon)

50

(Infineon)

5-350

PCB антена x2

1

1

Ethernet, USB, RS485,
SPI, UART
Ethernet, USB, RS485,
SPI, UART

PCB антена x2

1

1

UART, High/Low

-

7-14

PCB антена x2
PCB антена x2

1
1

1
1

(Infineon)

20
25/25/100

PCB антена x2

1

1

UART, Alarm, Detect
UART, USB
USB, UART, RS232, BT,
WiFi

(Infineon)

20 / 60

PCB антена
x2/x3
PCB антена x7
PCB антена (10)

1

1

Analog, Digital, On/Off

(Infineon, NXP)

6-560

3
4

4
6

Ethernet, GPIO
Ethernet, GPIO

IWR6843 (TI)
MPC5775 (NXP)
TR11, TRX
(Infineon)
TR11, TRX
(Infineon)
SYH24A1
MW0582TR11
(Infineon)

30-80
200

MW2401TR11

Seeed Studio движение/скорост

CW / Doppler

24

PCB антена x2

1

1

UART

BGT24LTR11

Seeed Studio движение/скорост

FMCW

24

PCB антена x2

1

1

On/Off, UART support

SYH24A1

Seeed Studio движение/скорост

FMCW

24

PCB антена x2

1

1

UART

MW0582TR11

Seeed Studio движение/скорост

CW / Doppler

5,8

PCB антена x2

1

1

UART

Радарни интегрални
схеми

Базова РИС
Обхват,
(производител) метра

10
10
20
10
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в обхвата 71-81 GHz, т.е. има
по-широка честотна лента
РИС А111 на Acconeer рабоот 5 GHz и дава възможност
ти в модифициран FMCW реза каскадиране.
жим, който производителят
РИС за автомобилни прилонарича още Time of Flight (ToF)
жения се използват главно в
и Pulsed Coherent Radar (PCR).
предни и странични/ъглови
Обхватът е 0,5-10 метра, рарадари (фиг. 1). Предните работната честота e 60 GHz,
дари имат среден/дълъг об(фиг. 5). PCR радарът може да
хват – до 300-600 m, като са
измерва както относително
отговорни за системите за
бавни процеси (ниво и дистанавтоматично аварийно спирация), така и бързи и малки изне, както и за адаптивно ременения (вибрации, жестове),
гулиране на зададената скокато може и да следи няколко
рост (Adaptive Cruise Control).
обекта.
Страничните радари обикноДруг представител на РИС
вено са с малък/среден обхват
са фамилиите IWR – за индус(до 10 m) и се използват в
Фиг. 5. Функционална диаграма на сензора А111. Включва
интегрирани антени, радиопредавател и приемник, затриални, и AWR – за автомосистемите за избягване на
хранващ блок, локален осцилатор, аналогово-цифрова и
билни приложения на Тexas
коли в сляпата зона на страцифрова част за управление и обмен на данни с SPI инInstruments. Архитектурата
ничните огледала, за помощ
терфейс към външен контролер.
на отделните модели е подобпри смяна на лентите, за дена, като разликите са в броя незави- Единият ARM контролер е достъпен текция на превозни средства отпред
сими Rx/Tx канали, наличието на FFT за потребителя и може да зарежда или отзад, за подпомагане при ръчно
хардуерен ускорител, DSP, ARM про- самостоятелно приложение от и автоматично паркиране. Бъдещицесор(и), както и различен обем ROM/ външна FLASH памет, докато втори- те приложения на автомобилните
RAM, интерфейси и т.н.
ят се програмира от производителя радари включват 3D/4D „зрение“,
РИС IWR6843AOP представлява
и служи за непрекъснато автоматич- както и интегрирана съвместна разавършена FMCW радарна система с но наблюдение и калибровка.
бота с всички други сензори за повградени антени. В BGA чип с размеAWR фамилията е ориентирана стигане на частична и пълна автори 15x15 mm, са поместени общо 7 към автомобилни приложения и има номност и безопасност.
антени, 3 Тх и 4 Rx самостоятелни подобни характеристики като IWR,
канала, напълно интегриран радиомо- но са добавени специфични възмож- Радарни модули
Ако при дадена разработка няма
дул, два ARM контролера с ROM/RAM ности – като например последоваза самостоятелна калибровка, провер- телно свързване (cascade), бързи ин- време или възможност за начален
ка и детекция на обекти и обслужва- терфейси (LVDS), функционална безо- старт с РИС, очевиден вариант е
не на комуникационните интерфейси, пасност (ASIL) и т.н. Нов представи- използването на радарни модули
C674x DSP и хардуерен ускорител. тел е РИС AWR2243, която работи (табл. 2), и съответните демонст-
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рационни и развойни комплекти от
техните производители. Предимствата са много – наличие на примерни схеми, сравнения за специфични приложения, минимално време за
тестване на първото приложение,
готов дизайн на радиочестотна печатна платка и антени, сертифициран модул с дефинирани параметри,
готови софтуерни библиотеки и
примери за тях.
Завършени радарни модули за
вграждане – доплерови детектори за
движение и скорост, както и FMCW
за разстояние, предлага японският
производител JRC. Всички РМ са във
вариант с интегрирани на печатната платка антени, като електрониката е екранирана в метален корпус.
Разликите са в работната честота,
обхвата, захранващото напрежение
и възможните интерфейси. Модулите могат да работят със или без
допълнителен контролер.
Триканалният доплеров РМ на
Fujitsu Microelectronics изисква външен
контролер (Front-end module). За работа с него се предлага развоен комплект, който може да се програмира
според конкретното приложение.
Базираните на BGT24 доплерови
модули на Seeed са с честоти 5, 10
и 24 GHz и разполагат със сериен
канал или аналогови/On/Off изходи.
Основните им приложения са опрос-
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тени проекти и прототипи, както
и като стартова точка за нови разработки. Могат да се използват със
или без допълнителен контролер.
Широка гама от готови за вграждане и самостоятелни РМ предлагат
редица производители, сред които и
OmniPreSense. Голяма част от тях са
базови CW/Doppler модули на 24 GHz
за детекция на движение и скорост.
Използват се за управление на врати и бариери, алармени системи,
светофарни уредби и др. Следват
многоканални модули с възможност
за измерване на ъгъл до измервания
обект, както и FMCW системи за
измерване на разстояние. Най-сложни са РМ за автомобилни приложения и 3D/4D радари, които обикновено са базирани на IWR/AWR, MR3003,
TEF810x. Тези РМ могат да работят
самостоятелно, както и интегрирани с допълнителен контролер.
Радарните модули на Acconeer са
на базата на РИС А111(A1), като
разликите са във физическите размери, наличните интерфейси и опции за
захранване. Предлагат се и полимерни лещи за допълнително формиране
на диаграмата на излъчване на вградените антени.

Антенни системи
На последно място, но не и по
важност, част от всеки радар са
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Фиг. 6. Вградени в корпуса антени при
TRX120.

антените на РИС и РМ. Интегралните схеми с вградени антени (фиг.
6) пестят място и не се нуждаят
от външни антенни елементи, но
това води до някои ограничения и посложен процес на изработка. Допълнителни изменения в диаграмата на
излъчване могат да се постигнат с
външни полимерни лещи.
При РИС с външни антени елементите на антената се разполагат
обикновено възможно най-близко до
чипа, на същата или обратната
страна на платката, като най-често се използват пасивни антенни
решетки, при които лесно се различават предавателната и приемната част. Възможно е и използване
на отдалечени антени, като в този
случай трябва да се използват подходящи коаксиални фидери и конектори, съобразени с работната честота.
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Нова серия захранвания MPM за
медицински приложения от Mean Well
Едни от най-стриктните разпоредби, пред които са изправени конструкторите и производителите на
електронни устройства, се отнасят
за медицината. Това се дължи на очевиден факт - от правилната работа
на такава техника може да зависи
не само здравето, но и животът
на пациентите. Ето защо през годините са разработени редица стандарти, за да се гарантира най-високото качество на компонентите, използвани в оборудването на болниците, лекарските кабинети и т.н.
Офертата на TME включва много
продукти, сертифицирани за използване в медицинско оборудване за здравни заведения. Такава група са и захранващите устройства
Mean Well MPM. В зависимост от
мощността има серии от 5 W до 90
W. Тези решения отговарят на изискванията на много стандарти и в същото време удовлетворяват клиентите, търсещи компактни захранвания с отлични характеристики. Наскоро предложението на TME беше разширено с най-новите захранващи
устройства MPM с повишена мощност и редица ключови за медицинските приложения параметри.

На какви изисквания
отговарят захранващите
устройства за медицинско
оборудване?
Основният стандарт за медицински изделия е IEC 60601-1. Понастоящем важи третата версия, която в
зависимост от региона на света може да бъде намерена като: ANSI/AAMI
ES 60601-1:2005 (САЩ); CSA-C22.2 No.
60601-1:08 (Канада); EN60601-1:2005
(Европейски Съюз). Третата версия
на документа въвежда разграничаване на методите за защита на пациента, MOPP (Means of Patient
Protection), и операторите, MOOP
(Means of Operator Protection). Ако е
възможно пациентът да влезе в контакт с дадено устройство, то трябва да отговаря на изискванията
MOPP по отношение на нивото на
изолация вход/изход, физическото
разстояние между входната и изходна верига и степента на изолация на
активните повърхности на устройството. Разграничават се две вериги:
входна (първична намотка на трансформатора) и изходна (вторична намотка).
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• 1xMOPP- Единичната изолация
между входните и изходните вериги
трябва да бъде най-малко 1500 VAC, разстоянието между веригите не трябва
да бъде по-малко от 4 mm за вериги, разделени от изолатор, и 2,5 mm за вериги
с въздушна изолация между тях.
• 2xMOPP-Двойната изолация
между входните и изходните вериги
трябва да бъде най-малко 4000 VAC,
разстоянието между веригите не
трябва да бъде по-малко от 8 mm за
вериги, разделени от изолатор и 5 mm
за вериги с въздушна изолация.
В стандарт IEC 60601-1 също се въвежда разлика между 3 вида елементи
на медицинско оборудване. Тип CF съдържа електропроводими повърхности, които влизат в контакт със сърцето на пациента (напр. ЕКГ сонди).
Тип BF има електропроводими части,
които докосват тялото на пациента
краткотрайно или продължително.
Тип B се определя като непроводими
и заземени компоненти.

Нови захранващи
устройства MPM
Новите захранващи устройства
MPM в офертата на TME имат мощности 45 W, 65 W и 90 W и достигат
стойности на ефективност до
93%. При липса на натоварване консумацията на енергия не надвишава 0,1 W. В зависимост от модела
модулите осигуряват стабилно напрежение от 5 V, 12 V, 15 V, 24 V или
48 V DC. Захранванията от серията

имат вградена защита от претоварване, късо съединение и пикови пренапрежения на изхода. Термоустойчиви са, като диапазонът на работната им температура е от -30°С до
+80°С. Според производителя захранванията от серия MPM могат да се
използват на надморска височина до 4000 m, което е от значение в
случаите, когато са вложени в медицински апарати, използвани при планински спасителни операции.
Продуктите отговарят на описаните по-горе изисквания, включително
ниво на изолация 2xMOPP и стандарти,
предназначени за устройства в контакт с тялото на пациента (тип BF).
Те също имат многобройни сертификати за употреба в медицински изделия съгласно стандартите UL, CUL, TUV, CB, EAC и CE.
При разглеждане на гамата захранващи устройства MPM следва да се
имат предвид простите правила за
обозначаване на тези компоненти от производителя. В означението
на продукта MPM-[AA]-[BB][CC] с
[AA] е отбелязана номиналната мощност на захранващото устройство;
[BB] е напрежението му в единица V
DC; [CC] приема стойност "ST" при
версии, оборудвани с винтови клеми,
или тази част от означението липсва
при модели, предназначени за монтаж
на печатни платки.
Каним всички заинтересовани да
разгледат каталога ни и да се запознаят с пълната гама захранващи устройства MPM от Mean Well, които
се предлагат директно от нашите складове.
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Нови проекти на Ехнатон за
роботика и машинно зрение
Мисията на Ехнатон е вече повече от
25 години да създава цялостни инженерингови решения, базирани на професионализъм и партньорство с най-добрите
световни производители. През 2020 година компанията успя да затвърди ролята си на надежден доставчик на автоматизирани системи за българската индустрия, като реализира успешно редица проекти в автомобилния сектор, електрониката, машиностроенето, ХВП,
образованието и др.
“Щастливи сме, че можем да предоставим работещи и ефективни решения
на българската индустрия”, споделя в
заключение Николай Кривошиев, ръководител направление “CNC системи и индустриални роботи”. “Не спираме да развиваме потенциала на нашия екип от
специалисти и вярваме, че пътят на
всяко конкурентно производство е
свързан с автоматизация.”

Върхова производителност
при клиент в автомобилния
сектор
Изискванията в автомобилния сектор винаги са били високи, като в последните години се наблюдава тенденция за
по-къси срокове на доставка при по-голямо многообразие от продукти. За постигане на по-висока производствена ефективност, Ехнатон разработи роботизирана станция за зареждане на шприц машини. Станцията се състои от индустриален робот, системи за автоматично
ориентиране и подаване на нови детайли, както и сортиране на произведени
детайли. Извършва се визуална инспекция с камера на всеки цикъл за постигане на постоянен и контролиран процес.
Резултатът от внедрената роботизация при крайния клиент е по-висока производителност в сравнение с ръчното

зареждане, по-малко брак, по-дълги срокове за обслужване на шприц машината.
Като допълнение към решението за роботизация, инженеринговият екип на
Ехнатон разработи и две отделни системи за инспекция на готова продукция
с няколко камери, които инспектират
микроскопични дефекти със скорост над
3000 бр./час и гарантират пълен контрол на произведените детайли.

Роботизирано зареждане на
цифрови машини
Цифровите машини като стругове и
фрези се нуждаят от оператор, който
постоянно да зарежда заготовки и да
разтоварва готови детайли. Ехнатон
има готови решения за обслужване на
CNC машини с индустриален робот с
вграден интелигентен софтуер за опериране и настройка. От клиентите не се
изискват познания по програмиране - настройките се правят диалогово от чувствителен на допир екран, като само е
нужно да се опишат геометрии на детайлите. През изминалата година
екипът на Ехнатон успешно реализира
няколко подобни интеграции със свои
партньори и отзивите са повече от
отлични. “Средното натоварване на подобни машини варира от 25 до 45%, когато работят с оператор. С роботизираните ни решения производителността
достига до 70-80%, което води до по-висок капацитет с наличния машинен
парк, по-кратки срокове на доставка и
по-малко разходи. Подобна инвестиция се
изплаща бързо - в рамките на 2-3 години,
и неутрализира растящите разходи за
труд и липсата на кадри”, споделят от
екипа на Ехнатон.

Прецизност в електрониката
През изминалата година Ехнатон
завърши своя разработка за автоматичен стенд за зареждане на чипове в платки за световен доставчик на компоненти. Освен робот, проектът включва и система за визуална инспекция, която внася корекции в реално време. Всички процеси в стенда се управляват и мониторират от програмируем контролер, а
специално разработеният операторски
интерфейс се визуализира на индустриален сензорен терминал.

Николай Кривошиев, ръководител
направление „CNC системи и
индустриални роботи“ в Ехнатон
та година бе проект за роботизирано
окабеляване от водещ световен доставчик на игрални автомати. Въпреки нестандартната и комплексна задача, бе
постигнат задоволителен успех във воденето на кабел от робот.

Лаборатории в София и
Пловдив
Освен в помощ на индустрията, Ехнатон продължава да подпомага и българското образование с откритите през 2018 г.
нови модерни учебни лаборатории по роботика и автоматика в Технически университет София и Технически университет
София, филиал Пловдив.
Последният разработен проект за лабораторията в Пловдив е учебен стенд с 2
робота - индустриален и колаборативен,
които могат да работят както заедно,
така и поотделно. В учебния стенд са интегрирани и системи за 3D и 2D зрение за
разпознаване на детайли в реално време,
чиито координати се трансферират към
управлението на роботите. 2D камерата
се използва и като система за визуален
контрол на качеството. Движението на детайлите е осигурено с 3-осна серво маса, а
за безопасността се грижи специализиран
safety контролер от последно поколение.
www.akhnaton.biz

Нестандартен проект за
роботизирано окабеляване
Специалистите на Ехнатон не се
страхуват да поемат и предизвикателства, като едно от тях през изминала-
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Инструментална
екипировка
за индустриални
роботи и
манипулатори
l Различните типове специализирани инструменти включват хва-

щачи, заваръчни горелки и клещи, дюзи за нанасяне на покрития, инструменти за отнемане на материал и др.
l Изборът на крайно изпълнително устройство изисква цялостен

анализ на потребностите на приложението, потенциалните разходи, необходимата функционалност, гъвкавост и прецизност
l Потребителите все по-често търсят универсални решения, под-

ходящи за захващането на различни типове обекти

К

райните изпълнителни устройства са ключов елемент от
съвременните роботизирани системи. По дефиниция това са компонентите, монтирани в края на роботизираното рамо или манипулатор,
които му позволяват да взаимодейства по различен начин с околната
среда. Познати още като EOAT (Endof-arm-tooling) инструменти, периферни устройства или аксесоари,
те осигуряват функционалността
на системата и непрекъснато се
развиват в технологичен план, паралелно със самата индустриална
роботика.
В тази категория попадат всички типове механизирано оборудване,
които могат да бъдат инсталирани на китката на робота и да взаимодействат пряко с частите, детайлите и изделията, с които сис-
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темата борави. Такива са различните типове хващачи и специализирани инструменти за роботи, включително заваръчни горелки и клещи,
дюзи за нанасяне на покрития, инструменти за отнемане на материал
и др.

Специфики
Инструменталната екипировка за
роботи и манипулатори включва
крайни устройства с електрическо,
хидравлично, механично или пневматично задвижване. На пазара се предлага широко разнообразие от конструкции със съответните дизайн и

функции, включително т. нар. ъглови
и паралелни системи, които се отличават по принципа и траекторията си на движение и са подходящи за
различни приложни сценарии. Изборът на подходящ инструмент за
дадено приложение се свежда до множество фактори, свързани с конкретните потребности, като от
основно значение е и видът на обектите, с които роботът или манипулаторът ще борави – тяхната големина, форма, ориентация и т.н.
С еволюцията при индустриалните роботи и контролери и разширяването на тяхната мощност и фун-
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кционалност, сред основните приложения на крайните устройства се
нареждат произволното избиране на
обект от контейнер (random bin
picking), pick-and-place операциите,
заваряването, боядисването и нанасянето на покрития и др.
Предимствата и недостатъците
на даден модел инструмент за дадено приложение зависят от неговото
устройство и задвижване, консумация на мощност, размер, сложност,
тегло, експлоатационни изисквания и
т. н. Пневматичните крайни изпълнителни устройства например покриват повечето приложни сценарии в
опаковъчната индустрия благодарение на оптималното си съотношение „тегло-към-мощност“. В тази
област се използват както по-прости двупръсти хващачи, така и комплексни системи с множество сензори за роботизирана инспекция.
Инструментите за роботи могат да бъдат сменяни, за да изпълняват разнообразни задачи, както и да
бъдат проектирани с повече от една
функция, за да е възможно извършването на множество процеси от едно
и също устройство с един монтаж.
С напредъка при индустриалните
роботи за различни отрасли постоянно се усъвършенства и инструменталната екипировка в сегмента.
Производителите предлагат богат
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асортимент от крайни изпълнителни устройства с различно предназначение, като в много случаи дори
привидно изглеждащите по един и
същи начин модели се отличават в
широки граници по своите спецификации.
Безспорно пневматичните устройства са сред най-популярните
решения в практиката, тъй като
позволяват лесна интеграция и се
характеризират с висока мощност
при сравнително компактни размери. Според функцията най-масово
използвани са хващачите поради големия потенциал за автоматизиране именно на монтажните и на т.
нар. pick-and-place задачи в индустриалното производство, които изискват вземане на даден обект от поточна линия и последващото му поставяне на друга локация в транспортната система.

Класификация
На пазара е достъпно изключително голямо разнообразие от крайни
изпълнителни устройства за индустриални роботи и манипулатори, но
най-общо можем да ги поставим в
две основни категории – хващачи и
специализирани инструменти. Те се
отличават по технологията си на
задвижване (електрически, пневматични, вакуумни, магнитни и т. н.),

както и по специфичната си функция
(за заваряване, боядисване, рязане,
пробиване и др.)
Електрическите хващачи използват електродвигатели за задвижване на своите пръсти или челюсти.
Предимство при тях са възможностите за прецизно управление на скоростта и позицията. Т. нар. адаптивни електрически крайни изпълнителни устройства са подходящи за приложения като манипулиране с различни изделия, обслужване на машини,
случайно избиране на изделия от контейнер и т. н.
Пневматичните хващачи използват сгъстен въздух за задвижване на
принципа на бутална система. Движението на устройството може да
бъде паралелно или по ъглово направление.
Т. нар. вакуумни хващачи с вендузи са сравнително евтино и гъвкаво
решение за боравене с широк набор
от обекти с различна форма, размери и крехкост. Особеност при тях е,
че не могат да захващат перфорирани детайли поради невъзможността
да бъде създаден необходимият за
захващане вакуум между тях и устройството.
Магнитните хващачи работят на
сходен принцип, но са ограничени до
работа с метални изделия. Магнитната сила, за разлика от сгъстения
въздух и вакуума, не изисква мощност и съответно – разходи за генериране, а е постоянна величина. В
допълнение, тук не е налице риск от
изпускане на обекта, с който се манипулира, ако се прекъсне подаването на електричество или въздух под
налягане. Сред предимствата им са
още опростеният дизайн и ниските
изисквания по отношение на поддръжката.
Специализираните инструменти
за роботи и манипулатори се проектират за изпълнението на различни
задачи. Дадено роботизирано рамо
може да е тясно специализирано само
за един вид накрайник или да работи
с цял набор от различни видове, за
да обезпечи различни функции.
Сред най-популярните приложения
на решенията в този сегмент е роботизираното заваряване, което се
отличава с висока прецизност и постоянни резултати. Това го прави
предпочитана алтернатива на човешкия труд например в автомобил-

април 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2021

25

автоматизация

ната индустрия. Постепенно приложенията на заваръчните роботи се
увеличават и в други промишлени
отрасли, а паралелно с това – и тяхната функционалност. В много производства се използват т. нар. обучителни терминали, които „преподават“ на робота с монтирана заваръчна горелка различни траектории в
движение, без да е необходимо задълбочено предварително проектиране. Тези иновации насърчават колаборацията между заваръчните роботи
и техните оператори и осигуряват
гъвкава адаптация на системата към
променящите се работни условия и
изисквания.
Друго изключително популярно
приложение на специализираните
инструменти за индустриални роботи е боядисването и нанасянето на
покрития. Поначало това са трудни
и деликатни задачи, тъй като изискват гладко и равномерно депозиране
на съответния материал. Тъй като
рисковете за хората от натравяне
с химическите вещества, които се
съдържат в лако-бояджийските системи, са сериозни, роботите постепенно и напълно ги изместват в промишленото нанасяне на покрития. За
целта се използват специални затворени камери с контролирана среда. Роботизираните решения са отличен избор за такива приложения,
тъй като осигуряват висока и постоянна прецизност, равномерно покритие на повърхностите и безупречно
качество при различни дебелини на
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слоевете.
Останалите видове инструменти
на пазара обикновено се обединяват
в категорията „специализирани“. Такива са персонализираните накрайници за пробиване, рязане, почистване,
полиране и др., проектирани според
конкретните клиентски изисквания.

Решения за
колаборативни роботи
С разширяването на приложенията на колаборативните роботи в
различни сектори на индустрията
нараства и разнообразието от
възможности по отношение на крайните изпълнителни устройства, които им позволяват да взаимодействат с елементите на работната
среда. Най-популярни и тук са хващачите, които са водещ избор при
монтажните и pick-and-place операциите. Механичните хващачи са
снабдени с механизирани пръсти или
челюсти за захващане на различни
обекти и обикновено разполагат с
опции за настройка на силата и хода
на устройството. Така може максимално да бъде наподобена сръчността на човешката ръка при захващането на съответните компоненти
и изделия. Броят на пръстите, с които е оборудван хващачът, зависи
от устройството и предназначението му, като най-популярни са моделите с 2 до 4 пръста. Всеки от тях
обикновено е заменяем, за да е
възможно максимално да бъде удължен експлоатационният живот на

системата дори при повреди.
Много колаборативни роботи в
практиката са оборудвани и с вакуумни държачи с вендузи, които се
предпочитат за захващане на обекти с неравни повърхности или неправилна форма. Традиционните вакуумни хващачи функционират с външни
системи за подаване на въздух и генериране на вакуум, които обаче
изискват високи разходи за поддръжка. По-новите модели могат да
бъдат и с електрическо задвижване,
което освен разноските свежда до
минимум още шума и запрашаването в работната среда.
Популярно решение са и т. нар.
адхезивни хващачи, които се „залепят“ за обектите, вместо да ги повдигат и задържат. Такива решения
се използват например в текстилните фабрики за боравене с различни
леки платове. За съжаление обикновено адхезивната сила на хващачите намалява с всеки работен цикъл и
след определен период на работа се
изисква тяхната подмяна.
Важна категория крайни изпълнителни устройства както при конвенционалните индустриални роботи,
така и при коботите, са сензорите.
Те им осигуряват усещане за допир и
разширяват възможностите за манипулиране дори на крехки и чупливи
обекти, както и изпълнението на
деликатни задачи, които иначе биха
изисквали чувствителността на
човешката ръка за ефективно изпълнение.
Популярен продукт в сегмента са
сензорите за сблъсък, които целят
да предпазят както персонала, така
и самия робот при съприкосновение
между манипулатора му и даден
обект в работния обхват. При такива сценарии сензорът може или да
подаде сигнал за необходимост от
изключване на робота, или за възстановяване на оригиналната му позиция
с цел минимизиране на евентуалните щети от последващото му движение.
Сензорите за сила и въртящ момент са често използвана технология, която осигурява прецизно измерване на тези параметри и възможност за пълно управление на движенията на робота. Благодарение на
сензорите от този тип дори и някои от най-комплексните процеси и
задачи в индустрията подлежат на
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автоматизация
автоматизация. В голяма част от
продуктите в този сегмент са интегрирани и функции за защита от
сблъсък, които елиминират нуждата
от инвестиция в отделен сензор за
тази цел. В много случаи инструментите за индустриални роботи и
манипулатори се комбинират със
съответните сензори с цел осигуряване на оптимална ефективност.

Инсталация,
експлоатация, избор
Всеки отделен вид крайно изпълнително устройство се задвижва и
управлява по различен начин. Необходими са съответните комуникационни протоколи, програмни интерфейси и настройки, за да бъде пуснат
инструментът в експлоатация и да
изпълнява точно заложените му задачи.
Инсталационният процес включва
няколко основни стъпки. Първата се
състои във физически монтаж на
желания накрайник към китката на
робота. Следва свързването на съответната електрическа, пневматична, хидравлична (и т.н.) система, която обезпечава задвижването на из-
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пълнителното устройство. Необходимо е още осигуряване на връзка и
между комуникационните интерфейси на инструмента и контролера на
робота или компютърния блок за
управление. Последната базова
стъпка обхваща интегриране на програмен код за крайното устройство
в основната програма на робота.
Доскоро този етап представляваше
най-сериозно предизвикателство за
инсталаторите, но с подходящия
софтуер за програмиране днес той
обикновено не отнема повече от 5
минути.
Същинската експлоатация на крайните изпълнителни устройства
включва подмяна на инструмента,
като за целта често се ползват
автоматизирани решения. Те добавят гъвкавост и прецизност към
приложението, ускоряват и улесняват процеса и елиминират рисковете от човешка грешка при избора и
монтажа на инструмент. Така само
за секунди заваръчната горелка на
робота може да бъде заменена от
бояджийски пистолет или друго решение. Освен върху висока точност,
съвременните дизайни на системи-
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те за автоматизирана смяна на инструмента са фокусирани и върху
малкото им тегло, за да не се отнема излишно от товароносимостта
на робота.
Управлението на крайното изпълнително устройство обикновено
се извършва от контролера на робота. При по-простите инструменти
се използват дискретни I/O модули.
По-сложните решения, които обменят и повече информация с робота,
типично изискват съответния комуникационен протокол.
Критериите за избор на крайно
изпълнително устройство задължително включват цялостен анализ на
потребностите на приложението,
потенциалните разходи, необходимата функционалност, гъвкавост и
прецизност. Пневматичните устройства се налагат като предпочитана технология в много случаи, тъй
като са относително прости, доказали са се в дългогодишната практика и за тях са масово налични резервни части на пазара. Те са високоефективни при инициирането на работна сила и движение.
Предимство на хидравличните
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устройства е възможността им да
генерират големи сили на захващане
и да сработват изключително бързо,
а същевременно и прецизно. Особеност при тях е необходимостта от
мощен компресор, който да изтласква хидравличния флуид, което традиционно повишава сложността и
цената на една такава система.
Паралелните изпълнителни устройства са предпочитан избор при
работа с ясно дефинирани по форма,
размери и/или ориентация обекти.
Паралелните челюстни хващачи с 2
или 3 пръста са популярно решение в
сегмента, като най-високи резултати постигат при предварително
ориентирани в подходящото направление еднородни обекти. При разнородни изделия, които се различават
по форма, вид и крехкост, е препоръчителен изборът на по-гъвкаво решение, за предпочитане – с интегрирани сензори за сила на захващане, за
да не бъде допуснато тяхното повреждане.
Основен плюс на ъгловите устройства е това, че са бързи и компактни. Специфичната им работна траектория обаче значително ограничава набора от изделия, с които могат
да работят.
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Пазарни тенденции
Динамиката на съвременния пазар
в сферата на инструменталната
екипировка за индустриални роботи
и манипулатори тласка производителите към разработката на хибридни решения, които обезпечават
изпълнението на повече от един тип
задачи с едно и също устройство.
Обикновено това налага и интеграцията на различни типове технологии в задвижването и управлението
на хибридните крайни устройства.
Потребителите все по-често
търсят универсални решения, подходящи за захващането на различни
типове обекти, за да е възможна
продуктовата диверсификация, без
нужда от големи капиталовложения
в отделни системи.
Сред най-търсените модели инструментална екипировка за приложения в сферата на производството на потребителски стоки и опаковъчната промишленост са олекотените високопрецизни устройства, които наподобяват функционалността на човешката ръка. Популярни са вакуумните държачи, които осигуряват управляема сила на
захващане, многократно надминаваща размерите им. Те са подходящо

решение за крехки и чупливи изделия,
например в електрониката, хранително-вкусовата индустрия и т. н.
При пневматичните системи полекото захващане се постига чрез
управление на налягането в системата и редуциране на работната
сила.
Друга тенденция, насочена към
осигуряване на „по-деликатно докосване“ от страна на крайните изпълнителни устройства, е „обличането“ им в даден материал, например
силикон, каучук, полиуретан или пък
специализирано високотехнологично
покритие, имитиращо кожа и осигуряващо различни свойства на роботизираните ръце.
За работа с разнообразни изделия,
изискващи различни инструменти,
производителите на инструментална екипировка предвиждат интегрирането на радиочестотни тагове
или етикети, които да гарантират
правилния избор на накрайник според
обекта на манипулиране.
Сред модерните технологии, които намират все по-голяма интеграция в крайни изпълнителни устройства за роботи и манипулатори,
са добавената реалност, машинното обучение, IIoT, изкуственият интелект, алгоритмите за обработка на големи обеми данни и др. С
помощта на AR решения операторите могат по-интуитивно да комуникират с роботите и да ги управляват, прецизно планирайки траекторията и ориентацията на инструменталната им екипировка в
реално време.
С технологичното усъвършенстване на крайните изпълнителни
устройства нарастват и приложенията на индустриалните роботи и
манипулатори в различни отрасли.
В особена степен това се отнася за
колаборативните роботи, които
стават все по-интелигентни, адаптивни, независими и прецизни. Разширява се пазарната реализация и на
иновативни разработки като бионичните хващачи, вдъхновени от
живи организми, като октоподите
и медузите; хващачите, които използват микровлакна вместо вендузи или съчленени пръсти; специализираните инструменти за бране на
плодове и зеленчуци, проектирани за
гъвкаво захващане и отрязване на
дръжките и т. н.
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Надеждна диагностика с решения
на ifm в завода на IVECO
В завода на световния производител на камиони IVECO, разположен
в Судзара в Северна Италия, ежедневно по линията за асемблиране
преминават 250 товарни автомобила. Линията с дължина 100 м е
критично място, защото спиране
тук ще означава прекъсване на цялото производство. Затова IVECO
си партнира със специалиста по автоматизация ifm за инсталирането на цялостна система за диагностика, позволяваща поддръжка
въз основа на състоянието на активите, която предотвратява нежеланите производствени загуби.
При първоначалния анализ се установява, че най-податливи на механично износване и повреда са лагерите на конвейери или повдигащи платформи, като неизправностите тук биха довели до продължително спиране на производствения процес.

редели степента на износване на
всеки компонент в реално време и
да предприеме необходимите действия преди да е възникнала истинска повреда."

Мониторинг на флуиди
Поддръжката, базирана на състоянието на активите, е много
повече от мониторинг на механичните компоненти. Пример за това е наблюдението на охлаждащата вода в заваръчните пистолети.
Възможните причини за грешки са
запушени филтри или наличие на
теч. Разходомери за малки обеми
на потока от серия SBY на ifm следят дебита, а сензори тип PN - налягането в тръбите.
Системата за централно охлаждане се наблюдава чрез сензори за поток SM, а инсталацията
за сгъстен въздух се следи надеждно със сензори SD, което гарантира засичането дори и на малки
течове.

Отляво се намират звената за оценка
на вибрационните сензори, отдясно
главните устройства IO-Link, които
предават сигналите на сензорите към
системите от по-високо ниво

датчика и ги съхранява в Microsoft
SQL база данни, а SmartObserver ги
анализира и визуализира.

SMARTOBSERVER осигурява прозрачност
във вътрешността на всеки отделен
датчик

В заключение
Вибрационните сензори наблюдават лагера и предавката. Износването и разкъсването се откриват на време

Диагностика на
вибрации
Сензори за вибрации на ifm са инсталирани на всички части от механичната система. Цилиндричните сензори тип VSA се завинтват
директно към корпуса на съответния лагер или механизъм. VSE устройства оценяват и анализират
вибрационните характеристики.
Те откриват възникнали вследствие на дисбаланс неизправности и
изпращат ранни предупреждения
за тях. Джузепе Сотира, инженер
в цеха за асемблиране на каросерии
в IVECO: "Сензорите помагат на
персонала по поддръжката да оп-
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Електронно наблюдение на потока в централния охладителен кръг

Всички сензори предават измерените стойности цифрово чрез
IO-Link. Роберто Милитело, инженер поддръжка в цеха за асемблиране на каросерии в IVECO: "IO-Link
предава данните дигитално, осигурявайки надежден процесен контрол. Можем да калибрираме точките за задействане на ранни предупреждения и аларма директно
от сървъра, без да се налага да се
приближаваме до сензора. Вече не
се изисква и програмиране след подмяна на устройство."
Използвания софтуер Line
Recorder Agent събира данните от

ifm инсталира системата за
IVECO без да се налага спиране на
производството, като решението
позволява цялостно тестване по
време на експлоатация. В крайна
сметка може да се обобщи, че системата доказва стойността си.
Неизправностите се откриват в
ранен етап и се елиминират, без
да е нужно прекъсване на производствения процес. Благодарение на
сътрудничеството с ifm производството на IVECO е напълно подготвено за Industry 4.0.
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Избор
на подходяща
кабелоносеща
система
l Производителите предлагат разнообразие от варианти и решения

за бърз монтаж и съединяване при прецизиране на товароносимостта на конструкцията
l Етапът на планиране на ресурсите и проектиране на системата е

от изключителна важност за бързия и безпроблемен последващ
монтаж и въвеждане в експлоатация
l Надвишаването на капацитета за товароносимост и надеждно

закрепване на проводниците върху кабелната скара крие редица
рискове

К

абелоносещата система представлява конструкция, сглобена от
поредица от възли или секции чрез
свързващи компоненти. Образуваната структурна система се използва
за сигурно закрепване и поддържане
на проводници, комуникационни кабели и др. Кабелните скари се считат
за част от конструктивните компоненти на електрическата система на съоръжението. Тяхната инсталация, разположение и конструкция се
планират и проектират като част
от цялостната система за управление.
Основната функция на кабелоносещата система е да осигурява механична защита на кабелите и проводниците, но също така и да поддържа,
маршрутизира, защитава и осигурява трасе за системите от кабели за
едно съоръжение.

Видове решения,
материали и монтаж
Качествените кабелоносещи системи предоставят много голяма
гъвкавост при работа. Те значително улесняват маркирането на кабелите, откриването и отстраняването им. Конструкциите им се предла-
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гат в различни конфигурации, в това
число стълби, скари с перфорирано
дъно, позволяващо вентилация, перфорирани канали за вентилация, скари с плътно дъно, телени кабелни
скари, единични релси и други разновидности на поддържащата конструкция.
Кабелната скара представлява
кабелен носач, съставен от основа и
странични бордове без капак. Скарите се изпълняват от негорими материали и са плътни или перфорирани (решетъчни) за монтаж в помещения и за външни съоръжения. Те се
произвеждат от стомана, алуминий
и подсилена с влакна пластмаса (FRP),
като приблизително 70% от кабелните скари, използвани в индустрията днес, са от алуминий.
Каналната инсталационна система е конструкция от напълно затворен тип, снабдена с капак, предназначена за цялостна защита на изолирани проводници или кабели, а така
също и за разполагане на други електроинсталационни изделия.
Тръбната система също представлява затворена инсталационна
система, съставена от тръби и съединителни елементи, за защита и
полагане на изолирани проводници и/
или кабели в електрически инстала-
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ции или в системи за телекомуникация, като тяхното полагане на място и/или заменяне е чрез изтегляне.
Перфорираните кабелни скари осигуряват по-добра проветривост в
сравнение с плътните. Производителите предлагат разнообразие от
варианти и решения за бърз монтаж
и съединяване при прецизиране на
товароносимостта на конструкцията. Височината на страничния борд
също се съобразява с конкретните
нужди на инсталацията. В системата още могат да се включат допълнителни прегради за разделяне на
кабели и проводници с различни напрежения или функции. За пряко
свързване на кабелни скари и фасонни елементи и разделителни прегради се използват надлъжни съединители. Там където е необходимо регулируемо свързване могат да се инсталират шарнирни съединителни елементи, даващи известна степен на
свобода.
Укрепването на кабелни скари
може да се извърши към таван, стена или върху под. Видът и разстоянията между укрепителните елементи
трябва да се предвидят според изискванията за товароносимост. Специалистите препоръчват използването само на висококачествени кре-
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пежни елементи за дълъг експлоатационен живот. Предлагат се модели
скари, при които съединителните
елементи са интегрирани в самата
скара, като така дизайнът позволява съединяване на две скари просто
с едно напасване и фиксиране без
болтове и гайки. Стоманените елементи трябва задължително да
имат покритие за защита от корозия съобразно нормативните изисквания.

Планиране и оразмеряване
Изборът на оптимално решение
на укрепване и кабеловодене особено
ясно се откроява при широкомащабни проекти, където електрическите
и комуникационните инсталации са
много големи, изискват се много
трасета на различни нива при безупречна организация, така че поддръжката им да се извършва лесно и
да бъде осигурено адекватно ниво на
безопасност. Трябва да се съобразят
редица особености на разположението и характеристиките на окабеляването, като, да речем, припокриване на различни кабелни трасета (например силови и слаботокови). Ето
защо етапът на планиране на ресурсите и проектиране на системата е
от изключителна важност за бързия
и безпроблемен последващ монтаж
и въвеждане в експлоатация.
Степента на надеждност и функционалност на една кабелоносеща
система най-общо може да се определи, като се вземат предвид капацитетът на запълване на пространството върху скарата и съответното натоварване. Кабелоносещите
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системи могат да бъдат предоставени в широка гама от размери и
конструкции в зависимост от специфичните изисквания за вместване
и товароносимост, т.е. при проектирането на окабеляването трябва да
се вземат предвид размерите и броят на проводниците, както и допустимата площ на запълване съгласно
приложимите стандарти. Тъй като
кабелните скари позволяват адаптивност на конструкцията и
възможност за модификации и разширяване на трасетата с течение на
времето, инженерите и проектантите трябва да планират кабелоносещите системи така, че да могат
да посрещнат както текущите,
така и бъдещите нужди.
Типът кабелни скари (например
плътни, вентилирани, телени), изискванията за капацитет и тип и номиналното напрежение на полаганите кабели определят допустимото
запълване за всяка кабелна скара (вентилираните кабелни скари например
позволяват най-голямо допустимо
запълване поради увеличения въздушен поток). Общите насоки на специалистите сочат, че не трябва да
се запълва повече от 40 – 50% от
вътрешната площ на скарата или
от максималното тегло въз основа
на спецификациите за конкретния
тип скари. Стандартите за инсталация на електрооборудване и опроводяване предоставят по-специфицирани и подробни изисквания за капацитет на запълване на кабелните
скари, изискванията за проветривост, температурна устойчивост,
негоримост, оттичане на влага, мар-

кировка, разделяне на различните
линии по предназначение (информационни и/или тоководещи). Във всеки
случай най-добрата стратегия е да
се спазват правилата, посочени в
приложимите стандарти, нормативни изисквания и ръководствата на
производителя при инсталирането
на кабели върху скарите.
Съгласно наредбата за устройството на електрическите уредби
и електропроводни линии се допуска
съвместно полагане на проводници и
кабели (без взаимно резервиращите
се) в стоманени и други механично
устойчиви тръби, канали, скари, закрити канали в строителните конструкции на сградите за: всички вериги
за един и същи агрегат; за силовите
и контролните вериги на няколко
машини, пултове за управление и др.,
свързани в общ технологичен процес;
вериги, захранващи многолампов осветител със сложно групово управление; вериги на няколко токови кръга
от един и същи вид осветление (работно, аварийно) при общ брой на
проводниците в една тръба до осем;
осветителни вериги до 42 V и вериги над 42 V, при условие че проводниците на веригите до 42 V са в
отделна изолационна тръба; при
това втората (общата) обвивка
върху изолацията на жилата се счита за изолационна тръба. Не се допуска съвместното полагане на една
скара на взаимно резервиращи се вериги, вериги на работно и евакуационно осветление, а също така и на
вериги с напрежение до 42 V с вериги с напрежение над 42 V, освен ако
изолацията на проводниците и кабелите е за напрежение най-малко
660 V.
Надвишаването на капацитета за
товароносимост и надеждно закрепване на проводниците върху кабелната скара крие редица рискове. Всеки
компонент от кабелоносещата система – скари, укрепващи елементи и
т.н., е проектиран, за да поеме определено максимално натоварване, зависещо до голяма степен от допустимото запълване на площта на
скарата и разстоянието между отделните укрепващи елементи. Претоварването на кабелните скари
може да доведе до счупване на скарата, опората или откъсване от укрепващата точка, което да нарани персонала или дори да предизвика токов
удар или електрическа дъга при повреда по електрическите компоненти вследствие на внезапно срутване на конструкцията. Освен това
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кабелите, разположени в скарите,
могат да бъдат повредени при неправилен монтаж на инсталацията, недобро укрепване или добавяне на
допълнителни проводници към предвидените за размерите на кабелоносещата система.
Също така нормативните ограничения за полагане на кабели върху
скарата взимат предвид и генерирането на топлина от проводниците
под напрежение. Когато кабелоносещата система е претоварена, проводниците не могат да се охладят
добре и прегряват, което може да
доведе до нарушаване на изолацията
и компрометиране на диелектричната якост. Такова стечение на обстоятелствата представлява пряка
опасност от токов удар или пожар.
Възпламеняване може да възникне или
върху самата скара (като по този
начин тя се превръща в трасе за
разпространение на пожара), или в
зона с лесно запалими материали в
близост до проводниците. Освен
това неправилното инсталиране на
гъвкави кабели може да доведе до
образуване и разпространение на
токсичен дим при пожар.
Заземяването на кабелоносещата
система е от съществено значение
за личната безопасност на персонала и за защитата от електрическа
дъга, която може да възникне навсякъде по системата на окабеляването.
Подходящите мероприятия за осигуряване на правилно заземяване на
системата се извършват преди инсталирането на кабелите върху нея,
а тестването му – преди да те да
се включат към захранването. Освен
общите изисквания металните ска-
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ри, които служат за укрепването на
една система от кабели, трябва да
представляват една непрекъсната
електрически заземена конструкция.
Разпознаването на претоварени
кабелни скари не е трудно. Стойностите на запълване за кабелни скари,
посочени в различните стандарти,
варират от един ред до приблизително 50% от височината на борда на
кабелната скара. Ако при визуална
инспекция се установи, че кабелната
скара понася сноп с височина, надхвърляща допустимите ограничения,
вероятността тя да не отговаря на
нормативните изисквания е голяма.
Една от основните причини за
случаи на такова претоварване са
излезли от употреба стари кабели,
останали върху скарите. Старите
кабели трябва да бъдат отстранявани, като премахването на временни окабелявания и комуникационни
кабели, излезли от употреба, е изрично упомената мярка в приложимите
разпоредби. Всички методи за окабеляване, използвани върху кабелни скари, трябва също да са признати в тях
и да са съобразени със средата, в
която се инсталират.

Влияние на
температурните промени
Алуминият, фибростъклото, стоманата и неръждаемата стомана са
лесно достъпни материали за производство на кабелоносещи конструкции. Всички тези материали проявяват много добри характеристики
при температури на околната среда от -15°C до 37°C. След като тези
температурни граници обаче бъдат
прехвърлени, материалите започват

да реагират по различен начин.
Кабеловодещите системи от фибростъкло осигуряват икономична
опора с превъзходна якост при стайна температура и демонстрират
значителна надеждност при повишена външна температура. Въпреки че
кабелоносещите системи от фибростъкло се обработват с термоустойчиви смоли, които защитават
материала от разтапяне при по-високи температури, важно е да се
знае, че при продължително излагане
на повишена температура качествата и устойчивостта на материала
намаляват.
Стоманените носещи и укрепващи компоненти на системите обикновено могат да издържат на температури над 1000°C за поне два
часа. По този начин се осигурява
достатъчно време за евакуация на
сгради с множество обитатели.
Инсталациите от PVC материал
се стопяват при около 150°C. Освен
това фиксиращи елементи от PVC,
пластмасови скоби и връзки, които
се закрепват директно към повърхността на стената, може да се окажат неадекватна опора и да причинят срутване на скарите с кабелите. Същевременно, всяка секция на
монтираните на повърхността PVC
канали и тръби трябва да бъде закрепена с незапалими фиксиращи елементи, така че кабелите да останат здраво фиксирани на мястото
си за периода на експлоатация.
Не всички метални крепежни елементи осигуряват нужното ниво на
термоустойчивост. При тестване
на конструкция в британска лаборатория се създава среда с температура до 970°C в продължение на два
часа, като се симулират вибрации
към инсталациите и се осигурява
пръскане с вода, за да се пресъздадат
условия на истински пожар. При лабораторната симулация на пожар
нисковъглеродната стомана демонстрира добри показатели за пригодност, но голяма част от останалите използвани метали се стопяват
при температура под 500°C.
Специалистите съветват потребителите да се въздържат от инсталиране на продукти, които не са
преминали тестове и сплави с променлив състав от партидни производства, които не могат да приложат гаранции за ефикасност. Освен
повишената осведоменост за безопасността, преди всичко е важно
стриктно да се следват съответните стандарти и регулации.
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Осветление
за неблагоприятни
експлоатационни
условия
l Определянето на подходящата осветеност за конкретно приложе-

ние може да бъде предизвикателство
l Сред основните фактори при избора на осветление за промишлена

среда са устойчивостта на вода, масла и прах, защитата от удар
и вибрации и механизми за термична защита

В

производствените предприятия, които са с най-разнообразна насоченост и разполагат с различни машини, се извършва изключително широк диапазон от дейности. Някои характеристики обаче са общи за всички заводи. Повечето индустриални
съоръжения имат високи тавани и
представляват големи отворени
пространства, в които често се извършват задачи, изискващи много
специфични осветителни решения.
Системите за осветление в тези
съоръжения трябва да могат да издържат на неблагоприятни експлоатационни условия като екстремни
температури, запрашеност или вла-
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га. В допълнение осветителите могат да са в риск от влизане в контакт с подвижно оборудване и тежки машини.
В някои случаи индустриалните
предприятия разполагат с чувствително оборудване, което може да се
повреди от електрически смущения,
породени от недобро осветление.
Важи обаче и обратното - производственото оборудване може да създаде електрически смущения, които могат да доведат до възникване на неизправност в осветителната система.
В някои сектори стандартите за хигиена изискват защита на предвидени за консумация стоки или други продукти от замърсяване в резултат от
повреда или счупване на осветител.

Приложения
Индустриалното осветление
може да бъде класифицирано като
зонално осветление и осветление за
извършване на определена дейност.
Зоналното осветление включва highbay и low-bay приложения като складове и други отворени пространства, нуждаещи се от мощно осветление за постигане на адекватна
осветеност в целия участък.
Осветлението за извършване на
определена дейност, от друга страна, може да се използва за усилване
на зоналното осветление в дадено
пространство. Чрез приближаване
на светлинния източник до извършваната работа индустриалните оператори могат да постигнат
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пълноценна почивка.
В случай на прекъсване на електрозахранването на натриевите и флуоресцентните лампи са им необходими около 20 минути за достигане на
пълния им светлинен капацитет. През
това време често се използва аварийно осветление, което в повечето
случаи не е достатъчно за продължаване на производствената дейност.
В допълнение нито натриевите, нито
флуоресцентните осветители функционират добре при ниски температури, което удължава периода за
възстановяване на пълния им светлинен капацитет, както и може да доведе до конденз или заледяване, свързани с риск от счупване на осветителя
и нараняване на служители или повреда на оборудване.

Стандарти за
индустриално осветление
препоръчаните нива на осветеност
с осветители с по-ниска мощност.
Индустриалните потребители могат да използват този вид осветление за работни клетки и станции за
сглобявне, роботизирани клетки за
асемблиране, електрически табла и
други шкафове за апаратура, станции за инспекция, машини, при които
операторите трябва да могат да
виждат вътрешността, за да работят върху компонентите.

Рискове
По-старите осветители изискват честа поддръжка. Натриевите
лампи с високо налягане и фините
флуоресцентни тръби просто не са
достатъчно устойчиви, за да издържат на тежките условия на индустриалната среда. Освен че са податливи на неизправности вследствие на вибрации и излагане на агресивни химични агенти, те също
така се чупят лесно. Тъй като
съдържат опасни вещества, счупените натриеви и флуоресцентни лампи представляват и здравен риск за
работниците. Продължителната
експозиция на тези вещества може
да доведе до сериозни и перманентни здравословни проблеми.
Подмяната на осветителни тела
също е опасна задача, при която често е необходимо използването на
стълби и кранове за достъп до осветителите над производственото
оборудване. Това може да изложи
работниците на риск от падане от
опасна височина или от удар от из-
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пуснати инструменти или отломки.
Понякога затрудненият достъп до
осветителите е предпоставка те
да не бъдат подменени, докато не
се планира цялостно обновяване на
осветителната система, което
само влошава видимостта с времето.
Натриевите лампи са известни и
с тъмната си оранжева светлина,
която изключително затруднява различаването на цветове. Това може
да бъде опасно за работниците, когато се налага да интерпретират
предупредителни знаци и табели,
които са базирани на цветово кодиране за комуникиране на съответния
риск. Опасност има и за електротехниците например, които понякога
трябва да идентифицират проводниците по цветната им обшивка.
Неравномерната осветеност
може да доведе до формирането на
сенки и тъмни зони, в които персоналът трудно може да види препятствия или да засече периферни движения. Липсата на видимост налага
използването на фенери или друго
спомагателно осветление, което
създава допълнителен риск от спъване.
Лошата осветеност може да повлияе дори и на настроението и енергичността на работниците, карайки ги да се чувстват сънливи и уморени. Това важи с пълна сила за служителите от втора и трета смяна,
които работят срещу естествения
си циркаден ритъм и е възможно да
страдат от липса на достатъчна и

Определянето на подходящата
осветеност за конкретно приложение може да бъде предизвикателство. Твърде ниската осветеност
може да бъде потенциално опасна,
докато прекомерно високата осветеност може да създаде неприятни
отблясъци и да създаде допълнителни разходи. Поради разнообразната
архитектура и начини на използване
на индустриалните площи, не може
да се даде препоръка за осветеността, която да е валидна за абсолютно всички случаи.
Американският Съвет на инженерите по осветление (Illuminating
Engineering Society, IES) публикува
подходящите нива на осветеност и
разпределение за над 100 индустриални и производствени дейности в
своя наръчник. Неправителствената организация препоръчва следните нива на осветеност при възраст
на работниците между 25 и 65 години: складове - 100 lux; работна
зона - 150 lux; общо асемблиране 1000 lux; детайлно асемблиране 2000 lux; прецизна инспекция 5000 lux. При възраст на работниците над 65 години, препоръчителните стойности се удвояват.
Проектантите на промишлени
осветителни системи често започват с първоначална оценка посредством инвентаризация на помещенията в предприятието, включително
и на работещия в тях персонал и неговите функции. С помощта на луксметър може да се измери настоящото ниво на осветеност или да се
установят стойности преди и след
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обновяване на осветителната система, за да се гарантира, че осветеността е достатъчна за съответните пространства, дейности и
хора.
Продуктите за осветление могат
да бъдат проектирани да издържат
на неблагоприятните условия, често
срещани в индустриалните предприятия. Три от основните фактори при
избора на осветление за промишлена среда са устойчивостта на вода,
масла и прах, защитата от удар и
вибрации и механизми за термична
защита, гарантиращи безопасното
и ефективно функциониране на осветителите дори при високи работни
температури.

Устойчивост на вода,
масла и прах
Както е известно, подобно на
всички видове електрическо оборудване, осветителите също се категоризират според класа на защита
срещу проникване на вода и прах.
Осветителите с клас на защита
IP67 и нагоре са устойчиви на вода и
запрашеност, което ги прави идеалният избор за редица индустриални
приложения, включително за осветление на машини и металообработващо оборудване. Корпусите с клас
на защита IP67 могат да издържат
на временно потапяне във вода.
Осветителите с клас на защита
IP68g са устойчиви срещу проникване на масла и вода, а тези с клас на
защита IP69K могат да издържат в
среда с често промиване със струи
под високо налягане, което е характерно за производството на храни,
напитки и фармацевтични продукти.

Вибрации и удар
Устойчивостта на прах и вода е
важна, но осветителите в индуст-
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риална среда могат да бъдат подложени и на вибрации и удари от тежко оборудване. За лампите с нажежаема жичка и флуоресцентните лампи обикновено се използват корпуси
от стъкло, които могат да се строшат при удар, излагайки работниците и оборудването на риск.
Постоянните вибрации също могат да съкратят продължителността на експлоатационния живот на някои осветителни решения, особено
на тези с фини нажежаеми жички и
други чувствителни компоненти.
От друга страна, светодиодните осветители нямат стъклени корпуси
и нажежаеми жички, което ги прави
много по-устойчиви на вибрации и
удар.

Екстремни
температури
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Индустриалните предприятия

могат да се характеризират с екстремни експлоатационни температури, като в тези случаи някои осветителни технологии демонстрират изявени предимства. Светодиодните лампи например функционират по-добре при ниски температури в сравнение с конвенционалните
технологии. Те са идеални за складове за замразени продукти с температури, достигащи до -40°C.
Производителите на светодиодни осветители продължават да внасят подобрения в технологията, позволяващи проектирането за по-високи температури и използването
на висок клас материали за корпусите, които разсейват топлината.
Съвременните LED осветители разполагат и с температурни сензори,
които автоматично димират осветлението при покачване на температурата.
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Съвременни
технологии при
шлифовъчните
машини
l Шлифовъчните системи от ново поколение са по-функционални и

мощни, а наред с това – по-лесни и интуитивни за използване
l Все по-често се използват т. нар. суперабразиви, както и специал-

ни свързващи технологии, позволяващи отстраняването на повече
материал за по-малко време
l В шлифовъчните машини се интегрират и софтуерни технологии

за симулация, които елиминират рисковете от грешки, аварии и бракувана продукция

М

одерното шлифовъчно оборудване непрекъснато еволюира – от
конвенционално средство за металообработка до интелигентно решение, готово за дигиталните фабрики на бъдещето. Голяма част от иновациите в сегмента са насочени към
подобряване на прецизността и производителността, а новостите в
дизайна включват високоефективни
решения за повишаване на степента
на автоматизация, възможности за
роботизирано обслужване и интегриране на ново поколение технологии
за управление. Влиянието на мащабни технологични концепции като IoT
и Industry 4.0 върху един традиционен метод в металообработката
трансформира оборудването от самостоятелни машини с лимитирана
функционалност до интелигентни
свързани елементи от производствената мрежа, оборудвани с модерни функции за мониторинг и диагностика.

40

Основни направления в
развитието
Наред с оборудването се оптимизира и самият шлифовъчен процес,
който днес се отличава с много повисока степен на автоматизация и
производителност в сравнение с
методите от преди няколко десетилетия. Благодарение на технологич-

ния напредък в областта металообработващите цехове получават
възможности за цялостна обработка на детайли с една установка. Подобренията включват още усъвършенствани блокове за програмно
управление и ново поколение софтуер, интегрирани в съвременните
шлифовъчни машини, функции за об-
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работка по все по-голям брой оси и
др. Благодарение на това една-единствена машина днес може да изпълнява широк набор от различни шлифовъчни и допълнителни операции в
работния си обхват.
За повишената производител-
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ност на метода допринасят и автоматичните системи за зареждане на
заготовки и отнемане на готовите
детайли и компоненти, както и автоматизацията при подмяната на
шлифовъчните колела.
Както при всички останали направ-

ления в металообработката, и шлифовъчните технологии се развиват
в синхрон с принципите на четвъртата индустриална революция към повисока степен на дигитализация,
свързаност и интеграция. Много от
новите модели шлифовъчни машини
не се различават видимо и конструктивно от своите предшественици,
но разполагат с нововъведения от
фундаментална значимост, например
с платформи за непрекъснат мониторинг и диагностика на обработващите процеси, базирани на умни сензори и Internet of Things технологии.
Осигуряването на възможности за
свързаност при този тип оборудване създава условия за автоматизирано събиране на данни за обработката, техния анализ, съхранение и удобна визуализация на желаните доклади
и статистики на работния процес в
реално време – директно на екрана на
машината или на избрано от потребителя мобилно или десктоп устройство. Така крайните потребители
получават опции за отдалечено наблюдение на операциите в цеха, дори
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машини
и в т. нар. Lights-out режим – без физическо присъствие на оператор в работната зона. Достъпни са още дистанционна диагностика и отстраняване на проблеми директно от производителя на машината, отново в
реално време.
Както при много други типове
металообработващи машини, така
и при шлифовъчните системи от
ново поколение технологиите за управление стават все по-функционални и мощни, а наред с това – по-лесни и интуитивни за използване. Доскоро отделните периферни устройства и дисплеи за визуализация все
по-често се консолидират в единни
блокове за управление. Закономерен
ефект от автоматизирането на
шлифовъчните операции е и увеличаването на тяхната прецизност, което води до значително разширяване
на приложната им област в модерната индустрия.

Конструктивни
подобрения и управление
Производителите на шлифовъчни
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дискове залагат на редица иновации
при производството на този иначе
традиционен елемент от конструкцията на машините. Все по-често се
използват т. нар суперабразиви, както и специални свързващи технологии за самите абразивни частици,
които подобряват експлоатационните характеристики на колелата
и спомагат за отстраняването на
повече материал за по-малко време.
Самите машини са осигурени с повисока стабилност и устойчивост
на вибрации, за да е възможно изпълнението на тези по-интензивни
обработващи операции, без да се
допуска компромис с качеството на
финишна обработка или безопасността. Всички тези подобрения водят до цялостно завишаване на
стандартите за точност при шлифоване.
Сред иновациите на ниво машина
са по-интуитивните човеко-машинни интерфейси, специализирани в
улесняване на потребителя при работата със съответната машина –
универсална, кръглошлифовъчна, за

шлифоване на разпределителни, колянови валове и т. н. За разлика от
предишните поколения платформи
за настройка и програмиране, работещи предимно с команди под формата на код, новите HMI решения
залагат на удобно визуализиране на
възможностите с помощта на графики и изображения, които не затрудняват излишно оператора, а го
превеждат по-бързо и лесно през
процеса на конфигуриране. Отчетлива е тенденцията към изграждането
на IoT базирана работна среда, при
която се наблюдават и измерват
всички възможни за проследяване
параметри (нива и температура на
смазочно-охлаждащия флуид, шум,
вибрации и други фактори, отклоненията в които биха могли да влошат
производителността или качеството на детайла). Всяко отчетливо
разминаване със зададените допустими граници става повод за иницииране на алармен сигнал, който се
изпраща към оператора или техническия екип в избрания формат.
Събраната по време на работния
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процес информация може да бъде
регулярно изпращана към мрежово
свързана база данни с цел допълнителен анализ и идентифициране на
тенденции. Друга модерна функция,
която пести доста време на производителите, е опцията за автоматично генериране и стартиране на
алтернативни програми в случай на
различни отклонения в процесните
променливи.
Отчетлива тенденция на пазара
на шлифовъчно оборудване е стремежът да се проектират и произвеждат възможно най-широкообхватни машини, които извършват
всички необходими операции по заготовката до получаването на готово изделие в автоматизиран непрекъснат цикъл. Така се съкращава
времетраенето на работните цикли и се повишава стойността на
обработката. За да обезпечат тази
цел, много доказани производители
на пазара интегрират допълнителни функции, процеси и операции в
базови конфигурации като профилните шлифовъчни машини, които тра-
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диционно се използват специализирано и с ограничен обхват за еднаединствена задача. С едно захващане на детайла се извършва максимална част от необходимата обработка, като процесът се оптимизира с помощта на автоматизирани
системи за смяна на инструмента,
а шлифоването се допълва от необходимото пробиване, фрезоване и т.
н. Елиминирането на нуждата от
вторична обработка на отделна
машина пести време и разходи и
подобрява качеството. За целта се
използват и ново поколение захващащи механизми, които осигуряват
висока степен на прецизност и повторяемост. Все повече модерни
шлифовъчни машини се оборудват и
с роботизирани системи с цел допълнително повишаване на точността и производителността.

Подобрения в
обработката
Ако шлифоването доскоро бе считано основно за довършителна операция, днес то се разглежда по-ско-

ро като цялостен металообработващ процес благодарение на новите
абразивни технологии и иновациите
в сферата на автоматизацията и
управлението. Подобно на обработващите инструменти, с които са
свързани, и шлифовъчните дискове
стават все по-интелигентни с помощта на интегрирани радиочестотни тагове, системи за оптимизация на почистването и финишните задачи, както и платформи за
подобряване на безопасността. Роботизираните решения за смяна на
дисковете, зареждане на заготовки
и отнемане на готовите детайли
значително допринасят за установяването на максимално автономна
обработка с минимална нужда от
операторска намеса. За да е възможно безпроблемното практическо
прилагане на тези иновации, все почесто в шлифовъчните машини се
интегрират и софтуерни технологии за симулация, които елиминират
рисковете от грешки, аварии и бракувана продукция. Наред с това са
възможни за обработка все по-комп-
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лексни геометрии с по-тесни допуски.
Линейните двигатели и модерните направляващи системи се превръщат в стандартна алтернатива на лагерните компоненти поради възможностите им да гарантират по-бърза, точна, ефективна и сигурна работа на машината, както и
по-кратки цикли на обработка. Благодарение на функциите за мониторинг и диагностика на шлифовъчните дискове и другата инструментална екипировка се допускат помалко вибрации и по-малко износване на оборудването, като в допълнение се свежда до минимум и опасността от повреда при промяна в
работните параметри и експлоатационните характеристики. Съвременните софтуерни продукти за
виртуална симулация и управление
на шлифовъчния процес водят до помалко реално негодни изделия, а
пълното им елиминиране е крайна
цел на технологичните подобрения
в сегмента. Чрез подробна триизмерна визуализация на обработващия инструмент, шлифовъчния диск
и детайла отпада необходимостта
от провеждане на тестови цикли за
проверка на пригодността на дадена обработваща конфигурация. Допълнително се намаляват разходите
за материали, времетраенето на
етапите по настройка и въвеждане
в експлоатация. Симулацията може
да бъде забавяна или ускорявана с
възможности за по-детайлно разглеждане на потенциално проблемни зони на обработката, като така
се постига понижен риск от сблъсък
между шлифовъчното колело и обработваната заготовка. След края на
виртуалния модел софтуерът се
грижи да елиминира т. нар. „празни“
или ненужни ходове и операции, а
сигурността и безопасността на
процеса значително се подобряват.
Разширена функционалност осигуряват и модерните хардуерни решения от ново поколение, включително умните сензори, измервателни
средства и лазерни инструменти,
които следят условията на обработка и поведението на инструменталната екипировка, като се гри-
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жат процесът да се придържа към
допустимите работни параметри и
проектни характеристики.

Роботика,
автоматизация и
процесна оптимизация
Новата генерация шлифовъчни
машини печели пазарни позиции с
множество иновации, сред които
подобрения в абразивните технологии, управлението, обхвата на достъпни за обработка материали, смазочно-охлаждащите системи и опциите за изпомпване на флуида, наред
с интелигентните софтуерни
възможности.
Кръглошлифовъчното оборудване
с повече от едно абразивно колело
позволява комплексна обработка с
една настройка благодарение на функциите за измерване и мониторинг
на експлоатационните параметри.
Тези машини стават все по-гъвкави,
а наред с това се разширява и приложната им област.
Сред новостите при процесите е
т. нар. повърхностно шлифоване
(peel grinding), при което е възможно
да се отнеме голямо количество
стомана или карбид/твърдосплавен
материал в един цикъл с по-високи
темпове на подаване и скорости на
въртене на шпинделите, подобно на
струговата обработка. Нараства
употребата и на охлаждащи флуиди
на базата на масла за сметка на
системите на водна основа, тъй
като първите осигуряват по-висока
ефективност на процеса в редица
приложения. Подгревателите и охлаждащите агрегати от ново поколение гарантират стабилни работни температури. Те са критично
необходими за обезпечаването на
повишената прецизност на обработка, която изискват детайлите за
автомобилостроенето, космическия
и авиационния сектор и други отрасли, при които се залага на обработката на свръхтвърди карбиди, керамика или инженерни материали със
специализирани технологични покрития. Програмируемите помпени системи с честотно управление се грижат за доставката на правилното
количество охлаждащ флуид в точ-
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ния момент, за да се осигури безупречна, икономична и високоефективна обработка.
Обхватът на модерните кръглошлифовъчни машини се разраства
от малки приложения, като сачменовинтови двойки, резби и режещи инструменти до едрогабаритни детайли, като валове и предавателни
механизми. Функциите за бърза на-
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стройка и автоматично рекалибриране на машината в реално време на
база събраните от сензорите и измервателните прибори данни позволяват максимална прецизност и сигурност на шлифоването. Друга ключова опция на съвременните решения
на пазара е възможността за автоматизирано балансиране на шлифовъчното колело с цел да се елиминират

вибрациите и хармониците.
Съществен позитив от интеграцията на Industry 4.0 технологии в
шлифоването са платформите за
превантивна поддръжка на машините и техните елементи, които известяват навреме техническите
екипи за необходимостта от извънредна или регулярна подмяна на
даден компонент, преди реално да са
настъпили условия за влошаване на
ефективността или повреда.
И макар доскоро внедряването на
роботика в сферата на шлифовъчните операции да беше свързано основно с възможностите за просто роботизирано обслужване на машините, улесненото програмиране и все
по-достъпните цени на индустриалните роботи позволяват изграждането на мащабни и комплексни решения като роботизирани клетки с няколко обработващи и/или обслужващи робота. Така е възможно делегирането на основните задачи на големия базов робот в конфигурацията,
докато останалите обслужващи системи се грижат за мултифункционалното обезпечаване на всякакви
вторични и довършителни операции.
Въпреки че са сравнително скъпи и
сложни за изграждане на пръв поглед,
такива решения осигуряват бърза
възвръщаемост на инвестицията в
специфични приложения, като шлифоването на роторни лопати за вятърни турбини например.
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Lockout/Tagout
системи
l LOTO практиките все още не се прилагат повсеместно в Бълга-

рия, тъй като липсва единен действащ стандарт, който да трансформира американския на местно ниво
l Препоръките на специалистите при изготвянето на Lockout/

Tagout система за внедряване в конкретно производство са винаги да се подхожда според специфичните нужди
l Съществуват различни варианти на устройствата и системи-

те за заключване, проектирани така, че да могат лесно и бързо да
се приложат към различните енергийни източници

П

ри работа по оборудване, което е свързано с източник на енергия, съществува риск от внезапно
освобождаване на тази енергия, неочаквано захранване или стартиране
на машината по време на дейности
по поддръжката, вследствие на което обслужващият персонал може да
пострада.
Стандартът на OSHA за контрол
на опасната енергия (Lockout/Tagout
– LOTO) 29 CFR 1910.147 описва подробно практиките за „заключване и
маркиране“ или „изолиране и обозначаване“, както още е известна тази
система от процедури, които имат
за цел да предпазят служителите
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от внезапно освобождаване на такава опасна енергия. Той все по-често намира приложение в различни
производства на територията на
България, но практиките му все още
не се налагат повсеместно, тъй
като липсва единен действащ стандарт, който да трансформира американския Lockout/Tagout на местно
ниво. В законите за безопасни условия на труд на страните членки
съществуват частични нормативни текстове относно личните предпазни средства при поддръжката на
индустриални съоръжения, но няма
цялостен обхватен регламент по
отношение на процедурите за заключване и маркиране в Европейския
съюз.
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Обхват на приложение и
основни стъпки
Системата LOTO обхваща обслужването и поддръжката на машини и
съоръжения с опасна енергия, като
описва стриктни процедури и средства, които служат за предотвратяване на неочаквано включване на
оборудването и рисковете от евентуално освобождаване на съхранената енергия. Този стандарт установява минималните изисквания за
ефективност на контрола над такава опасност.
Източникът на опасна енергия
може да бъде освен електрически,
също така и механичен, хидравличен,
пневматичен, химичен, топлинен или
друг тип енергиен източник в маши-
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ната или производствената линия,
който представлява опасност за
персонала, работещ в близост до или
по оборудването.
Прилагането на Lockout/Tagout се
осъществява с помощта на средства за обезопасяване, отговарящи
на специалните изисквания на стандарта. В най-общия смисъл той указва стъпките за правилно разединяване на оборудването от източника на енергия, заключването или блокирането с цел контрол на опасната енергия за периода, за който
трябва да се извърши обслужване
или ремонтни дейности по машината. След заключване на източника на
енергия много важна стъпка е остатъчната енергия в системата,
ако има такава, да бъде безопасно
освободена.
Винаги когато се изолира една
система, следващата съществена
стъпка след блокирането е маркирането. Маркирането се изразява в
попълване на информационно-предупредителна табелка и прикачването
й към блокиращото средство. Обикновено тя има стандартизиран формат, който включва задължително
причината, която налага спирането
и обезопасяването на оборудването
(ремонт, поддръжка и т.н.), начален
час и продължителност на прекъсването, името на упълномощеното
лице, извършило заключването и маркирането на системата. Най-важното правило в LOTO, което задължително трябва да се спазва, е че единствено упълномощеното лице, поставило заключващото устройство
и вписано в маркировката, има право да го премахне. Тази процедура
помага да се гарантира, че системата не може да бъде стартирана без
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знанието на упълномощеното лице.
Препоръките на специалистите
при изготвянето на Lockout/Tagout
система за внедряване в конкретно
производство са винаги да се подхожда според специфичните нужди. За
тази цел следва най-напред поотделно да се идентифицират всички опасни енергийни източници в производствените процеси, като се направи
щателно изследване и анализ на потенциалните опасности. След това
правилният подход е да се опишат
специфичните стъпки за спиране,
изолиране, блокиране и осигуряване
на съответната машина, както и
специфичните изисквания за тестване и определяне на ефективността
на заключването и обозначаването.

Средства за заключване и
маркиране
Към главното енергоизолиращо
устройство за конкретното оборудване се поставя заключващо (блокиращо) средство в съответствие с
установената процедура. Това средство трябва да е снабдено със самостоятелно заключващ се механизъм,
за да осигури енергоизолиращото
устройство в положение, което предотвратява активирането на машината, оборудването или процеса, т.е.
да блокира системата в безопасен
режим.
Устройството за изолиране на
енергията може да бъде ръчно управляван изключвател, прекъсвач, вентил или блок. Превключватели за
избор на режим и управление на веригата не се считат за устройства,
изолиращи енергията. Следователно,
тези устройства имат контури и
разклонения, снабдени с краен изключвател, разединител, прекъсвач или

друг елемент, предназначен да
прекъсне връзката към източника на
енергия. Заключващо може да бъде
всяко средство, което е предназначено да фиксира енергоизолиращото
устройство в безопасно положение.
Тези устройства трябва да бъдат
механично заключени към неподвижен
елемент в безопасно положение.
Съществуват различни варианти
на устройствата и системите за
заключване, проектирани така, че да
могат лесно и бързо да се приложат
към различните енергийни източници. Те могат да бъдат индивидуални
или колективни в зависимост от
това колко членове на персонала ще
работят по механизацията. Най-разпространеният вид средство са защитните катинари. Най-често те са
изработени от алуминий и в зависимост от предназначението си се
предлагат и в диелектричен вариант. Могат да имат различна дължина на заключващата скоба. Възможностите включват всеки катинар да
е с индивидуален ключ или всеки от
ключовете да е приложим и към другите катинари, т.е. заменяемо заключване, или един ключ да отключва
система от катинари с различно
заключване, т.е. заключване с главен
ключ. Катинарите, които се използват, трябва да са специално проектирани и произведени с предназначение в LOTO системите. Те също
така трябва да са компактни, здрави, с издръжлив и лек корпус и подходящи за използване в тежки индустриални условия. За да се постигне
съответствие с изискванията на
стандарта на OSHA, всеки служител
трябва да има персонален катинар,
като за тях не може да съществуват дублиращи ключове. Такъв катинар е снабден и с постоянен етикет,
индивидуално маркиращ кой е неговият притежател. Технологията за
задържане на ключа гарантира, че
катинарът не може да бъде оставен
в отключено положение. Патронът
е с висока степен на сигурност, а за
да се отговори на конкретните нужди на вътрешнофирмената LOTO
система и организация на процедурите, катинарите могат да се
поръчат в различни ярки цветове.
Защитните диелектрични катинари са със скоба от диелектричен
материал, което възпрепятства
провеждането на електрически ток
и възникването на волтова дъга и
предотвратява преминаването на
ток от скобата към корпуса. Тези
катинари са специално проектирани
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за използване върху електроапаратура и в енергетиката. Те са олекотени, което позволява да се използват
за заключване на миниатюрни
прекъсвачи и други превключватели
без риск от повреда.
Спирателните кранове в една хидравлична система под високо налягане например могат лесно да бъдат
заключени чрез специални ротационни заключващи устройства, предлагани в широка гама от размери, които се поставят така, че напълно да
обгърнат спирателния кран и се заключват с катинар. Те имат форма
на две плътно затварящи се полуокръжности, които обгръщат спирателния кран и представляват изключително ефективно средство за предотвратяване на неоторизирано
манипулиране на спирателните кранове по време на дейности по поддръжка и обслужване.
Устройствата за заключване на
фланцови връзки представляват
ефективна физическа бариера, която служителите заключват с катинарите си към фланците и предотвратява свалянето им по време на
ремонт и поддръжка на тръбопроводи. Те може да се регулират, за да
прилягат плътно върху фланците и
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сигурно да предотвратят достъпа
до тях. Устройствата са снабдени
с няколко отвора за заключване, което улеснява поставянето на катинари от няколко служителя едновременно.
За изолиране и заключване на
прекъсвачи се предлагат специални
универсални винтови заключващи
устройства, които благодарение на
механизма си са изключително лесни
за инсталиране, без да са необходими допълнителни инструменти. Този
тип средства служат за заключване
на еднополюсни и многополюсни
прекъсвачи с вътрешно задействане.
Към тях може да е добавена и допълнителна разглобяема пластина, която позволява още по-широко приложение. Съществуват и устройства,
специално разработени за заключване и обезопасяване на мини прекъсвачи, които са приложими за всякакви
модели миниатюрни ISO/DIN
прекъсвачи и към които операторът
лесно може да постави персоналния
си катинар. Материалите, от които са изработени заключващите
средства, са устойчиви на химикали
и могат да се използват в тежки
индустриални условия.
Електрическите щепсели могат
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също да бъдат изолирани и заключени съобразно системата LOTO, като
за целта се използва специална кутия
с ключалка, в която се поставя щепселът, като така се предотвратява
включването му в контакт.
Когато към едно енергоизолиращо
устройство е необходимо да заключат личните си катинари повече от
един служители, се прилагат т. нар.
резета. Те най-често са с тяло от
алуминий и са с различни размери с
множество отвори за поставяне на
катинари. Устройството не позволява оборудването да бъде включено,
докато катинарът и на последния
работник не бъде свален. Ключовете
и други заключващи средства съобразно вътрешната LOTO процедура
може да се съхраняват в преносима
метална кутия, снабдена със заключващо се резе.
Разнообразието от продукти
включва още устройства за заключване на различни електрически апарати и системи, за сферични спирателни кранове и клапани, за пневматично оборудване и принадлежности, за контакти, бутони, кабелни
заключващи устройства, за заключване на вентили на газови бутилки
и др.
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Активно съдействаме в намирането
на най-ефективното решение за
трудова безопасност
Калоян Стефанов, управител на Неопротект,
пред сп. Инженеринг ревю
Кои са ключовите продукти
и услуги в портфолиото на
Неопротект и какви иновативни технологии предлагате в областта на трудовата безопасност?
Благодарение на натрупания опит
и обратната връзка с потребителите
в нашето портфолио сме подбрали доказани продукти, удовлетворяващи
нуждите на клиентите ни от различни сектори. Работим с европейски производители с дългогодишен опит в своята област, които самостоятелно
разработват и прилагат нови технологии и материали в производството
на ЛПС, специално работно облекло и
обувки. Много сме щастливи, че сме
представител на италианската компания MASPICA и можем да предложим
нейните работни обувки от висок клас
SIXTON PEAK. Производителят инвестира в развойна дейност, иновации и
непрекъснато подобряване на продуктите. Разработил е специални серии
предпазни обувки, предназначени за
специфичните условия в различните
производства.
Други ключови продукти са персоналните газдетектори на SENKO Южна Корея, която е лидер в областта на сензорните технологии в световен мащаб. Предлагаме пълна гаранционна и следгаранционна поддръжка на
уредите в сервиза ни в Бургас.
Интересни продукти в нашето
портфолио са аварийните душове и
станции за промиване на очите и лицето при инциденти с попадане на
чужди тела или пръски химикали. Оказваме помощ на клиентите при избора,
тъй като гамата е доста голяма.
За защитата на ръцете сме се доверили на NERI - утвърден производител на ръкавици за защита от различни рискове и на специализирано и професионално работно облекло. Компанията предлага модели облекла с 5-степенна защита, обхващаща повечето
опасности, с които могат да се сблъскат работещите.
Интерес представляват заключващите устройства на LOTOMASTER,
предназначени за изграждане на
Lockout/Tagout системи за обезопасяване на машини и съоръжения при планова поддръжка, ремонти или аварии.
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Кои са най-честите предизвикателства при консултиране
на клиенти и кои са първите
важни стъпки за намиране на
подходящо решение?
Не би могло да се предложи решение,
без да се познава детайлно даден проблем. Ето защо, първо се запознаваме с
особеностите на дейността и работните условия в предприятието и се информираме за предизвикателствата,
пред които са изправени работодателите в процеса на осигуряване на безопасна среда. Разбирането на специфичните за различните производства
рискове и намирането на решение за
тях изисква навлизане в различни технически и научни области. Трябва да
познаваме добре продуктите, стандартите и рисковете, но също и да
знаем как възникват тези рискове и
какви са механизмите на въздействие,
за да можем да предложим работещо
решение. Изключително много държим
на прекия контакт с клиентите, който през последната година е доста
затруднен. Първите стъпки, които
предприемаме, са да посетим предприятието, да влезем в производството,
да се запознаем с конкретния работен
процес. Провеждаме разговор с ръководството и работниците, които ще
използват ЛПС. Отчитаме негативите и позитивите на ЛПС, използвани
към момента, или очакванията към
новите такива. Изготвяме предложение с препоръки за конкретните модели ЛПС и начина им на ползване.

Какви са безспорните предимства на Lockout/Tagout
системите и за какъв тип
производства смятате, че са
задължителни?
Lockout/Tagout продуктите започнаха да навлизат в България преди около 10 - 12 години, основно поради търсенето от чужди инвеститори. Предимствата на Lockout/Tagout като
колективно предпазно средство са безспорни в предотвратяване на неочаквано стартиране на оборудването, на
освобождаване на енергия от него и на
нараняване на обслужващ персонал. Заедно с нашите партньори от
LOTOMASTER, предоставяме цялата

нужна информация относно LOTO процедурите и системите под формата
на презентации или консултации след
запознаване с конкретните нужди на
клиента.
Предлагаме въвеждане на Lockout/
Tagout система в предприятието, в
т.ч. изготвяне на цялостната документация, определяне на работните
процедури за Lockout/Tagout, теоретично и практическо обучение на персонала и ръководството, пряко ангажирани с изпълнението им, спецификация
на необходимото LOTO оборудване.
Със задачата е ангажиран екип от
електро-, механоинженери и специалисти по ЗБУТ с дългогодишна практика и опит във въвеждането и ползването на LOTO системи и продукти.

Какъв е водещият модел на
отношенията Ви с клиентите
и партньорите, който следвате за постигане на удовлетворяващи резултати?
Предлаганите от нас продукти са
предназначени да осигуряват безопасността на работещите, затова наше
задължение е не просто да ги продаваме, а да се стараем винаги да бъдем в
помощ на нашите клиенти и да им съдействаме в намирането на най-ефективното решение, което да гарантира живота и здравето на хората.
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фирмена публикация

Предизвикателството
Контролна зала в Дънди Прешъс
Металс:
Металс: Безотказна и надеждна
работа на рудника
Инженерингов проект на Ехнатон, реализиран
с апаратура на Schneider Electric
Инженеринговият проект на Ехнатон за изграждане на свръхмодерна контролна зала за наблюдение и
управление на производствения процес в рудник на Дънди Прешъс Металс  "Ада тепе" Крумовград, доби
известност напоследък, като един
от примерите за повишаване на
ефективността на производството.
Проектът осигурява на рудника сигурно и надеждно наблюдение и контрол на всички компоненти, участващи в производствения процес
при смилането, преработката и извличането на златен концентрат.
"Фирма Ехнатон спечели доверието на Дънди Прешъс Металс, тъй
като те харесаха начина на работа
на фирмата и високото качество на
изпълнение, което можем да осигурим. След проведени разговори, демонстрационни презентации и одобряване на първия етап от проекта,
бяхме предпочетени като изпълнител", разказва Владимир Кръстев,
сертифициран експерт Индустриален софтуер, SCADA, в Ехнатон.
“Проектът заема челно място в
портфолиото на Ехнатон заради
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иновативните технологии, огромния
обем и тънкостите на минното дело.
За изпълнението му допринася експертизата на международни специалисти, както и решаването на възникнали проблеми в процеса на имплементация с цел по-добри резултати. Използвани са само проверени, тествани и
доказани във времето компоненти”,
разяснява още г-н Кръстев.
За изпълнение на техническите решения са използвани продукти на
Schneider Electric  контролери
Modicon M340, контролери Modicon
M221, вендорско оборудване с комуникационен протокол, CITECT SCADA
2016, CITECT HISTORIAN, SQL база данни, честотни инвертори Altivar
Process ATV900, системи за наблюдение
и контрол на двигатели Tesys T.
Като най-големи предизвикателства по време на изпълнението експертът от Ехнатон определя трудностите, създадени от метеорологичните условия, както и стиковането на
работата на много фронтове с много
доставчици на оборудване. "Най-трудният момент е преодоляването на натрупаната умора от ежедневната
работа на високи обороти, както и
взимането на важни решения в кратки срокове."
Относно колаборацията с техническите лица в рудника, с които Ехнатон работи заедно по внедряването,
Владимир Кръстев споделя: "Много
добри специалисти, отзивчиви и отдадени на работата си. Работният процес беше изпълнен с позитивна енергия и емоции."

Владимир Кръстев, сертифициран експерт
Индустриален софтуер, SCADA, в Ехнатон

Обхватът на проекта включва
над 25 000 точки за комуникация с
над 30 контролера, адресиране и конфигуриране на 250 мрежови инструмента и изграждане на многослоен
информационен център с множество
екрани и сървъри. Постигната е висока степен на резервираност на оборудването, която гарантира непрекъснато наблюдение и контрол на
полевото оборудване. Процесът е визуализиран, което гарантира бързодействие и ефективност при възникване на аварийни събития. Добавени
са автоматизирани алгоритми, с
което се намалява възможността за
човешка грешка. Клиентът получава
достъп до множество инструменти
за трендове, анализ и отчети на основните технологични параметри. В
резултат се повишава ефективността на производството.
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Фактори за
оптимален избор
на хидравлично
масло
l Изборът на хидравлично масло и високата степен на неговата чи-

стота са двата основни фактора, способстващи за ефективността и дълготрайността на активите
l Свеждането на замърсяванията в допустимите граници предотв-

ратява деградирането на маслата и оптимизира технологичните
показатели
l Кои характеристики, фактори и съображения трябва да се вземат

предвид за прецизен избор на смазочен флуид?
Основни характеристики
на маслата

П

о-голямата част от погрешно
специфицираните смазочни флуиди
не водят до незабавна катастрофална повреда на оборудването, но се
отразяват на производителността
с течение на времето, като съкращават средната продължителност
на експлоатация на смазваните компоненти и по този начин деградивните процеси остават незабелязани
до момента, в който възникне повредата.
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При хидравличното масло има две
основополагащи съображения, които
трябва задължително да се разгледат, преди да се направи избор –
вискозитетът и типът на продукта. Хидравличните масла имат важна функционална роля в хидравлични
задвижвания, хидродинамични предавки, хидравлични механизми и хидравлични системи за предаване на
механичната енергия. Същевременно
те смазват, охлаждат и защитават
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от корозия елементите на механичната система. Класификацията на
хидравличните масла се основава на
кинематичния им вискозитет при
40°С и е свързана с присъствието на
присадки, определящи функционалните свойства на маслото.
Тези специфики обикновено се определят от модела на хидравлична
помпа, с която работи хидравличната система, работната температура и работното налягане. Това са
основните фактори, но те съвсем не
изчерпват списъка с параметрите,
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които са от значение за оптималния
избор.
Типът базово масло, консистентната грижа за качеството на маслото и неговите производствени
характеристики оказват съществено влияние върху поддръжката и функционалността на смазваните компоненти. Изискванията на системата спрямо тези елементи могат да
варират в широки граници в зависимост от условията на работната
среда, типа оборудване и още редица други променливи характеристики. Целта е цялата налична информация да бъде събрана и проучена, за
да се дефинира кой ще бъде най-подходящият смазочен продукт.
Базовите масла служат като изходна основа, на базата на която се
произвеждат специализираните
смазочни продукти, моторни масла
и охлаждащи течности за металообработка и др. Отделните продукти имат различен състав, който на
свой ред придава специфични свойства на маслото. Това дали даден
сорт нефт е подходящ за производството на базово масло, се определя от концентрацията на молекулите на базовото масло, както и от
това колко лесно те могат да
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бъдат извлечени. Базовите масла се
произвеждат чрез рафиниране на
нефт.

Чистота и поддръжка на
маслото
За да се постигнат реални резултати от избора на подходящо масло
за критичната за производството
механизация, фактор от първостепенна важност е планирането на
необходимите грижи за запазване на
качеството и чистотата на маслото. Доказано е, че 80% от механичните повреди се дължат на замърсяване на хидравличната система.
Предлагат се редица средства, улесняващи контрола на качеството при
транспортиране, правилното съхранение, филтриране и зареждане на
хидравлично масло.
Навлизането на външни замърсявания и филтрирането на маслото
при доставката или съхранението
му може лесно да се осъществи посредством филтърен агрегат директно чрез бързи връзки и към съд за
филтриране, като по този начин то
се предпази от съприкосновение с
влажния и замърсен околен въздух. Постъпването на сух пречистен въздух
в съда може да се осигури в необхо-

димото количество и степента на
пречистване чрез филтър-дихатели,
които улавят влагата и частиците
замърсители, преди да пропуснат
въздуха към системата.
Чрез специални адаптери към оборудването може да се свърже филтрираща система, която ефективно
да отстрани вече попаднали замърсители, като източи маслото от
редуктори, хидравлични резервоари
и др. Циркулационните филтърни
системи например завъртат маслото в офлайн режим, като така могат да уловят частици с големина
≥0,5 µm, както и отлагания.
Правилното съхранение е друга
съществена предпоставка за добрата грижа за маслото. Възможността за оптимално подреждане на контейнерите за съхранение на масло
дава редица предимства при контролирането на замърсяването, тъй
като отделната филтрация на всеки контейнер е гарант за избягване
на кръстосано замърсяване. Ако съдовете същевременно са снабдени и с
филтър-дихатели, това предотвратява проникването на замърсявания
и вода чрез въздуха.
За целите на следенето на състоянието на маслото, задължителните
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минимални грижи изискват провеждането на регулярни визуални инспекции. Трябва да се планира разполагането на прозрачни индикатори за
наблюдение, които да позволяват да
се проследяват промени в цвета и
бистротата на маслото, както и
натрупването на вода и други замърсители, когато се проверява нивото на маслото в резервоара. Също
така е добре да се предвидят точки
за монтиране на сонди за опробване
така, че да може да се вземат представителни проби за лабораторен
анализ на състава на маслото, които ще разкрият проблеми, невидими
за окото, без да се допуска внасянето на външни замърсители при тази
операция.

Помпи и изисквания за
вискозитет
Определящ критерий за избора на
масло е типът конструкция на маслената помпа и нейните изисквания
за вискозитет на маслото. Три са
основните типа помпи в хидравличната система: пластинкови, бутални и зъбни (вътрешни и външни). Всяка от тези конструкции на помпите
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служи за изпълнение на определени
операции. Изборът на масло трябва
да се прецизира според конкретния
случай.
Пластинковата помпа се състои
от ротори с канали, монтирани към
вал, който извършва ексцентрично
ротационно движение към разпределителен пръстен. При въртенето на
роторите и пластините, последните се износват вследствие на контакта между повърхностите.
Поради тази причина поддръжката на тези помпи е по-скъпа, но за
сметка на това те се характеризират с много добро регулиране на
поток с постоянно налягане. Вискозитетът на маслото при пластинковите помпи обикновено се изисква
да е в диапазона от 14 до 160 сантистокса (cSt) при съответната
работна температура.
Буталните помпи са най-широко
разпространеният тип хидравлични
помпи. Конструкцията им е по-издръжлива в сравнение с тази на пластинковите. Те имат капацитет да
създадат по-високо работно налягане на флуида, достигащо до 400 бара
(6000 psi). Обичайно вискозитетът
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на хидравличния продукт, използван
в буталните помпи е от порядъка на
10 до 160 сантистокса при съответната работна температура.
Зъбните помпи обикновено са
най-неефективните от трите
типа, но за сметка на това те
имат най-висок праг на толерантност спрямо постъпване на замърсявания. При движението на зъбните колела в камерите, образувани в
корпуса, се създава високо налягане
вследствие на изменения обем на
камерите. Нагнетеният флуид постъпва към изходящия отвор на
машината.
Зъбните помпи с вътрешно зацепване могат да работят с масла от
широк диапазон на вискозитета до
2200 сантистокса. Този тип помпи
демонстрират висока ефективност
и работят тихо, като могат да
създадат налягане от 206 бара
(3000 psi) до 240 бара (3500 psi).
Помпите с външно зацепване са
по-малко ефективни от тези с
вътрешно, но имат някои предимства. При тях поддръжката е улеснена, те осигуряват постоянен поток и изискват по-малко разходи за
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закупуване и ремонт. Както при помпите с вътрешно зацепване, тези с
външно могат да генерират налягане в диапазона от 206 бара до
240 бара, но работят с масла с вискозитет не по-висок от 300 сантистокса.

Функции на
хидравличното масло
Маслото способства по няколко
начина за безпроблемната работа на
оборудването. То може да функционира като среда за пренос на топлина и охлаждане, средство за трансформиране на мощност, както и
средство за смазване и намаляване
на триенето на контактни
повърхности и компоненти на машината.
Химичният състав на хидравличното масло може да бъде много разнообразен в зависимост от специфичното приложение, за което ще се
използва. То може да е с изцяло синтетичен произход (когато става
дума за контрол на температури и
налягания, достигащи екстремни
гранични стойности и намаляване на
степента на окисляване) до течности на водна основа, използвани в
приложения при риск от пожар.
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Молекулните вериги на изцяло синтетичния флуид са създадени изкуствено с точно определена структура, която осигурява отлична стабилност на флуида, безупречни смазочни качества и други преимуществени характеристики, които повишават производителността на оборудването. Този тип масла са подходящи за приложения с крайни температурни промени или наличие на високо налягане. Все пак те имат и някои
недостатъци. Тъй като синтезът на
масла е комплексен и сложен процес,
те се предлагат на доста по-висока
цена, могат да бъдат токсични и
потенциално несъвместими с някои
определени уплътнителни материали.
Маслата на петролна основа са
по-често предлаганите, като те се
произвеждат чрез рафиниране на
нефт до чистотата, необходима за
постигане на желаните характеристики на смазочния продукт. В състава им влизат и добавки, които могат да подобряват противоизносващите свойства на маслото, могат
да действат като инхибитори на
окисляването и подобрители на вискозитета. Тези масла са по-бюджетната алтернатива на синтетични-

те, като качествените рафинирани
минерални масла могат да демонстрират отлични характеристики благодарение на добрата комбинация от
подходящи добавки.
Продуктите на водна основа са с
най-ограничено разпространение.
Тези масла обикновено са необходими при пожароопасни приложения. Те
са по-скъпи от минералните масла,
но по-евтини от синтетичните.
Въпреки че предлагат надеждна противопожарна защита, свойствата
им за защита от износване не са
добри.

Избор на масло въз основа
на приложението
Спецификациите, определени в
стандарт DIN 51524, представляват минималните изисквания към
състава на хидравличните масла.
Съответните минимални изисквания
се отнасят до деемулгиращата способност, нивото на чистота, свойството за отделяне на въздух и филтруемост. Освен това е важно да се
спази съответният клас на вискозитета и промяната на вискозитета
с покачването на работната температура. Следователно хидравличните масла са съставени от високока-
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чествени базови масла и в зависимост от приложението, различни
добавки.
Съгласно класификацията на DIN
51524 хидравличните масла се обозначават с латински букви с начална
„H“, като по този начин улесняват
потребителя да се ориентира какъв
продукт да избере. HL са масла, които се използват за зашита от окисляване и корозия, HLP – служат срещу окисляване, корозия, но имат и
добавки против износване; HVLP са
масла, стандартизирани по DIN
51524-3, VI е притежават по-добър
вискозитет/температурна устойчивост, имат предимства в приложения при гранични температури,
променливи работни температури,
работна температура около -35°C
до +120°C и т.н.
Подходящата комбинация от висококачествени базови масла и внимателно подбрани добавки позволяват на маслото да се справи с предизвикателствата на различните
приложения, като например компактни размери на оборудването с малки обеми масло, високо работно налягане, подобрена повърхностна об-
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работка и специални температурни
условия. Качественото масло дава
надеждна защита срещу износване и
корозия и посредством реализиране
на подобрено предаване на мощността постига икономия на енергия и
повишена ефективност.
Освен изброените свойства маслата от висок клас способстват за
отделянето на въздух и нямат склонност към разпенване, имат способността да отделят водата и осигуряват отлична защита от износване. Те освен това трябва да проявяват висока стабилност на окисляване при покачване на температурата
и устойчивост на корозия.
За избора на най-подходящото
масло за едно приложение важен
фактор е определянето на способността за филтриране на маслото
– неговата филтруемост. Определя се максимално допустимата
степен на замърсяване за дадените
компоненти, т.нар. ниво на чистота. Нивото на чистота е показател за това колко внимателно е
доставено и заредено маслото. Ако
използваното масло не отговаря на
изискванията за чистота, съще-
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ствува риск от негативни ефекти
върху функцията и производителността, но също така и върху експлоатационния живот на компонентите. Възможните последици варират от износване и отлагания до
пълна функционална повреда. Примесите представляват огромна опасност за функцията на уплътненията и контролните клапани. Чрез
подобряване на чистотата на маслото или намаляване на съдържанието на частици може да се постигне значително удължаване на живота на компонентите.
Конкретното приложение е един
от най-важните фактори при избора на подходящо хидравлично масло,
за да се удовлетворят изискванията
за нормално опериране на механичната система, която продуктът ще
обслужва, нейното правилно функциониране и дълготрайност на актива.
При избора е много важно да се определят какви са нужните характеристики за системата – вискозитет,
добавки, работни параметри и т.н.
Например в машина, която е изложена на условия с повишена влажност и запрашаване, могат лесно да

59

инструменти, материали

попаднат замърсители като твърди частици и това
на свой ред да предизвика теч на масло. Ако машината
не е с критична важност за производството, не е необходимо да се закупува най-скъпият смазочен продукт
с най-добрия пакет добавки в него поради свързаните с
това разходи за подмяна и поддръжка, които производителността на машината не може да оправдае.
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От друга страна, за една критична система, изискваща високи нива на чистота на флуида и работеща при
постоянно натоварване с пълния си капацитет, се прилага много щателен режим на поддръжка и обслужване.
В този случай много по-голяма стойност за производството би донесло влагането на средства във висококачествен рафиниран продукт с добавки против износване на компонентите и окисляване или още по-добре – в
синтетично масло.
Що се отнася до вискозитета на хидравличното
масло, той трябва да се определи според типа помпа.
Продукт с неподходящ вискозитет за дадено приложение драстично ще намали средната продължителност на експлоатационния живот на помпата и системата и ще компрометира тяхната надеждност и
капацитет.
Най-добрият подход по отношение на вискозитета е
да се търси продуктът със спецификация, съвпадаща с
изискваната за дадената помпа. За целта трябва да се
направи справка с информацията, предоставена от производителя на помпата – реалната работна температура на помпата и свойствата на смазката, посочени в
системата за класификация по ISO при 40°С и 100°С, т.е.
правилният ред на действие изисква да се провери работната температура на помпата, за да се види дали
тя попада в диапазона, който покрива въпросният смазочен продукт.
От изложеното до тук става ясно, че изборът на
подходящо хидравлично масло за дадено приложение не
е трудна задача, но изисква време за проучване на приложението, предвиждане на разходите за консуматива
според критичността на оборудването и вземане на
решение. Доброто предварително проучване на необходимите ресурси и планиране на подхода в грижите за
даден актив според неговата критичност за производството дават ясна представа за резултата, който
собственикът на оборудването иска да постигне, което от своя страна дефинира избора много конкретно,
без да оставя поле за колебания.
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Технологични
новости
при опаковането
с фолио
l Четвъртата индустриална революция тласка бранша към търсене-

то на по-ефективни, интелигентни, дигитализирани и устойчиви
решения
l Все по-популярни в сегмента стават нанотехнологиите, които по-

зволяват комбинирането на огромен брой единични слоеве в готов
продукт с малка дебелина
l Благодарение на новото поколение опаковъчни машини с автомати-

зирано управление консумацията на стреч фолио може да спадне с
до 25% процента

О

паковъчната промишленост
търпи динамично технологично развитие наред с отраслите, които
обслужва, включително хранителновкусовата, козметичната, фармацевтичната индустрия и т. н. Значителен напредък отбелязват не само разработките в сферата на материалите, но и тези при производственото оборудване, както и в сегмента на опаковъчната техника. На челните пазарни позиции през последните години се нареждат изцяло автоматичните и роботизирани систе-
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ми, което е следствие от генералната тенденция в бранша към непрекъснато повишаване на степента на автоматизация на опаковъчните операции. Що се отнася до иновациите в материалознанието, нанотехнологиите постепенно си проправят път и в опаковъчната индустрия, категорични са експертите.
Същевременно все по-екологосъобразните решения и възможностите за
рециклиране на опаковъчно фолио осигуряват на пакетиращата индустрия възможността да се нареди сред
устойчивите сектори в екосистемата на кръговата икономика.
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Пазарни тенденции
Сред най-популярните съвременни
решения в сферата на опаковането
са еластичното стреч фолио, вакуумното и термосвиваемото фолио,
които се отличават не само с изключително широка приложна област, но
и със сериозен потенциал за технологични иновации. „Зелените“ стратегии за оптимизация на бранша в
прехода към по-високата му екологична устойчивост обхващат не само
възможностите за повторно оползотворяване на вече използвания
материал, но и влагането на по-малко материал в единица продукт чрез
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тин нанослоя. Наноструктурата осигурява на фолиото подобрени механични свойства, включително по-висока устойчивост на пробиване и
разкъсване и позволява например производството на по-тънки слоеве от
чист металоцен (един от най-скъпите полиетилени).

Нано- и производствени
технологии

производството на по-тънки слоеве.
И ако доскоро средната дебелина на
стреч фолиото, предназначено за
ръчно опаковане, беше 25 микрона,
то съвременните технологии позволяват отливане/екструдиране и използване на опаковъчен филм с дебелина от порядъка на 10 микрона. При
решенията за машинно опаковане
прагът слиза от 35 на 15 микрона.
Материалите от последно поколение в сегмента позволяват и непостигани досега скорости при навиването на ролки от около 700 метра
фолио за една минута.
Сред водещите тенденции на пазара е и по-високият коефициент на
разтягане на еластичния филм, при
който горната граница от 200%
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вече е 300%. Специалистите докладват още, че са нараснали приложенията на машинното опаковане за
сметка на ръчното сред крайните
потребители с цел икономия на разходи за труд и повишаване на степента на автоматизация.
На база закупеното и инсталирано оборудване за опаковане със стреч
фолио, генерално се е увеличила и
средната скорост на опаковане – от
25 до цели 60 оборота в минута (при
орбиталните машини с въртящо се
рамо). Не на последно място, технологичното развитие в сферата на
еластичните опаковъчни филми се
дефинира и от прехода към наноматериали и многослойни системи,
състоящи се от три до няколкосто-

Много потребители биха се зачудили защо производителите на опаковъчно стреч фолио се стремят към
производството на материали с все
повече слоеве. На практика днес е
достъпен доста по-широк асортимент от полимери, използвани за
изработката на високоиздръжливи
материали, в сравнение с преди десетилетие – металоцени, еластомери на основата на пропилен, олефинови блок съполимери, полиетилени
с ниска, много ниска и ултраниска
плътност и т. н. Стремежът към
съчетаване на свойствата на повече материали в един-единствен продукт неизбежно води до по-голям
брой слоеве. Ето защо все по-популярни в сегмента стават нанотехнологиите, които правят възможно
комбинирането на огромен брой единични слоеве в готов продукт със
сравнително малка дебелина.
Един нанометър реално представлява една хилядна от микрона. Дебелината на опаковъчните фолиа може
да бъде измервана и в единицата мил
(mil), като един мил е равен на 25 400
нанометра. При отлятото фолио
слоевете обикновено са с дебелина
от порядъка на 100 нанометра. При
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предварителното разтягане на
такъв материал с над 300% дебелината на единичен слой става по-малка от 25 нанометра (или 0,0009 mil).
За да обезпечат новите потребности на крайните потребители,
произтичащи от динамичното развитие на технологиите, производителите на решения за опаковане със
стреч фолио залагат на софтуерни
решения и инструментална екипировка от последно поколение. Блоковете за подаване на нанослоен материал например са значително по-големи от тези за конвенционално
фолио с 3 до 11 слоя. Увеличаването
на размерите обаче в никакъв случай
не е за сметка на по-големи производствени допуски. Напротив – толерансите при производството на
опаковъчни наноматериали са сведени до минимум с цел постигане на
високо качество и прецизност при
крайния продукт и покриване на
възможно най-много практически
приложения.
Еволюция претърпява и дизайнът
на самите матрици, използвани за
производството на лято и ко-екструдирано стреч фолио, за да е
възможно ефективното и равномерно производство на слоеве с нанодебелина. Основно поле за иновации са
формата и разпределението на леяковите канали.
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Ключовото предимство на нанослойните опаковъчни фолиа се корени в практическото им приложение
и по-конкретно – в допустимите скорости на опаковане, които са поне
два пъти по-високи при нанослойните фолиа при еднакви други условия
(от 20-25 оборота в минута до ≤50).
За крайните клиенти това означава
опаковане на два пъти повече контейнери или палети на една машина
за единица време и съответно – поголяма печалба.

Усъвършенстване на
оборудването
Високото качество при процеса на
намотаване на готовото опаковъчно фолио на ролки е от критична важност за надеждното му и безопасно
последващо използване, особено в
сферата на третичното опаковане.
Самият етап на намотаване е
свързан с множество технически
предизвикателства, пряко зависещи
от фазата на екструзия, ето защо е
важно двата процеса да бъдат тясно интегрирани помежду си. Дори и
най-малките толеранси в профила и
дебелината на фолиото (от субмикронен порядък) се натрупват слой по
слой в ролката и могат да причинят
нейното деформиране и повреждането на опаковъчния филм вътре в намотката.

За да се избегне забавянето на
скоростта на линиите за намотаване, обикновено се разработват специални системи, предполагащи почеста смяна на ролката. При високи
скорости е силно препоръчително
тези системи да са напълно автоматизирани с оглед гарантиране безопасността на операторите и стабилността на процеса. Всяко навиващо устройство от револверен тип
включва три навиващи вала, за да е
възможно зареждането на нови празни картонени ролки и заместването
с тях на вече намотаните, без да е
необходимо прекъсване.
Автоматизацията – както в производствената фаза на опаковъчните фолиа, така и при тяхната употреба в пакетажни приложения, носи
множество ползи, включително повисоки скорости на работа, подобрена безопасност, минимална нужда от
намеса на оператор, както и значително увеличена производителност.
По отношение на възможностите
за управление, съвременните опаковъчни машини за вакуумно, термосвиваемо и стреч фолио най-често
разполагат с програмиеруеми логически контролери, например индустриални компютърни системи, които
осъществяват непрекъснат мониторинг на опаковъчния процес и могат
да вземат автономни решения на
база моментната ефективност и
производителност.
Сред направленията при опаковъчното оборудване, при които се наблюдават значими технологични иновации, са оползотворяването на изходната суровина (технологични решения за по-малко загуби на материал), повишаване на степента на автоматизация редуциране на разходите за човешки труд, както и т. нар.
концепция за Load unitization, съгласно която стоките за опаковане и
доставка се обединяват в по-големи
транспортни единици.
Модерните високопроизводителни машини за опаковане с фолио на
пазара днес обикновено осигуряват
предварително разтягане на стреч
филма с 250 и повече процента. Самата техника гарантира по-високи
експлоатационни резултати и пониски оперативни разходи при опаковането на палети и други транспортни единици в третичното пакетиране.
Специфика на стандартното опаковъчно оборудване за стреч фолио,
особено конвенционалните машини с
въртящо се рамо или платформа, е,
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че не могат да работят с голямо разнообразие от опаковъчни техники и модели, което ограничава приложенията и функционалността им. В търсене на по-гъвкаво и
широкообхватно решение производителите разработват машини с интелигентни функции за управление,
които поддържат богат асортимент от опаковъчни
програми и позволяват бързо и лесно адаптиране при
смяна на обекта или схемата на пакетиране.
С цел оптимална икономия на материал се препоръчва
преход от ръчното и полуавтоматичното опаковане със
стреч фолио към изцяло автоматизирани системи, които само за година или две успяват да възвърнат инвестицията си и да осигурят множество ползи в дългосрочен план.
Автоматизирането на опаковъчните операции далеч
не спира само с пакетиращата машина. Много предприятия инвестират в конвейерни системи за доставка на
контейнерите за опаковане, устройства за рязане на
фолиото и транспортни линии за придвижване на пакетираните единици до следващия заводски етап. С такова цялостно решение лесно могат да бъдат обработвани от 50 до 100 палети на час.
Сред глобалните технологични тенденции, които не
подминават и опаковането с фолио, безспорно е четвъртата индустриална революция, която тласка бранша
към търсенето на все по-ефективни, интелигентни,
дигитализирани и устойчиви решения.

Устойчиви опаковъчни решения
За късмет на предприятията в бранша осигуряването
на по-екологично решение при опаковането с фолио означава и по-ефективно такова в разходен аспект. Или казано с по-прости думи – използването на по-малко материал не само снижава разходите, но е по-добро и за природата. Ето защо все по-често се забелязва тенденция към
намаляване количеството/обема на първичните и вторични опаковки, а при третичното опаковане се цели
директно редуциране на дължината на използваното фолио. Благодарение на новото поколение опаковъчни машини с автоматизирано управление консумацията на стреч
филм може директно да бъде намалена с до 25% процента. Използват се и нов тип високотехнологични адхезиви
на водна основа, които образуват химична връзка с опаковъчното фолио и гарантират издръжливостта на опаковката чак до крайната й дестинация. Освен с екологосъобразност, тези системи се отличават и с потенциал за
редуциране на риска от повреждане на третичните опаковки и намаляване на свързаните с това разходи.
Използването на по-малко количество фолио в никакъв
случай не означава по-хлабаво опаковани транспортни
единици или компромис с качеството и ефективността
на опаковъчните процеси. На пазара се предлагат машини за стреч филм с въртящ се ринг, които могат прецизно да определят в коя зона на контейнера да намотаят
фолиото и в каква ширина и брой намотки да го направят, за да осигурят максимална устойчивост на пакета,
а също и способи за вентилация на опаковката, така че
дадени продукти (например хранителни) да не се спарят
или задушат. Като алтернатива на праволинейното увиване с фолио с цялата му дължина и ширина, тази опаковъчна техника гарантира и значителни икономии на
материал. В допълнение опаковъчният процес може да
бъде спиран и подновяван по всяко време и от всяка изходна точка.
Когато говорим за устойчиво опаковане, е важно да
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инструменти, материали

споменем и възможностите за рециклиране. Поначало
стреч фолиото е рециклируем материал, макар не всички компании, които го употребяват, да се възползват
от това. Благодарение на глобалните инициативи за „позелена“ опаковъчна индустрия за щастие все повече предприятия обмислят инвестицията в собствени системи
за рециклиране на материал, които осигуряват бърза
възвръщаемост и цялостна бюджетна оптимизация. За

целта е необходимо единствено закупуване на съответното оборудване, а получената суровина е напълно годна
за повторното производство на продукт с първоначалното високо качество, издръжливост и съвместимост.
Това могат да потвърдят съответните тестови организации, създадени специално с тази цел.

Роботи в сегмента
Дори и най-високотехнологичните машини в някои приложения отстъпват по функционалност на роботите,
които гарантират безопасна, автономна, бърза и висококачествена работа дори при тежки и повторяеми задачи.
Сред тях е и ръчното опаковане с фолио, което постепенно отпада в масовата индустрия и бива заменено от
машинно и роботизирано опаковане. Специализираните
опаковъчни роботи са високоефективни и производителни, а функционалността им може да бъде персонализирана и надграждана на модулен принцип, така че да се постигнат капацитети от порядъка на 180 палети на час.
Максималното предварително разтягане на стреч фолиото, което роботизираните системи осигуряват, гарантира оптимална издръжливост и устойчивост на опаковките, която може много трудно да бъде постигната при
ръчно или полуавтоматично опаковане.
Сред предимствата на опаковъчните и палетизиращи роботи са по-високото качество на опаковъчния процес, драстично редуциране на скъсванията при високи
работни скорости, икономии на материал, възможности за гъвкава експлоатация и модулно надграждане, автоматична подмяна на опаковъчните глави, намалена
нужда от поддръжка, функции за отдалечена диагностика, автоматизирано актуализиране на софтуера и дистанционно отстраняване на проблеми и т. н.
В допълнение към специализираните опаковъчни роботи в модерните цехове все по-често се интегрират и
интелигентни конвейери, превозни средства с автоматизирано управление (AGV) и AS/RS системи за автоматизирано съхранение и извличане, които допълват функционалността им, елиминират нуждата от човешка
намеса и значително ускоряват и оптимизират складовата и транспортната дейност.
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Измерване на
грапавост
l Техниката на измерване може да бъде класифицирана в две широки

категории – контактен и безконтактен тип
l Преимущество на безконтактните измервателни уреди е липсата

на риск от повреждане на изследваната повърхност
l В сравнение с контактните сонди оптичните профиломери могат

да предоставят много по-големи обеми информация с много високи
скорости

Т

екстурата представлява съвкупност от повтарящи се или случайни отклонения от нормалната повърхност, която формира триизмерната й топография. Понятието обхваща грапавост (нано- и микрограпавост), вълнообразност (макрограпавост), направление на неравностите и пукнатини. Нано- и микрограпавостта се формират вследствие на
флуктуации в повърхността с малка
дължина на вълната, характеризиращи се с издатини и падини с варираща амплитуда и стъпка. Вълнообразността се характеризира с повърхностни отклонения с по-голяма
дължина на вълната. Тя може да се
получи в резултат на изкривяване на
машината или детайла, топлинна
обработка или усилия на деформация.
За основно направление на неравнос-
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тите се приема преобладаващата
ориентация на повърхностните неравности, формиращи се в зависимост от производствения метод.
Пукнатините представляват неумишлени, неочаквани и нежелани
нарушения на текстурата.
Размерът и конфигурацията на
грапавините оказват значително влияние върху качеството и функционалността на крайните продукти. Те
могат да окажат въздействие върху
характеристиките на повърхността
по отношение на триене, якост, отделяне на шум при експлоатация и
потенциал за постигане на въздухонепроницаемост. Това налага необходимостта от прецизното измерване
и контролиране на грапавостта.
На пазара се предлагат различни
инструменти за измерване на грапавост. Техниката на измерване може
да бъде класифицирана в две широки
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категории – контактен тип, при който компонент на измервателния
уред влиза в контакт с измерваната повърхност, и безконтактен тип.
Използването на контактни измервателни уреди със сонда с остър връх
може да доведе до увреждане на
повърхността особено ако е мека.
При тези измервания нормалните
натоварвания трябва да бъдат достатъчно малки, за да не се стигне
до ситуация, в която натискът да
превиши твърдостта на повърхността на материала.

Механично измерване със
сонда
При измервателните уреди от
контактен тип върхът на сонда влиза в директен контакт с повърхността на обекта на изследване. Вертикалното движение на сондата се
трансформира в електрически сигна-
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ли, които преминават през процеси
на усилване и цифрово преобразуване, след което се записват. За да
може прецизно да се измери грапавостта на фини детайли, радиусът на
върха на сондата трябва да бъде
възможно най-малък, а натискът при
контакт с повърхността – нисък.
Сондите се изработват от сапфир
или диамант и върхът им обикновено е с радиус от 10 или по-малко
микрометра. Най-разпространени са
моделите сонди с конична форма със
сферичен връх.
Инструментите от контактен
тип предлагат надеждно измерване,
тъй като влизат в пряк контакт с
повърхността на детайла. Методът
обаче се характеризира и с редица
недостатъци – невъзможност за
измерване на вискозни материали,
измерването е продължително и времеемко, възможно е надраскване на
измерваната повърхност, както и
срещане на трудности при позициониране на сондата и специфицирането на измервателните точки.
В допълнение сондата следва да се
полира регулярно, тъй като с време-
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то се износва. Характерът на износване варира, като върхът на сондата може да придобие плоска или заоблена форма в зависимост от материала и формата на измервания
обект. Различната форма на върха на
сондата, разбира се, ще доведе до
генерирането на различни резултати. Степента на износване на сондата може да се определи чрез сравняване на отчетената грапавост с
референтни данни за повърхността
на тестов детайл.

Оптична профилометрия
При този метод вместо сонда с
диамантен или сапфирен връх за засичане на повърхностните неравности се използва светлина. Тази безконтактна техника позволява триизмерно измерване на повърхността,
но повечето оптични профиломери
предлагат и функции за двуизмерно
определяне на повърхностната грапавост, подобно на описаните погоре профиломери със сонда.
От ключово значение при оптичните профиломери е насочването на
светлинния лъч. Ако ъгълът между

измерваната повърхност и светлинният лъч не е подходящ, получените
резултати ще са с ниско ниво на
точност.
Оптичните профиломери могат
да използват различни методи за
детекция на повърхностните неравенства – лазерна триангулация, конфокална микроскопия, интерферометрия или дигитална холография.
Преимущество на безконтактните
измервателни уреди е липсата на
риск от повреждане на изследваната повърхност. Времето за измерване при тези методи се определя от
общата сканирана площ. В сравнение
с контактните сонди оптичните
профиломери могат да предоставят
много по-големи обеми информация с
много високи скорости. Един 3D лазерен сканиращ микроскоп например
може да предостави изображение с
резолюция 1024 х 768 пиксела за около 0,1 секунди. Приблизително 10
секунди са необходими за събиране на
3D данни със 100 стъпки в Z направление. За единична хоризонтална линия данните с 1000 стъпки могат
да бъдат събрани за близо 1,5 секунди. С помощта на конвенционален
микроскоп обикновено не могат да
бъдат измерени обекти с по-големи
размери. На пазара обаче се предлагат 3D лазерни сканиращи микроскопи, чиято конструкция може да бъде
разделена на измервателна глава и
основа, предоставяйки възможност
за изследване на грапавостта на
детайли с всякаква големина.
Оптичната профилометрия е установен метод вече в продължение
на над 20 години и редица компании
предлагат този тип инструменти.
Оптичните профиломери могат да
измерват с висока точност грапавостта на прецизно обработени повърхности като тези на лицевите
повърхности на зъбите на предавателни механизми например (Ra ≈ 0,05
– 5,0 микрометра).
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Решения за повторно
използване на
индустриални води
l Нараства търсенето на решения за повторна употреба, доприна-

сящи за справянето с проблеми, свързани с недостиг, разходи и нормативни разпоредби
l Процесът на повторна употреба на индустриални води включва ня-

колко етапа, като налага необходимост от система, в която компонентите могат лесно да бъдат интегрирани за автоматизация
и проактивна комуникация
l Помпената система трябва да може да отговори на предизвикател-

ствата, свързани с променливия характер на постъпващата вода,
за което може да спомогне използването на честотни регулатори

Е

жедневната необходимост от
вода е толкова фундаментална, че
често този ресурс се приема за даденост. В съвременните предприятия водата трябва да е с определено качество, за да отговори на изискванията за конкретното й приложение. Операторите все по-ясно разбират, че сладководните ресурси са
ограничени, което обуславя търсенето на решения за повторна употреба, допринасящи за справянето с
проблеми, свързани с недостиг, разходи и нормативни разпоредби. Потреблението на вода в индустрията представлява значителен дял от
глобалната консумация на вода, поради което е нужно да му се отдели
специално внимание.

Повторна употреба
Водата играе важна роля в промишлените предприятия – като разтворител, охлаждаща течност, за
промиване на продукция, почистване
на оборудване и др. Вследствие на
употребата съставът на технологичната вода се променя, което налага третирането или рециклирането й преди повторното й използване с цел да се избегне замърсяване на
водния цикъл.
Процесът на повторна употреба
на индустриални води включва някол-
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ко етапа. Първо, използваната вода
се транспортира до пречиствателна станция. В зависимост от химичния състав и съдържанието на частици на водата за транспортирането й се използват различни видове
помпи. Изборът на материал и конструкция на помпата се определя от
състоянието на водата, неръждаемата стомана например е подходяща
за високи съдържания на хлориди.
Биологичното третиране има
съществено значение при пречистването на битови и промишлени отпадъчни води. В рамките на този
етап се регулират съдържанието на
азот, биохимичната потребност от
кислород и химичната потребност
от кислород с цел понижаване на
концентрацията на азот и фосфор.
В някои случаи този етап се комбинира с процес на физично пречистване, насочено към отстраняване на
частиците от водата. Често се
използват мембранни биореактори,
когато част от водата няма да бъде
използвана повторно, а се предвижда да бъде изпусната в околната
среда.
Ако е нужно по-цялостно пречистване, може да се приложи и химично или физично третиране. В този
етап се регулира стойността на pH,
използват се коагуланти за по-лесно
отстраняване на суспендираните
частици, както и мембрани за улт-
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рафилтрация или обратна осмоза.
Понякога в процеса на третиране
на концентрата могат да възникнат
трудности. Две от основните предизвикателства са високите енергийни потребности и концентрации
на йони, както и относително малкото количество вода. Този етап
често се реализира чрез обратна
осмоза и кристализация. Трудности
по отношение на обратната осмоза
могат да бъдат високото налягане
и изискванията за химичния състав
на водата, които могат да се окажат проблемни за мембраните и
другите компоненти в системата –
тръби, вентили и помпи.

Системи за контрол
По време на целия процес различни измервателни и контролни функции спомагат за постигането на
надеждни резултати. Обикновено се
измерват хидравлични параметри
като температура, дебит и налягане или химични показатели като pH,
мътност, проводимост и общ органичен въглерод. По отношение на
нормативите за отпадъчни води,
най-важни са биохимичната и химичната потребност от кислород и
параметрите, свързани със съдържанието на азот и фосфор.
Цялостният процесен контрол е
от изключително голямо значение за
всяко пречистване на води. В повече-
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то случаи програмируем логически контролер анализира
всички измерени сигнали от различните етапи и контролира процеса така, че да се осигури успешно и прецизно пречистване. За преноса на тези данни обикновено се
използват стандартни комуникационни технологии като
Profibus или Ethernet. По-съвременните системи включват
облачни решения и автоматизирано дистанционно управление.

Решения за повторна употреба
Както беше споменато, химичното и физичното
третиране са важни за процеса на повторно използване
на индустриални води. Много често именно фазата на
отстраняване на частици е в основата на процеса, тъй
като адекватната предварителна филтрация е от клю-
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чово значение за успешното и ефективно протичане на
следващите етапи. На пазара се предлага богата гама
от усъвършенствани помпи и помпени системи, които
не само допринасят за надеждността на процеса на ултрафилтрация, но осигуряват и готовност за бъдещето, включително за предизвикателства като нарастващите потребности от повторно използване на производствените води.
Основни предизвикателства при ултрафилтрацията
могат да бъдат измененията в характеристиките на
постъпващата вода или промени по отношение на изискванията за пречистената вода. Тези проблеми трябва
да бъдат разрешени с помощта на съвременни технологии. Един такъв процес налага необходимост от система, в която компонентите могат лесно да бъдат интегрирани за автоматизация и проактивна комуникация за
бързо предоставяне на надеждна информация за качеството на водата. В същото време процесът трябва да бъде
енергийно ефективен и рентабилен, с минимално въздействие върху околната среда.
Помпената система трябва да може да отговори на
тези предизвикателства, свързани с променливия характер на постъпващата вода. Промени в сезонните
условия, технологични флуктуации или дори ограничения в доставките на вода могат да доведат до вариации в системата. Използването на подходящ за целта
честотен регулатор може да спомогне за контролиране на потока, без да се губи енергия, какъвто е случаят
при употребата на дроселни клапи. В допълнение честотният регулатор може да осигури опростен непрекъснат контрол на дебита независимо от промените в
налягането или постъпващите в системата количества вода.
Всички мембрани в крайна сметка се замърсяват и се
нуждаят от почистване. Запушванията на мембраните
водят до увеличаване на необходимото налягане за третиране на водата при същия дебит. Ако няма честотен
регулатор, системата, включваща работеща с постоянна скорост помпа, ще започне да предоставя по-малки
количества пермеат. Съвременните честотни регулатори и помпи могат лесно да се справят с изменения в
налягането, осигурявайки по-дълги периоди между почистванията на мембраната и гарантирайки постоянно
качество на пречистената вода.
По-новите модели помпи често включват интегрирани честотни регулатори, които са оптимизирани за
съответния двигател. Това може да допринесе за редуциране на размера на помпените двигатели, които да са
оптимизирани за експлоатационните характеристики на
системата. Честотните регулатори, проектирани за
специфичен модел помпа, предлагат и други предимства
– по-лесен монтаж и настройка, както и повишена ефективност.
Ултрафилтрацията изисква изключително прецизно
дозиране на химичните добавки. Съвременните дозиращи помпи могат да осигурят необходимите количества
химикали с висока прецизност. Интегриран сензор за
налягане и алгоритъм за следене на дебита контролират потока, давайки възможност за получаване на обратна връзка за действителния дебит спрямо зададения. Освен това интелигентните дозиращи помпи са
модулни, което позволява лесно интегриране в системата.
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