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накратко
Yamazaki Mazak достави обработващ център INTEGREX i-100S на McLaren
За новия сезон 2021 г. на Формула 1 Yamazaki Mazak достави на отбора на
McLaren струго-фрезов многофункционален обработващ център INTEGREX i-100S,
информираха от Бимекс Лимитид, представител на корпорацията за България.
Машината, предназначена за пълни едновременни 5-осни обработки, е заявена,
доставена и пусната в експлоатация в рамките само на 4 седмици.
„INTEGREX i-100S притежава компактен, ергономичен дизайн и значителни
възможности за обработки с едно базиране, от заготовка до крайно изделие, на
цилиндрични детайли до ∅500 mm или с квадратно сечение с дължини до 854 mm.
Всичко се извършва на една машина и с един оператор. Гъвкавостта, прецизността и кратките времена гарантират надеждното производство на детайли
за болидите от Формула 1, като трансмисия, системи на двигателя, окачване
и други основни елементи“, обясниха от Бимекс Лимитид.
От компанията допълниха, че последната инсталация в Технологичния център
на McLaren в Съри, Великобритания, е в резултат на дългосрочното, над 20годишно партньорство с актуално, редовно обновяване. Като официален доставчик на McLaren, Mazak вече е осигурила 33 металорежещи машини.

Schneider Electric представи EcoStruxure Automation Expert на Hannover Messe 2021
Като част от конферентната програма на Хановерския панаир 2021 Schneider
Electric представи предимствата на своята изцяло отворена платформа за
автоматизация EcoStruxure™ Automation Expert.
„Софтуерно центрираното решение представлява иновативен подход за
управление на пълния жизнен цикъл на системите за автоматизация в едно предприятие, като позволява на клиентите да разгърнат 100% ефективност на
операциите, тъй като отделя софтуерния от хардуерния компонент за постигане на безпрецедентна гъвкавост. Това означава пълна отвореност към продуктите на трети страни и нулеви усилия при мигриране на съществуващи приложения към нова хардуерна платформа. Всеки би могъл да внедри платформата за
автоматизация при наличие на хардуер със съответните параметри“, поясни
Петър Хервек, изпълнителен вицепрезидент „Индустриална автоматизация“.
От компанията изтъкват, че хардуерно агностичното решение EcoStruxure
Automation Expert, опериращо на базата на виртуализиран контролер dPAC, може
да бъде инсталирано на всеки компютър от индустриален клас. Системата
решава специфични предизвикателства при ниски разходи чрез софтуерен компонент на принципа „plug and produce“. Резултатите показват четири пъти побързо отстраняване на неизправности, 45% по-малко технологични грешки в
продукцията и увеличение на производителността с 5%.

munich_i Summit за първи път на automatica sprint 2021
Тази година международното изложение automatica sprint, което се провежда в
Мюнхен, ще се състои от 22 до 24 юни изцяло онлайн заради усложнената епидемична обстановка, съобщиха организаторите от Messe Muenchen. Програмата
включва дебюта на munich_i Summit, високотехнологична платформа за изкуствен
интелект (AI) и роботика. Инициативата е резултат от партньорството между
automatica, Мюнхенския колеж по роботика и машинна интелигентност (MSRM) и
Техническия университет в Мюнхен (TUM). Предвидени са над 20 презентации,
посветени на отговорната технологична промяна и интеграцията между хора и
изкуствен интелект под мотото „intelligence empowering tomorrow“. ABB, Epson,
Fanuc, KUKA, Bosch Rexroth, Festo, Hahn Automation, Mikron, Siemens, Schunk,
Teamtechnik, Basler, IDS, MVTec и VMT са сред компаниите, които вече са потвърдили участието си в изложението.
„Общността има нужда от ориентация, обмен, вдъхновение и иновации. С
дигиталното издание на automatica sprint ние можем отново да се съберем заедно като индустрия“, коментира Вилфрид Еберхард, маркетинг директор на KUKA
и председател на Управителния съвет на VDMA Robotics + Automation.
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накратко
NETZSCH представи нова хигиенна двувинтова помпа
NETZSCH представи новата 2NSH хигиенна двувинтова помпа в FSIP® дизайн
(Full Service in Place), която впечатлява с нежно изпомпване, ниска пулсация, лесна
поддръжка и лекота на работа, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от Евротех,
официален представител на немския производител у нас.
„2NSH е предназначена за оптимално транспортиране на флуиди с по-висок
вискозитет при високо работно налягане до 16 bar. Концепцията FSIP® позволява напълно да се демонтират и сглобят винтовете и механичното уплътнение, без да се изважда помпата от производствената линия, което значително
намалява прекъсванията за поддръжка. 2NSH е изработена от неръждаема стомана AISI 316L с допълнително полирани повърхности, улесняващи извършването на CIP и SIP процеси. Почистването може да се извърши на NOTOS® 2NSH без
помощна система. При конвенционалното CIP почистване често е необходима
допълнителна помпа, за да транспортира почистващите разтвори. При 2NSH
не се изисква друга помпа. Работи като захранваща помпа, а също и като CIP
помпа по време на процеса на почистване. Не са нужни байпас, клапани или допълнителни тръби. Няма контакт между въртящите се елементи за подаване. По
този начин скоростта на помпата може да бъде значително увеличена и скоростта на течността бързо достига необходимата стойност“, подчертават от
Евротех.
Като основни предимства на новата помпа от компанията посочват и липсата на мъртви зони, сертифицираните за ХВП уплътнения, високата засмукваща способност, опцията за обръщане посоката на потока и големия обхват на
дебит и налягане до 200 m3 /h при16 bar.

Frost & Sullivan прогнозира рязко увеличение на търсенето на индустриални
роботи
В нов доклад Frost & Sullivan прогнозира, че световният пазар на индустриални
роботи ще достигне приходи от 38,3 млрд. долара до 2024 г. при годишен темп
на растеж от 12,2%. Въпреки негативните ефекти от пандемията от COVID-19
и несигурността в автомобилния сектор, увеличаващото се търсене от страна на бързо развиващите се отрасли се очаква да движи напред индустрията
през следващите пет години.
До 2024 г. най-голямо се очаква да бъде увеличението на търсенето на роботизирани решения във фармацевтичната индустрия. Годишният темп на растеж там ще бъде от порядъка на 17,2% от 2019 до 2024 г. до 3,33 млн. долара
в края на периода. Следват хранително-вкусовата промишленост и производството на електрическо и електронно оборудване с ръст съответно от 15,8%
и 15,1%.
При разпределението по региони водещ остава Тихоокеанският регион, който ще продължи да доминира световния пазар на индустриални роботи с приходи, достигащи до 25,08 млрд. долара до 2024 г. Китай, Япония и Южна Корея
ще играят водеща роля на пазара. Европейският регион се нарежда втори по
важност благодарение на автомобилната индустрия и Германия – петият найголям пазар на индустриална роботика в света. С очаквани приходи от 6,19
млрд. долара до 2024 г., Северна Америка заема третата позиция. Сред стимулите за растеж там са настоящата тенденция за автоматизация на производството и плановете за запазване на производствените мощности на
континента.
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Microchip представи едночипов контролер за автомобилни touch дисплеи
Microchip представи първия едночипов контролер за автомобилостроенето,
който е приложим за LCD и OLED широкоекранни дисплеи с размер до 45 инча.
Тъчскрийн контролерът MXT2912TD-UW на Microchip ограничава необходимостта от използване на множество контролери в HMI дисплеите в автомобилите и
позволява да се постигне същото потребителско изживяване, като това, предлагано от смартфоните. С типичното за серията микроконтролери maXTouch изключително съотношение сигнал/шум (SNR), MXT2912TD-UW позволява разпознаването и проследяването на докосвания от ръкавици с пръсти през различни покрития дори и при наличие на влага, отбелязват от производителя. Новият контролер отговаря на спецификациите на стандарта за безопасност ISO 26262.
„Нашето едночипово решение предлага на производителите на дисплеи и Tier
1 доставчици за автомобилната индустрия опростени и качествени touch решения за модерните HMI системи в автомобилите, които намаляват разходите, рисковете и времето за пускане на пазара“, заяви Фани Дювенхаге, вицепрезидент HMI продукти в Microchip.

Икономическото възстановяване на Европа зависи от електронната индустрия
Нов доклад на IPC сочи, че електронната индустрия като цяло е устояла на
негативните ефекти на пандемията от COVID-19 и би могла да бъде един от
двигателите на икономическото възстановяване на Европа при подходяща подкрепа от страна на правителствата на Стария континент. Производството
на електроника достига 301 млрд. евро през 2019 г. и има директно отношение
към генерирането на 3,8 трлн. евро от европейския БВП. Днес обаче на ЕС се
падат само около 5% от световното производство на печатни платки и 10%
от EMS.
Според доклада, ако Европа иска да се възползва от потенциала на електронната индустрия, европейските правителства трябва да я включат в списъка на
отраслите със стратегическо значение и да инвестират в занемарените елементи от веригата на доставки. Наложителни са инвестиции не само в микроелектрониката и производството на полупроводникови компоненти, но и в
производството и монтажа на печатни платки. Тъй като повечето от европейските доставчици на печатни платки и EMS са малки и средни предприятия, те
се нуждаят от инвестиции в R&D, модернизиране на оборудването и обучение
на персонала, се посочва още в доклада.

Аурубис България въведе стандарта The Copper Mark
Аурубис България е първата компания от мултинационалната група за производство на метали Аурубис, която успешно приключи сертифициране по стандарта The Copper Mark, съобщиха от компанията. Сертификатът удостоверява,
че дружеството отговаря на международните изисквания за устойчиво развитие в медодобивната индустрия.
Роланд Харингс, главен изпълнителен директор на Групата Аурубис, посочи,
че сертифицирането по стандарта The Copper Mark е в съответствие със
стратегията на компанията за устойчиво развитие. Процедурата изисква да
бъдат покрити 32 международно признати критерия за устойчиво развитие,
всеки от които се оценява независимо един от друг. Сред критериите са съответствие с изискванията за опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, права на човека, отношения с общностите, корпоративно управление.
„За нас сертифицирането означава видима отговорност на много нива“, каза
Тим Курт, изпълнителен директор на Аурубис България. „The Copper Mark потвърждава силните ни страни и ни помага в процеса на непрекъснато подобрение на дейностите. Това е изцяло в съответствие с разбирането ни за устойчиво развитие. Бихме искали да служим за пример и да насърчим другите компании от медодобивната индустрия да се присъединят към The Copper Mark“, заяви Курт.

ЕК актуализира промишлената стратегия на ЕС
Европейската комисия (ЕК) актуализира промишлената стратегия на Европейския съюз (ЕС), взимайки предвид новите обстоятелства след кризата с COVID19, за да подпомогне прехода към по-устойчива, цифрова, адаптивна и конкурентоспособна в световен мащаб икономика, съобщиха от Комисията.
С актуализираната стратегия се предлагат нови мерки за засилване на адаптивността на единния пазар на ЕС, особено по време на криза. Разглежда се
необходимостта от по-добро познаване на зависимостите на ЕС в стратегически области от възлово значение и се представя набор от средства за справяне с тях. Предлагат се и нови мерки за ускоряване на екологичния и цифровия
преход.
МСП са в сърцевината на актуализираната стратегия със специално предвидена финансова подкрепа и мерки, които да дадат опция на МСП и стартиращите предприятия да се възползват от възможностите на двойния преход. Актуализираната стратегия предвижда усилия за диверсификация на международните вериги на доставки и създаване на международни партньорства с цел повишаване на готовността.
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Клиентите ни познават като надежден
партньор, предлагащ решения за
оптимално производство
Невена Сендрева, изпълнителен директор на
СИАД България, пред сп. Инженеринг ревю
СИАД България е представител на Групата СИАД - една
от най-значимите компании в
химическата индустрия в
Италия. По какъв начин вашето партньорство спомага за
изграждането на дългосрочната ви бизнес стратегия?
СИАД е основана през 1927 в Бергамо, Италия и нейното създаване е свързано с патентоването на
т.нар. пореста маса, която представлява пълнежа на бутилката
за съхранение на ацетилен. От тогава до днес името й се асоциира с
научни изследвания, разработки и
технологични иновации, които са
основна част от ДНК на групата.
Като част от тази група, СИАД
България използва всички тези ресурси, технологии, потоци на информация, непрекъснато обучение
на своите служители, които винаги са гаранция за растеж и успех
на пазара.
Разкажете повече за ключовите продукти и услуги във
Вашето портфолио и основните направления на индустриално приложение?
Предлагаме широка гама от продукти и услуги на българския пазар
на индустриални газове. Кислород,
азот, аргон, въглероден диоксид, водород, ацетилен: независимо дали са
получени чрез разделяне на въздух
или като отпадни продукти от различни производствени процеси, газовете са един от основните елементи на техническия прогрес в наше
време. Те се използват в почти всички индустриални производствени
процеси в хранително-вкусовата
промишленост, автомобилостроенето, химията, металургията, обработката на метали, електрониката, медицината и т.н.
Важна част от нашето портфолио са калибриращите смеси, редки
и специални газове с висока чистота, произвеждани в специализираната сертифицирана лаборатория на
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Групата в Озио Сопра, Италия, които са предназначени и се използват във високотехнологчни производства, специфични уреди и лабораторни анализи.

До каква степен залагате на
развитието и внедряването
на иновативни технологии в
своето производство и каква
добавена стойност носят те
за клиентите на фирмата?
Опитът и иновативните решения в хранително-вкусовата промишленост, в сферата на обработката на металите, специалните и
лабораторни газове, инженерингови,
високотехнологични приложения в
областта на тъканните банки биват успешно реализирани, внасяйки
добавена стойност и пример за добри практики при нашите клиенти
в България.
Кои са основните принципи,
към които се придържате в
отношенията си с клиенти и
партньори и с които трайно
печелите тяхното доверие?
Основният ни принцип и приоритет в отношенията ни с клиентите е партньорството. Ние не сме
просто доставчик на газове, а надежден партньор, който предлага инженерни решения за оптимален производствен процес. Това, което ни
отличава от останалите в бранша,
е стремеж да бъдем гъвкави, да отговаряме адекватно и експертно на
промените на пазара, изискванията
на клиентите и да предлагаме ефективни решения без компромиси с безопасността в използването на нашите продукти и услуги. Именно затова в последните години предлагаме теорeтични и практични обучения по безопасност при работа с
конкретно използваните газове и
оборудване при клиентите.
С оглед на трудно предвидимата обстановка и търсенето в сектора на медицински-

те газове каква посока на развитие на своята дейност планирате да предприемете?
През последните няколко месеца
вследствие на увеличеното потребление на кислород в болниците, породено от пандемичната обстановка, ние насочихме усилията си, за да
надградим производствените си
процеси и контролни точки. Изпълнихме всички изисквания за Добра
производствена практика (GMP) на
Изпълнителна агенция по лекарствата. Преминахме успешно през
процедурата и получихме разрешително за производство на медицински газообразен кислород. В момента тече и втората фаза - процедура по оторизация на дистрибуцията и продажбата на медицински газове, което ще ни позволи да навлезем солидно в сферата на здравеопазването и да бъдем партньори на
здравната система в България.

www.siad.com
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Успехът ни се дължи на високото
качество на продуктите и
кратките срокове на доставка
Сюхейл Ерел, управител
на Темпа Систем БГ,
пред сп. Инженеринг ревю
Темпа Систем БГ е представител за България на турската компания Tempa Pano,
един от водещите производители на метални шкафове
и кутии за електрически
табла. Как стартира дейността на фирмата у нас и
каква е значимостта на
българския пазар за концерна?
Турската компания Tempa Pano произвежда метални шкафове и кутии за
електрически табла ниско напрежение
от 1989 г. От тогава до сега компанията затвърждава позицията си на пазарен лидер в индустрията. За това допринесе и скорошната инвестиция в производствена площадка с площ от 21 000
кв. м в индустриалната зона Диловасъ в
близост до Истанбул. По този начин
Tempa Panо значително увеличи производствения си капацитет благодарение
на екипа си от опитни инженери и прилагането на усъвършенствани технологии. Много компании залагат именно на
Tempa Pano за доставката на метални
шкафове и кутии за електрически табла поради изключително широката гама
от предлагани продукти и услуги.
Темпа Систем БГ стартира дейността си като представител за България
на Tempa Pano към края на 2002 г., тоест вече можем да се похвалим с почти
18 години успешно присъствие на пазара в страната. Сред факторите, които
определиха бързото ни навлизане на пазара тук, както и непрекъснато нарастващата ни конкурентоспособност,
са високото качество на продуктите,
добрите цени и кратките срокове на доставка. Плюс това ние сме директна
връзка с производителя и това улеснява в голяма степен клиента. България е
много важен пазар за концерна Tempa
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Panо, най-малкото заради близостта на
производствените бази в Турция. Това
ни предоставя възможност да предложим високо ниво на гъвкавост по отношение на условията за доставка.

Тази година Темпа Систем
откри шоурум в Пловдив. Какви бяха мотивите за тази инвестиция и от какви нови
възможности ще могат да се
възползват клиентите Ви?
Основният мотив да инвестираме в
модерен и просторен шоурум бе желанието ни да изложим всички продукти от
богатата ни гама. Клиентите ни могат да го посетят и да разгледат на
живо всички решения на Tempa Pano,
които предлагаме, да се запознаят подробно със спецификациите им и с помощта на екипа ни от специалисти
бързо и лесно да открият продукта, отговарящ максимално на изискванията и
потребностите им.

Кои от продуктите Ви се
радват на най-голям интерес
на пазара у нас? Какъв е профилът на клиентите Ви?
Най-голямото ни предимство е, че
освен стандартните продукти можем
да произведем и табла по размер и спецификация на клиента. Независимо дали

става въпрос за нестандартни размери,
нестандартен цвят, разпробиване на
фабрични отвори и т.н., клиентът може
да разчита на нас. Силен интерес отчитаме към правостоящите табла, кутиите за стенен монтаж, пултове CRS и
неръждаемите модулни и моноблок. С
цел да улесним в максимална степен клиентите, можем да осигурим и всички
необходими монтажни аксесоари.
В допълнение имаме собствено производство и на филтри и вентилатори,
термостати и охладители за табла.
Продуктите, които произвеждаме, са
подходящи за широк спектър от приложения и затова имаме клиенти във всички сектори на индустрията енергетика, хранително-вкусова промишленост,
химическа промишленост, машиностроене, изграждане на телекомуникационна
инфраструктура, системи за автоматизация, газопроводи и др.

Специфицирането на шкафове и кутии за електрически
табла за приложение в индустрията често може да се
окаже предизвикателство.
Като специалист в областта,
какви най-общи препоръки и
насоки бихте могли да дадете, които в известна степен
да улеснят намирането на
най-подходящото решение?
Изборът на шкафове и кутии за електрически табла зависи от множество
различни фактори, като всеки от тях
трябва да бъде разгледан поотделно, но
същевременно трябва да се отчете и
влиянието му върху останалите фактори. Сред най-важните параметри в процеса на спецификация са, разбира се, размерите, конструкционният материал,
конкретното приложение, условията на
работната среда и др. Основната ми
препоръка към клиентите е да се доверят на екипа ни от инженери, които
винаги са на разположение да окажат
съдействие за правилния избор на найподходящия продукт.

май 2021
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Водещи производствени компании
у нас обявяват инициатива за
дигитална трансформация в
българската индустрия
Конкурсът "Стартирай 4.0" ще дигитализира безплатно
две печеливши производства
Представителства на няколко световни компании у нас обявиха началото
на конкурсa "Стартирай 4.0". Целта е
подпомагане на българската индустриална общност по пътя на дигиталната
трансформация в производството.

Какви са наградите?
Основен организатор на инициативата е Шнайдер Електрик България, която
осигурява наградата. В конкурса ще
бъдат отличени две предприятия, които
ще получат безплатно лицензи за три
дигитални приложения на Шнайдер, обединени в обща архитектура, както и
цялостната интеграция на проекта. В
хода на конкурса всички участници ще
получат безплатни консултации за приложенията и ще повишат своето разбиране за събирането на данни от машините, поддръжката с виртуална реалност
и други съвременни подходи, част от
Индустрия 4.0. Резултатът от всичко
това е намаляване на оперативните разходи, повишаване на ефективността и
производителността и подобрени бизнес
резултати. Това са основни предизвикателства пред световната индустрия в
настоящия момент и крайната цел е
средата у нас да напредва с добро темпо
спрямо глобалните тенденции.
Допълнителна награда ще осигури Коника Минолта България, която ще предостави смарт видео решение за ефективно оползотворяване на наличното производствено оборудване чрез термален
скрининг. Ще бъде награден един участник, определен от жури от екипа на Коника Минолта България. Наградата ще
бъде адаптирана според нуждите на отличената компания.

Кой може да се включи?
Право на участие в конкурса имат
всички предприятия, които произвеждат
продукти за крайно потребление на територията на България. Те могат да са
собственост на международни компании
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или да са изцяло местни, да продават на
българския пазар или зад граница.

Кои са участниците в журито?
Инициативата за дигитална трансформация се осъществява в партньорство с Професионалната асоциация за
роботизация и автоматизация (ПАРА),
както и с участието на Либхер Хаусгерете Марица и Монделийз Интернешънъл,
представени от Фабриката за шоколадови изделия Своге. Всички партньори излъчват членове на журито и ще подпомогнат процеса на консултиране на участниците така, че да могат да разпознаят
ползите от дигитализацията по-добре и
да са улеснени при попълването на кандидатурите.
• Йонко Чуклев, заместник-председател на УС на Професионална асоциация
по роботика и автоматизация (PARA)
• Димчо Мусев, главен енергетик и мениджър "Поддръжка" в Либхер Хаусгерете Марица
• инж. Мария Топчийска, управител
на умната фабрика на Schneider
Electric в Пловдив
• инж. Кирил Янев, Надеждност на активите, Монделийз Интернешънъл,
Фабрика за шоколадови изделия Своге
• Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции
"Съвсем целенасочено избрахме да не
добавяме член на журито от нашата
търговска организация в България", спо-

деля Радослав Кошков, управител на
Шнайдер за България, Албания, Северна
Македония и Косово. "Ние ще бъдем представени от Мария Топчийска, която управлява умната ни фабрика у нас и има
точно нужния производствен опит.
Партньорите ни също излъчиха хора,
които са на първа линия в индустрията,
защото дигиталната трансформация се
прави точно на първа линия", допълва
той.
Всички подробности по конкурса ще
бъдат представени на виртуално събитие в края на май, когато ще се представи в детайли архитектурата на наградата. Пълните условия са достъпни на
уебстраницата на Шнайдер Електрик
България.

Какви са сроковете?
Процедурата по кандидатстване вече
е отворена. Сроковете на отделните
етапи са следните:
• Подаване на заявка за участие до 15
юни 2021 г. на сайта на Шнайдер Електрик България
• Подаване на завършена кандидатура
до 31 юли 2021 г.
• Журиране и обявяване на победител
от 15 септември до 15 октомври 2021 г.

www.se.com/bg
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Ефективни
подходи
и инструменти
в управлението
на производства
В блиц интервюта представители на водещи компании в бранша споделят опита си в
областта, както и визията си за развитието на сектора в България
В материала с коментари участват Великов Компютърс/Improvinn Management Systems,
Л-Клас, NearSoft, НПС Академия, Прогресив Флоу България и Сивико

И

зграждането на интелигентна
система за управление на производствените процеси намалява степента на несигурност и позволява вземане на информирани управленски
решения в постоянно променяща се
среда чрез елементи, разработени в
съответствие с принципите за оптимално управление на производството, заложени в най-популярните днес
концепции: „Безопасно производство“,
„Теория на ограниченията“, „Бързо
отговорно производство“, приложени
към широк спектър от автоматизирани системи: LEAN, ERP, MES, APS.
В съвременната практика автоматизирането на дейността на индустриалното предприятие се осъществява на няколко нива. Автоматизираните системи за управление
на технологичните процеси (SCADA)
са в непосредствена комуникация с
производствените системи. Произ-
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водствените системи (MES) са компютъризирани системи, използвани
за проследяване и документиране на
трансформацията на суровините в
готови продукти. MES предоставят
информация, която спомага за оптимизиране на текущите условия. Найвисокото ниво на управление се извършва чрез ERP системите.
През 2020 г. пазарът на MES решения възлиза на 11,56 млрд. USD, като
се очаква стойността му да достигне 27,3 млрд. долара до 2026 г. при
годишен темп на растеж от 15,4%,
показва проучване на Mordor Intelligence. Според доклада на организацията
този ръст ще се определя от тенденцията към директно изтегляне на
информацията за поръчките, производствените етапи, инструкцията и
документацията от ERP и други видове системи за управление.
По отношение на индустриалните сектори, внедряващи системи за
управление на производството, сред

първенците е фармацевтичната промишленост. Според специалистите
това е в резултат на нарастващия
натиск върху производителите от
сектора да поддържат и модифицират процесите си в съответствие
с изменящите се потребности, особено с оглед на кризата с COVID-19.
Освен във фармацевтичното производство, ръст на внедряванията на
ефективни подходи и инструменти
за управление се наблюдава и в ХВП,
нефтената и газовата промишленост, автомобилостроенето, електронната индустрия и др.
В блиц интервюта специално за
сп. Инженеринг ревю представители на водещи компании в бранша
споделят опита си в разработването и успешното внедряване на ефективни стратегии и инструменти за
управление на производството, както и визията си за развитието на
сектора в България. Публикуваме коментарите им по азбучен ред.
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Фокусът трябва да е върху
бързото и качествено
производство, а не върху
ресурсната ефективност

али в цеховете. Това не са буфери, това са малки складове за незавършено производство, разположени в цеха.
Между две операции има буфер от 2 дни, това е огромна
загуба на производствено време. Когато буферите се
намалят, срокът за производство се съкращава. Локалните оптимизации се крият навсякъде. Стремежът
трябва да е фокусиран не върху 100% ресурсна ефективност, а върху бързото и качествено производство.
Кои индустриални сектори у нас ще имат найголяма полза от прилагането на съвременните
практики и инструменти и защо?

Владислав Великов, управител на Великов
Компютърс/Improvinn Management Systems
Доколко се прилагат иновативни решения за
ефективно управление на производството в
България? Посочете най-интересните реализации
у нас. Къде ще е България в това отношение след
5 години?

Най-добрите методологии в света за ефективно управление са Производствената Система на Тойота (TPS)
и Теория на ограниченията (TOC). Те все още трудно се
прилагат в Европа, защото сред мениджърите има голяма степен на консерватизъм. Първо трябва да се направи анализ на проблемите, с които се сблъскваме всеки
ден. Те трябва да се сложат на масата, а не да се крият
под нея. Средният мениджмънт трябва да говори с екипа си за проблемите, да ги анализира и да намери основните причини. Тук TPS не може да помогне, но Теория на
ограниченията дава много добър набор от аналитични
инструменти.
Производствените компании в България работят с
около 35% ефективност. Много рядко се виждат такива
с 40%. Пропилява се много ресурс, а в момента сме в
такъв период, в който можем да докажем на Запада, че
сме способни на ефективно производство, за да изтеглим колкото се може повече продукти тук.
За радост има и успешни внедрявания, но са много
трудни поради нерешителен мениджмънт. Проектите,
които аз съм успял да реализирам, винаги са свързани със
задълбочен анализ, намиране на симптомите, дефиниране на тясното място и фокусиране върху него. Имаме
реални прилагания на TPS и TOC едновременно в една
фабрика, където увеличихме производството с 35%, без
да инвестираме. Всичко е организация. Във фабрика за
кабели постигнахме 20% ръст на производството, отново без инвестиции.
Във всяка фабрика има два големи кошмара – буферите и локалните оптимизации (цитат от Голдрат). Това,
което правим, е да намалим буферите и да ги управляваме. Навсякъде във фабриките виждам камари с матери-
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Всички индустрии имат нужда от прилагането им. За
България е важно да развиваме супер ефективно производство, защото то носи външни инвестиции в държавата. Имаме чудесни инженери, добра образователна
система, отговорни хора, с които можем да градим добри
екипи. Всичко е налично, просто трябва да дадем знания
на хората и нещата ще се случат. В България не се учи
планиране на производство по нито един от модерните
методи (синхронно планиране или DDMRP). Няма заложено в програмите изучаване на оборотно счетоводство
(Throughput Accouting). Разходното счетоводство създава заблудата, че себестойността е нещо вярно, а
всъщност не е. Много фабрики фалират, защото използват този математически фантом „себестойност“,
който ги кара да спират да произвеждат печеливши продукти, а в същото време толерират губещи.

Крайните резултати
оправдават предизвикателствата при внедряване на
решения за управление на
производството

Йосиф Леви, управител на Л-Клас
Доколко се прилагат иновативни решения за
ефективно управление на производството в
България? Посочете най-интересните реализации
у нас. Къде ще е България в това отношение след
5 години?

Повече от 30 години ние работим в областта на
управлението на бизнеса и производството с ERP и
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MES системи в предприятия с дискретно производство. Може да се каже, че предприятията са все поотворени към прилагането на иновативни решения
за управление на производството. Естествено, има
сили, работещи за ускоряване на процеса, и такива,
които го възпрепятстват. Положителен ефект оказва търсенето на „новото“ и ситуацията на пазара на
труда, тъй като по-трудно се намират квалифицирани кадри.
От друга страна се наблюдава бързо намаляване на
серийността и увеличаване на произвеждания асортимент. Това мотивира ръководителите да търсят иновативни решения за управление на предприятията, които позволяват с ограничен кадрови ресурс да се управлява значително по-голям обем от информация. Все по-често се чува признанието „Досега се справяхме, но вече
изпускаме бизнес, помогнете!“. В същото време ограниченият административен ресурс и непознаването на материята създават определени затруднения. Често квалификацията и IT уменията на производствения персонал са ограничени. Това насочва към прилагане на устройства за отчет на производството с елементарен интуитивен интерфейс.
Интересна наша реализация е в Серта България –
френска фирма за хидравлични цилиндри, която работи със системи за ефективно производство повече
от 20 години. Експлоатира пълномащабен проект за
управление на бизнеса и производството. В последно
време активно разширява управлението на производството в цеховете с терминали. Всяка година ръко-
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водството на предприятието си поставя конкретни
задачи по разширяване на проекта и постигане на
конкретни резултати.
Проекти с голям мащаб и огромно разнообразие на
типове производства са и Арсенал и Елаците Мед.
Очакването е, че развитието в следващите пет години ще направи решенията за иновативно управление на производството толкова популярни, колкото
сега са продуктите за автоматизация в счетоводната отчетност.
Кои индустриални сектори у нас ще имат найголяма полза от прилагането на съвременните
практики и инструменти и защо?

Прилагането на съвременни практики и инструменти в управлението на производството е значимо за
промишлените предприятия. Това е единственият начин управлението да е в съответствие с нарастващото разнообразие в производството в условия на дефицит на квалифицирани кадри.
В доклада си пред борда на директорите наш клиент, внедрил в единна система ERP и MES решение,
отчита следните резултати: увеличаване на производителността на труда с 8,8%, понижаване на времето за престой с 2,8%, нарастване на ефективността по ОЕЕ от 5 до 10%, намаление на външните рекламации с 44%, редуциране на брака с 0,6%. Това са резултати, заради които си струва преминаването през
предизвикателствата на внедряването на ново иновативно управление на производството.
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Българските предприемачи
са предпазливи с внедряването на иновативни решения

Владимир Филипов, управител на NearSoft
Доколко се прилагат иновативни решения за ефективно управление на производството в България?
Посочете най-интересните реализации у нас. Къде
ще е България в това отношение след 5 години?

Прилагането на иновативни решения за ефективно
управление на производството в България се обуславя
не толкова от осъзнатата нужда за тяхното внедряване, колкото от наличните програми за европейско и
национално финансиране. Това определя и кампанийния
характер на този тип инвестиции. Пример за това е
настоящата „Ваучерна схема за предоставяне на услуги
в ИТК“. Българските предприемачи са предпазливи с вне-
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дряването на иновативни решения, отчасти поради
неуспешни проекти в миналото, отчасти поради липса
на знания и опит за модерно управление на предприятия.
В допълнение България е на последно място по иновативност в ЕС в резултат на ниските публични разходи в
тази област. За съжаление, разбирането за внедряване
на иновативен продукт се ограничава до внедряване на
ERP и CRM системи или изработка на сайт. Модерни
системи за дигитализация на оперативното управление
на производството (MOM/MES/APS) и/или поддръжката (CMMS, EAM) са внедрени в по-малко от 5 – 10% от
предприятията. Липсата на холистичен подход към дигитализация на едно предприятие обуславя и ниското
ниво на реализирани ползи от тези инвестиции.
Въпреки посочените проблеми, членството на България в ЕС и отворената икономика неминуемо ще доведат
до бързо навлизане на иновативни решения в предприятията. Наличието на големи международни концерни ще
ускори трансфера на технологии и преминаването към
Индустрия 4.0. Една трета от парите, предвидени за
следващия програмен период на ЕС, са предназначени за
ускорена дигитализация и преминаване към Индустрия 4.0,
което ще доведе до допълнителен тласък в тази посока.
За успешно усвояване на този ресурс българските доставчици на иновативни услуги и продукти трябва в кратък
срок да подобрят и модернизират своите предложения
към индустрията. Ние в NearSoft сме разработили платформа и методология за практически преход към Индустрия 4.0, както и активно се занимаваме с тяхното популяризиране. Пример за успешни проекти на интегрирани
системи за управлението на производството с нашата
платформа МОМ4 са Виохалко – СофияМед, Химакс Фарма, Кенди Фарма, Неопърл и София Ринг Мол.
Кои индустриални сектори у нас ще имат найголяма полза от прилагането на съвременните
практики и инструменти и защо?

Абсолютно всички сектори ще бъдат засегнати от
Индустрия 4.0. Вероятно водещи ще са високотехнологичните фирми и тези, които са регулирани, както фармацията например. Фирмите, които нямат стратегия
за Индустрия 4.0 и изостанат в своята дигитализация,
рискуват да изпаднат от един бъдещ пазар, в който
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компонентът „цена на работната ръка“ ще играе все помалка роля, а намирането на квалифицирани специалисти ще бъде все по-трудно.

Предприятията в България
трябва да създадат култура
на непрекъснато подобрение

Тодор Тодоров, управител на НПС Академия
Доколко се прилагат иновативни решения за ефективно управление на производството в България?
Посочете най-интересните реализации у нас. Къде
ще е България в това отношение след 5 години?

Преди години попаднах на един семинар, където бяха
обяснени и разграничени много практично понятията
подобрение, нововъведение и изобретение. Подобрение е
едно и също нещо да изпълни своята функция по по-добър
или по-ефективен начин. Нововъведение е да приложим
съществуващо изобретение или идея по нов начин и да
извлечем полза от това. Изобретение е да измислим и
реализираме нещо несъществуващо до този момент.
Всяка една от тези дейности трябва да разрешава
конкретен проблем и да носи добавена стойност на едно
предприятие. По този начин те могат да повишат конкурентоспособността на предприятието. Ако те биват
извършвани от множество предприятия от различни
браншове в държавата, тогава икономиката като цяло
би увеличила своята конкурентоспособност. За тази цел
създаването на култура на непрекъснато подобрение и
стремеж да надскочим очакванията на клиента играе
съществена роля.
Предприятията в България трябва да създадат именно
такава култура чрез изграждане на цялостна система на
управление. Един доказал се пример за това е Системата
на управление на производството на Тойота Мотор Корпорейшън (TPS), разработвана над 100 години и станала
известна в света през 1978 г. Създаването на тази система способства за създаването на култура в Тойота
на непрекъснато подобрение, което е основният фактор,
довел до развитието и успеха на компанията в цял свят.
Кои индустриални сектори у нас ще имат найголяма полза от прилагането на съвременните
практики и инструменти и защо?
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През годините виждаме засилен интерес от български индустриални предприятия към изграждане на такава
собствена система на управление. Успехът на едно такова начинание зависи от това, доколко правилно и в
дълбочина висшето ръководството разбира мащаба и
елементите в организацията, които биват засегнати
при изграждането на системата.
Българската икономика тепърва ще развива своя потенциал. Нейното стабилно и дългосрочно развитие
зависи до голяма степен както от правилното ръководство и сътрудничество на предприятията, така и от
тяхното партньорство с научната общност и държавната администрация. Това е един от уроците, който съм
научил от Япония с развитието на тяхната икономика
след Втората световна война. След края на войната ген.
Дъглас МакАртър, водещ американските окупационни
сили в Япония, организира департамент за подпомагане
на икономическото развитие на страната. От 1947 до
1950 г. Хомер Сарасон, Чарлз Протцман, д-р Едуард Деминг, а по-късно през 50-те години и д-р Джоузеф Джуран,
провеждат редица занятия и обучения на висшестоящи
ръководители, научни работници и инженери в Япония.
Това полага основата на правилното изграждане и развитие на предприятията за десетилетия напред. Качеството на японските продукти и производителността
на техните предприятия надминава западните през 60те и 70-те години.
5 – 10 години са напълно достатъчни за всяко едно
предприятие в България да повтори опита на Япония.
Налични са примери за предприятия, поели по този път,
и резултатите от тяхното развитие.

ТОС осигурява високи
резултати с минимални
инвестиции

Валентин Борисов, управляващ партньор,
Прогресив Флоу България
Доколко се прилагат иновативни решения за ефективно управление на производството в България?
Посочете най-интересните реализации у нас. Къде
ще е България в това отношение след 5 години?

МТО/МТА решенията от Теория на ограниченията
(ТОС) водят до значително (20 – 50%) по-кратък срок за

май 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

във фокус
изпълнение, увеличаване на капацитета и по-ниско ниво
на разход на материалните запаси. Тези резултати се
постигат с минимални, а често и без допълнителни инвестиции. В същото време се подобрява комуникацията, екипната работа и мотивацията. Напълно внедрени такива решения в момента в България няма. Най-разпространени са LEAN методите. Повече от една трета от компаниите, с които се срещаме, ползват този
подход.
В няколко компании са въведени описаните по-долу
пет фокусиращи стъпки от ТОС. В две компании работи система за управление на проекти по метода на
критичната верига (CCPM). ССРМ осигурява по-кратък
срок, по-малко разходи и високо качество. Смятам, че
след 5 години ефективността и ефикасността на някои производствени компании ще бъде значително подобрена с помощта на тези методи.
Кои индустриални сектори у нас ще имат найголяма полза от прилагането на съвременните
практики и инструменти и защо?

Решенията от ТОС могат да бъдат полезни за всички сектори. Петте стъпки за фокусиране са мощен
инструмент за непрекъснато подобрение. Първата
стъпка е определяне на ограничението на системата. Всяко производство има поточност. В даден
момент един елемент (работен център, цех, процес)
има най-нисък капацитет спрямо останалите. Целият производствен капацитет зависи от този елемент. Често значителна част (над 50%) от капаци-
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тета на ограничението се губи. Например квалифицирани специалисти отделят много от времето си
за нискоквалифицирана работа, многозадачност, липса на подготовка, големи партиди, престои, настройки, проверки за качество и т.н. Затова следващата
стъпка е да се осигури ограничението да работи с
пълно натоварване.
Третата стъпка е всичко останало в системата да
се подчини на взетите дотук решения. Ограничението определя ритъма на работа на цялата система. На
входа на системата се пуска малко повече от капацитета на ограничението, за да не остава то без работа. Във всички останали участъци част от времето,
хората и машините ще са в престой. Парадоксално,
но това е по-полезно за компанията като цяло. Първите 3 стъпки в повечето производствени системи
водят до 20 – 50% увеличаване на скоростта и капацитета. Ако пазарът не е ограничение, при следващата стъпка се инвестира в хора и оборудване, които
увеличават още капацитета. При увеличаването на
капацитета ограничението се измества към друг елемент от системата. Отново се прилага последователността от първите четири стъпки и не се позволява постигнатите значителни резултати да създадат нова зона на комфорт. Когато пазарът е ограничение, се прилага ТОС система за продажбите, основана на създаване и поддържане на решаващо конкурентно предимство. С петте стъпки от ТОС се създава
процес на постоянно подобрение и трансформиране на
компанията в непрекъснато успяваща.
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във фокус
Технологиите на Индустрия
4.0 могат да увеличат
продуктивността с поне 25%

Светослав Василев, управител и съдружник
в Сивико
Доколко се прилагат иновативни решения за
ефективно управление на производството в
България? Посочете най-интересните реализации
у нас. Къде ще е България в това отношение след
5 години?

В последните години световната икономика преживява бързо развитие на интелигентната автоматизация
и дигитализация на производството. В България също
има редица добри примери, но за съжаление повечето
фирми или не са запознати с новите възможности, или
не знаят откъде да започнат.
Дигитализацията на производството в голяма степен се фокусира върху извличането и анализа на данни от производството. Тези данни са изключително
полезни, когато помагат на хората, ръководещи производството, да вземат по-добри, информирани решения. Проучванията сочат, че новите технологии
от Индустрия 4.0 могат да увеличат продуктивността с минимум 25%, и то в развитите икономики
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като САЩ, Япония и Германия, а възвръщаемостта на
инвестициите е под 3 години.
Един такъв интересен проект е система за индустриален контрол, която интегрирахме за Теразид през
2020 г. Тя включва управление на няколко различни производствени процеса в реално време, управление на рецептите, аларми и отчети за производителност. Системата направи управлението на производствения процес
по-лесно, по-надеждно и по-гъвкаво без нужда от сериозни инвестиции в нов хардуер. Тя премахна редица ограничения и даде възможност на производствения екип да се
фокусира върху най-важните за тях неща – създаването
на качествен краен продукт, при висока производителност и с възможност за постоянно подобрение на процесите.
Този проект е първата й интеграция в българско предприятие, която обхваща няколко производствени процеса. Платформата е лесно скалируема и комуникира еднакво добре с хардуер и база данни. Модулната й архитектура позволява да се започне с малък пилотен проект, който след това може лесно да се разширява и
надгражда без ограничения. По този начин системата
може да „расте“ с нуждите и възможностите на бизнеса. Това е добра стратегия за постепенно изграждане на
„умна фабрика“ и цялостна дигитализация на производството.
Интелигентната автоматизация и дигитализация
дават силни конкурентни предимства и възможности
за растеж, иновации и подобрения. Тези фирми, които
вече инвестират и проучват новите възможности, ще
оцелеят и ще просперират в променящата се световна
икономика. А тези, които не разбират тази тенденция,
ще изпитат затруднения.
Кои индустриални сектори у нас ще имат найголяма полза от прилагането на съвременните
практики и инструменти и защо?

Производствените компании от всички сектори биха
имали полза от новите технологии, защото се подчиняват на едни и същи производствени принципи. Най-доброто правило е да се започне с най-лесните проекти,
защото те обикновено са по-малко рискови, нужни са помалко инвестиции и ефектът е видим по-бързо. Такива
са сравнително стандартните решения, като роботизираното палетизиране и извличането на данни от производството в реално време.
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Интегрални схеми
и компоненти
за измерване
на токове - част II
Методът, базиран на бобина на Роговски, намери втори живот в съчетание със съвременните широкодостъпни DSP
Малките размери на токовите сензори с елемент на Хол, комбинирани с висока надеждност, обуславят широкото им разпространение в различни типове електрозадвижвания
Преимуществата на датчиците с наситен дросел включват висока разделителна способност, висока точност, малко отместване и дрейф на усилването
Магниторезистивните сензори използват ефекта на изменение на омичното съпротивление на материала в областта на магнитно поле

В

Олег Костадинов

първата част на статията,
публикувана в бр. 1/2021 на списанието бяха разгледани съвременните
токови сензори, базирани на токоизмервателни шунтове и сензорите с
токови трансформатори. Специално
внимание бе отделено на интегралните схеми за измерване на пад върху
шунтове или върху съпротивлението
на товара на токови трансформатори. Тук ще продължим с останалите
видове токови сензори, базирани на
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бобина на Роговски, елемент на Хол,
наситен дросел (Fluxgate) и магнитосъпротивление.

Токови сензори с бобина
на Роговски
Аналогичен на токовите трансформатори (ТТ) метод на измерване
се използва в датчиците, получили
названието бобина на Роговски
(Rogowski coil). Единствената разлика с TT е, че бобината на Роговски
няма сърцевина и следователно нейната индуктивност е по-малка от

тази на токовите трансформатори
(фиг. 1).
За разлика от останалите датчици, изискващи взаимодействие с измерваната верига, бобината на Роговски може да се разположи върху
проводниците на веригата като
пояс. За да се възстанови формата
на измерения ток, е необходимо да
се интегрира полученото напрежение VOUT, като се добави интегратор
в блока за електронна обработка на
сигнала. Методът, базиран на бобина на Роговски, намери втори живот
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Източник: Allegro

Източник: LEM
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Фиг. 3. Токови сензори с елемент на Хол – отворен и затворен контур

Източник: TT Electronics

Фиг. 1. Бобина на Роговски със спираловидна намотка

Фиг. 2. Опроводен на платка датчик
на Роговски

в съчетание със съвременните широкодостъпни процесори за обработка
на сигнали (DSP), оборудвани с вградени АЦП и използвани в дадения случай за точно цифрово интегриране.
В резултат бяха разработени промишлени датчици, в които грешката на измерване на тока в обхват
от 70 mA до 70 A не надвишава
0,1% при 25°C.
Друг вариант на този метод е
заобикалянето на първичния проводник с няколко правоъгълни рамки от
вторични проводници, разположени
перпендикулярно на магнитния поток
и последователно свързани помежду
си.
Предимства на токовите сензори с бобина на Роговски:
l в сравнение с ТТ са по-компактни и
леки;
l работят в широка честотна лента;
l тъй като нямат сърцевина, няма и
насищане.
Недостатъци:
l влияят се от външни магнитни
полета;
l имат по-малка точност;
l не дават възможност за измерване на постоянен ток.
Типичните приложения на токови
датчици с бобина на Роговски са във
външни и подземни подстанции, за
следене на разпределителни трансформатори, въздушни линии, оборудване на разпределителни системи.
Характерен представител на сензорите с бобина на Роговски е фами-
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лията токови датчици на LEM ARUB100-Dффф/SPm, където ффф е диаметърът (125/175/250/300 mm) на
обгръщания първичен проводник, а m
– дължината на вторичния проводник
(пояса), включва 12 модела. Входният
обхват е до 1000 A през първичния
проводник с честота 50/60 Hz при
10 kA/V, а изходът е до 100 mV.
Допълнително е необходим електронен интегратор. Класът на точност
е 0,5% при позициониран първичен
проводник или с грешка <0,75%, независимо от позиционирането на
първичния проводник. Има идеална
линейност и е без насищане (няма
магнитопровод). Диаметърът на
вторичния проводник (на пояса) е
10,4 mm.
Серията PRIME на същия производител включва 4 модела токови датчици. Измерваният ток е от 2 до
400 A, захранват се с 12…24 VDC,
честотната им лента е от 30 Hz
до 6 kHz, грешката е 1%, отворът
за първичния проводник е с диаметър
19 mm, изходът е напрежителен
0...5/10 V или токов 4...20 mA.
Интересна е серията RA, отново
на LEM, предназначена за откриване
на честотни интерференции в електротранспорта, където се използва
постоянен ток от порядъка на хиляди ампери. Там тези датчици откриват променливотокови съставки от
0,1 AAC до 20 AAC. Семейството
датчици RA не изисква захранване,
грешката е 3%, а честотната лента – от 20 Hz до 3 kHz. Съдържа 6
модела с отвори от 42 до 102 mm и
измервани токове от 1000 до
4000 ADC, като моделът RA 2000T/SP2 е с вградена шина.
С бобина, реализирана под формата на писти върху кръгла платка, е
токовият сензор LCR011 на TT
Electronics (фиг. 2). Измерваният ток
е от 400 до 2000 AAC с честота до
5 MHz. Изходът е пропорционален на
стръмността на изменението на
тока (dI/dt) с чувствителност
0,0424 µV/A. Външните размери са
124x84 mm, а диаметърът на вътрешния отвор е 35 mm.

LCR011 не може да се използва
самостоятелно. Върху него се включват допълнителни платки. Първата
(LCR012) е усилвател на стръмността на изменението на тока dI/dt с
диференциален изход ±2 V и честотна лента 30 Hz до 1 MHz. Втората
(LCR013) – има интегратор, чийто
изход се усилва от усилвател с диференциален изход ±2 V. Третата
(LCR014) има интегратор, чийто
изход се усилва от два усилвателя с
диференциални изходи ±2 V. Това
дава възможност единият канал да
бъде с 600 A номинален ток, а вторият канал – с 2000 A преходен ток.

Токови сензори с елемент
на Хол
Ефектът на Хол представлява
генериране на напрежение между краищата на полупроводникова пластина, които са перпендикулярни на посоката на тока, създаващ магнитно
поле, пронизващо пластината. Генерираното напрежение достига стойности от VH > ±110 mV/kG (миливолта на килогаус). Малките размери на
сензорите, комбинирани с висока
надеждност, обуславят широкото
им разпространение в различни типове електрозадвижвания, в това
число и в транспорта.
Токовите сензори, базирани на
ефект на Хол, биват два типа (фиг.
3):
l с отворен контур, с директно усилване на изходно напрежение;
l със затворен контур, компенсационни, с изходен ток, прекарван през
шунт.

Токови сензори на Хол с
отворен контур
Класическият вариант е с прекъснат магнитопровод, в чийто изрез е
разположен датчик на Хол, който се
пронизва от магнитното поле, създадено от измервания ток IP (фиг. 4).
Напрежението, генерирано от датчика на Хол, е пропорционално на
първичния измерван ток. То е с малка стойност и подлежи на усилване
с операционен усилвател. Вариантът
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Източник: Allegro
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Източник: AKM

Фиг. 4. Датчици на Хол с отворен контур. В интегрално изпълнение те са
без сърцевина.

Фиг. 5. Сензор с елемент на Хол и отворен контур без магнитопровод в
интегрално изпълнение

без сърцевина позволява да бъде реализиран в интегрални схеми.
Предимства на токовите сензори на Хол с отворен контур:
l относителна простота, малки габарити;
l галванично развързване на изхода
от входа;
l измерват постоянен и променлив
ток;
l измерват ток от няколко ампера
до хиляди ампери;
l отсъствие на вътрешни загуби.
Недостатъци:
l намагнитването на сърцевината
води до нелинейност;
l имат стеснен честотен диапазон;
l имат по-ниска точност.
Обхватът на номиналния измерван ток при произвежданите от LEM
модули с отворен контур е от 2,67
до 20 000 А. Има варианти с по 2
датчика в корпус (например HXD 25P е за Ipn=2х25 A при Ip=2x75 A),
както и с по 3 датчика в корпус (например HTT 25-Pе за Ipn=3х25 A при
Ip=3x75 A). Захранването е +3,3/+5/
±12/±15 V. Изходът бива напрежителен с обхват в зависимост от захранващото и опорното напрежение
или токов 0...16 mA, 0...20 mA,
4...20 mA, 0...33 mA. Сериите HOP,
HTR и HT са с разделяеми сърцевини,
а останалите четири HO, HX, HL, HA
– с монолитни.
Характерна особеност на сериите
HLSRxx-PW, HOxxx-NPW, HOxxx-SW е
цифровизирането на напрежителния
изход с вграден сигма-делта модулатор, който има 1-битов сериен изход.
Подмоделите се отличават по гъстотата на отчитане, отразяваща се на
точността с разделителна способност от 6 до 12 бита.
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Производителят TT Electronics е
реализирал модулен подход при компановката на токовите сензори за
използване в електрически системи.
Устройствата се състоят от датчик с ефект на Хол в отворен контур и допълнителен усилвател, който се поставя върху платката на
датчика. Сензорите са с 5 V захранване и честота до 1 MHz, като има
2 модела – HEC005 с измерван ток
400 до 1200 A и HEC006 с буфериран датчик на Хол и измерван ток
30 до 1200 A. HEC001 е съвместим
с двата датчика усилвател, захранван с 6 до 16 V, на чиито изход се
получават ±2,0 V, съответстващи
на ±600 A измерван ток. Номиналната му честотна лента е до
36 kHz.
С кратко време на реакция (до 3
µs) се отличават токовите сензори
с ефект на Хол и отворен контур на
производителя CUI Devices. Те имат
възможност за едно- или двуполярно
измерване и са подходящи за следене
на променлив и постоянен ток. Реализирани са в корпуси за TH монтаж,
имат ниска консумация (25 mA) и се
захранват с единично или диференциално напрежение 5 или 12 V. Предлагат се 7 серии с по 5 модела, отличаващи се само по номиналния ток.
Типичните им приложения са индустриална автоматизация и роботика, акумулаторни системи, контрол
на енергопотреблението и др.
Токовите сензори в интегрално
изпълнение, произвеждани от AKM
(Asahi Kasei Microdevices), са с елемент на Хол и отворен контур, обаче без магнитопровод (фиг. 5). Това
обуславя липсата на хистерезис и на
загряване. Последното се дължи и на
ниското съпротивление на токовата шина 0,27 mΩ. И петте серии
интегрални схеми CZ37, CZ38, CZ3A,
CQ3, AK31 са галванично развързани.
Отличават се една от друга по
възможността за едно- или двуполярно измерване, по максималния ток
(20 – 60 A DC/AC при 500 до 800 V
работно напрежение), по 3,3 или 5волтовото захранване и съотносителен на него изход до 3,3 V или до
5 V. Поради наличието на изходен
шум, ефективният брой битове е 7
до 10.
Максималната грешка е 1,6% до
3,1% в целия диапазон на измервания
ток и Ta = -40 до 85/105°C. Тази
грешка е осреднена по формулата
±1σ, което означава, че на всеки 10
измервания може да се случват и
грешки няколко пъти по-големи от
осреднената. При това се измерва
само малка част от произведените
чипове и тяхната грешка се декла-

рира за цялата продукция. Това е
причината те да не се използват за
фискално отчитане на ток, а за приложения като:
l откриване на фазов ток на променливотокови двигатели и на инвертори (за двуполярните сензори)
l откриване на претоварване, откриване на ток откъм DC страната
на фотоволтаични генератори (за
еднополярните).
Интегралният токов сензор
TLI4971 на Infineon също е с отворен контур, без магнитопровод и с
ниско съпротивление на токовата
шина (0,225 mΩ). Измерваният ток
е до ±120 A AC/DC при напрежение
до 690 V и честотна лента
240 kHz. Чувствителността при
максимален ток ±120 A (FullScale) е
10 mV/A и дава ±1,2 V на изхода.
Има и изходи с програмируеми прагове за претоварване по ток, за
превишаване на напрежението и за
отпадане на напрежението – OC, OV,
UV. Корпусът е 8х8 mm SMD и осигурява добри топлинни характеристики при силни токове и изолация
срещу високо напрежение. Максималната грешка е 3,45% в целия диапазон на измервания ток и Ta = -40 105°C. Използва се за приложения
като електрозадвижвания, PV инвертори, инвертори с общо предназначение, зарядни устройства и захранвания.
Три са групите токови сензори с
датчик на Хол в отворен контур,
произвеждани от Melexis.
Конвенционалните ИС с токови
сензори са програмируеми сензори с
ефект на Хол, които могат да бъдат
сглобявани заедно с феромагнитна
сърцевина за отчитане до 2000 A
постоянен или променлив ток. Тази
група съдържа 4 модела MLX91207/
09/11/17 в SMD и TH корпуси, достатъчно малки, за да се поместят в
процеп на магнитопровод. Имат
възможност за програмиране на отместването, чувствителността,
праг на сработване, филтриране а
някои модели са с вграден термометър. Магнитното поле [mT], наблюдавано от сензора за даден ток
[A], зависи от конструкцията на ограждащата феромагнитна сърцевина (размер на въздушната междина,
вид на материала и др.). Следователно текущият обхват не е ограничен
от самия сензор, а по-скоро от магнитните свойства на ядрото (насищане, хистерезис и др.).
ИС с токови сензори и интегриран
слой с магнитен концентратор –
това са програмируеми сензори с
ефект на Хол, позволяващи по-лесно
сглобяване с по-лек и по-малък магни-
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Фиг. 6. Принцип на
действие токов датчик с наситен дросел
от компенсационен
тип

топровод за отчитане на ток до
1000 ампера. Интегрираният слой с
магнитен концентратор (Integrated
Magnetic Concentrator IMC-Hall), осигурява по-голямо магнитно усилване,
увеличаващо съотношението сигнал/шум на сензора. Тази група
съдържа 3 модела в SMD и TH корпуси. MLX91206 има вариант с PWM
изход от 12 битов АЦП и вграден
термометър. Може да се помества
в процеп на магнитопровод или върху
писта на платката, през която тече
измерваният ток.
ИС с токови сензори и интегриран
проводник – тези сензори не се програмират. Освен елемент на Хол
съдържат и вграден токов проводник
със съпротивление 0,7/0,9 mΩ за
токове 20 до 75 A и вградена защита от външно електромагнитно
поле. Групата включва 3 модела в
SMD корпус.
С приложение в акумулаторни пакети са трите модела токови датчици с ефект на Хол, произвеждани
от TE Connectivity. Общите им данни
са: 1% точност при 25°C и работна
температура -40°C до +85°C. Работните напрежения са 5, ±12 V или 0 ~
12 V, а обхватът на измервания ток
достига 350 A. Има и вариант с
вграден шунт 100 µΩ с толеранс
±5%.

Токови сензори на Хол със
затворен контур
При този тип датчици е добавена вторична намотка, навита на
магнитното ядро. В нея се подава
вторичен ток пропорционален на
първичния, който образува в сърцевината магнитно поле, противоположно на полето, създадено от тока
в първичната верига. По този начин
се постига нулев магнитен поток в
сърцевината, практическо отсъствие на вихрови токове и по-широка честотна лента. Изходът е
токов, повтарящ формата на входния ток. За получаване на напрежителен изход, вторичният ток се
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прекарва през шунт. Вторичният
ток е пропорционален на първичния,
разделен на броя навивки.
Предимствата на токовите сензори на Хол със затворен контур са
същите като на тези от отворен
тип, плюс:
l устойчив на смущения токов изход;
l кратко време на реакция и разширен честотен диапазон до 150 kHz;
l точност около 0,5%, с добра линейност и нисък температурен дрейф.
Недостатъци:
l консумира се мощност за компенсиране на тока;
l за силни токове габаритите са поголеми отколкото при отворения
тип.
Обхватът на номиналния измерван ток за отделните серии датчици на Хол със затворен контур, произвеждани от LEM, е от 0,25 до
10 000 А. Точността при околна
температура 25°C варира между 0,2
и 0,7%. Изходът бива напрежителен
с обхват в зависимост от захранващото и опорното напрежение или
токов 0...20 mA, 4...20 mA, 12,5/24/
25/32 mA, 0,4/0,6/0,8/1,0/1,6 A.
Само 1/3 от размаха на изходното
напрежение съответства на номиналния ток. Целият обхват на измервания ток е 2 до 3 пъти по-голям за
моделите с номинал под 1500 A.
Например моделът LTS 6-NP е с номинален ток Ipn = 6 A и максимален
обхват на измервания ток Ip =
19,2 A. Датчиците до 40 A са само
за TH или SMD монтаж на платка,
тези от 50 до 150 A се монтират
и на печатна платка и на панел, а над
150 A не се монтират на платка.

Токови сензори с наситен
дросел (Fluxgate)
Сензорите с наситен дросел работят на същия принцип на измерване
като сензорите на ток с ефект на
Хол: магнитното поле, създадено от
първичния ток, който трябва да бъде
измерен, се открива от специален

чувствителен елемент. Конструкцията на датчика на ток с наситен
дросел е аналогична на конструкцията на токовия датчик на Хол с обратна връзка. Единствената разлика се състои в това, че при този
метод се използва насищащ се дросел вместо датчик на Хол във
въздушния процеп. Датчикът на ток
с наситена индуктивност е основан
на откриването на изменение в индуктивността.
Насищащият се дросел се състои
от неголяма и тънка магнитна
сърцевина с намотана на нея бобина
(Фиг. 6). Постигането на високочестотни характеристики се осъществява чрез използване на две сърцевини без въздушни процепи. Едната
сърцевина служи за създаване на
бобина с наситена индуктивност, а
другата – за създаване ефект на високочестотен трансформатор. В
друг подход може да се използват
три сърцевини без въздушни процепи. Две от трите сърцевини се използват за създаване на наситен
дросел, а третата – за създаване
ефект на високочестотен трансформатор.
Преимуществата на датчиците с
наситен дросел включват висока
разделителна способност, висока
точност, малко отместване и дрейф
на усилването, а така също широка
честотна лента (до 500 kHz).
Типични недостатъци на технологията с наситен дросел са ограничената честотна лента (за по-простите конструкции), относително високо потребление на вторична мощност и риск от инжекция на токов
или напрежителен шум в първичния
проводник.
При токовите датчици по
Fluxgate технология производителят LEM прилага компенсационен
метод при отчитане на магнитно
поле с наситен дросел. Сериите
CAS/CASR/CKSR са за измерване на
номинален ток от 1,5 до 50 A с
грешка 0,8%, при напрежение под
600 VAC/DC, честотна лента до
300 kHz и галванично развързване. За
покриване на обхват на номинален
ток от 6 до 50 A се използва еднакъв компактен корпус за 4-те
стандартни модела с 6/15/25/50 A
за всяка от сериите. За сравнение,
датчиците от сериите LTS и LTSR,
основани върху ефекта на Хол със
затворен контур, са ограничени до
25 A (модели LTS 25-NP и LTSR 25NP съответно). При свързване по
различни начини на CAS/CASR могат
да се задават различни токови номинали – например номинал ±25 A
или задаване на обхват ±12 или
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Фиг. 7.
Интегрална
схема с магниторезистивен
датчик на ток

±8 A, за постигане на по-висока точност. Посочените
стойности на тока са номинални, докато целият обхват на измервания ток е ±150 A за моделите с номинал 50 A и съответства на размах на изхода 0,375 до
4,625 V. При Iвх = 0, изходът Vизх = 2,5 V, колкото е
опорното напрежение.
Интересни са прецизните датчици от серията IT с
технология Fluxgate и 3 тороида, имащи широк обхват
на измервания ток от 12,5 A до 24 kA с обща точност
при околна температура 25°C само няколко ppm.
Дрейфът на температурата е изключително нисък и
варира от 0,1 до 4 ppm/°C. Моделите с номинален измерван ток от 12,5 до 60 A може да се монтират на
печатни платки, докато моделите за измерване на номинален ток от 60 A до 24 kA са предназначени за
монтаж на панел и/или стойка, и имат вградена или в
отделен корпус спомагателна електроника. Осигурена
е галванична изолация за измервания на променлив, по-
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стоянен ток, както и токове със сложна форма. В допълнение към обичайните изходи, предвидени за изходен
ток или напрежение, тези модели имат изход за състояние на сензора чрез НО или НЗ контакт и светодиод.
Моделите от семейството на ITZ имат повече функции, тъй като са оборудвани с допълнителни изходи,
показващи дали измереният ток е твърде нисък или
твърде висок и дали датчикът не е в състояние на претоварване – всяко от тези условия се показва посредством специален светодиод.
Прецизните Fluxgate сензори намират приложение в
лаборатории за проверка на потребителско оборудване,
във високоточни промишлени приложения, в медицинското оборудване (скенери, магнитно-резонансна томография и др.), прецизни контролери на двигатели, измервателни средства и тестово оборудване.

Токови сензори
с магнитосъпротивления
(магниторезистивни)
Магниторезистивните (MR) датчици притежават
магниторезистор като чувствителен елемент. Принципът им на действие е основан на ефекта на изменение
на омичното съпротивление на материала в областта
на магнитно поле.
Има три основни типа магниторезистивни датчици:
анизотропни (AMR), гигантски (GMR) и тунелни (TMR).
Трите типа сензори се различават в многослойната
си структура. Функционалната им структура обаче е
еднаква. Четири тънкослойни резистора образуват
мост. Ако се приложи външно магнитно поле, стойността на съпротивленията се променя и оттам се променя
изходното напрежение на моста.
Магниторезистивните сензори са неподходящи за
големи токове, поради:
l Необратимо променящи се чувствителност и отместване вследствие на магнитното поле, генерирано при
големи токове.
l Влошаване на линейността при нулев ток (ефект на
Баркхаузен)
l Магнитен хистерезис
l Смущения от външни магнитни полета
За сметка на това, магниторезистивните сензори
са с най-малък размер.
Интересно е сравнението на магниторезистивните
сензори с тези, базирани на ефекта на Хол: и двата
метода позволяват реализация в интегрална схема (Фиг.
8). MR е 100 пъти по-чувствителен, но има лоша линейност. MR сензорите имат ефект на насищане, докато
при сензорите на Хол такъв няма.
Типичен представител на интегралните схеми за
измерване по магниторезистивен метод са приборите
от фамилията MCx1101 на Aceinna. В тях са вградени
AMR сензори, чието напрежение се усилва от операционен усилвател, осигуряващ аналогов изход на напрежение, линейно пропорционално на измервания ток (AC или
DC) с чувствителност (mV/A), съвместимо с АЦП и аналоговите управляващи контури в енергийните системи.
Схемите са фабрично калибрирани за постигане на ниско
отместване. Произвеждат се в 2 серии: MCA1101 с
усилване, фиксирано спрямо опорно Vref=2,175 V, и
MCR1101 с усилване, съотносително спрямо захранващото напрежение (5/3,3 V). Измерваният ток In достига ±5 A, ±20 A или ±50 А, а честотната лента е 1,5 MHz.
Осигурено е и галванично развързване.
Приложенията им обхващат сървърни ферми, телекомуникационни захранвания, IoT, зарядни станции за електромобили, инвертори, електрозадвижвания и др.
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Специфициране
на електрически
табла и шкафове
Налице са множество важни фактори, които трябва да бъдат отчетени, за да се гарантира
максималното съответствие на таблото с конкретните изисквания
В някои случаи се препоръчва специфицирането на табла с чилъри в комбинация с топлообменници въздух-вода
Повечето водещи производители предлагат безплатни онлайн инструменти за конфигуриране на електрически табла и шкафове спрямо изискванията на клиента

З

а много крайни потребители
електрическите табла и шкафове са
просто кутии, съхраняващи електрически компоненти и присъединявания,
кабели, панели за управление на машини и друго оборудване. При изправяне пред предлаганите на пазара
хиляди опции обаче става ясно, че
изборът и специфицирането на правилното и възможно най-рентабилното табло или шкаф за конкретните
потребности не са толкова прости
процедури, колкото изглеждат.
Електрическите табла и шкафове се предлагат в широка гама от
материали, форми и размери, всички те предлагащи различни спецификации за отделните сектори и приложения. Някои се отличават с повисоко ниво на защита срещу проникване на вода и прах, други осигуряват допълнителна защита чрез
външни ключалки, по-лесен и бърз
монтаж и др.
Изборът на размера на електрическото табло или шкаф е само
първата стъпка от комплексния процес на спецификация. В допълнение са
налице множество важни фактори,
които трябва да бъдат отчетени,
за да се гарантира максималното
съответствие на таблото с кон-
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кретните изисквания. Те включват
всичко – от условията на околната
среда, рискът от повреди (случайни
или умишлени) до по-специфични фактори, но също толкова важни, например замърсявания, взаимодействие с
химикали, възможни електрически
смущения и др.

Доброто разбиране за това как
всеки един от тези различни фактори може да се отрази на експлоатационните характеристики на таблото или шкафа може да спомогне за
предотвратяване на неправилно специфициране, което би довело до допълнителни разходи.
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В статията ще очертаем съображенията, които трябва да се имат
предвид при специфицирането на
електрически табла и шкафове с цел
гарантиране на необходимите нива
на ефективност, безопасност и
продължителност на експлоатационния живот.

Материали
Изборът на конструкционен материал е първото и най-фундаменталното решение при специфицирането
на електрическо табло или шкаф.
Материалът трябва да се избере
внимателно съобразно изискваното
ниво на защита. Обикновено първият избор е между пластмаса и метал, след което спектърът от материали от двете категории се разширява до алуминий, стомана,
неръждаема стомана, поликарбонат
и др.
Металните табла в повечето
случаи се използват за среди, изискващи по-високи нива на защита и
безопасност. Те са предпочитаният
вариант и за експлоатация на открито. Електрическите табла от въглеродна стомана са базова и икономически изгодна опция, но те се характеризират с по-ниска устойчивост
към агресивни химикали и надрасквания. Таблата и шкафовете в изпълнение от неръждаема стомана се отличават с висока якост, но обикновено са с по-висока цена. Алуминият
предоставя добра комбинация от
издръжливост и стойност, като
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таблата и шкафовете от алуминий
са подходящи за зони с високи температури.
Неметалните варианти се отличават със здравина, лесна обработка, устойчивост на химикали и неблагоприятни метеорологични условия, като таблата, изработени от
подсилен с фибростъкло полиестер,
поликарбонат, поливинил хлорид или
термопластичен акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS), могат дори да
имат прозорци. Друго предимство
на неметалните електрически табла и шкафове е добрата им съвместимост с непрекъснато увеличаващия се брой безжични устройства,
тъй като не възпрепятстват разпространението на Bluetooth или WiFi сигналите до такава степен, както металните табла и шкафове.
В заключение може да се обобщи,
че изборът на материал е от ключово значение. Например изборът между неръждаема и въглеродна стомана ще засегне не само цената на
таблото или шкафа, но и нивото на
защита и продължителността на
експлоатационния живот.

Фактори на работната
среда
Сигурността е сред основните
фактори, особено за табла и шкафове, разположени на открито. Някои
дружества, например от жп сектора, често имат проблеми, свързани с
вандализъм и кражби в определени
райони. Затова гарантирането на

адекватно ниво на защита в тези
области е от съществено значение.
Крайният потребител следва да определи нивата на риск, но разбиването на таблото или шкафа често не
са единствената заплаха. При определяне на необходимото ниво на защита трябва да се помисли и за покритието на таблото, което в някои случаи трябва да предлага защита срещу графити и залепване на
постери.
Специфицирането на табла за експлоатация на открито изисква отчитането на всички възможни
въздействия на ултравиолетовата
светлина, която може да доведе до
по-бързото влошаване на състоянието на някои материали в сравнение със скоростта им на разграждане на закрито. Подобни проблеми
могат да бъдат предотвратени с
помощта на специализирано UV защитно покритие, в случай че директната експозиция не може да бъде
избегната. По този начин значително може да се редуцира обезцветяването и да се запази високата
якост на опън на конструкционните
материали.
Различните индустриални отрасли имат различни изисквания, на които трябва да се обърне особено
внимание при специфицирането на
електрически табла и шкафове. При
производството на храни и напитки например е необходимо често измиване на оборудването с агресивни химикали, а при добива на нефт и
газ от платформи е нужна защита
от въздействието на морската
вода.
Високите температури в производствената среда могат да доведат до скъпоструващи неизправности и престой на оборудването. Затова е важно да се отчете охлаждането на електрическите табла и
шкафове. В някои случаи традиционните методи на охлаждане чрез
отвори за отвеждане на топлината
и вентилатори не са достатъчни. В
такива ситуации се препоръчва специфицирането на табла с чилъри в
комбинация с топлообменници въздух-вода. Важна е не само температурата извън таблото или шкафа,
но и температурата в оборудването, както и минималната и максималната допустима температура на
апаратурата, която ще се инсталира в таблото.
Проникването на вода може да
доведе до бързо повреждане на оборудването, в случай че не е осигуре-
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на подходящата защита. Необходимото ниво на защита зависи изцяло
от условията на експлоатационната
среда и приложението на електрическото табло или шкаф.
Изключително важно е да се специфицира табло, което да отговаря
напълно на приложението, за което
ще бъде използвано. Например, ако в
таблото ще бъдат инсталирани
електрически задвижвания, ще е необходима яснота дали ще е нужна
модификация с няколко врати,
прекъсвач на захранването или няколко панела. Трябва също да се знае дали
ще е необходима шинна система за
захранване или други допълнителни
аксесоари.

Пространствени
ограничения
Вътрешните и външните размери на таблото са изключително
важни при планирането за внедряване на нов вид оборудване. Ако
електрическото табло или шкаф
ще се използва на закрито, трябва
да се направи подробен оглед за
възможни препятствия, които биха
могли да се отразят на размерите.
Често операторите на производствени предприятия се стремят да
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инсталират максималното количество оборудване във възможно наймалкото пространство с цел постигане на по-висока ефективност.
За да се вземе най-доброто решение, трябва да се отчетат фактори като разположение на машините, ширина на пътеките между
тях, леснота на достъп за извършване на дейности по поддръжката, разстояния до тавани и
стени и линия на видимост.
Познаването на изискванията за
вътрешната конструкция може да
спомогне за модифициране и проектиране на таблото или шкафа за
специфичния вид оборудване, което
ще бъде монтирано в него. Предварителните модификации могат да са
свързани с електроапаратурата,
съображения по отношение на електромагнитната съвместимост и
вибрациите, управление на шинната
система за електрозахранване, изрязване на отвори за вентилатори
и други системи за климатичен контрол.

Опроводяване
Първата стъпка е да се реши дали
за изискванията на конкретното
приложение ще е подходяща модулна

или единична система. Това ще позволи да се определи необходимостта от отвори за кабелите и дали
изработката им може да се осъществи, докато таблото е в изправено или легнало положение. Напречното сечение на кабелите, влизащи в
таблото, ще е индикатор за допуските по отношение на пода и стените на таблото. Това е важно, тъй
като може да повлияе на охлаждането на таблото или шкафа, както и
дори да ограничи въздушния поток.

Клас на защита
Класът на защита (IP) е от критично значение при специфицирането на електрическо табло или шкаф,
тъй като количествено определя
нивото на защита срещу проникване на вода и твърди частици. Двете
цифри от кода показват степента
на защита срещу частици (първата
цифра) и влажност (втората цифра).
Понякога кодът съдържа и трета
цифра, индикираща защитата срещу
механични въздействия, но това е поскоро рядкост. Колкото по-висок е
класът на защита, толкова по-голямо е числото на IP кода и толкова
по-скъпо е таблото. Таблата и шкафовете с най-високия клас на защи-

май 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

електроапаратура
та са защитени от проникване на
фин прах, както и от навлизане на
вода при пълно продължително потапяне.

Изисквания за захранване
Количеството енергия, необходимо за ефективното функциониране
на оборудването в таблото или
шкафа, също е задължителен фактор,
който трябва да бъде отчетен в
процеса на спецификация. Свързването към електроразпределителната
мрежа е също толкова важно. Захранването или липсата на такова може
да доведе до сериозни проблеми в
отдалечени региони, в които присъединяването към основната електроснабдителна мрежа може да е
невъзможно или твърде скъпо. Затова, с цел по-висока степен на удобство и рентабилност, се препоръчва използването на захранващи решения, които не са свързани към
мрежата.

да. За да се гарантира, че таблата
са екологосъобразни, преди закупуването им трябва да се провери дали
производителят прилага енергийно
ефективни процеси, дали е сведено
до минимум използването на опасни
вещества, дали са минимизирани
емисиите, отделяни от производството и дали са налице практики
за рециклиране и/или безопасно обезвреждане на производствените отпадъци.

Поддръжка
При специфициране на табла или
шкафове за електроапаратура следва да се вземе предвид и дали конструкцията ще даде възможност за
лесно и безопасно обслужване на оборудването. Корпусът трябва да се
избере спрямо фактори като възможност за отстраняване и подмяна на
врати и панели, леснота на достъп
до присъединяванията и кабелите,
опции за инсталиране на допълнителни аксесоари и др.

Въздействие върху
околната среда

Конфигуратори

Друг важен, но често пренебрегван фактор при специфицирането на
електрически табла и шкафове е
въздействието върху околната сре-

Повечето водещи производители
предлагат безплатни онлайн инструменти за конфигуриране на електрически табла и шкафове спрямо
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изискванията на клиента. За да
стартира спецификацията, е необходимо единствено потребителят
да избере предпочитания вид система. Повечето софтуерни инструменти предлагат опция за следене
на прогреса на конфигуриране във
всеки един момент чрез 3D визуализация. Конфигураторите обикновено
са директно свързани с онлайн магазините на компаниите производители, което позволява на потребителя да проследи измененията в
цената на таблото или шкафа в
процеса на специфициране. В края на
процедурата софтуерните инструменти генерират CAD файлове, 2D
и 3D чертежи, които могат да се
използват директно за производствения процес. Подобни инструменти дават възможност за пълно
автоматизирне на процеса – от
етапа на проектиране до доставката на готовото табло или шкаф.
Предимствата за потребителите
включват елиминиране на грешките
при конфигурирането на таблото/
шкафа и аксесоарите, прецизно планиране на необходимите отвори,
както и електронно подаване на
заявка или директно поръчване на
продукта онлайн.
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Нови машини за каучуковата
промишленост - безопасни и
съответстващи на европейските
стандарти
Успешен инженерингов проект на Ехнатон,
изпълнен с апаратура на PILZ
Техноръбър ООД, гр. Нови Искър,
произвежда модерни и високопроизводителни машини и оборудване за каучуковата промишленост, които
трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимото законодателство и Европейската директива
относно машините 2006/42/ЕС.
В резултат на успешно реализиран
инженерингов проект (2016 - 2018 г.)
екипът на отдел Безопасност на
машини“ в Ехнатон изгражда за нуждите на Техноръбър ООД цялостни
решения за безопасност на машините. Те включват: оценяване на риска,
концепции и проект за безопасност,
конфигуриране на системата за безопасност и валидиране на безопасността. В резултат е постигнато съответствие с Европейската директива
относно машините 2006/42/ЕС и на
машините може да бъде положена СЕ
маркировка, за да се въведат в експлоатация в Европейския съюз.

Ретрофит на каландър,
линия за производство на
силиконови и силиконовотекстилни ленти
Заради по-строгите изисквания на
новата версия на EN 12301-2015, се

налага да се препроектират изцяло
задвижванията на машината и да се
въведат различни мерки за намаляване на риска като:
• Още на етап проектиране са предвидени достатъчни безопасни разстояния между отделните опасни
механизми на навиващите механизми;
• Периметрови защитни прегради с
врати за достъп;
• Системи за безопасност на врати
(мониторинг и заключване);
• Превключвател за авариен стоп с
въжено задействане;
• Чувствителни на натиск щанги и
функция за мониторинг и ограничаване на скоростта на валовете
на каландъра в ръчен режим.

Ротационна преса за
вулканизиране на гумена
лента
Приложените технически решения
включват:
• Защитни механични прегради за
ограничаване на достъпа до опасните движения;
• Светлинна бариера, ограничаваща
достъпа в зоната на подаване на
материал;
• Трипозиционен педал за работа в
специален ръчен режим за първоначално подаване на материал.

Иван Василев, ръководител направление
"Безопасност на машини" в Ехнатон

• Модифициране на улея за отвеждане на заготовки с цел намаляване
на риска от нараняване от падащи отрязани заготовки;
• Използване на апарат за управление с две ръце за стартиране на
движение, разположен на безопасно
разстояние от опасните зони.

Основно оборудване
PNOZ multi 2 конфигурируем контролер за безопасност на машини,
PSEN op светлинни бариери за безопасност, PIT estop бутони за аварийно спиране, PSEN mech сензор за мониторинг и заключване на врати,
PSEN mag безконтактни сензори за
мониторинг на врати, PIT estop бутони за аварийно спиране.

Машина за рязане на бали
каучук
Приложените технически решения
включват:
• Защитни механични прегради за
ограничаване достъпа до опасните
движения;
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Индустриално
Еthernet оборудване
Индустриалните Еthernet архитектури са изградени от специални кабели и компоненти,
защитени от потенциално суровите условия в промишлена среда
Трите важни аспекта, които е добре да бъдат взети предвид при избора на Ethernet PHY слой
са латентността, електромагнитните смущения и електростатичният разряд
Подготовката на традиционните индустриални мрежи за IIoT приложения с управляеми
индустриални Ethernet комутатори е от ключово значение за прехода към стандартите на
Industry 4.0

И

ндустриалното Еthernet оборудване непрекъснато се усъвършенства в синхрон с развитието на
компютърните и комуникационните
мрежи и технологии. В резултат се
постигат по-високи скорости на
предаване на данни, поддръжка на поголям брой възли и надеждна връзка
на по-големи разстояния. С времето
и еволюцията системите в сегмента от решения за битови приложения, превъзхождащи функционалността на LAN мрежите, трайно се превръщат в стандарт и за промишлеността.
Една индустриална Ethernet система може да се състои от множество
компоненти (най-често до 1024 възела), стотици кабели и голям брой
устройства за мрежово управление.
Двата основни типа суичове (управляеми и неуправляеми) със своите
предимства и специфики постепенно се доказват като подходящи за
различни приложни сценарии. Четвъртата индустриална революция оказва сериозно влияние както върху водещите направления на технологично развитие в областта, така и
върху основните предизвикателства
пред Industrial Ethernet архитектурите в заводската автоматизация.
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Ethernet компоненти
В зависимост от тяхната комплексност устройствата за мрежово
управление включват: хъбове или
ретранслатори, мрежови мостове,
които обединяват две или повече
компютърни мрежи, рутери и суичове. Разликите между тези устройства са в протоколните слоеве, на
чиято база са проектирани да функционират.

Термините хъб и ретранслатор
(повторител) обикновено са взаимозаменяеми в практиката. Хъбът реално просто преразпределя данните,
не тълкува или сортира съобщенията, които преминават през него.
Хъбовете увеличават дължината на
мрежата, като повтарят сигнала,
свързват отделните LAN сегменти
заедно, за да образуват единна мрежа и позволяват преобразуване меж-
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ду различни типове кабели, например от неекранирана
усукана двойка (UTP) към оптични влакна.
Тъй като хъбовете са проектирани да регенерират
сигнали, без да ги филтрират или насочват, те обикновено предлагат малка или почти никаква мрежова защита. Някои прости устройства от този тип представляват усъвършенствани електрически буфери с включено
основно филтриране на шума. Други обаче все пак разполагат с ограничени възможности за съхранение и предаване.
Хъбовете оперират само във физическия мрежов слой
(слой 1). Не им се присвояват MAC или IP адреси. Въпреки
че свързват отделни Ethernet възли, всички те споделят
една и съща честотна лента. Това означава, че ако към
мрежата се добавят по-голям брой възли, те ще трябва
да се конкурират за ограничена честота.
Но основната причина, поради която хъбовете не се
считат за надеждни в реална индустриална среда, е, че
те препращат пакети с информация към всички възли
едновременно, което прави т. нар. сблъсъци на данни (data
collisions) неизбежни. Тези нежелани събития създават
мрежови закъснения с неопределима продължителност,
което прави хъбовете практически безполезни за контролни приложения, които изискват времето за предаване на пакети данни да е до 100 msec.

Мостове и рутери
Мостовете свързват отделни мрежи. Те работят на
физическия слой 1 и на слоя с връзки към данните, като
управляват трафика на информация между мрежи от
един и същ тип, например между Ethernet архитектури.
В практиката счетоводните и инженеринг отделите на

дадено предприятие обикновено се обособяват в отделни мрежи. Те могат да бъдат свързани именно посредством мрежови мостове. Тези устройства осигуряват
и преобразуване на протоколи между свързани мрежи,
например между Modbus и Modbus +.
Мостовете се различават от хъбовете по това, че
отварят и проверяват пакетите данни, които получават. Повечето мостове могат да научат адресите на
възлите, така че да позволяват само необходимия трафик на данни, като вземат решения за препращане въз
основа на MAC адреси.
Друга полезна функция на мостовете е способността
им да работят със схеми за откриване на грешки като
CRC (Cyclic Redundancy Check – проверка на цикличния
остатък), за да се предотврати преминаването на неправилно форматирани пакети към други мрежи и да се
предават само „здравите“ или годни информационни
единици. Някои интелигентни мостове могат да научат
кои устройства са свързани към всяка страна и да определят кои съобщения да се препращат и кои да се блокират.
Рутерът по своята функция е подобен на мост, защото маршрутизира информация. Рутерите обаче работят
на мрежовия слой (слой 3), вземат решения за препращане въз основа на IP адреса вместо на MAC адреса,
свързват сложни мрежи като интернет и корпоративни LAN архитектури и разделят големите инфраструктури на логически подмрежи според географски показатели, например ситуирани в различни точки цехове,
офиси или подразделения на едно предприятие.
Докато мостовете маршрутизират информация между адреси в една мрежа, рутерите съдържат информация както за мрежите, така и за отделни адреси в една
мрежова архитектура чрез поддържане на таблици с IP
адресите на всеки сегмент. Маршрутизаторите отварят пакетите с данни, за да определят първоначалната
и крайната дестинация и целта на трансфера им. Те
могат да филтрират съобщения въз основа на конкретни приложения и потребители.
Един индустриален мрежов мост може да контролира пакетите с данни в рамките на фабричната мрежа.
Рутерите обаче могат не само да управляват фабричните мрежови пакети данни, но и да определят кои пакети
данни трябва да се изпращат до различни мрежи – включително свързаните директно към интернет. Тези устройства научават най-ефективните пътища за изпращане на съобщения до техните дестинации. Самата
глобална мрежа интернет се състои от отделни рутери, които контролират трафика между отделните й
„станции“.

Мрежови суичове
Суичът (превключвателят или комутаторът) е посложно устроен от мрежовия хъб. Той осигурява пълна
честотна лента и възможности за съхранение на всеки
отделен възел или група възли. Комутаторът насочва
пакетите данни към подходящия възел или порт, вместо
да излъчва едновременно към всеки възел, както правят
хъбовете. Обикновено суичовете работят на слоеве 2 и
3 в индустриалната мрежа.
Комутаторите могат да действат едновременно и
като мостове, и като рутери. Тези системи приемат
множество пакети данни в един и същ момент и ги
подават към високоскоростна Ethernet магистрала или
между отделните портове.
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Превключвателите могат да конвертират 10-Mbps Ethernet и високоскоростен Ethernet. Те реално разделят една голяма мрежа на множество по-малки архитектури и отделят по един порт за устройство. На
практика суичът насочва или превключва съобщенията между входния
и изходния порт. Той може да работи в режим на полу- или пълен дуплекс. В режим на полудуплекс портът
не може да приема и предава едновременно. Ако се опита да направи и
двете, полученият сигнал се разпознава като сблъсък. Пълнодуплексният
режим обаче позволява на комутатора да предава и приема едновременно, ефективно удвоявайки мрежовата честотна лента.
Суичовете, използвани в режим на
пълен дуплекс, не са обект на сблъсъци, поради което осигуряват детерминистична работа на индустриалните мрежи. Един индустриален
Ethernet комутатор реално увеличава честотната лента на мрежата и
осигурява споменатия мрежов детерминизъм за приложения, свързани с управление на промишлено оборудване, като осигурява най-икономичното и ефективно решение за
конкретната среда.

Специфики на
индустриалните Ethernet
архитектури
Основните типове кабели, които
изграждат промишлените Ethernet
архитектури, са коаксиални, усукани
двойки и оптични влакна. В ранните
дни на Ethernet технологията са из-
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ползвани предимно коаксиални кабели. Тъй като коаксиалната линия е
затворена предавателна линия, в
края й трябва да се използва устройство, наречено терминатор, за да се
предотврати отразяването на
вълни, които да причинят различни
проблеми в мрежата. Една такава
система се нарича затворена, тъй
като чрез екраниране се цели задържане на енергията в кабела.
Industrial Ethernet се приема за поиздръжлива и устойчива версия на
стандартната Ethernet комуникация. Конвенционалното Ethernet оборудване е създадено за офиси и битови приложения. Индустриалните
архитектури от своя страна са изградени от специални кабели и компоненти, защитени от потенциално суровите условия в промишлена
среда.
В заводите и фабриките съоръженията за управление на процесите и
промишлените инсталации са изложени на интензивно замърсяване и
запрашаване, както и на въздействието на други рискови фактори – екстремни температури, високи напрежения, влага, опасни химикали,
механично натоварване и вибрации.
Индустриалните Ethernet технологии преодоляват тези проблеми чрез
специални кабели и конектори (клас
IP67 екранирани RJ45 или M12 съединители), които ги предпазват от
негативните влияния на средата.
Ethernet комутаторите и останалото мрежово оборудване са снабдени
с индустриален клас корпуси и защитни обвивки, за да издържат на

тежките условия в индустриалните
приложения.
Повечето индустриални Ethernet
мрежи са базирани на CAT5e или CAT6
кабели във версия 100Base-TX 100Mb/s (802.3u). Някои системи използват варианта 1000Base-T (802.3ab),
когато е необходима скорост от
1 Gb/s. Топологията на мрежата
обикновено е звездовидна. Всички
операции са полудуплексни с помощта на т. нар. метод за достъп CSMACD (Carrier-sense multiple access with
collision detection). Този метод обаче
прави Ethernet недетерминиран, което обаче е нежелателно в дадени
индустриални приложения.
През последните няколко десетилетия Industrial Ethernet постепенно
замени по-старите индустриални
мрежи и различните типове полеви
шини, популярни в промишлеността. В някои съвременни Industrial
Ethernet конфигурации се използва
стандартна Ethernet архитектура,
но с добавяне на специални протоколи, които предполагат детерминизъм. Някои от тези протоколи
включват Modbus/TCP, PROFINET,
EtherNet/IP, EtherCAT, Sercos III и
POWERLINK и т. н.

Предизвикателства пред
Industrial Ethernet
Индустриалната среда е много поразлична от офис приложенията и
поставя сериозни предизвикателства пред мрежовите технологии,
използвани за комуникация. Физическият слой от индустриален клас
Ethernet (PHY) трябва да работи в
съответствие с изискванията на
Ethernet стандартите. Има три важни аспекта, които е добре да бъдат
взети предвид при избора на Ethernet
PHY слой в етапа на проектиране на
една промишлена система – латентността, електромагнитните смущения и електростатичния разряд.
Латентността представлява
времезакъснението между подаването на команда към оборудването и
действителното време за реакция.
Този негативен ефект реално компрометира концепцията за детерминизъм при индустриалните Ethernet
архитектури, а и по принцип. На практика това означава, че не е налице
възможност да се предскаже с точност кога ще се извърши някаква
операция или ще се случи дадено събитие.
Времето за реакция на Ethernet
оборудването се определя от времето, необходимо за предаване на фрей-
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мове с променлива дължина през различни дължини на кабела с различна
скорост. Проблемът е в неспособността на системата да предскаже
кога ще настъпи закъснението според CSMA-CD процедурата за достъп.
Това е реален проблем в редица индустриални приложения, които изискват управление и мониторинг на
процеси в реално време. Без възможност за времево дефинирана работа
някои машинни операции могат да се
объркат. Роботите, производственото оборудване и металорежещите машини например редовно изискват данни за синхронизиране с останалите елементи на мрежата, за да
се предотвратят неизправностите
и престоите.
Основният въпрос е как да бъде
преодоляно това предизвикателство
в реалните приложения на промишлената автоматизация, които изискват предвидимост и прогнозируемост. За да не се превърне латентността в пречка пред изграждането
на надеждни индустриални Ethernet
мрежи, е важно да се вникне в същността на споменатите по-горе концепции за детерминизъм, повторяемост и времезакъснение.
Детерминизъм е характеристика-
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та на даден процес или устройство
да реагират винаги в рамките на
определен времеви период или пократък от него. Това означава, че
времето за реакция постоянно ще
бъде по-малко или равно на дефинираната стойност.
Латентността се измерва с времето, необходимо на дадено действие да се случи след инициирането му. Това е периодът за реакция
между генерирането на един процес
или събитие и реалното им стартиране. Повторяемостта пък се свежда до постоянството във времето
за реакция. Този термин понякога се
свързва и с продължителността на
т. нар. прозорец за вземане на решение от системата (solution window).
Цялостният подход към преодоляване на проблема с непредвидимостта на Ethernet архитектурите в
промишлени приложения включва едновременно осмисляне и на трите
парадигми и съставянето на план за
конкретно действие. Правилна
първа стъпка например би била изборът на физически слой с достатъчно малка латентност, че реално
той да бъде достатъчно прогнозируем и устойчив, за да не се налага
на мрежата да прибягва до специал-

ни протоколи за целта.
Що се отнася до електромагнитните смущения, те представляват
сериозен риск за надеждността на
Ethernet комуникацията в индустриални приложения. В тази категория
попадат шумови емисии от силовите линии, преходни процеси от двигатели, релета и електромагнитни
вентили, излъчвания от Wi-Fi и
Bluetooth устройства, мобилни телефони и друго радио оборудване. В
допълнение самата мрежа вероятно
се явява значителен източник на
смущения към друга чувствителна
техника. За целта е необходимо да
се осигури специално решение за защита на мрежата от подобен род
негативни въздействия.
Електростатичният разряд (ESD)
се отнася до огромна вълна или импулс от електрическа енергия, който
произвежда много високо напрежение
или ток. Светкавицата по време на
буря е добър пример от природата
за подобно явление. Често промишлените съоръжения крият риск от
генериране на такъв разряд. За да се
предотвратят потенциални проблеми, чувствителните системи и оборудване отново трябва да разполагат със специализирана защита.
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Управляеми и
неуправляеми суичове
Мрежовите комутатори се делят на два основни типа – управляеми и неуправляеми. Подготовката
на традиционните индустриални
мрежи за IIoT приложения с управляеми индустриални Ethernet комутатори е от ключово значение за прехода на много компании към стандартите на Industry 4.0. Логично
възниква въпросът има ли място за
неуправляемите комутатори в IIoT
архитектурите и колко умно или
управляемо трябва да бъде едно
мрежово устройство, за да
продължи да бъде приложимо в дигиталните съвременни производства.
Оказва се, че всичко опира до спецификите на конкретното приложение.
Индустриалните неуправляеми
комутатори поначало са рентабилни, издръжливи в сурови условия и
могат да се използват за свързване
на редица устройства към мрежата.
Те са от типа „plug-and-play“ устройства, които не налагат експертна
инсталация и конфигуриране. Тези
системи се явяват „прозрачни“ по
отношение на повечето индустриални протоколи, което елиминира важ-
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ния въпрос за съвместимостта. В
допълнение, обикновено те са и покомпактни, което пък ги прави лесни за монтаж в шкафовете за управление. Изисква се повишено внимание
при работата на неуправляеми комутатори с индустриални протоколи
като Profinet, EtherNet/IP и Modbus
TCP, които се базират на Ethernet
комуникация и се използват в приложения, изискващи мрежи с кратки
времена за реакция и ниско трептене.
В този смисъл изборът на управляем суич е оправдан в редица сценарии. Той може да бъде интегриран и
проверяван лесно чрез платформа за
наблюдение на мрежата, система за
надзорен контрол и събиране на данни (SCADA), интерфейс човек-машина (HMI) или портал на контролера.
Управляемите комутатори разполагат с широк набор от механизми за
подобряване на надеждността на
мрежата – управление и приоритизиране на различни видове данни за
мрежовия трафик, поддръжка на протоколи за съкращения и за управление на мрежата и т. н.
Важно съображение при избора на
решение е сигурността. Докато неуправляемите устройства типично

не разполагат с функции за сигурност, управляемите суичове често
включват поддръжка на различни
нива на сигурност – от основни функции като удостоверяване на потребителски достъп до по-усъвършенствани като контрол на достъпа
„клиент/сървър“ и криптиране на
данни.
В обобщение – неуправляемите
комутатори са практически приложими за свързване на малък брой устройства и установяване на базова
комуникационна връзка в приложения
без специални изисквания. В дългосрочен план се оказва по-рентабилно да
се инвестира в управляеми устройства вместо в по-евтините на пръв
поглед аналози без функции за управление.
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Oсветление
за операторски
контрол
на качеството
В

изуалната инспекция представлява оптичен метод за безразрушителен контрол. Въпреки че в сферата на качествения контрол все повече навлизат интелигентните технологии за машинно зрение, в някои
случаи човешкото око остава незаменим инструмент, тъй като в крайна сметка една камера може да
„види“ само няколко пиксела, които се
оценяват с помощта на софтуер
спрямо предварително зададени критерии. Човешкото око, от друга
страна, е изключително прецизен измервателен уред, който може да
възприеме много по-големи обеми от
информация и да оцени качеството
на даден продукт въз основа не само
на фиксирани спецификации, но и на
опит. Този човешки фактор не може
да бъде заменен от софтуер. Найвече в индустриални сектори с продукти от чувствителен характер,
например при производството на
медицински устройства, се използва
и оператор за вторичен контрол на
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качеството след визуална инспекция
с машинно зрение.
Човешкото око има уникалната
способност да открива едва забележими дефекти и неравности по различни видове повърхности. Детайлните инспекции обаче могат да се
осъществят ефективно само при
оптимални условия на работната
среда, което означава, че осигуряването на подходящо осветително

решение е ключов фактор за операторския контрол на качеството.

Видове визуална
инспекция
При пряката визуална инспекция
качеството на продукта се проверява директно от оператор, като наблюдението, анализът и оценката се
извършват от един служител.
При косвената визуална инспекция
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операторът не взаимодейства директно със зоната,
която трябва да бъде изследвана. Изображението, което се инспектира, се улавя от камера и се визуализира
на монитор. Индиректната визуална инспекция позволява изображението да бъде подложено на допълнителна
обработка, например уголемяване, оптично акцентиране на детайли с цел анализ или запазване на изображението с цел документиране на процедурата по качествен
контрол. Поради прехвърлянето на данните към монитор оценяването на качеството на продуктите може
да се реализира от няколко служителя.

За инспекция на малки обекти, например компоненти
за печатни платки, най-доброто решение е използването на осветители с увеличителна функция. Такива осветители с регулируемо рамо и квадратни лещи, които
позволяват превключването на светлината и от двете
страни на инспектирания обект, осигуряват възможност
за изпъкване на компонентите и по-лесно идентифициране на дефектите. В електронното производство може
да се използват ESD осветители, предотвратяващи повреждането на продуктите вследствие на електростатични разряди.

Приложения

Предимствата на LED осветлението

Подходящата осветителна концепция за взискателни
приложения в областта на операторския контрол на
качеството зависи от вида на продуктите, които ще
бъдат инспектирани. Затова е от съществено значение
осветлението да бъде адаптирано за определени
повърхности, цветове, отражения, засенчвания и геометрични характеристики. Това е необходимо за зоните за
инспекция в автомобилостроенето, където покритието, боята и материалите на компоненти като врати,
брони, капаци и табла трябва да се обследват изключително старателно. Други примери за продукти, при които осигуряването на възможно най-високо качество е
ключово, са различни третирани повърхности в металообработката, хромови покрития на домакински уреди за
кухня и баня, пластмасови или кожени стоки с лъскави
повърхности и др.
Инспекциите за целите на качествения контрол често се извършват в недобри условия на осветеност, тъй
като неподходящото осветление води до дразнещи ефекти като отблясъци например. Това означава, че работата отнема повече време и усилия, а дефектите и
несъвършенствата често остават незабелязани. Подходящото осветление за операторска инспекция се отразява на производителността на служителите и до голяма степен определя качеството на крайния продукт.
Когато става въпрос за осветление за целите на качествения контрол на повърхности, е изключително важно избраното решение да отговаря на специфичните
изисквания за конкретните материали и покрития.

В сравнение с флуоресцентните лампи, които проявяват склонност за примигване в резултат на изменения
в интензитета, LED осветлението е по-ергономично за
операторите, отговарящи за качествения контрол. Непостоянният характер на флуоресцентния светлинен
поток, в комбинация с UV излъчването и отделянето на
топлина, може да затрудни изпълнението на задачите
по инспекция или да влоши нивото на точност. В допълнение лошото осветление може да доведе до прекомерно напрягане на очите и умора на оператора, което е
свързано с намаляване на скоростта и ефективността
на визуалната инспекция.
За разлика от това, ярките LED осветители предоставят стабилна, продължителна и равномерна осветеност за качествен контрол, което допринася за гарантиране на висока точност и повишена ефективност.
Друго предимство е дългият експлоатационен живот на
LED осветителите, предлагащи възможност за работа
в продължение на години, без да е нужна каквато и да е
поддръжка.

Специфики
Общото осветление в заводите често не е достатъчно добро за определяне на качеството на произвежданите продукти. В допълнение сградната конструкция
може да причини засенчвания в зоните за инспекция.
Следователно осветителната система трябва да бъде
специфицирана спрямо продуктите, подлежащи на качествен контрол – структурата на повърхността им,
цвета, размерите и необходимото време за инспекция.
Открояват се две осветителни концепции – дифузно,
равномерно осветление без засенчвания, което позволява инспекция на матови, лъскави или прозрачни обекти,
или насочено осветление от един или повече ъгли, създаващо моделни засенчвания, улеснявайки откриването на
надрасквания или пукнатини по повърхността на продуктите. Първата концепция може да бъде реализирана чрез
висящи или линейни осветители, монтирани на разстояние от работната зона, за да се осигури висока равномерност. Втората концепция се осъществява чрез работни лампи с регулируемо рамо или осветители, инсталирани по-близо до зоната за операторски качествен
контрол. Осветители с по-висок коефициент на цветопредаване може да са необходими при инспекции, включващи сравняване на цветове.
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Съвременно осветление за
качествения контрол и
дистанционен мониторинг
на филтри
Успешен инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с
апаратура на WERMA Signaltechnik и SANGEL Systemtechnik
Заводът в гр. Бургас на водещия
производител на плоскости от дървесина Kronospan има нужда от усъвършенстване на системата си за качествен контрол.
През 2019 г. екипът на Ехнатон
изпълнява успешен инженерингов проект в Кроношпан България ЕООД,
като въвежда решение, базирано на
RGBW осветителни тела на SANGEL
Systemtechnik, което позволява гъвкаво да се избира цветът на осветеност
на изходния продукт и да се направят
видими трудно забележими дефекти,
които при друг тип осветление са
невидими.
Внедрено е и техническо решение,
базирано на системата WIN за безжичен централизиран мониторинг от
WERMA, благодарение на което в завода се осъществява оптимално и
ефективно дистанционно наблюдение
и известяване на филтри.

Система за дистанционно
наблюдение и известяване
на филтри
Внедрената в завода система е
базирана на WIN технологията за
безжично управление на водещата
компания WERMA Signaltechnik, на
която Ехнатон е дългогодишен официален дистрибутор.
Системата наблюдава и сигнализира при спиране, проблем или авария на
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филтрите, изпраща мейли до дежурните лица и супервайзърите, поддържа и осигурява история за
продължителността и непрекъсваемостта на работата.
Най-впечатляващо в проекта е
разстоянието между станцията,
приемника и предавателите, общо
около 70 метра. Безжичната връзка
позволява сигурно и безжично дистанционно наблюдение и известяване на
филтрите, като спестява сериозни
разходи за окабеляване.

Решение и оборудване
Кроношпан България като производител, държащ на високото качество
на своите продукти, желае да усъвършенства системата си за качествен
контрол. Въпреки дългогодишния
опит на операторите, фактът, че
продуктите са с различни декори и
текстури, изисква иновативни решения за осъществяване на висококачествен контрол.
Специалистите от фирма Ехнатон
предлагат решение, базирано на RGBW
осветителни тела от водещия немски
производител SANGEL Systemtechnik,
на когото Ехнатон е официален дистрибутор за българския пазар. Предлагат на операторите, контролиращи
процеса за качествен контрол, опции
сами да избират цвета на осветеност
на изходния продукт и така да могат
да виждат дефекти, които са невидими с невъоръжено око и при стандартна светлина.
Първоначално Ехнатон предоставя на специалистите от Кроношпан
България един брой осветително тяло
Sangel RGBW и след краткотрайно

тестване те решават, че предложението е работещо и в резултат фирмата реализира система от шест
тела с бутониера за смяна на цветовете.
Резултатите са толкова добри, че
аналогично решение се внедрява и във
втори завод на компанията у нас, с
перспектива да се ползва и в производства на Kronospan извън България.

Основно оборудване
RGBW осветителните тела на
Sangel осигуряват отлична осветеност на 6 цвята, като освен това
работят оптимално и като стандартно бяло тяло, което ги различава от
повечето модели на пазара.
WERMA WIN система за безжичен
централизиран мониторинг и оценяване на производителността на до
200 машини, софтуерна система за
следене и анализ на оперативния статус на машините, база данни за запис на промените в статуса.
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Защитени ли са
водните помпи в
производството ви
срещу корозия?
В помпите възникват няколко вида корозия, като конвенционалната представлява постоянно влошаване по цялата повърхност на уязвимите метални компоненти
В някои случаи използването на въглеродна стомана или чугун се предпочита пред неръждаема стомана поради съображения, свързани с разходи
Важно е основата да се подготви преди нанасяне на защитно покритие

В

резултат от химични реакции, протичащи между изпомпваната течност и откритите метални
повърхности, в помпите възниква
корозия. Това води до влошена производителност и увеличени разходи за
поддръжка. В екстремни случаи корозията може да причини преждевременна повреда на оборудването.
По отношение на химичните процеси корозията може да се разглеж-
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да като резултат от окисляването
на металните повърхности. Например желязото лесно ще корозира в
присъствието на въздух и влага, образувайки железен оксид (ръжда). Тя
не образува здрава връзка с корозиралия метал и се люспи, като така
излага на окисление и незасегнатия
метал в по-голяма дълбочина.
Неръждаемата стомана и други
сплави предлагат по-голяма устойчивост на корозия, тъй като имат
защитен слой от хромов или друг

оксид, които изграждат здрава химическа връзка с метала.

Типове корозия на
помпите
В помпите възникват няколко
вида корозия. Конвенционалната корозия представлява постоянно влошаване по цялата повърхност на уязвимите метални компоненти. Този
тип корозия е предвидим, което позволява да се прогнозира продължителността на експлоатационния
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живот на съответния компонент
чрез провеждане на изпитвания. Образуването на корозия може да бъде
избегнато чрез нанасяне на предпазно покритие на повърхността (метално или неметално) или като се
инсталира помпа, в която са вложени материали, неподатливи на ръжда
като неръждаема стомана или суперсплави на никелова основа, които са
корозионно устойчиви.
Галваничната корозия е електрохимичен процес, който възниква, когато разнородни метали са в контакт помежду си в присъствието на
електролитна среда, най-често влага и кислород. Получава се електролитен трансфер на материал между
отделните метални повърхности.
При това металът или сплавта се
разграждат по-бързо в сравнение с
конвенционалното им окисление. Металите губят своите механични
свойства, което може да бъде особено опасно от конструктивна гледна точка.
Корозията от нараняване на защитното покритие има локално
въздействие. След като веднъж металът под покритието е открит,
той започва да корозира, като образува неравности с остри ръбове.
Това създава допълнителни проблеми,
ако флуидът съдържа абразивни частици, а високите скорости на потока дори влошават условията.
Корозивното напукване вследствие на напрежения също има локално изразен ефект и се предизвиква
от напреженията върху даден компонент. Комбинацията от механично
напрежение и корозия може да доведе до напукване и разрушаване на
компонента.
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Материали, използвани в
помпите
Обикновено корпусите на помпите се изработват от чугун поради
ниската си цена и лекотата, с която частите могат да бъдат отливани и обработвани. Когато се използва в приложения с вода или водни
разтвори със стойности на рН между 6 и 10, чугунът, който съдържа
около 4% въглерод, бързо придобива
защитен графитен слой. Всъщност
по-некачественият чугун с по-високо
съдържание на въглерод е по-устойчив на корозия от стоманата.
Неръждаемата стомана съдържа
значителен процент хром (най-малко
15%), който образува тънък, инертен
оксиден слой на повърхността. За
разлика от железния оксид, хромът
изгражда здрава връзка с металната
повърхност и следователно защитава подлежащия метал в среди, които биха били силно корозивни за чугуна или въглеродната стомана. Други елементи като никел, манган и
молибден също могат да бъдат добавени към неръждаема стомана, за
да се подобри допълнително корозионната устойчивост. При подходящи
условия защитният оксиден слой се
самовъзстановява, в случай че бъде
надраскан или повреден.
Има четири основни типа неръждаема стомана според кристалната им структура: аустентитна,
феритна, мартензитна и дуплексна.
Най-често срещаните видове неръждаема стомана, използвани в производството на помпи, са серията 300
от семейството на аустенитните,
по-специално 304 и 316. Класът 304
съдържа 18% хром и 8 – 10% никел.
Класът 316 също включва 2% молиб-

ден и има по-голяма устойчивост на
киселини и локализирана корозия.
В някои случаи използването на
въглеродна стомана или чугун се
предпочита пред неръждаема стомана поради съображения, свързани с
разходи. Рисковете, които крие корозията, се приемат и прогнозират
сравнително точно и се включват в
текущите разходи за поддръжка и
подмяна на оборудването. Ако обаче
очакваната скорост на корозия е
висока и сериозно ограничава експлоатационния живот, тогава помпите
от неръждаема стомана, макар и поскъпи, могат да бъдат рентабилни в
дългосрочен план.
За да се справят с разяждащи среди като киселини и основи, особено
при повишени температури, „суперсплавите“ на никелова основа имат
по-висока устойчивост на корозия
от неръждаемата стомана. Тези
сплави обикновено са известни с
търговските си наименования, като
например HASTELOY®, INCOLOY ® ,
INCONEL® и MONEL®.

Покрития на помпите
Различни компоненти на помпата
(валове, втулки, бутала, бутални
пръти, работни колела, ограничители) могат да бъдат покрити с метални, неметални и керамични съединения за постигане на повишена устойчивост на корозия и износване. Покритията могат да се използват и
за възстановяване на повредени или
износени компоненти.
За нанасянето на защитно метално покритие на металните повърхности на помпите се използват няколко различни техники. Термичното
спрей нанасяне използва поток разтопени частици, генерирани с помощта
на електрическа дъга, плазма или процес на горене, който се прилага върху
материала на основата. Друг начин
за нанасяне на покритието е отново
чрез пръскане в течна форма, но последвано от нагряване до 950°С или
по-висока температура за качествено свързване на слоя с повърхността
на метала. Друг метод е плазменото
наваряване (Plasma Transferred Arc –
PTA), което включва процес на заваряване с елементи на термично пръскане и техники за термично свързване
на покритието. Лазерното уякчаване
е подобно на PTA метода, но при него
се използва лазер.
Важно е основата да се подготви
преди нанасяне. Недобрата подготовка на основата, върху която се
нанася антикорозионната система,
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може да влоши качеството на нанесените покрития и да съкрати значително планирания период за основна поддръжка. Препоръчителните
изисквания за подготовка на основата преди нанасяне на защитни покрития като минимум трябва да се
състоят в старателно почистване
чрез бластиране.
При някои специфични приложения
със силно агресивни среди, каквито
са пречиствателните станции, се
прилагат специално проектирани
системи от покрития за дългосрочна устойчивост и защита на металните повърхности на помпите, тъй
като съоръженията осъществяват
контакт с отпадъчните води и химическата устойчивост на покритието е изключително важна.
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Някои ефективни и широко прилагани метални покрития за нанасяне
върху компонентите на помпите,
постигащи допълнителна устойчивост на корозия, са сплавите на кобалт, хром и волфрам, които демонстрират висока издръжливост на
корозия и износване. Сплавите на
никелова основа се характеризират
с много добра устойчивост на корозия и високи температури. Никелхром-молибденовите сплави имат
отлична устойчивост на окислителни среди, като киселини, дори при
повишени температури, както и
висока устойчивост на корозия
вследствие на напуквания и деформация на повърхността и корозия, причинена от напрежения на материала. Алуминиевият оксид/титанови-

ят диоксид представляват гама от
керамични прахове, нанасяни чрез
термично пръскане, придаващи устойчивост на износване, както и
добра термична и химическа устойчивост. Хромовият оксид подобрява
издръжливостта на корозия и износване. Волфрамовият карбид има изключително висока устойчивост на
износване (за приложения под 500°C).
Термопластмасите, като PTFE,
също служат като защитен слой на
металните компоненти. Те обикновено се нанасят като прах и след това
се нагряват. По време на последващото охлаждане покритието се
втвърдява. Някои термопластични
покрития могат да се затоплят отново, за да се коригират и запечатат
недостатъци в покритието.
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Системи за
маркиране на
метални
и пластмасови
части и детайли
Маркирането придава уникалност на компонентите и позволява проследяването, локализирането и идентифицирането им
Основните технологии са лазерното, химичното или механично маркиране, гравиране, ецване, надписване, печат, точково маркиране с игла (dot peening) и т. н.
Машините за лазерно гравиране се налагат като предпочитан избор в редица приложения
поради издръжливостта и естетическите характеристики на маркировката

М

аркирането на метални и пластмасови части и детайли е част
от браншовите и регулаторните
изисквания към редица съвременни индустрии и приложения с цел брандиране, осигуряване на проследимост
на изделията, както и някои допълнителни функции. За целта се използват различни методи и техники, подходящи за всеки бюджет и предприятие, а сред най-популярните клиентски отрасли са машиностроенето,
фармацевтичната индустрия, автомобилостроенето, електронното
производство, хранително-вкусовата промишленост и т. н.
Поставянето на маркировка върху
компонентите е критичен етап от
динамичната производствена реалност в наши дни. Ето защо са високи изискванията и към самите системи за маркиране. Най-общо е препоръчително те да са високоавтома-
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тизирани и интегрирани в технологичните линии и системите за ресурсно планиране с цел обезпечаване на
абсолютна проследимост на изделията и цялостен мониторинг на продукцията – от началната точка в
завода до крайния потребител. С
автоматизацията непрекъснато нарастват скоростта и точността
на съвременните промишлени системи, които произвеждат различни
метални и пластмасови части и детайли. Ето защо е наложително
тази тенденция да бъде отразена и
при маркиращите системи, за да е
възможно поддръжането на нужните
високи темпове на изработка и асемблиране с необходимата прецизност.

Основни методи и
функции
Маркирането на даден компонент
му придава уникалност и позволява
неговото последващо проследяване,
локализиране и идентифициране, не-

зависимо от фазата на жизнения му
цикъл. Специфичната маркировка
може да указва име и произход на
производителя и/или принадлежност
към дадена партида и позволява лесната подмяна на съответната част
с резервна, дори след като е била
вложена в съставен продукт. Форматът може да варира от прост
сериен номер до подлежащ на сканиране баркод или други символи. Основните технологии, посредством
които се осъществява поставянето
им върху метални и пластмасови
части и детайли, са лазерното, химичното или механично маркиране,
гравиране, ецване, надписване, печат,
точково маркиране с игла (dot
peening) и т. н.
Лазерното нанасяне на маркировка има три популярни вариации –
посредством CO2, YAG или фиброоптичен лазер. Първите се отличават
с относително голяма дължина на
вълната, което ги прави неподходящ
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на системите и машините за маркиране на метални и пластмасови части и детайли и да се избере най-добрата комбинация от ефикасност,
производителност и икономическа
пригодност.

Механично маркиране

избор за маркиране на метал. Другите два типа са с по-къси импулси и
по-лесно се абсорбират от материала. При фибролазерите светлинният източник е в запечатан корпус,
за да се избегне попадането на прах
и замърсявания в устройството.
Това позволява по-голямо отстояние
между контролера и маркиращата
глава, което може да се окаже ключово за ефективността. Твърдотелните YAG лазери обикновено се използват за специализирани приложения, основно в научноизследователската сфера, докато фибролазерите
са най-популярни в сектора на индустрията.
И макар лазерното маркиране да
носи множество ползи пред аналогичните методи за нанасяне на маркировка, в някои практически сценарии
то може да се окаже прекалено сложно и нерентабилно. Ето защо е важно внимателно да се разгледат всички налични варианти по отношение
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Маркиращите системи нанасят
трайна или постоянна маркировка
върху продукта с цел неговото последващо идентифициране и проследяване, а в случаите на контейнери и
опаковки за хранителни, козметични
или фармацевтични продукти – с цел
информиране на крайния потребител
за срока на годност.
При избора на технология за маркиране на дадена част или детайл е
добре първо да се вземе предвид
какъв е материалът, върху който ще
бъде поставена маркировката. Освен
върху метал и пластмаса, различни
символи могат да бъдат нанасяни и
върху картон, стъкло, дърво, каучук
и т. н. Важно е да се уточнят размерите и необходимата устойчивост
на знака, както и с каква резолюция
ще бъде. Препоръчително е това да
се съобрази със скоростта и прецизността на избраната система. От
значение за крайния резултат е и
това машина с каква конфигурация
ще изберем – ръчна, преносима, настолна, интегрирана в производствена линия и т. н.
Най-общо маркирането може да се
подраздели на три типа: механично
(щамповане, ударно маркиране, точково маркиране, надписване, горещо
маркиране), лазерно и мастиленоструйно.

Механичното нанасяне на маркировка се извършва чрез образуване на
вдлъбнатини в материала, които са
с висока трайност. Конкретна техника се избира в зависимост от вида,
дължината и съдържанието на маркиращия знак, естетическите предпочитания, материала и възможностите на системата. Сред предимствата на механичното маркиране
са издръжливостта на информационния знак, невъзможността за неговото подправяне и фалшифициране,
опциите за настройка на дълбочината на маркиране и компютъризирано управление на процеса, лесното
персонализиране. Други плюсове на
тази група техники са фактът, че
могат да бъдат прилагани ръчно или
автоматично, както и че системите могат да бъдат в широк набор
от конфигурации – интегрирани в
производствена линия, портативни,
ръчни или стационарни. Механичните маркировъчни машини са подходящи за агресивни индустриални среди и са устойчиви на вибрации и екстремни температури.

Още разновидности при
техниките
Химичното (известно още като
електрохимично или електролитно)
ецване използва електрически ток за
нанасянето на буквено-цифрени комбинации или матрични кодове с данни върху метални повърхности. Методът се прилага за малки или средни партиди, например в космическата индустрия, където са налице
стриктни изисквания по отношение
крайното качество на повърхности-
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те. Необходим е шаблон на дизайна,
който ще бъде маркиран, като той
се поставя между електрода и
повърхността на детайла, след което ток с ниско напрежение преминава през електролит с цел ецване на
материала. Самият детайл не се
деформира, което е от критична
важност при маркирането на малки
тръбички, клинове, гарнитури или
компоненти за фини измервателни
прибори.
Т. нар. надписване се извършва с
помощта на пневматична игла с непрекъснат ход върху материала. Детайлът трябва да бъде фиксиран
здраво, за да се постигне добро качество на надписа. Конструкцията е
необходимо да бъде здрава и устойчива в цялост, тъй като машината
генерира големи странични сили по
време на работа.
Както става ясно от наименованието, точковото маркиране изпол-
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зва остър писец, който образува
множество точкови отвори в метала или пластмасата. В зависимост
от дизайна, острието оформя символи, лога или матрични кодове, които съдържат голям обем информация.
Предимство на техниката е, че е
бърза и прецизна и може да бъде използвана при части и детайли с
повърхностни покрития.
При точково маркиране дълбочината на маркировката, която обикновено е показател за нейната издръжливост, но и важно условие за
четливостта й, зависи от фактори
като сила на нанасяне, отстояние
между писеца и материала, твърдост на материала, както и ъгъл на
иглата спрямо повърхността. Възможно е изобразяването на символи
с височина от 0,15 мм до почти
5 см.
Мастиленоструйното маркиране
позволява бърз и висококачествен

печат върху метални и пластмасови
компоненти и изделия в индустрията. Използваните мастила могат да
са на водна основа, на базата на
етанол, бързосъхнещи или с UV
втвърдяване. Възможно е нанасянето
на мастило посредством контролируема клапанна дюза (DOD), безконтактна CIJ дюза за непрекъснато
нанасяне, пиезоелектрична или термодюза. Отдалеченото отлагане на
миниатюрни капчици мастило върху
повърхността позволява изобразяването на рисунки, лога, кодове и символи. В зависимост от модела на
машината се движи или маркиращата глава, или самият детайл. Широки са възможностите по отношение
на размерите на съответната част
или маркировка. Методът се използва приоритетно в опаковъчната
индустрия (включително в автоматизираното вторично и третично
пакетиране), непрекъснатите производства (на кабели, тръби, фолиа и
филми, профили и др.), както и в автоматизираната или роботизирана
обработка на метали, пластмаси,
дърво и т. н.

Избор на система
Ако детайлът, който подлежи на
маркиране, е цилиндричен, маркиращият валяк обикновено е снабден с
взаимозаменяеми матрици за щамповане на цифри, букви или други символи върху повърхността му. Инструментът влиза в контакт с детайла, който е поддържан от двойка
ролки или фиксиран с щифт. Валякът
минава върху плоския детайл и нанася маркировка с желаната дълбочина.
Това действие може да е с ръчно или
моторизирано управление, а технологията е подходяща за различни
метали (месинг, стомана, алуминий)
и пластмаси. Използва се предимно
в металургията, автомобилострое-
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повърхности, както и хранителни
продукти, включително месо.

Специфики и приложения

нето, машиностроенето, авиационната и космическата индустрия.
Машините за ударно маркиране
функционират на приблизително
същия принцип като тези за щамповане, но вместо да се търкаля по
детайла, маркиращият инструмент
го удря с определена сила. Техниката
е приложима при материали с голяма
твърдост като конвенционална и
неръждаема стомана, а също при
пластмасови, кожени, дървени изделия и т. н. Популярна е в автомобилния отрасъл, полимерната индустрия
и сектора на ключарските услуги.
Системите за ударно маркиране
могат да са портативни или стационарни, ръчни или пневматични, често се интегрират в производствените линии.
Предимство на машините за
точково гравиране е, че позволяват
обработка на неправилни и извити
повърхности. Иглата се направлява
от контролен блок с два двигателя
по осите X и Y, като се пробиват
точкови отвори на дадени места в
материала, образуващи букви, цифри, рамки или кодове. Електрическите машини са популярни в множество по-фини приложения, а пневматичните се считат за по-мощни
при необходимост от по-дълбоки
маркировки. Технологията се използва в автомобилната и космическата индустрия за маркиране на метални и пластмасови детайли, в
машиностроенето, изработването
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на регистрационни и указателни
табели и т. н.
Машините за надписване отнемат материал от повърхността на
обработвания детайл, като в обхвата им са материали с най-различна
твърдост – от пластмаса до високотехнологични сплави. Накрайникът
на писеца е от карбид или диамант и
се движи по осите X и Y, като образува плътна линия подобно на ръчното надписване. По отношение на
работния шум, тези системи се доказват в практиката като по-тихи
от моделите за точково маркиране.
Популярно решение са за интегриране в производствена линия. Сред
приложните сектори са автомобилостроенето, металургията, енергетиката, транспортът, строителният бранш и др.
Горещото маркиране е подобно на
ударното, като маркиращият инструмент тук е предварително нагрят. Топлината смекчава материала, който подлежи на маркиране, и
позволява на инструментите да навлязат в него на желаната дълбочина. Възможно е поставянето на специален цветен филм между детайла
и матрицата с цел нанасяне на цветна маркировка. Машините за горещо
маркиране традиционно са ръчни или
пневматични, като могат да бъдат
стационарни или интегрирани в линия. Освен за пластмаса и метал се
използват още за обработка на
дърво, кожа, мебели, строителни

В различните индустрии има и
различни изисквания към маркировките. Налице са и някои специфични
предизвикателства по отношение
на издръжливостта и прецизността
на маркиращите знаци и кодове. Но
има и доста общи неща между отделните приложения и решения. Директното маркиране на части и детайли например почти навсякъде се
счита за пръв избор що се отнася до
нанасяне на информация за проследяване и идентифициране. Самият механизъм на проследимостта допълнително засилва процедурите по контрол на качеството в различните
отрасли. Осигуряването на номер на
партида, продукт и информация за
производителя се оказва необходимо
и достатъчно с цел локализирането
на дефектни изделия, партиди или
проблеми на ниво производствено
съоръжение. Сред приложните сектори на директното маркиране са автомобилната и авиационната промишленост, медицинската индустрия, машиностроенето, отбраната,
фармацевтиката и др.
Машините, използвани за директно маркиране на пластмаса и метал,
обикновено са подходящи за обработка още на керамика, стъкло, текстил,
дървесина, каучук и т. н. Освен плоски повърхности, допустими за маркиране са още извити, вдлъбнати,
изпъкнали, цилиндрични, неравни профили и форми, по-меки изделия и т. н.
Системите за директно маркиране са популярни в автоматизираното нанасяне на дати, серийни номера, текст, графични изображения,
лога и други идентификационни символи. С тяхна помощ могат да бъдат
изобразявани и двуизмерни матрични и баркодове, като и други типове
машинно четима маркировка. Обикновено тези системи са компактни
и ергономични, което позволява широкото им използване във всяка индустриална среда.
Машините за точково маркиране
са предпочитан избор що се отнася
до директното нанасяне на маркировки, особено за лога, двуизмерни
матрици, двуизмерни баркодове и
буквенно-цифрени кодови символи.
Основно тяхно предимство е точността в съчетание със сравнително
малкото механично натоварване
върху материала и детайла. Сред
плюсовете на тези системи са още
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тяхната гъвкавост и разнообразна
функционалност при обработката на
различни повърхности и изделия – от
обикновени табели до комплексни
интегрирани индустриални решения.

Лазерни маркиращи
системи
Лазерните системи за маркиране
се считат за най-усъвършенствани
в технологичен аспект в сравнение
с останалите типове. Те се отличават с висока прецизност, издръжливост и бързина и са подходящи за
широк кръг от индустриални приложения – машинни компоненти, тръби
и др. Тези решения обикновено осигуряват и значителни икономии на
средства в дългосрочен план, тъй
като изискват минимална поддръжка
и съвсем малки експлоатационни разходи в сравнение с другите категории системи. Лазерните машини
могат да бъдат изключително компактни и са традиционно съвместими с всякакво промишлено оборудване и най-популярните комуникационни интерфейси.
Използват се основно за идентифициране на части и детайли с цел
брандиране и проследимост, като
разграничаваме три основни подтех-
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ники, които могат да бъдат приложени върху изделието – лазерно маркиране, гравиране и ецване. Всички
те осигуряват трайна маркировка
върху продукта, удовлетворявайки
законовите изисквания и добавяйки
индивидуален елемент във всеки детайл. Макар на пръв поглед резултатът да изглежда еднакъв обаче,
трите разновидности на технологията имат съществени разлики помежду си. В основата им е това какво реално се случва с обработваната повърхност, включително колко
дълбока е маркировката и как цялостно променя вида на детайла. При
маркирането се получава само обезцветяване на материала, докато
гравирането и ецването отнемат
известно количество от материала,
докато го обработват. Основна
отлика между последните две е
дълбочината, на която навлиза лазерният лъч.
При толкова много технологични
възможности и конфигурации на дневен ред излиза въпросът кое е найподходящото решение. Машините за
лазерно гравиране се налагат като
предпочитан избор в редица приложения поради издръжливостта и естетическите характеристики на

маркировката в съчетание с висока
гъвкавост в различни сценарии.
Една такава машина може да нанася всякаква комбинация от символи,
двуизмерни и матрични кодове, баркодове и графични изображения. Тя
може да бъде както портативна,
така и вградена в производствената
линия. Самото маркиране се случва
посредством лазерен лъч, който се
насочва от специална система огледала и се управлява от компютъризирано устройство. Сред плюсовете на
техниката е безконтактният характер на метода, който го прави приложим дори за чупливи изделия и не
налага захващане на частта или детайла. Други предимства са: равномерната и постоянна дълбочина на
прорязване, липсата на материални
загуби и увреждане на изходния детайл, бързината и устойчивостта на
маркировката, екологосъобразната
техника (без мастила и разтворители). С помощта на лазерно гравиране
могат да бъдат обработвани не само
метали и полимери, но също и еластомери, керамика и композити, да
бъдат създавани големи серии уникални маркировки, включително върху
обекти на поточна линия в статично или подвижно състояние.

май 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

фирмена публикация

Първокласно оборудване с доказано качество
за перманентно маркиране на детайли
В последните години все повече расте
изискването за перманентно маркиране
на детайлите, вложени в машини и съоръжения. Маркировката може да представлява буквено-цифрова информация,
баркод или лого. Причините са няколко възможност за проследяване на производител/партида, възможност за лесно поръчване на резервни части или бързо ревизиране на складови наличности. При
всички положения перманентната маркировка се превръща в стандарт.

тенни детайли или такива, при които
има теоретичен риск от счупване - например перки на турбини.

В масовия случай начинът за нанасяне на маркировката е чрез осцилационно
движение на твърдосплавна игла с помощта на електромагнитно или пневматично задвижване, която нанася поредица от точки, разположени по-близо или
по-далече една от друга. По този начин
се изчертават цифрови или буквени означения с по-добра четимост или по-бързо изчертаване. Технологията позволява
маркиране на Data Matrix кодове с много
добра машинна четимост и голям капацитет на информацията в малка площ.

Самото перманентно маркиране може
да бъде извършено по 2 начина - чрез иглено маркиране (набивно или плотерно) или
чрез лазерна маркировка. Двата вида маркиране имат своите предимства и недостатъци, затова предлагаме комплексно
решение за всякакви нужди.

Иглено маркиране
Предлаганите от нас машини на немската фирма MARKATOR ® Manfred
Borries са доказали своите качества в заводите на Audi, Porsche, Volvo, Ford и много други производители от автомобилната, корабостроителна и машиностроителна промишленост.
Машините на фирмата представляват маркиращи устройства с ЦПУ, като те могат да бъдат както самостоятелни, акумулаторни, така и стационарни, вградени в поточни линии.

От друга страна, такъв тип маркиране би предизвиквал невъобразим шум
върху тънкостенни корпуси и други ламаринени детайли, поради което за тях е
предвидено решение с плотерно изчертаване на символите. В този случай към иглата има прикрепен индустриален диамант. Поради голямата дълбочина на маркиране, този тип решение е много подходящ за детайли, които впоследствие биват галванизирани или боядисвани.

Допълнителен плюс на игленото маркиране е четимостта дори при заличаване на маркировката - промените в материала позволяват прочитане на информацията с рентген, независимо от
нейното повърхностно изтриване. Минусът е, че не се препоръчва при тънкос-
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Лазерно маркиране
За всички останали случаи предлагаме машини на американската фирма
Epilog Laser (така наречените плотерни
машини с "летяща оптика"), а от няколко години и с лазерни машини с галво глави, произведени от нас.

При лазерното маркиране се получава
отпечатък без физически допир до материала. Това елиминира необходимостта
от фиксиране на детайла при маркиране
и осигурява изключително висока скорост
на маркиране (500 до 1000 символа в секунда). Лазерното маркиране гарантира висококачествено изчертаване на лога, схеми, дори и снимки.
В зависимост от маркирания материал се използват лазери с различен тип
източници - СО2 или така наречените
файбър лазери.
Маркиращи машини, доставени от
фирма 10х ЕООД през последните 20 години, работят в десетки заводи в цялата страна. Независимо какви детайли
ще маркирате, обадете се, ще намерим
решение за вашия конкретен случай.

10Х ЕООД, 1750 София
ул. "Петър Протич" 31, партер
тел. 02/ 971 45 00, 02/ 807 68 60,
088 60 60 500, e-mail: info@10x.bg
www.10x.bg
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Спрей почистване
на части и
детайли
Съвременните пръскащи блокове се предлагат с усъвършенствани самопочистващи се лагери, които се смазват с впръскване на смазка
Конструкцията на дюзите трябва да следва стриктни санитарни норми, които да не допускат зони на отлагания
Изборът на правилната въртяща се почистваща дюза или подходяща статична пръскаща
система се определя главно от вида на замърсяването и от размерите на детайла или
частта, която се почиства

Е

фективността на спрей почистването се крие в комбинацията
от прилагането на налягане на водата и нейния дебит. С оглед на различните изисквания към почистването съществуват и различни категории почистващо оборудване.
Линиите за спрей почистване могат да варират от много прости до
много сложни според своя дизайн и
конструкция. Някои линии имат капацитет да обслужват голям брой прости компоненти и детайли за кратко време. Новите решения, които се
предлагат, не отделят водни пари и
не образуват конденз.
Методът на почистване чрез
пръскане се състои в една или повече стъпки. Мощният механичен почистващ ефект на струята осигурява няколко предимства пред другите
методи, като кратко време за обработка и възможност за извършване
на процедурата при по-ниска температура на флуида в рамките на 40 и
70°C в сравнение с почистването
чрез потапяне или обезмасляване.

Фактори, влияещи на
качеството и ефективността на процеса
Определящ фактор за интензивността на почистващия ефект е фор-

60

мата и разположението на дюзите,
които трябва да гарантират, че
компонентите се пръскат от всички страни и няма участъци, които да
останат незасегнати от струите.
Най-често налягането на течността
е между 0,5 и 4 бара. Значително повисоки налягания (> 100 бара) се използват за определени операции по
почистване, например за отстраняване на мустаци след металообработка и почистване под високо налягане.
От съществено значение за повишаване на ефективността при почистването е и типът линия. Съществуват еднокамерни линии, при които частите, които подлежат на

почистване, се пръскат от всички
страни върху подвижни рамки. Освен
това почистването може да се извършва и в многокамерни линии с
конвейерна система. Съществена
полза в сравнение с други методи е
по-високата производителност, която на свой ред спомага за постигане на ефективност на разходите.
Броят и размерът на камерите в линиите за непрекъснато почистване
трябва да бъдат съобразени със специфичните изисквания. Конструкцията на дюзите също зависи от конкретната функция на всяка камера.
Използването на бързи деемулгиращи почистващи препарати е друга важна предпоставка за надеждна-
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та и ефективна работа на линиите за спрей почистване. За удължаване на експлоатационния живот на почистващите разтвори се използва спомагателно оборудване за филтриране, отделяне на мазнини и пречистване.
Методът използва по-малко количество почистващи
агенти и по-ниска концентрация на препарат – между 10
и 30 грама на литър вода в сравнение с почистването
чрез потапяне например. По този начин се намалява използването на химикали, разходите за електроенергия и
за пречистване на отпадъчните води.

Компоненти на системата и
технологични връзки
Предпочитан метод за свързване на тръбопроводните линии, по които протичат почистващите флуиди, е
чрез заваряване. Правилно извършеното заваряване не
трябва да оставя пукнатини, дефекти в шева и други
повърхностни недостатъци, които могат да допринесат за образуването на корозия. Ако са необходими временни съединения за поддръжка и многопроцесна реконфигурация, общоприет начин за съединяване на тръбни
секции с еднакви параметри е чрез скоби с центрирано
еластомерно уплътнение. Разработени са и варианти
на връзки от типа на скобите за приложения с високо
налягане. Трябва да се избягват фланцови и гърбични
връзки, тъй като уплътняващият им материал може да
не е подравнен адекватно и евентуално да събира наслоявания в областта на уплътнението.
Конструкцията на дюзите трябва да следва стриктни санитарни норми, които да не допускат зони на отлагания. Съотношението на дължината и диаметъра
трябва да е приблизително 1,5, а дюзата трябва да е
разположена така, че да покрива необходимата площ на
пръскане. Изолацията на резервоара може да бъде от
значение за конструкцията на дюзата и да налага използване на по-широк модел. Страните трябва да са с наклон към точката на източване.
Предлагат се различни модели, включително и статични устройства (сферични пръскащи глави, пръскащи линии и др.), както и динамични устройства, които могат
да се въртят по няколко оси. Устройствата за пръскане
могат да покриват големи площи. Устройствата за
динамично пръскане работят при относително високи
налягания и се въртят под различни ъгли, за да приложат
ударна сила върху повърхността.
Всички сертифицирани спрей устройства трябва да
съдържат дренажни отвори, които да позволяват лесното им почистване. Препоръчва се периодична проверка,
за да се гарантира, че отворите за пръскане не са запушени от отлагания, които могат да намалят пръсканата площ и налягането на пръскане.
Скоростта на флуида, необходима за постигане на
правилния ефект на пръскане, зависи от конструкцията
на дюзата и детайлите, които се обработват. Когато
присъстват механични компоненти със сложна форма,
може да са необходими допълнителни устройства за
пръскане, за да се достигне ефикасно до всички повърхности на детайла.

ни разходи в този обхват на налягане. Оптимизирането
на такива дюзи би довело до значителни икономии поради намаляване на времето, необходимо за почистване, и
използваните консумативи. Освен нарастващите опасения за околната среда, намаляването на отпадъчните
води от почистване също представлява предизвикателство, справянето с което в известна степен зависи и
от избора на дюзи.
За да се постигне равномерно покритие, капчиците
трябва да достигнат целта възможно най-точно. Загубите, дължащи се на отклоняване, изтичане или изпаряване, трябва да се избягват, като това ще допринесе
и за опазването на околната среда. Технологичният процес на разпръскване трябва да предлага висока степен
на прецизност. Водещите производители на прецизни
дюзи предлагат модели с дизайн и конструкция, подходящи да отговорят на това предизвикателство.
Изборът на правилната въртяща се почистваща
дюза или подходяща статична пръскаща система се определя главно от вида на замърсяването и от размерите на детайла или частта, която се почиства. Изплакването често е достатъчно в случай на замърсяване с
незалепващи субстанции. Статичните сферични глави
за пръскане отговарят на тези изисквания. Въпреки
това колкото по-високо е нивото на замърсяване и
колкото по-упорити са замърсяванията, толкова поважна е силата на струята на дюзата. В такива случаи
се препоръчва почистване с въртящи се дюзи. Трябва
да се гарантира, че размерите на компонентите, които трябва да се почистят, са по-малки от максималния
възможен диаметър на разпръскване.

Дюзи – функционалност и
характеристики
Разпръскващите дюзи с работно налягане в диапазона
1 – 6 бара се предпочитат поради рисковете от образуване на аерозол, а също и заради по-ниските оператив-
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Дюзите насочват струята на
почистващия флуид към въртящата
се глава накрая на пръскащия блок.
Това създава бързо динамично пръскане върху всички замърсени повърхности. Тази техника на спрей почистване дължи ефективността си на ударната сила на струята, която се генерира от въртенето, и бързото
повторение на движенията. Този
модел на пръскане е особено ефективен при разбиване и отстраняване
на залепнали замърсявания.
Съвременните пръскащи блокове
се предлагат с усъвършенствани
самопочистващи се лагери, които се
смазват с впръскване на смазка,
като така частиците замърсяване
се отстраняват и изискванията за
поддръжка са минимални. Конструкцията от неръждаема стомана е
високоустойчива на корозия. С прилагането на лазерно заваряване при
сглобяването се осигурява здрава и
дълготрайна конструкция. Високопрецизната финишна обработка на
повърхностите от неръждаема стомана от 0,8 микрона Ra и FDA съвместимостта на използваните материали правят дюзите подходящи за
CIP приложения. Качеството на материала се контролира при производството, като внимателният
подбор на висококачествени компоненти и прецизното проектиране
гарантират дълъг експлоатационен
живот. Предлагат се блокове с различен ъгъл на разпръскване и скорост на струята, за да се отговори
на всяко конкретно предложение.
Конструктивните решения, в които
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са вложени два лагера, позволяват
ефективно движение във всяка посока.
Прецизните въртящи се дюзи почистват по-бързо и използват помалко количество вода, почистващ
агент или течност, както и по-ниско налягане в сравнение със статичните почистващи глави. По-слабите
дебит и налягане изискват по-малък
размер на помпата, което означава
по-ниски експлоатационни разходи.
Изключително ефективни за
бързо и качествено почистване са
системите за пръскане, които насочват струята препарат или вода
през въртяща се глава с бавни движения за пълноценно и обилно измиване на повърхностите. Този тип
пръскащи глави използват удара на
струята и многократното повторение на движенията, за да отстранят замърсяванията. Комбинацията
от модела на пръскане и бавното
въртене на дюзата за измиване е
особено ефективна при премахване
на наслоявания и по-твърди или вискозни вещества. Предимствата на
ротационните дюзи за миене се
крият в бързината на почистване
при изключително икономичен разход на вода при капацитет на покритие във всички посоки 360°. Пониската скорост на въртене осигурява по-добро взаимодействие на
препарата или водата със замърсяването и се постига по-ефективно
почистване. Предлаганите варианти на дюзи от политетрафлуоретилен гарантират устойчивост на
конструкцията, като така дюзите

могат да издържат на по-агресивни
химически съединения или по-висока
температура.
Преди пускане на пазара производителите контролират качеството
на производството чрез обстойни
тестове на температури до 93°C,
а при проектирането на дизайна се
взима предвид улеснената поддръжка
и възможността за разглобяване,
проверка и повторно сглобяване с
основни ръчни инструменти.
Високите хигиенни стандарти в
някои индустрии изискват комбиниране на добра ефективност, удължен
експлоатационен живот и намалени
разходи за поддръжка. Все по-често
се предлагат самопочистващи се и
самосмазващи се пръскащи механизми, които при необходимост могат
да бъдат разглобени, проверени и
повторно сглобени за кратко време.
Същевременно се търси баланс между осигуряване на свобода на движение на струята за ефективно покритие и ограничаване на броя на подвижните части с цел да се удължи
животът на оборудването.
Според приложението могат да се
инсталират машини с 2 или 4 дюзи,
с променлива продължителност на
миещите цикли и ъгъл на пръскане до
360°. Концепцията, която стои зад
дизайна, се води от изискванията на
хигиенните стандарти. Прецизната
обработка на повърхността, оптимизацията на консумацията на вода
и препарати, самопочистващите се
и самосмазващи се части, по-кратките цикли и минималният брой подвижни части са фактори, които
съществено способстват за намаляване на разхода при спазване на високо качество в третирането на
замърсените части и детайли.
На пазара се предлага огромно
разнообразие от дюзи за общо индустриално приложение, като съществени разлики съществуват в типа
модел на разпръскване, материала,
начина на присъединяване и размерите. Дюзите с плътна конусна струя
могат да бъдат с концентриран или
равномерно разпределен модел на
разпръскване. Присъединяването им
може да е резбово или с фланец.
Ъгълът на пръскане при тях най-често е 15° – 180°. Предлагат се и дюзи
с плътна конусна струя със спираловиден или дори квадратен модел на
разпръскване. Материалите, които
се използват, са месинг, никелиран
месинг, стомана, AISI303, АISI316L,
PVC, PTFE, PP, PVDF, Hastelloy C22,
силициев карбид и други.
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Спрей почистване на части
и детайли
Тех Индустри България е инженерно търговска фирма, специализирана в проектиране, производство и
доставка на спрей миещи инсталации и техническа химия за почистване и обезмасляване на части и детайли.
Подходящото обезмасляване, почистване и консервиране на детайли след механична обработка е изискване за голяма част от българските производители. Независимо от
типа почиствани компоненти е необходима инвестиция в правилната
инсталация, с която производителят може да постигне постоянни
резултати по икономичен, надежден и устойчив начин.
Компанията покрива пълното
портфолио от инсталации за спрей
почистване. По-малките машини се
произвеждат в собствена производствена база в Пловдив. Големите линии и специализираните решения се
доставят от Германия. Тех Индус-
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три е официален представител на
двата водещи германски производителя на машини и техническа химия в сферата: SBS Ecoclean Group
(до скоро DЬRR) - глобалният лидер
в миещите инсталации, и IBS
Scherer - утвърден доставчик на
обезмаслители и почистващи течности.
Екипът на Тех Индустри предлага безплатна техническа демонстрация и тестове. Съобразяват се
всички фактори в производството
на клиента - специфика на детайлите, количества, замърсяване, изискване за сушене и т.н. Един от основните фактори е типът замърсяване - смазочно-охлаждаща емулсия или масло. Почистването на детайли, замърсени с масла, е редно да
се извършва в инсталация, работеща с обезмаслител на въглеводородна основа. Измиването на водно базирана емулсия или абразивни и полиращи пасти се осъществява най-

добре в инсталация с препарати на
водна основа. Предлагат се и разнообразни индивидуални решения за
високотехнологичните сектори, като оптика, медицинска техника,
прецизна механика, авиация и автомобилостроене с изключително високи изисквания за техническа чистота. Освен пускането в експлоатация и сервизирането на миещите инсталации, Тех Индустри доставя подходящата почистваща химия, както и извозва обратно отработения обезмаслител.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Íîâà ñåðèÿ AC-DC çàõðàíâàíèÿ
LCS35-50-75-100 îò XPPower

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

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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