тенденции

ХВП:
ново десетилетие,
нови
предизвикателства,
нови решения
П

рез 2020 г. глобалната хранително-вкусова индустрия се оказва
не само на прага на ново десетилетие, но и в центъра на нова технологична и пазарна парадигма, наложена от непрекъснато променящите се
клиентски изисквания. Предприятията по цялата верига на доставките
в сектора – от производителите до
търговците, са изправени пред множество модерни предизвикателства, свързани с постоянен стремеж
към повишаване на ефективността,
увеличаване на производствения капацитет, оптимизиране на оперативните разходи, редуциране на
отпадъците и загубите на ресурси.
Водещи остават и непреходните
тенденции към подобряване качеството и безопасността на продукцията, които година след година запазват ангажимента към съответствие с най-актуалните и стриктни нормативни разпоредби в сферата на храните. Не на последно място, сериозно изпитание пред устойчивостта и гъвкавостта на хранително-вкусовата индустрия се оказва и пандемията от COVID-19, която
налага безпрецедентни промени в
моделите на търсене и предлагане в
бранша.
Компаниите в отрасъла са длъжни
да бъдат в крак и с бурните темпове
на повсеместната дигитализация, за
да запазят позициите си и да оста-
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нат конкурентни на един свръхдинамичен пазар. Четвъртата индустриална революция не просто изисква, но
и предлага нови решения на тези комплексни предизвикателства. Високотехнологичните средства за автоматизация, роботизираните системи за
приложения в ХВП и иновациите от
последно поколение като Internet of
Things, Big Data и изкуственият интелект, са само част от инструментите на Industry 4.0, които дефинират
облика на умните фабрики от бъдещето в този сегмент. Българските
производители на храни и напитки,
както и на техника, машини и оборудване за сектора, устойчиво следват
глобалните насоки в развитието на
технологиите в тази сфера.

Бум на дигиталните
решения
Усъвършенстваните сензорни
технологии и интелигентни устройства и системи намират множество
приложения в модерната хранително-вкусова промишленост. Те могат
да бъдат внедрени на практика във
всеки етап по веригата на доставките и да бъдат използвани за събиране, анализ и обмен на цифрова информация за целите на различни
стратегии по повишаване ефективността, степента на автономност
и гъвкавостта на производството.
Все повече селскостопански предприятия, които се намират в основата на производствената пирамида в сектора, използват цифрови
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технологии за наблюдение на полевите и екологичните условия, поефективен контрол на вредителите, планиране на земеделските дейности и събирането на реколтата,
за да осигурят по-големи добиви и
по-качествени култури. Съоръженията за складиране на хранителни
продукти непрекъснато се оборудват с дигитални решения за мониторинг на температурата, влажността и други параметри на микроклимата с цел да поддържат оптимални условия на съхранение, да намалят брака и да оптимизират безопасността и качеството на стоките и суровините.
Преработвателните предприятия и фирмите от опаковъчния сегмент също все по-често се възползват от предимствата на Четвъртата индустриална революция и
иновации като IoT, роботика и машинно зрение, за да управляват поефикасно технологичните си процеси и операции. Дистрибуторите автоматизират дейностите по складиране и проследяване с цел да опростят и улеснят инвентаризацията
и да осигурят по-гладка организация
на работните задачи. Търговците
пък залагат на виртуални платфор-
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ми за разчитане и прогнозиране на
клиентските предпочитания в реално време и незабавно адаптиране на
продуктовите си оферти към водещите тенденции в търсенето.
Всички тези възможности се обединяват от нови комуникационни
концепции като Industrial Internet of

Things (IIoT), които позволяват огромните обеми данни, събирани във
всяка точка от веригата на стойността в ХВП, да бъдат консолидирани, съхранявани и обработвани с
цел получаване на цялостен и интегриран дигитален обмен на информация от фермата до вилицата.
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Възможности за
преработвателния
сектор
Макар само преди няколко десетилетия интегрирането на цялата верига на доставките в производството на храни и напитки да изглеждаше твърде футуристично и почти
непостижимо, дигиталната революция на информацията днес прави
този процес лесен, безпроблемен и
дори стандартен за съвременните
производства в отрасъла. Данните,
събирани от интелигентните сензори, устройства и машини, носят
множество ползи по посока оптимизиране на технологичните и бизнес
операции. Те правят възможни иновативни приложения, като самодиагностиката, самообучението и прогнозната поддръжка на оборудването,
и непрекъснато повишават степента на автономност на производствените линии.
Обединяването на отделните полеви единици в свързани кибер-физични системи, способни да комуникират помежду си, позволява генерирането на гигантски информационни
масиви с потенциал за мащабен анализ и подобряване ефективността
на ниво предприятие. Независимо
дали данните се обработват локално или отдалечено посредством
връзка с MES/МОМ система за управление на производството и оперативен мениджмънт, ERP или пък SCADA
платформа, партида по партида или

4

непрекъснато в реално време – те
се превръщат в база за информирани, интелигентни и автономни решения на производствените системи.
Сред най-популярните цифрови
решения за преработвателния сектор са т. нар. дигитални сортери и
системите за автоматизирана визуална инспекция, способни да инспектират и сортират съответните изделия, да премахват дефектни продукти или чужди обекти от
транспортната линия – без нужда
от човешка намеса. Тези иновативни системи разчитат на последните достижения в машинното зрение и измервателната техника и
могат да откриват несъответствия в цвета, размера, формата,
текстурата и ориентацията на
обекта, да изследват структурните му характеристики и дори химичния му състав – в зависимост от
интегрираните в системата сензори и входящи устройства (камери,
измервателни прибори и т. н.), както и от възможностите на софтуера за управление. Освен с голяма
процесорна мощ и висока резолюция
на средствата за заснемане и обработка на изображения, тези системи могат да разполагат и с комплексни алгоритми с изкуствен интелект, както и с инструменти за
усъвършенстван анализ на данни, с
чиято помощ да генерират детайлни доклади за процесите на сорти-

ране и инспекция в реално време.
Дигиталните сортери за сурови
материали във входната точка на
производствената линия например
могат да изследват качеството на
постъпващите суровини, както и да
разграничават продуктите от различни източници. На база тази информация преработващото предприятие може да разработи различни
схеми за заплащане на отделните
доставчици според качеството на
продукта.
Една цифрова сортираща система, инсталирана на изходната точка на даден преработвателен процес,
позволява събиране на детайлни данни за процеса с възможности за самодиагностика, самооптимизация и
прогнозен мониторинг на интелигентното оборудване, интегрирано в
технологичната линия. Функциите за
превантивна поддръжка могат да
задействат изпращането на известие към оператор при потенциален
или настъпил проблем в системата,
както и при индикации, че даден компонент е претърпял повреда или наближава края на експлоатационния си
живот.
Внедряването на дигитална система за инспекция в края на преработващия цикъл, непосредствено
преди опаковане, може да гарантира, че готовият продукт или изделие
не съдържа замърсители или вредни
вещества. Една такава система позволява събиране на големи количества данни за различни характеристики на продукта или партидата и
използването им за последваща оптимизация на качеството и безопасността. При наличието на множество цифрови сортери и платформи
за машинно зрение на територията
на една преработвателна фабрика,
събраните данни могат да бъдат
консолидирани, сравнявани и обработвани комплексно с цел мащабно
и цялостно подобряване на ефективността.

Роботика за приложения
в ХВП
Предприятията за производство
и преработка на хранителни продукти залагат на разходно-ефективни
средства за автоматизация, чрез
които да увеличат капацитета си.
Ръчният труд в сегмента е класическа, но все по-остаряла концепция,
която отстъпва място на роботизираните системи, проектирани специално за производствата на храни
и напитки. Индустриалните роботи
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притежават потенциал коренно да
трансформират процеси като манипулиране със сурови продукти и готови изделия, палетизиране и опаковане. Автоматизираните им варианти се отличават с изключително
висока скорост и прецизност, елиминирайки риска за човека от изпълнението на опасни за здравето му задачи като рязане и кълцане или дейности с голяма повторяемост. Ето
защо през последните години броят
на внедрените в ХВП роботи непрекъснато нараства, а заедно с
това и приложенията им. Сред найпопулярните са pick-and-place операциите и роботизираното пакетиране.
Промишлени роботи се използват
във всички етапи от веригата на
стойността в хранително-вкусовия
сектор – от засяването, поливането и събирането на реколтата до
широк набор от преработващи процеси във фабриките. Роботизираните системи намират приложения в
месо- и млекопреработката, сладкарския отрасъл, обработката на плодове и зеленчуци, производството,
дозирането и пълненето на хранителни продукти и напитки, затварянето, етикетирането и др. Роботизирано оборудване се внедрява и в
почистването, изброяването, позиционирането на изделия върху транспортни линии и т. н.
Освен високоефективни, бързи и
прецизни, роботите за хранителновкусовия отрасъл трябва да бъдат и
със специален хигиенен дизайн, който позволява безопасната им работа в досег с хранителни продукти и
напитки. Той предполага неръждаеми
и незадържащи замърсявания
повърхности, специални високотехнологични уплътнения и материали,
позволяващи дезинфекция, стерилизация и измиване с различни химикали,
пара, гореща вода и вода под високо
налягане.

Трансформация на пазара
на оборудване
Актуално проучване на Transparency Market Research прогнозира, че глобалният пазар на оборудване за преработка и производство на храни и
напитки ще нараства с устойчиви
темпове и комбиниран годишен
темп на растеж от около 5% до
2027 г. Сред основните фактори,
стимулиращи този ръст според експертите, са непрекъснато увеличаващата се консумация на преработени храни и напитки, глобализацията,
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урбанизацията, както и нарастването на доходите в редица потребителски групи.
Сред най-търсените продуктови
сегменти през последните години,
според данните от доклада, са: оборудване за топлинна преработка и
редуциране, хомогенизатори и блендери, загряващи и охлаждащи системи, почистващи инсталации, ферментатори, сортировъчно оборудване и
т. н.
Според изследване на маркетинговата агенция Research And Markets
глобалният пазар на оборудване за
преработка на хранителни продукти
ще достигне близо 92 млрд. щатски
долара до 2025 г. Що се отнася до
режимите на управление – полуавтоматичните и изцяло автоматизираните машини и системи са найтърсени от производителите на
храни и напитки през последните
години, като тази тенденция се очаква да се запази устойчива и до 2027
г. Нараства пазарният дял на оборудването с интелигентни функции за
управление, отдалечен мониторинг и
контрол, самодиагностика и прогнозна поддръжка.

Ключови тенденции
Сред водещите тенденции, дефиниращи развитието на пазара на
машини и системи за хранителновкусовата промишленост в началото на третото десетилетие на 21
в. са нарастващият фокус върху си-

гурността и безопасността на храните и напитките, както и все постриктните регулации върху индустрията на национално, регионално и
световно ниво.
Потребителите на оборудване за
ХВП очакват от производителите
все по-високотехнологични и автоматизирани оферти с превес на цялостните и свързани решения за производствени линии пред единичните,
самостоятелни уреди, устройства и
машини. Модерните производства в
сектора изискват възможности за
бърза и лесна интеграция на оборудването с MES и ERP системите, събиране и обработка на данни за технологичните и бизнес процеси. Роботиката и автоматизацията се допълват от усъвършенствани софтуерни платформи за улеснено управление и качествен контрол на производството, а визуалната инспекция
става изяло автоматизирана с помощта на най-съвременните решения за машинно зрение. Наред с новите приложения, опосредствани от
навлизането на Industry 4.0 в сектора, нараства и броят на новите продукти, разработени благодарение на
повишената ефективност и функционалност на модерното оборудване
за ХВП. Възникват и нови бизнес
модели като следпродажбено обслужване, както и използване на машини
и оборудване по схемата „като услуга“ (equipment-as-a-service), при които
вместо да закупуват съответната
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техника за производство и преработка на храни и напитки, предприятията могат само да я използват
според моментните си потребности.
Друга водеща тенденция, определяща развитието на технологиите
в сектора, е стремежът към повишаване на устойчивостта и екологичната пригодност на ХВП. Особено отчетлива е тази тенденция в
опаковъчния сегмент. Пластмасите
като полиетилен (PE), полиетилен
терефталат (PET) и полиетилен с
висока плътност (HDPE) остават
основните опаковъчни материали,
използвани в световен мащаб за изключително широк набор от опаковки и приложения. Крайните потребители обаче все по-масово търсят
рециклируеми и биоразградими опаковъчни решения, което драстично
увеличава търсенето на продукти с
такива опаковки.
За допълнителна ефективност и
прозрачност на процесите в отрасъла способстват технологични иновации като печатните радиочестотни чипове например. Умните и IoTбазирани устройства създават условия за изграждане на свързани, мащабни и интелигентни производствени мрежи, които функционират
все по-независимо от човека. Те позволяват пренасочването на ценен
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човешки ресурс от тежките, времеемки и повторяеми производствени
и преработвателни операции към постратегически дейности като прогнозиране и планиране.
Сред най-търсените професионални компетенции у кадрите в сектора са уменията за работа със софтуер за управление, за програмиране на
индустриални роботи и високоавтоматизирани системи, както и за
работа с дигитални системи и машини с функции за интелигентно
управление.
Самото оборудване за производство, преработка и пакетиране на
храни и напитки става все по-гъвкаво и свързано и позволява интеграция с електронната търговия, която
се отличава с непрекъснато нарастваща популярност. Освен като
безопасен в настоящата пандемична ситуация вариант за поръчка и
закупуване на хранителни стоки,
този бизнес модел се доказва и като
много по-лесен и удобен за масовия
потребител. Той дава възможност за
задълбочено изучаване на предлагания
продуктов асортимент и предимствата на отделните марки и изделия.
Производителите на машини и
оборудване за ХВП пък са изправени
пред предизвикателството да разработват и предлагат все повече

модулни конфигурации на продуктите си, които да обезпечават огромното разнообразие в потребителското търсене и гигантските продуктови асортименти на глобалните
брандове. Тази модуларизация е
съпътствана от процес на все постриктна стандартизация на системните компоненти, която да разшири приложната им област, както
и от значителни иновации в дизайна.
С увеличаването на търсенето на
персонализирани изделия и въвеждането на режими на производство в
единични партиди проектантите на
машини и системи за хранителновкусовата промишленост срещат и
друго предизвикателство. Те трябва да осигурят решения за повишаване на ефективността и производителността до такава степен, че
дори производството на единични и
персонализирани продукти да излиза
рентабилно на предприятията. Все
по-търсени стават интегрираните
концепции, които включват разработката не само на нови модели
машини и системи, но и на съответните платформи и технологии за
управлението им, на нови инженерни материали за оптимизиране на
експлоатационния цикъл на оборудването, както и на решения за следпродажбено обслужване.
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FRITSCH - новата силна
марка на MULTIVAC
Интеграция и развитие
През 2019 г. MULTIVAC Group придоби FRITSCH - компания
със стогодишен опит в областта на производството на хляб
и тестени изделия. Нейната интеграция в структурите на
глобалния лидер в опаковането от Волфертшвенден протича
плавно и уверено, като се влага много ентусиазъм и пионерски дух. Компания FRITSCH е световно признат и уважаван
технологичен лидер. Като част от MULTIVAC Group тя ще
продължава да има възможността да надгражда и развива
това свое конкурентно предимство, използвайки уникалната структура за продажби и обслужване на MULTIVAC с
повече от 80 дъщерни дружества в над 140 страни по света.
Машините на FRITSCH са високо ценени от клиентите в
бранша поради изключително щадящата и прецизна обработка на тестото. В бъдеще марката ще продължи стабилното
си развитие като лидер в иновациите и ще се позиционира
още по-решително на световния пазар като доказан доставчик на интегрирани решения в хлебната индустрия.

Тенденции
Според последните проучвания съвременните потребители
имат все по-високи изисквания към консумираните от тях
храни и биха искали на трапезата им да присъстват най-разнообразни тестени изделия. Високотехнологичните системи на
FRITSCH за обработка на тесто следват най-актуалните пазарни тенденции. Все повече нараства интересът към автоматизираното производство на традиционни продукти чрез
усукване (напр. брецел, козунак и др.). Отговорът на FRITSCH
е единствената по рода си машинна технология - MULTITWIST
линия с производителност до 20 000 бройки на час.
Задълбочаващите се демографски проблеми в Европа, нарастващата липса на квалифициран персонал, съчетана с непрекъснатия стремеж за оптимално управление на разходите, създават необходимостта от постоянна автоматизация в производството. FRITSCH се фокусира в момента върху
сравнително нов процес, при който тестените изделия се
произвеждат от непрекъснат лист тесто. Такъв тип решения са изключително гъвкави и ефикасни, като могат да се
произвеждат широка и разнообразна гама от продукти с
помощта на една-единствена производствена линия.
Стратегическата концепция на FRITSCH Bakery
Technologies GmbH & Co. KG обхваща новаторски и комплексни решения с добавена стойност за бизнеса, следвайки найновите пазарни тенденции и изисквания в световен мащаб.

заедно с екипа от експерти на FRITSCH в Маркт-Айнерсхайм.
Непосредствено след като определен продукт заплени въображението на клиента, се решава на място какъв тип производствена линия на FRITSCH би била най-подходяща за
неговия бизнес план.
В хлебната промишленост дигитализацията започва да
заема все по значимо място при надеждното и безопасно управление на производствените процеси, поради което
FRITSCH ще се фокусира и върху разработката на подходящи автоматизирани решения с добавена стойност. През
2018 г. FRITSCH представи и реализира първата си машина
"Industry 4.0". Последващото развитие в тази област
продължава, като целта е усъвършенстване на машинните технологии в посока прогнозна поддръжка, мониторинг
и анализ на процесите. В тази сфера ще бъде заимстван значителният опит на MULTIVAC.
С придобиването на FRITSCH, MULTIVAC разширява осезателно продуктовата си гама като доставчик на цялостни
решения в хранително-вкусовата индустрия. MULTIVAC също
идентифицира нов потенциал за собствените си продукти с
настоящи и нови клиенти, който досега не е бил напълно оползотворен. Тази позитивна синергия ще подкрепи създаването на една уникална технологична платформа за обмен на
идеи между FRITSCH и клиентите, както и ще се улеснят и
подобрят редица настоящи процеси, особено по отношение
на сроковете за доставка и наличността на резервни части.

Развитие - FRITSCH Bakery Technologies
Във високотехнологичния модерен център на FRITSCH
ежедневно се извършват редица тестове - от изготвянето
на индивидуалната рецепта до производството на тестото и на крайния изпечен продукт, за да могат да бъдат удовлетворени и най-високите изисквания на всеки един клиент.
Клиентите на FRITSCH имат възможността да участват
активно в разработката на техните нови тестени изделия,
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Индустриална зона София - Божурище, 2227 гр. Божурище
Tел.: +359 2 98855-00, E-mail: sales@bg.multivac.com
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Фирмите в сектор Полимери
стоят добре на пазара и търсят
нови възможности за развитие
Цветанка Тодорова, председател на Управителния
съвет на Браншова асоциация Полимери,
пред сп. Инженеринг ревю
Тази година Браншова асоциация Полимери празнува 20годишен юбилей. Отменена
беше Международната конференция „Кръгова икономика
и предизвикателства пред полимерната индустрия“, с която трябваше да бъде отбелязан случаят. Какво е найважното за дейността на
БАП, което щеше да бъде казано на нея?
Браншова асоциация Полимери
(БАП) е сдружение с нестопанска цел
на фирми, преработващи и търгуващи с полимери. Основана е през 2000
г. и е единственото сдружение на
национално ниво, представляващо
производители на пластмасови продукти, търговци на суровини и рециклатори. Компаниите, членове на асоциацията, реализират около 60% от
оборота и дават работа на 40% от
заетите в производството на пластмасови изделия в България. Затова ние
сме гласът на полимерната индустрия пред националните и европейски
институции, обществото и потребителите.
Асоциацията активно следи промените в българското и европейското законодателство и сътрудничи на българските институции при
изготвяне на нормативната уредба,
засягаща полимерната индустрия не
само в страната, но и в Европа,
като защитава интересите на
бранша.
Работим за положителния имидж
на индустрията с цел подобряване на
конкурентните предимства на предприятията на пазара. Ключови принципи за дейността ни са кръговата
икономика, устойчивост и опазване
на околната среда, здравето и сигурността на потребителите.
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БАП е активен член на EuPC – Европейската асоциация на преработвателите на пластмаси и на Средиземноморския консултативен борд
на PlasticsEurope – организация на
производителите на полимери в Европа, като си партнираме в подкрепа и защита на индустрията за преработка на полимери. С работата си
през годините успяхме да изградим
статута на надежден и коректен
партньор.
Подготвихме международна конференция през април, с която искахме да отбележим 20-годишния юбилей на асоциацията и на която трябваше да бъдат обсъдени предизвикателствата, които среща полимерният бранш. Тема щяха да бъдат също
начините за ефективно взаимодействие между бизнеса, националните
и европейските институции и потребителите, с цел успешното и
устойчиво въвеждане на кръговата
икономика, включването на бранша
в Зелената сделка. За съжаление,
поради пандемията се наложи да
отменим събитието.
Какво е състоянието и нивото на развитие на сектор
Полимери у нас?
В бранша работят над 1600 фирми, повечето от които малки и средни предприятия (МСП), с оборот над
3 млрд. лв. годишно и осигуряващи
заетост на над 25 000 души. Найголемите предприятия у нас са в
сектор Опаковки, които успешно
изнасят своята продукция за външни
пазари.
България е малък пазар и не можем да се сравняваме с развити индустрии за преработка на пластмаси като Германия, Италия, Турция, но
въпреки това, както и въпреки лип-

сата на подкрепа от държавата за
сектора, нашите фирми стоят
сравнително добре на пазара и
търсят нови възможности за развитие.
Необходимо е да се подкрепи
браншът – чрез облекчени фискални
мерки, обществени поръчки и работа за предсказуема и по-атрактивна инвестиционна среда. Инвестициите в събирането, сортирането и
рециклирането на отпадъци са необходими за подпомагане на кръговата
икономика в Европа и създаване на
устойчив пазар.
Какви са предизвикателствата пред сектора и в каква
посока ще се развива той в
бъдеще?
Предизвикателствата пред преработвателите на пластмаси стават все повече, като освен конкурентоспособността на преден план излизат законодателни рестрикции
пред бизнеса, свързани с обществени и политически настроения.
Съкратено от ексклузивно интервю
в Инженеринг ревю, брой 5/2020 г.
Пълния текст можете да намерите в
броя на списанието или в архива му на
сайта www.engineering-review.bg.
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Хранително-вкусовата
промишленост отвътре
отвътре с Rittal
Поддържането на високи стандарти на
хигиена е приоритет във всички фабрики
за производство на храни и напитки, което обаче означава поддържане на машините, таблата и системите безупречно чисти, като същевременно се гарантира
ефективността на производството.
Материалите в зоната за приготвяне на храна трябва, наред с други неща,
да са устойчиви на корозия и лесни за почистване, като всички фуги трябва да
бъдат запечатани, заварени безшевно
или залепени.
За съжаление, много системи за електрически табла и шкафове не отговарят на тези изисквания и това може да
доведе до навлизане на вода в контролните табла по време на процеса на промиване и почистване. Не е изненадващо,
че навлизането на вода в електрически
компоненти ще причини значителни

щети, което ще доведе до ненужни разходи за поддръжка и ремонт, както и до
прекъсване на производството.
Клемни кутии, табла и шкафове серия
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HD табла и шкафове могат да бъдат
монтирани със заоблено обърнати скоби
на гърба за подобряване на потока вода
около устройството по време на процедурите за измиване. Използвайки опционален хардуер, могат да се монтират поголеми HD шкафове на крака за нивелиране, снабдени с рафт за подпомагане на
кабелните трасета.
• Всички монтажни гайки или шпилки са
скрити, за да се предпазят от замърсители.
• Като аксесоар се предлагат и щуцери
HD от неръждаема стомана, които са
гладки, с плътни външни повърхности и са самозапечатващи се, за да се
даде възможност за измиване под високо налягане.
Непрекъснатите дебели силиконови
уплътнения на вратата могат лесно да
се заменят при необходимост без специ-

Hygienic Design (HD) на Rittal осигуряват
най-доброто решение за чистотата и санитарни условия, които са от първостепенно значение. Изработени от неръждаема стомана, те се отличават с гладка
повърхностност, вътрешни панти, уплътнения, които могат да се мият и да
се сменят, и нямат скрити повърхности, които да задържат замърсявания.
Прецизно проектирани за вашите
приложения, новите HD корпуси се предлагат с винтови капаци за по-малки, интегрирани приложения или с врати за поголеми размери. Произведени са от SS304
неръждаема стомана със зърнестост
400 на повърхностите. Формите на корпуса и вратата са под ъгъл, за да се предотврати слепването на материали и
водата да се стича лесно.
Готови за адаптиране към нуждите
на място

ални инструменти. Сините уплътнения
се монтират в специално направен канал
по ръба на вратата за плътно уплътнение без използване на лепило. Отличителният цвят позволява всички частици,
разпръснати върху уплътнението, да се
открояват за по-лесно разпознаване и
премахване.
Можете да научите повече за нашите Hygienic design табла тук:

www.rittal.com
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Повишена ефективност и
по-малко бракуван продукт
с разходомер FLOWave от
Bürkert
При производството на храни и напитки трябва да се спазват стриктни
нормативи за качество и хигиена, което налага регулярното почистване на
заводските инсталации при всяка смяна на партида или продукт. В същото
време обаче, производствените процеси
трябва да се изпълняват и с възможно
най-висока ефективност. Разходомерът
FLOWave от Bürkert Fluid Control Systems
предлага разширени функции, включително изключително бързо и прецизно засичане на смените на различни течности. Това позволява ясното разделяне на
производствените етапи и редуциране
на количествата бракуван продукт, без
да се оказва негативно въздействие
върху хигиената.

Възможността за точно засичане на
смените на различни видове течности,
която предоставя разходомерът
FLOWave, е от голямо значение, особено
при промиване, когато диференцирането
между продукт и промивни води осигурява ефективно управление на процесите
и високо ниво на качество. Устройството непрекъснато измерва температурно независимия коефициент на
плътност. Измерената стойност позволява бързо и надеждно разграничаване на
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ценни продукти, като мляко например,
от почистващата течност. Благодарение на това загубата на продукт може
да бъде сведена до минимум, както и да
бъдат спестени разходи в сравнение с
конвенционалните времево-контролирани процеси. В допълнение се редуцират и
изискванията за пречистване на отпадъчните води, тъй като в замърсения
поток постъпват по-малки количества
продукт.

ента на плътност на течността спрямо водата. Действителната плътност
на течността обаче почти не се изменя
в зависимост от съдържанието на алкохол и захар, тъй като захарта повишава
плътността, а алкохолът я намалява.
Поради това засичането на прехода между бира или предварително миксирани
алкохолни напитки и вода често е много
трудно за изпълнение с конвенционални
плътномери.

Надеждна смяна на течности
за производството на бира и
предварително миксирани
алкохолни напитки

Измерване на необходимите
параметри на флуида с едноединствено устройство

Работният принцип на разходомера
се основава на метода за измерване чрез
повърхностни акустични вълни (SAW).
Тази патентована технология може да
се приложи и за измерване на прехода
между бира или предварително миксирани алкохолни напитки и вода. За целта
FLOWave използва скоростта на разпространение на повърхностните акустични вълни в течността, която се повишава при добавянето на алкохол и захар.
Това води и до увеличаване на коефици-

Коефициентът на плътност е индикатор не само за смяната между продукт и вода, но с негова помощ могат да
се разграничат и течности с различни
съдържания на захар или масленост. SAW
технологията дава възможност за получаване на допълнителни данни от флуида. Освен температурата, разходомерът автоматично засича потенциалното наличие на мехурчета газ и предоставя резултатите в проценти. По
този начин могат бързо и ефективно да
се елиминират технологични грешки.
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тни протоколи. Олекотените, но издръжливи измервателни уреди, които не
изискват обслужване, могат да бъдат
монтирани във всякаква позиция.

Седемте предимства на
FLOWave

SAW технологията –
хигиенна и с ниски
изисквания за поддръжка
SAW технологията не налага необходимост от използване на сензорни елементи в измервателната тръба. Това означава, че няма загуба на налягане, проблеми с уплътненията или мъртви пространства, които биха възпрепятствали почистването. Благодарение на това
сензорите отговарят на най-строгите
хигиенни стандарти и позволяват квалифицирането и валидирането на производствените и почистващите процеси.
Платформата EDIP, предназначена за устройства на Bürkert, гарантира лесно
предаване на данните от FLOWave по
различни промишлени мрежи и стандар-
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Максимална прецизност. FLOWave
измерва обемния дебит независимо от
проводимостта на флуида с точност от
0,4% от измерената стойност, а точността за температурата е І1°C.
Съответствие с най-строгите
хигиенни изисквания. FLOWave няма
сензори в измервателната тръба, които
да влизат в контакт с флуида. Дебитът
се измерва при напълно хигиенни условия.
Това се потвърждава от редица сертификати (ASME BPE, 3A и EHEDG).
Готовност за Индустрия 4.0.
FLOWave устройствата използват платформата EDIP на Bürkert, която значително опростява работата с измервателните уреди и спомага за бързото им
интегриране в изградена индустриална
мрежа. EDIP е само един от начините,
които Bürkert предлага за справяне с предизвикателствата, свързани с Индустрия 4.0.
Лесен монтаж и експлоатация.
Компактният и олекотен разходомер се
побира във всяка система и е лесен за ин-

сталация. При светъл отвор DN 50 mm,
FLOWave тежи 3,4 kg (за сравнение, кориолисов разходомер тежи 70 kg).
По-малко загуби, повече производителност. Благодарение на функцията
"Коефициент на плътност" FLOWave засича смените на различните течности
много бързо и опростява разделянето на
производствените етапи.
Непрекъснати процеси и постоянно качество. С функцията "Коефициент на предаване на акустичните
вълни" се засича наличието на мехурчета,
частици или твърди компоненти в течността. Това дава възможност за намеса на оператора веднага щом се регистрира отклонение от зададени технологични променливи.
Бързо пускане в експлоатация и
лесна употреба. Работата с 2,4-инчовия дисплей с висока резолюция е лесна и
интуитивна. Потребителят може свободно да дефинира обозначения на измерените стойности. Ако е необходимо,
могат да се визуализират от една до четири измерени стойности, крива на тенденциите и интерфейсът за параметризация. WiFi модулът дава възможност за
отдалечен достъп до измерваните параметри през уеб браузър. Това е особено полезно, когато FLOWave е инсталиран в
трудно достъпни точки.
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Иновации в
хигиенния дизайн
В

последно време наблюдаваните промени в хранително-вкусовата
промишленост са по-скоро свързани
с цялостния дизайн на оборудването,
отколкото с използваните компоненти и материали. Въпреки това си
заслужава да се отбележи, че
неръждаемата стомана (SS) вече
отговаря на изискванията в приложимите стандарти за отрасъла, докато сертифицирането на еластомерите все още предстои. Същевременно се забелязва доста по-значима
динамика по отношение на дизайна
на оборудването. Тенденциите са
насочени към избягване на излишни
ръбове, неизползвани затворени
тръбни линии, контактни точки
между метал и метал и др. В момента се изследват нови методи за
заваряване, чрез които да се предотврати възникването на пукнатини и
да се затворят всички съществуващи такива.
Въпреки незначителните промени
в технологията на материалите,
една добра новина е, че част от тях
са станали по-достъпни за промишлеността. С особена сила това важи
за някои от по-екзотичните пластмасови изделия, пригодни за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Неръждаемата стомана винаги е била наличен ресурс, но сега
разнообразието от предлагани форми и профили е още по-голямо. По
отношение на частите за оригиналните производители на оборудване,
у доставчиците започва да се утвърждава разбирането, че за да бъде
годен за употреба в хранително-вкусовата промишленост даден компо-
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нент, той трябва да е със състав
100% инокс и повърхност, която не
позволява задържането на бактерии,
което прави материали със съдържание 90% неръждаема стомана/10%
сплав на бронз и алуминий неподходящи.
Практиката за използване на безшевни тръбни профили (кръгли или
правоъгълни), която се бе наложила
като норма за известен период, според експертите е на път да бъде
изместена, тъй като тенденциите
са към използване на отворени, например L- или С-образни, сечения в
конструкцията на машините, където затрудненията при почистване
на затворената геометрия са елиминирани.
В етапа на проектиране и конструиране на оборудването се залагат
и възможности за безинструментно

разглобяване при почистване или
обслужване. Пример за такива конструкции са голяма част от конвейерните системи на пазара, където за
разглобяването на улеите, транспортните ленти, двигателя, задвижването, ролките и лагерите не са необходими инструменти.

Промишлени роботи за
високи хигиенни
изисквания
Все по-често в хранително-вкусовата промишленост се прибягва до
внедряването на роботи за повишаване на производителността и ефективността. Използват се предимно
три типа роботи – делта (с паралелна топология), 4-осни и 6-осни. Тъй
като роботизираните технологии
все повече навлизат в производствения цикъл на преработка на храни,
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адаптирането на тези технологии
чрез интегриране на принципа на
EHEDG (Европейската асоциация за
хигиенен инженеринг и дизайн) за
улеснено почистване и хигиенен дизайн добива все по-голяма важност.
При работа с бързо движещо се
оборудване робот може да се загрее
до 70°C. В чувствителна среда на
работа при температура между 4°C
и 10°C кондензът, топлинното разширение и охлаждането на маслото
се проявяват в рамките на няколко
минути. Точката на локално прегряване, която роботът формира, е найотчетлива, когато той достигне
края на производствения цикъл.
Идеалните условия за развитие на
бактериална среда вътре в робота
включват средни температури между 15°C и 40°C; наличие и въздействие на влага; конденз на изпарения
от околната среда; неутрално pH; и
най-вече невъзможен достъп за почистване на вътрешните части на
оборудването. Същият проблем
съществува и при контролните електрически табла: при липса на управление на въздушното налягане в рамките на няколко седмици могат да
се развият бактерии и да се появи
корозия. Прилагането на въздух под
високо налягане в ръката на робота
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и електрическите табла е най-доброто решение по време и между производствените периоди.
Броят на периферните детайли
от неръждаема стомана, свързани
към делта робот, също е от значение за хигиенния дизайн. Колкото помалко производствено оборудване е
прикачено към робота, толкова полесно е почистването му и по-малко
са зоните, където може да се задържат и развият бактерии. Делта роботите не са проектирани за маршрутизиране на гъвкави тръби и затова почти винаги тяхното свързване
към подвижната ръка е изпълнено
според конкретното приложение.
Възможно е дори видимите кабелни
връзки да попаднат в съприкосновение с хранителния продукт, а триенето между подвижните рамена от
въглеродни влакна и връзките може
да причини попадане на частици в
храните.
При диелектричния обмен между
пенообразуващи разтвори, например
вода и различни метали, използвани
в конструкцията на рамото, може да
възникне същият проблем. Когато се
използват детергенти върху оборудване с полиметален състав, под действието на електролизата се образуват корозионни петна и пукнати-

ни, наподобяващи структура на
„пчелна пита“, в които лесно може
да възникне бактериален растеж.
Поради своята висока устойчивост на окисляване неръждаемата
стомана е предпочитан материал за
работа, но нейната механична обработка, пробиване и сложност на
монтаж поставят известни предизвикателства пред производителите. Проведените тестове с роботи,
конструирани от неръждаема стомана, сочат, че тя не е подходящ материал за динамичен робот. Най-добри
резултати са установени при използване на специфичен алуминий (лек, с
висока твърдост и утвърдени механични свойства за нуждите на роботиката).
Дори специфичният алуминий,
предназначен за наситена на соли
среда, може бързо да корозира в производство на сурови храни. Поради
това е важно роботът да бъде проектиран така, че да бъдат избегнати зони на задържане и допълнителни компоненти за захващане.

CIP автоматизация
Първоначалните CIP системи прилагат един общ подход към всички
типове групи цикли. Съвременните
автоматизирани системи позволя-
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ват персонализиране на CIP „рецепти“, подобно на рецептите за
партидни системи. На всеки продукт, обработван на дадена производствена линия от оборудването,
съответства уникална CIP рецепта.
При партидното производство
обикновено се изпълнява една основна рецепта в резервоарите за различните партиди. CIP рецептите се
изпълняват по подобен начин. Когато те се прилагат на определена
част от оборудването, системата
извършва специфични корекции в
главната CIP рецепта, за да оптимизира процеса за различните рецепти
според физическото местоположение. С цел оптимизация на времето
и разходите за почистване чрез CIP
рецепти преработваният продукт
се обвързва с локацията, където процесът се извършва. Съкращаването
на разходите е в интерес на всеки
производител, а оптимизирането на
времето за почистване е от особен
интерес за предприятия с ограничен
капацитет, тъй като то позволява
постигане на по-голям производствен капацитет чрез съществуващото преработващо оборудване.
Управлението на кръстосаното
замърсяване с алергени и глутен е
основен приоритет за преработва-
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телите на хранителни продукти.
Чрез планиране на график за продукцията автоматизираната система
допринася за смекчаване на тези
рискове, като същевременно оптимизира общия производствен капацитет. Това се постига, като се координират операциите на автоматизираната CIP система с автоматизираното производствено оборудване.
Тенденцията в много предприятия
за производство на хранители изделия е насочена към обработка на все
по-голям брой SKU (складови единици).
Променящите се работни изисквания
често усложняват процеса и отнемат значително време за съставянето на оптимален производствен
график. Комбинирането на автоматизирано производствено планиране
с редактор на CIP матриците носи
съществен принос за разработването на най-ефективния метод за подготовка на продуктови партиди въз
основа на получените поръчки. По
време на реалния производствен процес системата за автоматизация
ще използва матричните данни на
CIP системата, за да валидира операцията. Когато една производствена партида бъде инициирана, най-напред се извършва проверка на всяко

звено от технологичното оборудване, което ще участва в процеса, за
да се гарантира, че то отговаря на
изискванията на матрицата. В противен случай партидата не се изпълнява. Данните за конфигуриране
на производствените партиди обикновено се поддържат и контролират
от екипа, отговарящ за контрола на
качеството, и не могат да бъдат
променяни от оперативния персонал.

Уплътняващи
компоненти
Хранително-вкусовата промишленост формулира някои от найстрогите работни изисквания за уплътняващи компоненти. В приложенията за хранителната индустрия,
където уплътняващите компоненти се очаква да функционират
дълготрайно и при високи хигиенни
стандарти, те често са подложени
на крайни стойности на температура и налягане при нулев допуск на
грешка. Въздействието на технологичната среда и химикалите, използвани за почистване и стерилизация,
също може да окаже значително влияние върху експлоатационния живот
и надеждността на уплътненията.
При обработката на храни и напитки хигиената е най-важният фактор
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преди всичко. Компрометираните уплътнителни системи трябва да бъдат установени и изолирани бързо и
ефективно, преди да е възникнал риск за крайните потребители.
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Характеристиките на хигиенните уплътнения за приложение в производството на храни и напитки, в това
число масла, киселини, солени и захарни изделия и т.н.,
трябва да гарантират тяхната устойчивост на различни условия и химическа съвместимост. Продължителният контакт с продукта или неговите съставки може да
повреди уплътненията и вследствие на това да доведе
до замърсяване на продукцията. Наред с химическия
състав на технологичната среда трябва да се вземат
предвид и параметрите на температурата и налягането на производствените линии. Ако инженерните характеристики на уплътняващите компоненти гарантират,
че те могат да се справят с комбинация от различни
химически фактори и да се избегнат повреди или компрометиране на уплътненията, то технологичните линии могат да работят непрекъснато за по-продължителни периоди с по-висока производителност и ефективност.
Някои видове материали за уплътнение могат да
бъдат значително увредени от агресивните химикали,
използвани при CIP и SIP процедури за почистване. Въпреки че използването на тези силни химически агенти е
жизненоважно за унищожаване на източниците на бактериално замърсяване след производствена партида,
съществува риск химикалите трайно да повредят
структурата на уплътненията. Химическите съединения, използвани в CIP процесите, могат да въздействат
агресивно на еластомерните уплътнения, причинявайки подуване, разтваряне, загуба на механична якост,
крехкост и в най-лошия случай дефектиране. Има потенциална опасност фрагменти от уплътненията да попаднат в обработваните хранителни материали.
Третирането с пара (обикновено от 120°С до 135°С)
при SIP процесите намалява твърдостта и механичната якост на много еластомери, причинявайки екструзия навътре в тръбата. Това изтъняване на уплътнени-
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ята намалява издръжливостта на налягане и може да
доведе до течове, както и запушвания, в случай че уплътнението проникне в тръбата.
Недоглеждане при първоначалния монтаж на уплътняващия компонент може да повлияе на издръжливостта
на уплътнението и да бъде причина за чести повреди.
Ако уплътнението е поставено неправилно или е било
повредено повърхностно по време на монтажа му, макар
и незабележимо, то това е предпоставка за слабости на
уплътнението, които могат да се проявят при излагане
на термично и химично натоварване при дадено приложение. Тези недостатъци могат да бъдат избегнати чрез
опростяване на системата за уплътняване или разширено обучение на персонала.
От инженерна гледна точка прилагането на ефективни хигиенни уплътнения започва с избора на правилния
материал. Той трябва да се характеризира с широк профил на химическа съвместимост с почти всички технологични среди и висока издръжливост на режими на почистване и практики на стерилизация, включително с
разтворители, пари и амини. Необходимо е да притежава устойчивост на механично и термично натоварване от порядъка на температури между -60°C и 327°C.
Перфлуороеластомерните съединения (FFKM) се утвърждават като златния стандарт за химическа устойчивост в съчетание с високотемпературни характеристики. Каучуковата форма на уплътненията от FFKM,
политетрафлуоретилен (PTFE), притежава доказани предимства в технологичните линии за храни и напитки,
като например намаляване на замърсяването на процеса, съкращаване на престоя на оборудването, удължава-
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не на експлоатационния живот на уплътненията и интервалите за планирана поддръжка на оборудването.
Освен основни уплътняващи материали пазарът на
решения за уплътнение предлага широка гама от иновативни продукти, които се характеризират с подобрени хигиенни качества. Разработват са еластомерни уплътнения с метално съдържание например, които целят
възможно най-ранно откриване на замърсяване с частици от този материал чрез засичане на метала, попаднал в системата. Някои брандове уплътнения с метално съдържание гарантират засичане на фрагменти с размери до 2 mm чрез детектори за метал и рентгенови
скенери. Въпреки разработваните иновативни проследими материали предпочитан сценарий е да бъде предотвратено възникването на замърсяване на първо
място, тъй като допускането на замърсяване води със
себе си много разходи, свързани с проследяване, бракуване на продукция, почистване и подмяна на уплътнения.
Много процеси за производство на храни зависят до
голяма степен от големи съоръжения за смесване и хомогенизиране. Приложенията могат да бъдат най-различни, от миксери за прахообразни продукти за протеинови
шейкове до парни смесители за приготвяне на полуфабрикати. Предлага се богата гама от въртящи се ножови,
плунжерни и лопаткови смесители предназначени за смесване, сушене, готвене и хомогенизиране. Проблемите,
които възникват, зависят от размера на инсталацията
и обемите, подлежащи на преработка, но някои трудности присъстват при всички процеси.
За разлика от високоскоростните ротационни помпи, които обикновено са добре балансирани и показват
минимално отклонение на вала, много видове смесители
имат този проблем. Освен това поради дължината на
вала разстоянието между опорните лагери може да бъде
значително, което да доведе до огъване. Поради температурната цикличност и термично разширение и свиване при работа, конфигурацията на уплътненията и лагерите трябва да позволява и компенсира тези колебания.
Топлинно разширение на вала може да бъде причинено
от движенията при смесване и рязане, без преработваната суровина да бъде загрявана. Ако бъдат добавени
прахове, твърди частици, течности и суспензии, това
ще създаде допълнителни торсионни и ударни натоварвания върху вала.
Използването на контактни валови уплътнения може
допълнително да усложни нещата, защото работната
повърхност на уплътнението е в контакт и се движи
срещу вала, причинявайки триене. Фрикционно въздействие може да бъде пагубно и да се прояви по няколко
начина: уплътнението може да износи вала и да причини
разходи за ремонт или подмяна; контактната площ на
уплътнението може да се износи, повреди и да се наложи
подмяна; износените уплътнителни материали могат да
проникнат в преработваната суровина и да замърсят
процеса; генерираната фрикционна топлина може да
навреди на суровината.
Съществуват различни решения, като предпазен ръкав
на вала, уплътнения с по-нисък коефициент на триене
или прилагане на охлаждаща смазка в областта на уплътнението. Тези решения обаче могат да добавят допълнителна себестойност към продукта и да усложнят процеса, а от друга страна, използването на охлаждащ агент
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технологии
невинаги е препоръчително в хигиенна производствена среда.

Антимикробни
повърхности
Прилагането на антимикробни
повърхности в хранително-вкусовата промишленост носи ползи за всички процеси на преработка. Въпреки че
антимикробните повърхности са
високо ценено решение за поддържане на хигиените стандарти в зоните на преработка и производство на
храни, те не са единственото такова. Има две основни категории антимикробни повърхности – едните са
получени чрез интегриране на биоцида в елемента, а другите имат само
повърхностно покритие. Примери за
първия вид са импрегнираните материали като пластмаса и ламинати.
Повърхностните покрития, обикновено под формата на бои или специални покрития, се прилагат чрез
пръскане, грундиране или потапяне.
Съществуват разнообразни изисквания по отношение на ефикасността и трайността. Някои системи
изискват дезинфекция, докато повечето утвърдени продукти на пазара
поддържат биостатична ефикас-
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ност. Досега не са правени преки
сравнения на системи, тъй като не
съществуваше международно признат стандарт за ефикасност и
оценка на антимикробните повърхности. Проучванията за устойчивост
показват широк диапазон от 7 дни
до 30 години в зависимост от вида
на продукта. Боите на полиуретанова основа, епоксидните материали
или стирен акрилната емулсия достигат средна пригодност от десет
години.
При биоцидно импрегнираните
изделия антимикробното действие
се проявява чрез присъствието на
активното вещество по повърхността. Биоцидите установяват
сложна връзка с полимерната матрица, която все още подлежи на проучване, и е възможно проникване в
полимерните вериги и в аморфната
структура на матрицата. Агентите за повърхностно покритие са
фиксирани и следователно съответстват на стандартите за контакт
с храни. В случай на абразия или износване след определен период от
време е възможно самовъзстановяване в някаква степен чрез контакта с биоцида от подповърхностни-

те слоеве. Следователно антимикробното действие продължава през
целия живот на продукта. Концентрацията на биоцид в материала е
важен фактор. Прекалено високите
нива ще увеличат степента на антимикробно действие, но няма да са
подходящи за употреба с храни, от
друга страна, твърде ниска концентрация няма да е ефективна, а може
дори да засили растежа на устойчиви щамове.
При повърхностните покрития
биоцидът трябва да бъде фиксиран
върху тях в тънък полимерен филм,
за да осигурява биостатично действие. Повърхността не е токсична, тъй като няма отделяне на активното вещество. Биоцидът няма
да повлияе на вкусовите качества, а
повърхностната активност ще бъде
постоянна, освен ако не е силно замърсена.
Предлагат се и други повърхностни продукти с дезинфекциращо действие, при които биоцидът не е ограничен в полимерен филм. Въпреки
че това осигурява по-бързо антимикробно действие, то прави продукта
по-токсичен и неподходящ за приложение при работа с храни.
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фирмена публикация
Богата гама
висококачествени продукти
за професионална хигиена
в ХВП от Индустриална
химия ЕООД
Индустриална химия ЕООД е коректен и отговорен
партньор на редица предприятия от българската хранително-вкусова промишленост. Продуктите за професионална хигиена на компанията от години се използват в Месокомбинат Ловеч, Мес КО-Петрич, Меркез-Г. Делчев, ОМКПловдив, Домлян-Карлово, ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ-Карлово, Белла
България, Чичо Чарли, Бор Чвор ЕООД, Нухелт АД и др., гарантирайки спокойствие при проверки от Държавните
контролни органи по отношение на произход, количество,
качество и безопасна употреба на закупените стоки.
Производствената база на Индустриална химия ЕООД,
основана през 1992 г., се намира в с. Долно Камарци, обл.
Софийска. В началото на 2020 г. фирмата откри и нов фирмен магазин и склад на ул. "Поп Грую" №100 в София, като
локацията предлага висока степен на удобство както от
логистична гледна точка, така и за клиентите, които
идват на място. Фирмата има още три магазина в с. Долно
Камарци, в с. Труд (Пловдив) и в с. Драгор (Пазарджик).
Компанията разполага със собствен транспорт камион,
бусове, леки автомобили.
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INTRAMA интегрира индустриални
роботи в комплексни решения за
автоматизация в ХВП
инж. Николай Колев, мениджър проекти
Индустриална автоматизация в INTRAMA
Какви нови технически решения за
автоматизация на опаковането
на храни предлага INTRAMA?
Най-новата ни разработка robIN е роботизирано решение за автоматично зареждане на хранителни продукти във формовани опаковки. За него избрахме да използваме делта робот. Той има две основни
предимства. Работната скорост на този
тип роботи дава възможност да се постигне висока обща производителност, а начинът на монтаж - над зоната на зареждане
на термоформъра, обуславя компактните
размери на цялата инсталация. В допълнение предоставяме и достатъчно гъвкава
функционалност, интуитивна настройка
на работните параметри и интерфейс за
синхронизация с външни системи.
Най-разпространеното приложение на
роботи в ХВП е от типа "вземи и постави". INTRAMA предлага разнообразни решения за пренареждане, сортиране, опаковане, претегляне и палетизиране. Разбира се,
според изискванията на даден проект бихме могли да реализираме и всякакви други.

Какво е значението на това
опаковъчните системи да са
специално разработени за ХВП и
пригодени към изискванията на
всяка конкретна производствена
среда?
Към машините в ХВП има много високи
изисквания за хигиена и устойчивост на
неблагоприятните работни условия. Интегрирането на роботи добави още предизвикателства пред нас. На първо място - об-

работваните продукти нямат постоянна
форма и размери, а понякога и структура.
Затова трябва да бъдем много внимателни и вариативни при избора на сензорика
за определяне на позиция и визуална инспекция, както и изобретателни при разработката на грипери за сигурно захващане. Втори фактор е гарантирането на безопасна
и в същото време удобна работа на обслужващия персонал.
В ХВП няма "стандартни" приложения.
Успешната реализация на една цялостна
синхронизирана поточна линия изисква подробен предварителен анализ на технологичния процес и правилен подбор на подходящите роботи и оборудване. Тук в голяма помощ за нас са инструментите за 3D проектиране и софтуерна симулация.

Кои са най-съвременните
технологични тенденции и как
INTRAMA съдейства българският
пазар да може да се възползва от
предимствата им?
IIoT, edge computing, машинно зрение и
изкуствен интелект - това са "остриетата" в говоренето на лидерите на съвременния технологичен свят, в частност и на
индустриалната автоматизация. Виждаме, че вече са реалност. Ние следим тенденциите и пречупени през призмата на тукашните условия, в подходящия момент ги
предлагаме на клиентите ни.
В нашите разработки влагаме последно
поколение роботи, промишлени контролери, сервозадвижвания, сензори и камери. Използваме наличните комуникационни тех-

нологии, за да осигурим дистанционен мониторинг и поддръжка. Разчитаме на продуктите и опита на водещи производители като BIZERBA, SIEMENS, FANUC и др.

Каква е визията на INTRAMA за
бъдещето и готов ли е
българският производител за
високоавтоматизирани и
роботизирани производства?
Ще дам следния пример - задачата е да
се изпълни последователност от няколко
по-сложни движения. При еднаква точност
и в рамките на само няколко цикъла едва
ли повечето роботи биха се справили побързо от човек. Но когато става въпрос за
непрекъсната работа, категоричното предимство е за робота. То идва от неговата
константна производителност за дълъг
период. Същото важи и в случаите, когато
изпълняваните операции изискват повече
физическо усилие. Затова считаме, че роботизацията все по-широко ще заема своето
място и у нас. Резултатът от такава инвестиция е продукция с по-ниска себестойност, постоянно качество и предвидими срокове за изпълнение.
Възприемам бъдещето като множество от възможности. Доколко ще успеем да се възползваме от положителните
такива, се определя от много фактори,
но в най-голяма степен зависи от самите нас. Правилното техническо решение
е това, което отразява оптималния баланс между функционалност, скорост,
надеждност и цена. Вярвам, че със своите ефективни предложения INTRAMA е
мост между водещите в света иновативни технологии и условията, мащаба
и възможностите на регионалния бизнес.

www.intrama-bg.com

24

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

тенденции

Водещи
тенденции при
технологичното
оборудване за ХВП
А

втоматизация, дигитализация,
интелигентно управление. Най-общо
така могат да бъдат резюмирани
водещите тенденции при технологичното оборудване за хранителновкусовата промишленост през последните години. Този динамично развиващ се и ключов за глобалната
икономика отрасъл бурно изживява
цифровата революция на индустриалните технологии, възприемайки
светкавично всички иновации, които
притежават потенциал да повишат
ефективността на производството. Човекът на поточната линия
вече трайно е отстъпил място на
автоматизираните решения и роботите, запазвайки за себе си ключовата роля на дизайнер, стратег и
координатор на технологичните
процеси и операции. Аналоговите
уреди постепенно биват заменяни
от дигитални устройства, умни измервателни прибори и усъвършенствани сензори, които осигуряват
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отдалечен достъп до машините и
спомагателните системи, както и
непрекъснат мониторинг в реално
време и в прогнозен план.
Тези тенденции обхващат всички
сегменти на оборудването за производство и преработка на храни и
напитки, включително машините за
сортиране, рязане, кълцане, смилане,
смесване, сушене, охлаждане, термична обработка, формоване, пълнене, дозиране и т. н. Изискванията за
оптимална надеждност и ефективност, стриктен контрол на качеството, безкомпромисна безопасност, висока скорост, прецизност и
производителност продължават да
дефинират посоките на технологично развитие в бранша. Оборудването става все по-интелигентно,
свързано и интегрирано, а допълнителните операции, като запечатване, опаковане, картониране, поставяне на тапи, капачки и запушалки,
етикетиране, декориране, палетизиране, транспортиране, почистване и
стерилизиране, се извършват в не-

прекъснат цикъл с възможности за
цялостен контрол и мониторинг.

Съвременни решения за
преработка, дозиране и
пълнене
Модерните решения за преработка на плодове, зеленчуци, риба и морски дарове и производство на хлебни и сладкарски изделия, млечни, месни и птичи продукти, готови за консумация ястия, сосове, дресинги, алкохолни и безалкохолни напитки в
съвременните предприятия от хранително-вкусовата и бутилиращата
промишленост се отличават с все
по-висока степен на автоматизация
и с усъвършенствани функции за управление. Това е валидно както за
оборудването за предварителна обработка на хранителните продукти
– сортиране, миене, белене, рязане,
смесване и др., така и за системите
за същинска преработка – пресоване, филтриране, хомогенизиране, печене, пържене, варене, формоване,
екструдиране, глазиране, сушене,
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охлаждане и замразяване.
Една високотехнологична машина
за формоване и депозиране например
може да бъде оборудвана с прецизни
системи за транспортиране, теглоизмерване, порциониране и оформяне
на изходния материал в краен продукт с постоянно високо качество,
еднакъв външен вид, форма и текстура. Водеща функция на технологичните подобрения в сегмента е използването на минимално количество
механична енергия в процеса с цел
повишаване на неговата ефективност и рентабилност.
Автоматизацията и дигитализацията са сред ключовите тенденции
и при оборудването за дозиране и
пълнене, използвано в производството на храни и напитки. В редица
приложения производствените предприятия залагат на универсални решения, които позволяват работа с
широк асортимент от продукти,
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както и с различни по големина и
форма контейнери, капаци, запушалки и капачки без нужда от допълнителни приспособления. В някои специализирани производства пък се
използват индивидуално проектирани системи, които осигуряват висока ефективност, гъвкавост, надеждност и повторяемост при изпълнението на един тип операции и/или
един вид изделие в големи партиди.
Необходимостта от повишаване
скоростта на работа и динамичен
преход между работните цикли в
модерните цехове за храни и напитки налага разработката и въвеждането на все по-ефикасни технологии
за бърза хигиенна обработка, както
и фундаментална трансформация в
дизайна на системите за дозиране и
пълнене. Тя най-често включва елиминиране на механични елементи като
бутала, цилиндри и клапани, които
трябва да бъдат разглобявани, из-

важдани и отново монтирани след
почистване. Превес взимат машинните компоненти, които могат да
бъдат промивани с гореща вода или
пара през специални отвори или дюзи,
без това да налага техния демонтаж. При цялостните производствени линии тенденция е използването
на универсални резервни части за
отделните машини и агрегати, както и на дигитални системи за мониторинг и прогнозна поддръжка, които оптимизират инвентара, ремонта и обслужването на оборудването.
Актуалните пазарни проучвания в
сегментa показват, че производителите на храни и напитки все по-активно търсят мултифункционално
оборудване, което покрива по-голяма
част от технологичните операции
в един цех вместо традиционните
„моноблок“ автомати за пълнене,
затваряне и поставяне на капачки.
Сред примерите са автоматизирани системи, които включват функции за правилно ориентиране на бутилките, бурканите, консервите и
другите типове контейнери спрямо
техните запушалки и капаци, както
и за последващото опаковане в кашони, стекове и т. н.
Все по-масово се инвестира в
гъвкави производствени решения,
които позволяват непрекъснато разширяване на гамата опаковъчни формати, с които се работи, включително видове, форми и размери на контейнерите, продукти с различен
вискозитет, както и механизми на
затваряне и запечатване. Нараства
популярността на комплексните
интегрирани линии с интелигентно
софтуерно управление, които обхващат максимално голям брой операции, например пълнене, затваряне,
етикетиране, картониране и третично (транспортно) опаковане в
единна система. Иновация са модул-
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ните производствени клетки, които
са взаимозаменяеми при изпълнението на различни дейности. При тях
подмяната на единичен модул може
да се извърши лесно и бързо без нужда от прекъсване на технологичния
процес или смяна на цялата система.

Развитие на пазара на
помпено оборудване
Изборът на помпени решения за
хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки
вече не се свежда само до цената и
номиналната ефективност. Фактори като лесна експлоатация, оптимален санитарен дизайн, възможности
за интелигентно управление и интегриране в цялостни производствени линии стават все по-важни за
производителите. От ключово значение за бранша са безопасността и
качеството на храните и напитките. В този смисъл помпеното оборудване, което се използва в редица
основни етапи на производствения
процес, включително транспортиране, пълнене, дозиране и т. н., има
критична роля за гарантирането на
безупречно качество на продуктите.
Все по-стриктните санитарни стандарти и необходимостта от непрекъсната работа на помпените
системи в допълнение към комплекс-
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ния характер на технологичните
операции поставят високи изисквания към производителите в сегмента. Специализираните решения за
предприятията от бранша подлежат и на задължителните CIP и SIP
процедури по почистване и стерилизация на място. С нарастваща значимост са функциите за самодиагностика и автоматично калибриране,
както и за повишаване на енергийната ефективност посредством умно
управление на натоварването спрямо потребностите.
Сред популярните типове помпи
с хигиенен дизайн, които се използват в ХВП, са ротационните лобови
помпи, буталните помпи с позитивно изместване, помпите с прогресивна кухина, перисталтичните помпи
и двойно-диафрагмените помпи с
въздушно задвижване. Диафрагмените помпени системи в санитарно
изпълнение са водещ избор в множество приложения, включително в
транспорта на течности и флуиди
с различен вискозитет, подаването
на съставки и пълнежи, измерването
в периодични технологични процеси,
обработката на продукти с нехомогенен състав и едри частици, както
и в операции с изисквания за ограничение на налягането. Такива изисквания могат да наложат използваните

типове филтри, видът на обработваните материали и други фактори
на работния процес. Една усъвършенствана помпена система с функции
за интелигентно управление на налягането и другите работни променливи би могла самостоятелно да
обезпечи ефективното изпълнение
на технологичните операции без нужда от допълнителни системи за контрол на процесните параметри.

Иновации при
запечатването,
опаковането и
етикетирането
Сред интересните иновации в
сферата на технологиите за пакетиране на хранителни продукти е метод за запечатване на опаковки с
помощта на бързи топлинни импулси (QPH). Той е подходящ за модерни
приложения, в които опаковките от
нерециклируеми ламинати се заместват с такива от полиетилен или
други полимери. Технологията се основава на бързо редуване на насочени топлинни импулси и точково водно охлаждане, при което се получава
тесен шев с дебелина от порядъка
на 1-1,5 mm. Благодарение на иновацията консумацията на полимерен
опаковъчен филм може да бъде намалена с около 10% в сравнение с тази
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при т. нар. зигзагобразен заваръчен
шев. Методът е подходящ например
за опаковане на листни зеленчуци за
салати.
Опаковането продължава да играе
ключова роля в ХВП, като запазва
качеството на храните, осигурявайки им защита от замърсяване и различни вредни химически и физически
въздействия от околната среда. В
допълнение към пасивната защита,
много опаковки в съвременната индустрия изпълняват и активна роля
за съхраняване на качеството, гарантирайки желаната атмосфера около
продукта.
Сред водещите тенденции в този
сегмент е стремежът към редуциране на хранителните отпадъци чрез
по-ефективни технологии за съхранение. За целта се разработват нови
високотехнологични опаковъчни материали и механизми за затваряне/
запечатване на опаковките. В допълнение към т. нар. модифицирана или
контролирана атмосфера, в която се
поставят хранителните продукти в
опаковката, все по-популярни стават и т. нар. интелигентни опаковъчни технологии, които включват
различни „комуникационни“ елементи. Такива са например интерактивните етикети с данни за съдържанието на продукта и допълнителна
информация, достъпна чрез QR код,
стикер за виртуална реалност и др.
Умните опаковки обикновено могат
да бъдат лесно и бързо „адресирани“
чрез мобилно приложение и камерата на смартфона на потребителя.
Така от обикновен физически контейнер за съхранение на даден хранителен продукт опаковката се пре-
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връща в цялостно решение за оптималната му консумация. Сред останалите иновации в бранша са нанотехнологиите, т. нар. антимикробни опаковъчни материали, ядивните
опаковки и други „зелени“ и устойчиви решения за повишаване на екологичната пригодност на пакетираните храни.
При опаковъчното оборудване все
по-популярни са мултифункционалните системи, които позволяват изпълнение на няколко технологични
операции на една машина, например
пълнене, запечатване, отрязване на
опаковъчния материал, етикетиране
и т. н. Нараства търсенето и на:
интелигентни решения с интуитивни човеко-машинни интерфейси и
улеснено управление; модулни конфигурации; оборудване с възможности
за оптимизирано обслужване, при
което компонентите се подменят
на „plug-in“ принцип чрез директно
изваждане и поставяне без необходимост от инструменти, както и системи, подходящи за CIP процедури
по почистване на място.
Умните опаковъчни линии позволяват подобрена проследимост на
отделните изделия и партиди, минимални престои и оптимално качество, същевременно намалявайки
значително оперативните разходи.
Виртуалната и добавената реалност също намират интересни приложения в опаковането на храни и
напитки. Те могат да бъдат използвани за отдалечено отстраняване на
неизправности по оборудването,
както и за обучителни цели. Чрез AR
или VR очила например персоналът
може да премине виртуален практи-

чески курс на обучение за работа с
дадена машина или опаковъчна линия,
без реално да се налага да се спира
нейната работата.
Акцент при решенията за етикетиране са цялостните системи за
мениджмънт на процеса, които позволяват на производителите на
храни и напитки да внедрят стандартизиран и лесно управляем метод за
изработка на етикети в рамките на
цялото предприятие, независимо от
броя на производствените съоръжения и пространствено отдалечените една от друга локации. Платформите за централизиран мениджмънт
на етикетирането обикновено са
уеб-базирани, като в тях се съхраняват образци на всички използвани
етикети, както и данни за етикетираните изделия, тяхното съдържание
и др. Системата функционира на
базата на софтуер, който позволява
автоматична проверка на генерирания етикет и сравняването му със
съответния шаблон. Така грешки от
всякакъв характер могат да бъдат
откривани и коригирани още преди
фактическото разпечатване на етикетите. Решенията от този тип
най-често дават възможност за интеграция с фирмената MES или ERP
платформа и дори директно извличане от тях на необходимата за
процеса информация. Така се елиминира рискът от човешка грешка при
ръчно въвеждане на данни.

Новости при хладилното
оборудване, съхранението
и складовата техника
Хладилното оборудване намира
приложения във всички етапи по ве-
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ригата на стойността в ХВП – от
преработката, през дистрибуцията,
търговията на дребно и консумацията на ниво краен потребител. За
съхранение на различни хранителни
продукти се използват както технологии за охлаждане, така и за замразяване. По този начин се редуцират физичните, микробиологичните
и химичните явления, които водят до
влошаване качеството на храните.
Сред водещите тенденции в бранша
е стремежът към разработване на
все по-устойчиви и екологични технологии, които да спомогнат за редуциране на парниковите емисии във
връзка с експлоатацията на хладилни системи.
Във все повече приложения решенията за криогенно охлаждане заместват компресорните системи за
изпарително охлаждане. Други
възможни алтернативи са системи
с въздушен цикъл, хибридни и соларни инсталации, както и сорбционни
системи, захранвани чрез рекуперация на топлинна енергия от двигатели. Популярни са и т. нар. ежекторни
системи, термоакустичните хладилни инсталации, а също и агрегатите
с термоелектрически елементи или
турбогенератори. Термоелектрическите, термоакустичните и магнитните технологии за охлаждане притежават потенциал за индустриално приложение и при хладилните камери.
Друга водеща тенденция е повишаването на енергийната ефективност на хладилното оборудване чрез
подобрения в дизайна на компонентите, функциите за управление и рекуперацията на топлина. Налице са
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възможности за оползотворяване и
на биомаса при захранването на хладилни инсталации, например отпадъчни продукти от преработката на
хранителни продукти, която да бъде
използвана за ко- и тригенерация.
Еволюцията в средствата и технологиите за съхранение не подминава и модерните складови и дистрибуционни центрове, в които се генерират и обработват все повече данни благодарение на интегрирано интелигентно оборудване и свързани
сензори и IoT-базирани устройства.
Управлението на тези големи обеми
информация се извършва посредством комплексни софтуерни платформи, мобилни приложения, уеб клиенти и т. н. Така всички звена от
веригата на стойността от фабриката до складовете за дистрибуция
се оказват дигитално свързани помежду си, което оптимизира доставките, поръчките, проследимостта и
инвентаризацията, както и прогнозирането на потребителското
търсене.
Както в останалите сегменти
технологично оборудване за ХВП,
така и при складовата техника се
наблюдава непрекъснато повишаване степента на автоматизация с цел
увеличаване на производителността, по-тясна интеграция и улеснена
координация на процесите. Все попопулярни и атрактивни за внедряване стават автоматизираните
складови системи, безпилотните
транспортни средства, складовите
роботи. Складовият мениджмънт
пък преминава от компютърно-базирано управление посредством кон-

венционални оперативни системи за
настолни конфигурации към удобни
мобилни устройства. Друга иновация
в складовете от хранително-вкусовата и бутилиращата промишленост са дроновете. Те се използват
от все повече високотехнологични
предприятия за сканиране, разчитане на етикети и баркодове на палета и т. н. Събраната информация от
дрона заедно с местоположението
на инспектирания обект се въвеждат автоматично в платформа за
складово управление. Този метод
значително намалява риска от човешка грешка при ръчното въвеждане на данни и прави възможна бързата и лесна обработка на складови
единици дори в най-труднодостъпните зони на халето. В комбинация с
дроновете, във все повече модерни
складове си проправят път и радиочестотните технологии за инвентаризация, пренос и обработка на данни. Реализират се проекти с летящи
роботи, оборудвани с RFID скенери,
които извършват автоматично локализиране на обекти и управление
на складови наличности.

Тенденции при ОВК
системите и
осветлението за ХВП
В съоръженията за производство
на храни и напитки са налице специфични изисквания по отношение на
отоплението, вентилацията и климатизацията. Освен със задължителния хигиенен дизайн, модерните решения в сегмента се отличават и с
възможности за умно автоматизирано управление на температурата,
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влажността и други параметри на
микроклимата с критично значение
за качеството на продукцията. ОВК
системите, използвани в ХВП, найчесто са „виновници“ за повече от
една трета от консумираната в
дадено предприятие електроенергия.
Ето защо водеща тенденция в сегмента е повишаването на енергийната ефективност на ОВК оборудването.
Ключова роля за целесъобразното
функциониране на цеховете за храни
и напитки имат системите за филтриране на въздуха, които отговарят за ограничаване на замърсителите. С цел ефикасна прогнозна поддръжка и превантивна диагностика
на ОВК инсталациите пък се залага
на интелигентни сензори и системи
за непрекъснат и отдалечен мониторинг в реално време, които събират
и анализират големи количества данни за ежедневната им работа, потенциалните или настъпили неизправности и тенденциите в поведението им в хронологичен план.
Гъвкавото и автоматизирано
адаптиране на микроклимата в дадено съоръжение към съответното
изделие, което се произвежда в него,
е възможно чрез интегриране на ОВК
системите в цялостни платформи
за сградна автоматизация и контрол
на средата.
Що се отнася до осветлението, в
хранително-вкусовата промишленост традиционно се залага на системи с висок клас на индустриална
защита, най-често взривобезопасни
и с хигиенен дизайн, който позволява
експлоатацията им в зони за прера-
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ботка и производство на храни и
напитки. Характерни за такива зони
са наличието на висока влажност,
различни изпарения и газове в атмосферата, необходимостта от почистване на оборудването с химикали,
вода под налягане или пара с висока
температура. Във все повече предприятия от ХВП традиционните луминесцентни осветители и лампи с
нажежаема жичка биват заменяни със
светодиодни алтернативи, които
осигуряват множество ползи. LED
системите позволяват безпроблемно покриване на хигиенните стандар-

ти в обекта и се отличават с удължен експлоатационен живот от порядъка на 50+ хил. часа, по-висока
издръжливост на счупване и повреди, мигновено включване, липса на
токсични химикали, възможност за
рециклиране и др.
Друго предимство на светодиодните технологии е по-малкото количество отпадна топлина. Така не се
компрометират процесите на съхранение, охлаждане или топлинна преработка на хранителните продукти,
които са от ключово значение за
тяхното качество.
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фирмена публикация

Оптимални решения
в първичния пакетаж
Мава Индустриал АД има удоволствието да ви представи двама от
ексклузивните си партньори от
Италия фирма ILPRA и фирма
MINIPACK-TORRE.
В съвременния свят темата за
добрия пакетаж става все по-актуална със своите високи изисквания
за безопасност, екологичност и
функционалност. Благодарение на
модерната концептуална визия на
фирма ILPRA, всички тези изисквания са изпълнени в най-висока степен. Патентованата система за
газоразпределение на консервант-

ните газове в обема на опаковката
намалява разхода им с 25% и увеличава производителността на оборудването с приблизително 30%
спрямо неговите конкурентни аналози. Сервомоторното задвижване
и концепцията за цялостно
свързване чрез твърди връзки води
от своя страна до минимална кон-
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сумация на сгъстен въздух и значителна икономия на електроенергия.
Всичко това затвърждава убеждението ни за абсолютните предимства на предлаганата от нас технология. Фирма ILPRA от 1955 г.
развива и внедрява най-високите
технологични стандарти при производството на машини за запечатване на храни в тарелки, термоформовани опаковки, както и на
машини за дозиране и пълнене на
течности, пастети, сметани и
т.н. През годините нашето
сътрудничество е довело до редица
успешни проекти с компании, произвеждащи меса и месни заготовки,
свежи салати, риба и рибни продукти, сладкарски изделия.
Втората, но не по-важност компания MINIPACK-TORRE е представена чрез своите решения в опаковането с термосвиваеми фолиа и
вакуумни опаковки за хранителни

продукти, като предлаганата гама
техни продукти включва ръчни, полуавтоматични, напълно автоматични машини и прилежащото към
тях допълнително оборудване и
аксесоари за постигане на цялостни технически решения. Компанията е първата в Европа, внедрила
технологията за запечатване с

термосвиваеми фолиа, като с дългогодишния си опит продължава да
дава най-добрите иновационни решения за опаковане в печатарската, сладкарската, козметичната,
фармацевтичната, хранителновкусовата промишленост и др. За
нас е удоволствие да бъдем партньори на компания, която е иноватор в своята област и има над тридесет патента и разработки.

София, бул.Цариградско шосе 425
Юнивърсъл лоджистик парк
Тел: 02 975 61 00

www.mavaindustrial.com
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Дигитализация
при
измервателните
средства
М

ного от хранителните продукти са със сложен химичен състав
и физическа структура, която понякога обединява газова, течна и
твърда фаза. Възможно е всяка от
тези фази да включва редица химични съединения, една фаза да бъде фино
диспергирана в друга или фазите да
бъдат силно нехомогенни и дори разделени една от друга до голяма степен. Мазнините и водата в течната фаза могат да се комбинират в
единична или двойна емулсия. Водата
може да е в свободна форма или в
свързано състояние – кристализирала, свързана към белтъчни или нишестени молекули, инкорпорирана в биополимерни мрежи или абсорбирана
върху твърдите повърхности на порьозни частици прахообразен хранителен продукт. В тъканите на прясното месо, плодовете и зеленчуците,
както и в клетките на микробната
флора, могат да се съдържат и активни ензими. Сезонът, регионът на
произход, условията на прибиране и
съхранение на земеделската продукция, както и етапите на преработка, също оказват въздействие върху
свойствата на суровинните материали. В индустрията се внедряват
нови технологии за преработка, предоставящи възможност за още поширок диапазон от хранителни продукти, които често трябва да се
адаптират към изменящите се пазарни структури и предпочитания на
потребителите. Всички тези факто-
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ри обуславят изключително разнообразния и променлив характер на анализираните проби в хранително-вкусовата промишленост.
Стойността на pH в ХВП варира
в широки граници – ниска за оцет или
сокове от цитрусови плодове и висока за често използваните по линиите почистващи разтвори с основен
характер. Широк диапазон от стойности на pH се среща и при мониторинга на отпадъчните потоци, например от процесите на промиване
на суровинните материали или почистване на повърхностите на техно-

логичните съдове.
Температурите се изменят в зависимост от процесите – от условия на замразяване (-50°C или по-малко) до условия на термична обработка (понякога над 250-320°C). Същото важи и за налягането – опаковането понякога се извършва под вакуум, а за термичната обработка и
консервирането се изисква повишено налягане. Муфелните пещи обикновено работят при налягания между 60 и 600 kPa (0,6-6 bar). Особено
тежки са условията в екструдерите с термична обработка, за кои-
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ство е наличието на вибрации, причинени от помпи и друго производствено оборудване. Въртящите се
елементи на съоръжения, като миксери например, могат да възпрепятстват излъчването на сигнал от
датчиците или да ограничат възможностите за монтаж на измервателните сонди.

По-интелигентно
оборудване за инспекция

то са характерни както високи налягания над 10 MPa (100 bar), така и
температури около 200°C. В допълнение вътрешната повърхност на
барабана е в контакт с шнека на
екструдера, което ограничава достъпа до суровинната смес, която,
от своя страна, също може да е с
висока степен на абразивност в
началния етап на процеса. Тези условия представляват предизвикателство дори при проектирането на
измервателни сонди за налягане и
температура. Независимо от това
за тази тежка среда се разработват сензори за измерване на влажност и други променливи.
Като цяло условията на работната среда в хранително-вкусовата
индустрия са по-благоприятни, отколкото тези в екструдерите с
термична обработка. Сред най-големите предизвикателства за сензорите са процесите на почистване на
място (CIP), прилагани в много от
производствените инсталации в
сектора. Тези процедури обикновено
включват промиване с горещи разтвори на натриева основа, което
може да доведе до корозия на
повърхността на измервателните
сонди. Почистването с пара е друг
ефективен CIP процес, който оказва
въздействие върху механичната и
топлинната стабилност на сензорната глава.
Съгласно строгите хигиенни
стандарти в хранително-вкусовата
индустрия повърхността на сензорите, използвани на производствените линии и влизащи в контакт с
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продуктите, трябва да бъде
напълно гладка, като това се отнася както за сензорната глава, така
и за зоната на фланеца за монтаж.
При процеси на стерилизация всички повърхности на сензора, имащи
контакт с продукта, трябва да
бъдат устойчиви на CIP процедури.
В допълнение трябва да бъде елиминиран всеки риск от замърсяване на
хранителните продукти с химични
реагенти или със слабо разтворими
компоненти от сензорите. Необходимо е да се предотврати и възможността от попадане на чужди тела
в продукцията при повреда на сензора, особено на стъклени или метални фрагменти.
Прахообразните хранителни продукти с много ниско влагосъдържание могат да натрупват големи
електростатични заряди, поради
което сензорите, встъпващи в контакт с такива прахове (на основата на нишесте), трябва да бъдат
проектирани по начин, свеждащ до
минимум риска от прахова експлозия. Електронните компоненти
трябва да могат да издържат на
експозиция на вода, пара или прах.
Сензорите в контакт с хранителни
продукти често се замърсяват с
частици белтъчини, мазнини или
нишесте.
За индустриалните микровълнови
фурни и някои съоръжения за директно нагряване са характерни и електромагнитни смущения, които могат
да нарушат нормалното функциониране на измервателните уреди в
ХВП. Допълнително предизвикател-

Днес производителите от ХВП
сектора трябва да инспектират
всеки обект от линиите си. В миналото протоколът може да е изисквал единствено потвърждение за
правилното поставяне на етикета
на продуктите, но сега решенията
за инспекция предоставят много поцялостна информация.
Инвестирането в ново оборудване за инспекция, способно да идентифицира множество аномалии с повисока точност и скорост, е свързано с възможности за пестене на разходи. На първо място, тези технологии позволяват да се редуцират количествата бракуван продукт. Второ, те минимизират престоите,
произтичащи от спирания на производствения процес и дейности по
поддръжка, което води до максимално увеличаване на възвръщаемостта
на инвестицията. Не на последно
място, компаниите избягват рисковете от нужда от изтегляне на продукцията от търговската мрежа и
пагубно накърняване на репутацията
на брандовете.
Интелигентният дизайн не се
ограничава само до механиката на
съвременното оборудване за визуална инспекция. Подобрения има и при
човеко-машинния интерфейс (HMI),
който предлага възможност за все
по-интуитивна работа с оператора.
Технологията не изисква продължително обучение на висококвалифициран персонал, което води до увеличаване на производителността. Например операторите с по-ниска степен
на обучение могат да работят с
машини и да осъществяват прехода
между различни състави на продуктите или опаковъчни формати.
Стойността на HMI не се свежда
единствено до видимите резултати,
а се проявява и в повторяемите и
навременни процеси по събиране и
анализ на данни, които в много случаи позволяват интегрирането и на
информация от по-старо оборудване
в рамките на същата производствена линия.
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Рентгеновата технология претърпява огромно развитие от разработването си с цел откриване на
чужди материали в продуктите,
като стъкло, метал и пластмаса.
Днес тя осигурява детайлна информация за продуктите, а производителите предлагат детектори с все
по-висока чувствителност. В миналото необходимата мощност за
работа с такова оборудване налага
необходимостта от охлаждане по
време на експлоатация. Съвременните решения не само не изискват
охлаждане, но и здравните рискове,
свързани с работата с тях, са значително по-ниски. Високата чувствителност на детекторите позволява събирането на много по-големи количества данни, които могат да подпомогнат компаниите в
изготвянето на протоколи за подобряване на ефективността на дейностите им.

Измерване на цвят
Първоначалната преценка за качеството на храната в повечето случаи се определя от различните аспекти на външния й вид, като цвят,
повърхностна структура и форма. В
хранително-вкусовата индустрия
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измерването на цвят се използва по
няколко причини, обединени от стремежа за редуциране на непостоянството вследствие на субективен
анализ и за предоставяне на числени
спецификации. Измерването на цвят
се прилага и при разработването на
нови храни или подобрени варианти
на съществуващи продукти, когато
цветът е един от най-важните показатели за качество. Благодарение
на последните достижения в областта на измервателната техника
приложението на измерването на
цвят с цел качествен контрол и оптимизация на процесите се разширява. Опростени оценки от типа
„Да/Не“ могат да се извършват както по време на производство, така
и по отношение на самия краен продукт. Задаването на допустими граници на отклонение, съчетано със
сензорни измервания, позволява постигането на по-добър контрол и
еднородност на продукцията от различни партиди и дори от няколко
производствени площадки. В допълнение чрез внимателна интерпретация на резултатите от измерването на цвят може да се провежда и
мониторинг на различни процеси.
Например ако кетчупът от една

партида е с по-жълт цвят от целевия, това може да е показател, че е
претърпял по-продължителна термична обработка от необходимата.
При измерването на цвят се използват два принципа – колориметрия и спектрофотометрия. Колориметрията количествено определя
цвета чрез измерване на три основни цветни компонента на светлината, които са видими за човешкото
око, т.е. червено, зелено и синьо.
Вторични и третични цветове като
жълто и оранжево не се определят
поотделно. При спектрофотометрията се измерва спектралният коефициент на отражение или пропускливост на продукта в рамките на спектъра на видимата светлина (400700 nm). Спектрофотометрите се
използват при качествения контрол
на готови хранителни продукти, при
проучването и разработката на
нови продукти и т.н.
Повечето измервания на цвят се
извършват в лаборатории чрез последно поколение спектрофотометри. Все повече компании обаче инвестират в технологии за автоматизирано измерване на цвят (colour
process automation technologies,
cPAT), които придобиват популяр-
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ност заради възможността за проектиране и изработка на компактни инструменти, заемащи по-малко
място на производствената линия.
В допълнение тези решения не се
нуждаят от специални прегради за
ограничаване на светлината от
околното пространство, предоставят разширена функционалност и са
по-рентабилни от измервателната
техника отпреди 10, 20 и 30 години. Ползите от cPAT включват повишена производствена ефективност, редуциране на оперативните
грешки и разходи, както и понижаване на загубите, свързани с бракуван продукт.
Съвременните инструменти за
измерване на цвят използват технологии като Wi-Fi и Bluetooth за отдалечен пренос на данни и позволяват
безпроблемно интегриране в дигиталната среда на потребителите,
свързвайки ги със система за ресурсно планиране (ERP), SCADA или лабораторна информационна система
(LIMS). По този начин се осигурява
възможност за използване на модерни платформи за достъп до информацията във всеки един момент от
всяка точка на света.

Автоматизиран
мониторинг и контрол на
температурата
Температурата е може би найважната технологична променлива
за производството на храни и напитки. Тя е не само ключов фактор
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за процесите на сушене и ферментация, но често е и показател от
критично значение за осигуряване на
безопасността на продуктите за
консумация. Ако производителят не
разполага с необходимите по закон
записи, доказващи, че критичните
стойности на температурата са
постигнати във всеки един етап на
дейността, то е възможно процесът да не се управлява правилно,
което може да доведе до сериозни
проблеми. Това може да бъде преодоляно с помощта на съвременни регистратори на данни, предоставящи възможност за непрекъснат запис на температурите по време и
дата.
Днес уредите за измерване на
температура предлагат по-високи
нива на гъвкавост – от сензори за
фиксиран монтаж до удобни преносими устройства с вътрешна памет
или възможност за безжично свързване с външна памет на място или в
облак. Дори сензорите за неподвижна инсталация могат да бъдат
свързани безжично, когато местоположението им не осигурява необходимата практичност и рентабилност за опроводяване. Както устройствата за измерване на температура с директен контакт, така и безконтактните такива предлагат решения на сложни проблеми и могат
да се използват съвместно за подобър контрол на температурата
при приложения, където температурите във вътрешността на продук-

та са от по-критично значение, отколкото тези на външните повърхности.
Съвременните преносими устройства могат да измерват температурата директно чрез съпротивителни температурни детектори
или термодвойки. Някои разполагат
и с допълнителна възможност за
индиректно измерване чрез вграден
инфрачервен термометър или дори
система за обработка на инфрачервени изображения. В повечето случаи портативните измервателни
уреди съхраняват записите във
вътрешна памет до качването им
на компютър, имат Wi-Fi интерфейси за директно прехвърляне на данните към заводската мрежа и поддържат работа със смартфона или
таблета на потребителя чрез
Bluetooth.
Мониторингът на температурата в хранително-вкусовата индустрия не приключва, когато продуктът
напусне предприятието или склада.
Прилагат се редица различни подходи за регистриране на данни – от
устройства с неподвижен монтаж в
товарните автомобили до преносими устройства и дори индикаторни
ленти. Електронните регистратори
на данни предлагат лесен начин за
събиране на данните от измерването на температурата при транспортиране на продуктите. Това позволява впоследствие да се определи дали по време на транзита са
възникнали температурни измене-
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ния, които могат да повлияят на
качеството или безопасността на
храните.

Новости при измерването
на налягане
Измерванията на налягането при
производството на храни и напитки
обикновено се извършват с цел мониторинг и управление на стойностите му по производствените линии, проследяване на потоците и
нивата на резервоари. Изброените
три приложения определят налягането като един от основните технологични параметри в този индустриален сектор. Интелигентните
трансмитери позволяват докладването не само на стойността на
налягането, но и на много по-детайлна информация. Едно от най-значимите предимства на интелигентните трансмитери за налягане е
свързано с областта на диагностиката.
Повечето смарт трансмитери за
налягане предлагат базов набор от
функции за диагностика, които дават възможност за уведомяване на
оператора при повреда или нужда от
обслужване на дадено устройство.
Съвременните и интелигентни
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трансмитери предоставят допълнителна диагностична информация не
само за състоянието на уреда, но и
за електрическия контур и самия
процес, позволявайки навременната
намеса на оператора при проблем и
избягване на непланирано прекъсване
на производството.
Конвенционалните трансмитери
за налягане изискват поддържаща
инфраструктура, обхващаща опроводяване, кабелни канали, разпределителни кутии и редица входове и изходи, за да предадат сигнала към
системата за управление. Тази инфраструктура понякога затруднява
или оскъпява монтажа на трансмитери за налягане в определени локации.
Инсталирането и внедряването
на безжични устройства може да
отнеме до 75% по-малко време в
сравнение с монтажа на конвенционалните трансмитери за налягане. В
допълнение се елиминират разходите за опроводяване, благодарение на
което могат да се реализират до
40% спестявания. Информацията,
получена от повече на брой точки за
мониторинг на налягането, може да
допринесе за удължаване на експлоатационния живот на активите, кое-

то дава възможност за увеличаване
на възвръщаемостта на инвестицията. Безжичните трансмитери за
налягане с батерийно захранване
могат да правят измервания и да
предават получените резултати от
тръбопроводи, резервоари или паропроводи, осигурявайки по-високо ниво
на гъвкавост за широка гама от приложения.
Начинът, по който трансмитерът за налягане е свързан към процеса, може да повлияе в голяма степен на цялостната точност и надеждност на измерването. Често измервателният уред е свързан директно
към работната среда, което е предпоставка за възникване на течове,
запушвания, обледенявания и други
проблеми. При по-сложни приложения
може да са необходими множество
компоненти, отвори в тръбопроводите и свързвания. По-новите трансмитери за налягане са компактни
устройства с по-малко компоненти,
които се инсталират по-лесно и
имат по-ниски изисквания за поддръжка. Тези решения предлагат
възможност за директно куплиране,
което се смята за най-добра техника на монтаж, водеща до по-висока
точност на измерванията.
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Искаме да ви разкажем...
Ние сме ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД - част от групата
ТЮФ Рейнланд, със седалище в
Кьолн, Германия. Създадена през
1872 година, сега тя оперира на
пет континента.
Предоставянето на услуги е нашата професия; Безопасността,
качеството, здравето, ефективността и съответствието са резултатите от нашата работа;
Икономическата ефективност е
нашата мисия; Удовлетвореността на клиентите е нашата мотивация.
В България сме от 1994 година.
Работим прецизно и добронамерено за нашите клиенти, които са
от микро- и малки фирми до найголямата производствена структура в страната и от всички
браншове на бизнеса. Поддържаме
много голям брой валидни сертификати.
Имаме две акредитации - локална от ИА БСА, и глобална - от
службата за акредитация на Федерална република Германия
DAkkS.
Постигнали сме впечатляващ
пазарен дял в сертификационните услуги, и то в условията на малък, но висококонкурентен пазар.
Стратегическо направление в
българския бизнес е производството на храни, чиято безопасност е
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от огромно значение за потребителите.
Ние сме до вас в този процес - ние
сертифицираме системи за управление на безопасността на хранителни продукти съгласно стандарти EN ISO 22000, FSSC 22000, IFS,
BRC, GMP, GMP+, GLOBALG.A.P,
НАССР и др.
Разполагаме с висококвалифицирани български одитори с дълъг
професионален опит и обширни
познания.
Тяхната работа при вас не се изразява само в рутинното провеждане на одит на системите ви за
управление безопасността на храните, а и в добавена стойност за
вас, резултат именно на този безценен професионален опит. Ние работим за вас добронамерено, с мисълта да ви бъдем полезни и да помогнем.
Помагаме ви да завоювате и задържите най-ценното пазарно
предимство - доверието на вашите партньори и клиенти. Обективният и експертен външен поглед върху дейността на една организация е изключително полезен за
нейното развитие и подобряване.
Ние правим това.
Резултат от нашата работа и
нашата мотивация е нарастващият брой доволни клиенти през
годините.

Нашите сертификати са признати в целия свят и подпомагат изграждането на стабилни и дълготрайни бизнес отношения с контрагенти и клиенти.
Независимо какви са външните
обстоятелства, ние работим за
вас.
Сега, в условията на пандемията
от COVID-19, ние сме отново до вас,
ангажирано и отдадено. В работата си ние спазваме всички разпореждания на държавните органи и
изискванията на нашите клиенти.
Работим активно при вас и с вас.
Целта ни е да ви дадем възможност именно в тези много тежки,
трудно прогнозируеми и бързо променящи се условия да имате спокойствието, което носи присъствието до вас на сигурен и надежден
партньор.
Това сме ние, ТЮФ РЕЙНЛАНДБЪЛГАРИЯ. Вашият сигурен и надежден партньор.
Потърсете ни, обадете се, споделете, задайте въпроси - ние сме на
разположение, ние можем и искаме
да бъдем полезни за вашите бизнес
начинания.
Доверието трудно се печели и
поддържа, лесно се губи. Вие сте нашата референция.
Благодарим за вашето доверие,
ние сме горди от това, продължаваме заедно напред.
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Съвременни достижения
при механичните
системи и компоненти
Н

ай-новите технологични разработки при електромоторите, задвижванията и контролните системи
непрекъснато разширяват гъвкавостта и приложимостта на транспортните ленти и спомагателното
оборудване в производството на
храни и напитки. Механичните системи и компоненти от последно
поколение в сегмента се отличават
с по-висока мощност и интелигентност, както и с подобрени възможности да покриват широк кръг от
натоварвания и задачи, осигурявайки
по-бърза, икономична и рентабилна
работа на оборудването.

Технологично развитие
при честотното
управление
Честотните задвижвания (VFD)
намират широко приложение в хранително-вкусовата промишленост с
цел намаляване консумацията на
енергия, подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване живота на устройствата и системите, в които са интегрирани.
Когато се използват в тежки индустриални среди, където са подложени
на екстремни температури, вибрации, висока влажност или запрашаване, честотните регулатори се нуждаят от специални предпазни средства, за да функционират безпроблемно. В такива приложения устройствата, които управляват скоростта на момента и позицията на електродвигателя, е необходимо да разполагат с предпазен корпус с висок
клас на индустриална защита, а често – и да бъдат инсталирани на значително разстояние от съответния
двигател.
В процеса на динамично технологично развитие в областта честотните задвижвания стават все помалки, леки и издръжливи на различни
въздействия, което прави възможен
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монтажа им във все по-голяма близост до електродвигателя. Някои от
най-новите модели позволяват позициониране дори в един и същи корпус
с мотора, който захранват и управляват.
Използването на променливотокови двигатели с честотно управление
на скоростта разкрива множество
нови възможности в дизайна на механични системи и спомагателно
оборудване за производството на
храни и напитки. Популярни стават
например транспортните ленти с
променлива скорост, която може да
се синхронизира с тази на съответната машина или технологична линия
за преработка, пакетиране и т. н.
Освен при индустриалните конвейери за ХВП съвременните честотни
регулатори намират широко приложение и в други типове системи в
този отрасъл, например при вентилаторите за ръкавни филтри с променлив дебит на въздушния поток.
Такива решения се използват в среди с висока запрашеност като цехове за производство на хлебни и тестени изделия. Променливата скорост на вентилатора му позволява

да се движи в синхрон със съответния етап от жизнения цикъл на филтъра, което намалява напрежението
върху електромотора и удължава
експлоатационния му живот.
Сред водещите тенденции в сферата на честотните задвижвания за
ХВП са повишаване на тяхната икономичност, надеждност, функционалност и гъвкавост. Продуктите в
сегмента се отличават с по-компактни размери, интелигентни функции
за управление, както и с усъвършенствани софтуерни решения за конфигурация и отстраняване на проблеми.

Двигатели и задвижвания
за хигиенни приложения
Електродвигателите и задвижванията са компоненти с критично
значение в широк набор от механични системи и технологично оборудване за производството на храни и
напитки, включително миксери, конвейери, опаковъчни линии и др. Ключови изисквания към моторите и
задвижващите механизми в хранително-вкусовата и бутилиращата
промишленост са хигиенният дизайн

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

технологии
и високата енергийна ефективност,
които да обезпечат ефикасната и
безпроблемната работа в различни
взискателни приложения и агресивни
среди.
Електродвигателите и задвижванията в санитарно изпълнение разполагат с предпазни корпуси с висок
клас на защита от влага и запрашаване, изработени от неръждаем материал, и са устойчиви на напръскване и измиване под налягане, както и
на почистване с различни химикали.
Намотките са капсуловани, а заваръчните шевове са изпълнени по специална хигиенна технология.
Специфичните изисквания и необходимостта от производство на все
по-широки продуктови асортименти
в ХВП създава нуждата от компактни и гъвкави машини, при които човеко-машинният интерфейс е позициониран в по-голяма близост до
технологичния процес. За такива
приложения са подходящи сервозадвижвания в санитарно изпълнение с
корпуси от неръждаема стомана и
контролни панели със съответния
висок клас на защита от порядъка на
IP69K, който позволява експлоатация
при високи температури, налягания
и измиване с химикали. Управлението
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на най-новите оферти в сегмента се
извършва чрез специални графични
терминали, защитени от напръскване, промиване и замърсяване при работа в близост до хранителни продукти. Това улеснява почистването
и спомага за запазване на качеството на продукцията, като същевременно позволява на операторите да
осъществяват ефективен мониторинг на технологичните операции в
максимална близост до тях.
Освен неръждаемия материал на
корпуса и гладките повърхности, клю-

чови елементи на хигиенния дизайн
при сервозадвижванията за производството на храни и напитки са
висококачествените уплътнения,
най-често от силикон или инженерен
еластомер със специфични характеристики.
Серводвигателите се грижат за
прецизното позициониране и синхронизация на различни системи в ХВП
като лентови транспортьори, палетизиращи системи и опаковъчни машини. В някои приложения обаче сервооборудването може да се окаже
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имат ключова роля в пълначните машини и системи. Те позволяват работа със сухи твърди вещества, прахове и пудри, както и течности с различен високозитет. Водещо изискване отново е хигиенното изпълнение,
което гарантира бърза и безпроблемна работа на оборудването.
Сходни са стандартите и при оборудването за преработка и пакетиране на храни и напитки, в което са интегрирани електрически изпълнителни механизми. В резултат от използването им се постига по-ефективно
управление на технологичните операции чрез осигуряване на съответната
оптимална скорост на системата
според приложението. Често срещани
са електрическите цилиндри в различни конвейери и транспортни решения,
опаковъчни роботи, роботи в производството на хлебни и сладкарски
изделия, ергономични станции и др.
нерентабилно във финансов план,
трудно за въвеждане в експлоатация
или неудобно решение поради необходимостта от допълнително окабеляване. В такива сценарии често не е
необходима и високата динамика на
работа, характерна за сервоуправленията. За тях оптимални се оказват
интегрираните контролери за движение, които позволяват гъвкаво функционално конфигуриране с цел осъществяване на прецизно позициониране
и синхронизация без необходимост от
допълнителни модули и хардуер. Сред
предимствата им са по-ниските разходи и сложност на системата,
възможността за работа с всички
конвенционални моторни технологии
със затворен или отворен контур на
управление, елиминираната необходимост от програмиране и функциите
за проста параметризация с цел гъвкаво адаптиране на задвижването към
приложението.

Предимства на
електрическите
актуатори в ХВП
Линейната техника също е ключов
елемент от механичните системи и
спомагателното оборудване за производството на храни и напитки.
Електрическите актуатори осигуряват множество предимства за широк кръг от приложения в ХВП. Промиването на оборудването с гореща
вода или пара под налягане, почистването с агресивни химикали, процесите по рязане и кълцане водят до постепенно износване на оборудването
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с времето. За да осигурят безпроблемната им работа, електрическите
актуатори, интегрирани в технологичните системи, трябва да разполагат с висока корозионна устойчивост, хигиенен дизайн и възможности
за улеснена поддръжка. С такива задвижващи системи се постига цялостно повишаване на ефективността
и скоростта на операциите в хранително-вкусовата индустрия.
За разлика от хидравличните актуатори, при които може да бъде допуснат теч на хидравличен флуид,
който да компрометира безопасността на произвежданите храни, напитки и опаковки, електрическите
модели позволяват сигурна работа
без риск от замърсяване на продукцията.
Санитарният дизайн на електрическите актуатори за ХВП предотвратява натрупването на замърсявания и бактериалния растеж по корпуса на устройствата. Много модели в сегмента се предлагат в цилиндрична форма, която спомага за ограничаване на замърсяването и улеснява почистването.
Електрическите цилиндри се изработват от висококачествени материали с подобрена корозионна устойчивост, които са способни да издържат на широк кръг вредни химически и механични въздействия на
работната среда. Телата, крепежните елементи и корпусите на моторите обикновено се произвеждат от
неръждаема стомана. Електрическите линейни изпълнителни механизми

Тенденции при
транспортните системи
Високата степен на автоматизация и възможностите за интелигентно управление са водещи и при
транспортните системи в модерната хранително-вкусова промишленост. Те намират приложение практически във всеки цех или фабрика в
бранша, а безпроблемната им работа
често е гаранция за висока производителност, гъвкавост и конкурентоспособност на предприятието. С динамичното развитие на технологиите в областта лентовите транспортьори и конвейерните механизми
стават все по-компактни, умни и
високоефективни. Едрогабаритните,
обемни и тромави транспортни системи от миналото не намират място в модерните дигитализирани производства, които изискват висока
скорост и прецизност при обработката и придвижването на изходните
суровини, хранителните продукти и
готовите изделия.
Съвременните конвейери са компактни и с усъвършенстван дизайн,
който позволява гъвкавото им внедряване в цеховете с възможности
за оптимално оползотворяване на
пространството. Непрекъснато се
разширява и функционалният набор
от задачи, които модерните интелигентни транспортьори са способни да извършват.
Сред водещите тенденции в областта е напредъкът в материалознанието, който позволява за изработката на конвейерни механизми да
бъдат използвани нови, високотехно-
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логични материали, повишаващи тяхната устойчивост на различни негативни въздействия и издръжливост
на високи натоварвания. В резултат
съвременните системи се отличават
с много по-дълъг експлоатационен
живот в сравнение с предците си от
преди няколко десетилетия.
Важна тенденция на технологично развитие е и повишаването на
„интелигентността“ на двигателите и контролерите в транспортните системи. В допълнение към все поширокия набор от възможности за
интелигентно управление тези компоненти стават и все по-компактни, свързани и интегрирани, като
същевременно нарастват капацитетът и функционалността им.
Производителите на конвейери за
ХВП често предлагат системи, при
които двигателят и контролерът са
интегрирани в един и същи модул. Те
са оборудвани и с различни комуникационни технологии за управление,
съвместими с различни популярни
индустриални стандарти за обмен
на данни. Това разширява гъвкавостта и приложимостта им и значително повишава ефективността на
транспортните механизми.
Все по-популярни в модерните
предприятия от хранително-вкусовата промишленост стават конвейерните системи с барабанни двигатели (drive drum motors), при които моторът се намира във вътрешността на задвижващия барабан на механизма. Дизайнът на тези системи
вече не се ограничава от необходимостта задвижващият елемент да
е с голям диаметър. В съвременните
цехове от ХВП функционират бара-
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банни двигатели с изключително
компактни размери и диаметър на
ротационния детайл от порядъка на
5 cm и дори по-малко.
Сред водещите тенденции при
транспортните системи в производството на храни и напитки е и увеличаването на степента на специализация и персонализация на решението
спрямо изискванията на приложението. Макар универсализираните конвейери да носят множество ползи в
по-малки и нехомогенни производства
с широки асортименти от изделия в
по-дребни партиди, високоспециализираните транспортни системи за
работа с конкретни обекти и задачи
са оптимално решение за продукти-

те от масово потребление, които се
произвеждат в гигантски серии.
Въпреки по-голямата първоначална инвестиция, необходима за закупуването на един тясно профилиран и персонализиран конвейер, внедряването
му в едно високообемно производство позволява по-рентабилна и ефективна работа в дългосрочен план с
кратък период на възвръщаемост на
капиталовложението.
Най-отчетливата тенденция при
транспортните системи за ХВП
безспорно са умните конвейери. С
напредъка при средствата за автоматизация и индустриалните роботи конвейерните решения са изправени пред предизвикателството да
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бъдат свързани в производствената
мрежа и да комуникират с останалите й интелигентни елементи. Последните разработки при софтуерните, хардуерните и компютърните
технологии в областта правят всичко това не просто възможно, но и
стандартно при повечето транспортни системи от последно поколение.
Сред новостите са и т. нар. безконтактни транспортни системи,
подходящи за задачи, при които вакуумни технологии със смукателни вендузи не са приложими, тъй като не е
възможен или препоръчителен контакт между смукателния елемент и
транспортирания обект. Безконтактният транспорт е идеален за придвижване на фини, крехки, леки, трошливи или трудни за захващане обекти. Подходящ е и за порьозни или
пропускливи детайли, като перфорирани печатни платки, меки материали като хартия или найлонови торбички, както и за изделия с грапави,
чувствителни или запрашени
повърхности. Популярните системи
за безконтактен транспорт работят на принципа на Бернули и е
възможно да бъдат произведени в
хигиенно изпълнение за приложения в
производството на храни и напитки.

Технологии и приложения
в сферата на сгъстения
въздух
Системи за сгъстен въздух се използват масово в хранително-вкусо-
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вата промишленост за широк кръг
от приложения, включително
въздушно почистване на контейнери преди запълването им с продукт,
автоматизирано сортиране, формоване чрез раздуване за производство на опаковъчни изделия, почистване на пакетажни линии и машини, депозиране на пълнеж. Сред приложенията на компресорните механизми в бранша са още: издухване
на трохи от съоръженията за производство на хлебни и сладкарски
изделия, транспорт на хранителни
продукти и съставки в технологичните линии, задвижване на диафрагмени помпи за придвижване на течности и флуиди, производство на
азот за опаковъчни цели, охлаждане
и замразяване, вакуумно запечатване на контейнери, рязане и белене
на плодове и зеленчуци и др. Въздушни компресори се използват масово
и в пълначните и формовъчни машини за храни и напитки.
Използването на сгъстен въздух
е от критично значение за безпроблемното осъществяване на всички
тези операции, като за целта е необходимо въздухът да е достатъчно чист и сух, а доставката му да
е надеждна и ефективна. Рискът от
замърсяване е от първостепенна
важност в ХВП. Ето защо наличието на влага в системите за
сгъстен въздух може да доведе до
развитието на микроорганизми,
които постепенно да се разнесат

по оборудването и хранителните
продукти, компрометирайки качеството и безопасността им. Други форми на потенциално замърсяване включват маслени аерозоли и
изпарения, а също и твърди частици като прах, мръсотия и гъбични
спори.
С цел регулирането на тяхната
експлоатация в различни зони на цеховете за производство на храни и
напитки се обособяват три типа
компресорни системи – контактни,
безконтактни с висок риск от замърсяване и безконтактни с нисък
риск от замърсяване. Опасността
от пренасяне на замърсители от
компресора към хранителните продукти се определя от това дали и
как сгъстеният въздух влиза в контакт с тях. При контактните системи, например т. нар. въздушни
ножове, въздухът е в директен контакт с храните. Ето защо са необходими допълнителни решения за
пречистването му спрямо действащите хигиенни стандарти.
Безконтактните системи с висок
риск изхвърлят сгъстен въздух в
атмосферата в зоната за обработка на хранителните продукти, например при формоването на контейнери за опаковане в цялостни технологични линии. В такива приложения
влага, масла и частици замърсители
могат да се отложат по опаковката и да преминат към храните и
напитките.
При безконтактните системи с
нисък риск сгъстеният въздух не влиза в никакъв директен или индиректен контакт с хранителните продукти или оборудването за преработката и производството им.
Предпочитани са безмаслените компресори, при които значително е
понижена опасността от замърсяване или растеж на мухъл и плесени.
Когато приложението изисква още
по-висока степен на сигурност на
системата, се използват специални
системи за изсушаване на въздуха в
комбинация с коалесцентни филтърни решения и високоефективни филтри за твърди примеси в атмосферата.
Водещи иновации при компресорните системи за ХВП са комуникационните възможности, функциите
за интелигентно управление, интегрирането на сензори и IoT базирани
устройства и платформи за мониторинг, превантивна автодиагностика и прогнозна поддръжка на оборудването.
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