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накратко
Wuerth Electronik засилва позициите си на българския пазар
Wuerth Electronik засилва позициите си на българския пазар чрез новата
организационна структура Вюрт Електроник България. Със създаването на
новата структура българските клиенти ще бъдат обслужвани изцяло от
български екип, както и фактурите ще бъдат издавани от българска фирма,
а не от германска, както досега, обяснява управителят на Вюрт Електроник
България Димитър Василев. Това по неговите думите ще бъде основната
промяна в организацията на представителството на германската компания у нас. „Мотивите да отворим компания в България са да продължим да
предлагаме на увеличаващия се брой наши клиенти в страната познатото
високо ниво на услуги в съответствие с мотото ни „More than expect“ („Повече, отколкото очаквате“). Промени в бизнес стратегията на Wuerth
Electronik на българския пазар не се планират“, допълва Василев.
Той оценява потенциала за развитие на българския пазар като голям и се
надява клиентите на компанията да се възползват от възможностите. „Правилното инвестиране в модерно оборудване, кадри и технически обучения ще
помогнат на пазара ни да догони централноевропейските страни, които използваха изминалите години рационално и привлякоха много инвестиции. Пандемичната обстановка даде ясен знак за нуждата от повече производство в
Европа, ние вярваме, че българският пазар ще се възползва от появилите се
възможности за растеж и привличане на инвестиции“, отбеляза Василев.

Адара Инженеринг стана официален представител на Victaulic в България
От март 2022 г. Адара Инженеринг е официален партньор на американския производител на елементи за противопожарни системи Victaulic. В резултат на сключеното партньорство Адара Инженеринг може да предложи
на своите клиенти в България всички елементи, необходими за изграждане
на противопожарни системи. Адара Инженеринг от години предлага на българския пазар помпите на Grundfos за помпената част на противопожарните
системи. Продуктовата гама на Victaulic включва съединителни скоби и
фитинги за тръби, кранове, клапани и аксесоари, КСК устройства и аксесоари, спринклери, гъвкави връзки и аксесоари, инструменти и машини за обработка на тръби. Сред предимствата на продуктите на Victaulic спадат
гаранцията за високо качество на всички продукти, над 100 години опит в
противопожарните системи, документи и сертификати за всички продукти, съобразени с международните противопожарни норми, конкурентни цени
и кратки срокове на доставка, посочват от Адара Инженеринг.

Atos откри глобален оперативен център по киберсигурност в София
Френската технологична компания Atos откри нов Глобален оперативен
център по киберсигурност в София. До края на годината в него ще бъдат
наети над 50 специалисти по киберсигурност, като се планира броят им да
достигне 300 в следващите години. Сред гостите на откриването бяха министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, френският посланик у нас
Н.Пр. Флоранс Робин, председателят на Френско-Българската търговска и
индустриална камара (ФБТИК) Стефан Делайе, представители на компанията
и бизнес средите. Министър Лорер благодари на Atos, че разпознава България
като източник на таланти в тази област. Според него киберсигурността
заедно с дигитализацията трябва да излязат на преден план.
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накратко
Сейфтиъп вече е официален партньор за България на Pilz
Сейфтиъп, специализирана в предлагането на цялостни решения за безопасност и автоматизация, вече е официален партньор за България на германския производител Pilz, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от стартъп
компанията. "Решенията, които предлагаме, са предназначени за широка гама
от промишлени сектори – автомобилостроене, опаковъчна индустрия, обработка на метали, металургия, производство на храни и напитки, каучук и
хартия, фармация. Основната ни дейност е с фокус върху цялостните решения за безопасност на машини и съоръжения, които включват оценяване на
риска, концепции за безопасност, проектиране на системите за управление,
свързани с безопасността, инсталиране на системите за автоматизация и
безопасност и валидиране на целия процес. Следвайки традициите на семейния бизнес на Pilz с присъствие в световен мащаб, нашата цел е да бъдем
надежден партньор на местно ниво и да подпомагаме клиентите си при
реализацията на проекти за безопасност и автоматизация на машини", споделиха от Сейфтиъп.
Компанията, в чиято основа стоят инженери с дългогодишен опит като
експерти в областта, стартира дейността си в началото на 2021 г., като
започва с няколко инженерингови проекта за безопасност на машини, допълват от Сейфтиъп. Дружеството е активен член на Българския институт
по стандартизация.

CECIMO отчете подобрение на бизнес климата в машиностроенето през 2021 г.
Европейската асоциация на машиностроителните индустрии (CECIMO)
публикува своя барометър за бизнес климата в машиностроителната индустрия за първото тримесечие на 2022 г. Тенденциите за производителите
на оборудване остават обещаващи, достигайки 30% от положителния процентен баланс през четвъртото тримесечие на 2021 г. От Асоциацията
коментират, че като се имат предвид всички фактори, които влияят на
бизнеса – като недостиг на кадри, недостиг на суровини или материали и
ограничения в доставките, машиностроителите очакват общият бизнес
климат все пак да остане стабилен през първото тримесечие на 2022 г.
CECIMO информира, че очакванията на машиностроителите за по-стабилен
общ бизнес климат за производството, износа и заетостта за първото
тримесечие на 2022 г. са по-оптимистични в сравнение с предишното проучване.
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накратко
Microchip представи нови SiC силови компоненти с напрежение 3,3 kV
Microchip разшири своето портфолио от силови дискретни компоненти
с нови MOSFET и Шотки бариерни диоди (SBD), базирани на силициев карбид
(SiC). Новите SiC решения предлагат за първи път на пазара работно напрежение от 3,3 kV, допълвайки наличните SiC матрици, дискретни прибори,
модули и драйвери на компанията за напрежения 700, 1200 и 1700 V.
SiC силовите прибори на Microchip с напрежение 3,3 kV включват MOSFET
с най-ниските стойности на съпротивление дрейн-сорс RDS(on) от
25 mOhm, както и Шотки бариерни диоди с най-високия работен ток от
90 А. MOSFET и SBD решенията се предлагат като матрици или корпусирани компоненти.
„Нашата нова фамилия 3,3 kV SiC силови прибори позволява на клиентите
да преминат към високоволтови SiC решения лесно, бързо и уверено, възползвайки се от множеството предимства, които тази технология предлага
спрямо компонентите, базирани на силиций“, обясни Леон Грос, вицепрезидент „Дискретни компоненти“ в Microchip.
През последните три години Microchip пусна стотици SiC компоненти и
производствени решения с разнообразни параметри по отношение на напрежение, ток и корпусиране. Всички SiC MOSFET и SBD продукти на Microchip
осигуряват повишена устойчивост и надеждност и се предлагат съгласно
политиката на компанията за дългосрочна поддръжка, гарантираща на клиентите, че производството на компонентите ще продължи възможно найдълго, посочват от Microchip.

Енергийната сигурност ще бъде сред акцентите на Хановерски панаир 2022
От 30 май до 2 юни т. г. близо 2500 компании ще покажат своите
технологии за фабриките и енергийните системи на бъдещето на Хановерския панаир. В рамките на водещата тема на изложението – „Индустриална трансформация“, те ще демонстрират как свързаните производствени съоръжения могат да бъдат по-ефективни и да пестят ресурси,
както и устойчиви начини за генериране и пренос на енергия, съобщават
организаторите от Deutsche Messe.
Сред изложителите ще бъдат големи корпорации като Siemens, Bosch,
Schneider Electric, Schaeffler, Microsoft, SAP и Service Now наред с предприятия като Beckhoff, Festo, Harting, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Wago и ZiehlAbegg. Участие заявиха и големи изследователски институти, като
Fraunhofer и Технологичният институт в Карлсруе (KIT), и приблизително
100 стартиращи компании, които смятат Хановерския панаир за идеална
платформа за среща с индустрията.
Сред акцентите на изложението ще бъдат зелената енергия и възможностите на технологии като дигитализация, автоматизация и изкуствен
интелект да спомогнат за справяне с климатичните промени. Над 200
компании, включително Iberdrola, Saint Gobain, Emerson, ElringKlinger, Plug
Power, Siemens, Phoenix Contact, Enapter, Bosch, Hexagon Purus, Nel Hydrogen,
Hydrogenious и GP Joule, ще представят устойчиви решения за енергоснабдяване с използване на водород, добит от възобновяеми енергийни
източници, заяви д-р Йохен Кьоклер, изпълнителен директор на Deutsche
Messe.

Връчиха наградите “Инвеститор на годината” за 2021 г.
За шестнадесети път Българската агенция за инвестиции (БАИ) връчи
наградите „Инвеститор на годината“ и отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани в България през 2021 г.
На церемонията присъстваха Даниел Лорер, министър на иновациите и
растежа, Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика, представители на бизнеса в България, посланици, търговски аташета и председатели на двустранни търговско-индустриални камари.
Голямата награда „Инвеститор на годината 2021“ отиде при Балканфарма Дупница за проект на стойност 73,39 млн. лв. за нов производствен цех.
Статуетка „Златен бик“ и почетна грамота за „Инвестиция на зелено“ получи
Некст.е.Го България за планирани инвестиции от 280 млн. лв. до 2024 г. в
завод за електромобили.
Наградата в категория „Инвестиция в човешки капитал“ отиде при Интерлинк Груп и Профилинк, а Солвей Соди получи наградата за „Инвестиция
в разширяване на бизнес“. Статуетка „Златен бик“ и почетна грамота
получи и ЕндуроСат за „Инвестиция в иновативен бизнес“. Кристални плакети на БАИ получиха Пейхоук в категория „Иновации и растеж“, Енгри
Билдинг в категория „Успешен стартъп“, община Благоевград за „Най-успешна община“, Центърът за творческо обучение за „Развитие на иновативни училища и създаването на иновации в образованието и обучението
по време на COVID кризата“. Специалната награда на в. „24 часа“ за социална инвестиция получи Кауфланд България.
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фирмена публикация

Yanmar планира впечатляващо участие
на bauma 2022
Yanmar Europe ще участва на най-голямото в света изложение за строителна техника bauma 2022 от 24 до 30
октомври в Мюнхен. Компанията ще
покаже забележителна експозиция от
най-новите си двигатели и ще промотира уникалната си 5-годишна безплатна гаранция. Ще бъдат представени и последните технологични нововъведения на Yanmar.
Yanmar произвежда висококачествени дизелови и газови двигатели с мощности от 5 до 155 kW, както и машини
като електрогенератори и помпи за
всякакви индустриални приложения.
Двигателите и машините с марка
Yanmar са продукти от висок клас с изключителна репутация в цял свят заради тяхното качество, производителност, ефективност и екологичност.
На bauma 2022 Yanmar ще представи дизелови двигатели с мощност 155
kW, които са много популярни за вграждане в строителни машини. С новите
двигатели с вертикални цилиндри и
течностно охлаждане от серия 4TN
Yanmar утрои до 155 kW мощността на
предлаганите агрегати, реализирани
много успешно в строителния бранш.
Двигателите съответстват на екологичните норми за изгорелите газове на

12

Етап V на ЕС и са допълнително усъвършенствани за по-малък разход на гориво, висока литрова мощност и впечатляващ въртящ момент.
Новата 5-годишна гаранция (или достигане на 5000 моточаса) за двигателите с течностно охлаждане от серия
TN е безплатна. Така Yanmar увеличава стандартната гаранция от две години до най-доброто предложение в
бранша – 5-годишна стандартна гаранция, осигуряваща на клиентите по-голяма сигурност за работата на техниката, по-висока остатъчна стойност
на вторичния пазар и спокойствие за
нейното състояние.
Yanmar е един от световните лиде-

ри в технологиите при двигателите.
Невероятен пример в това отношение
е системата на Yanmar за третиране
на отработените газове с филтър за
частици DPF. Тя е въведена първоначално за съобразяване с екологичните
норми Tier 4 на САЩ през 2012 г., като
през 2019 г. същият дизайн и технология се използват и за най-стриктните
към момента регулации на Етап V на
ЕС. За всичките тези години и монтаж
към над 700 000 двигателя Yanmar, дизайнът на филтъра DPF предлага найлесната употреба и работоспособност
в бранша, а задръстването му е невъзможно.
На bauma 2022 Yanmar ще представи нови уникални технологии и концептуални модели, за някои от които ще
бъде съобщено през следващите месеци.
Целият екип на Yanmar Europe е ентусиазиран от предстоящото представяне на новостите на световното изложение в Мюнхен.
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Етикетиране
и маркиране
на продукти в ХВП
Етикетирането е ключово за хранително-вкусовата промишленост – без него производителите на практика няма да могат да пуснат продуктите си на пазара
Процесът на етикетиране може лесно да бъде ускорен или автоматизиран с помощта на
етикетиращи машини, които същевременно ограничават рисковете от човешки грешки и
подобряват нивата на надеждност и последователност
Мастиленоструйният печат е най-широко прилаганата технология за индустриално маркиране сред компаниите в хранително-вкусовия сектор

О

паковането на хранителни продукти е уникална индустрия, в която
безопасността е основен приоритет, което налага използването на
надеждни решения за идентификация
и проследяване. Това може да се постигне чрез подходящи технологии
за етикетиране и маркиране.

Функции
Етикетирането е ключово за хранително-вкусовата промишленост –
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без него производителите на практика няма да могат да пуснат продуктите си на пазара. Самозалепващите се етикети за хранително-вкусовия сектор се използват основно
за декоративни цели. Външният вид
на етикетите служи предимно за
промотиране на продажбата на
съответния продукт. Поради това
компаниите отделят много внимание на външния вид на етикетите,
особено що се отнася до качеството на печат. Етикетите обаче не
само насърчават продажбата на хра-

нителния продукт, но са и най-важният носител на информация. Техните функции включват предпазване на
потребителя и създаване на доверие.
Етикетите на хранителните продукти съдържат информация за
съставките, свойствата на храната, наличието на добавки, алергени,
генетично модифицирани организми,
енергийна стойност, произход, срок
на годност и др. консуматорите
оценяват ясните етикети и често
са готови да похарчат повече за
качествен продукт. Всички произво-
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дители на хранителни продукти са задължени да посочат определена информация върху опаковката в лесно
четима и разбираема форма. Маркировката може да бъде
направена директно върху опаковката или върху етикет.
Хармонизирани стандарти в тази област са в сила във
всички страни членки на Европейския съюз.
Етикетите осигуряват и проследимост – консуматорът може да проследи хранителния продукт през
всичките етапи на производство, обработка и дистрибуция. Освен това серийното маркиране може да се
използва за идентифициране на хранителни продукти.
То представлява код, показващ, че дадени хранителни
продукти са произведени при едни и същи условия. Този
код се състои от комбинация от букви и цифри и обикновено започва с L. Той позволява на производителя непосредствено да идентифицира партидата, от която
е даден продукт. Това е изключително важно например
при необходимост от изтегляне на продукция от пазара.
Етикетите върху хранителните продукти не са само
носител на информация. Те служат и като средство за
реклама. Те придават на продукта разпознаваем външен
вид и създават у потребителя желанието за покупка.
Често върху тях се поставят и промоционални кодове.
Защитата на бранда и продуктите гарантира разпознаваемостта на стоките. Наименованието и мотото на един продукт са негови специфични характеристики. За да бъдат защитени те, етикетите могат да
бъдат използвани в борбата с фалшифицирането и за
гарантиране на произхода на продукта. Това е от полза
не само за собственика на бранда, но и за потребителя.
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Персонализираните етикети със специални характеристики като холограми, скрито съдържание и др. на практика правят фалшифицирането на даден продукт
невъзможно.
Етикетите със защита при първо отваряне гарантират доверието на консуматора и свеждат до минимум
риска от фалшифициране. Те индикират, че продуктът
вече е бил отварян и могат да включват специфично
съдържание, което елиминира риска от манипулация. Това
може да бъде постигнато например чрез запечатващи
решения със специална форма или етикети с определена
перфорация, които се разкъсват при отваряне. Етикетите, направени от специален материал, които не могат да бъдат отстранени от продукта изцяло, а се
разкъсват на множество малки компоненти също предлагат надеждна защита срещу манипулация. Предлагат
се и етикети, които оставят характерна маркировка
върху продукта след отстраняването им, а повторното им залепване е невъзможно.

Избор на етикетираща машина
Процесът на етикетиране може лесно да бъде ускорен или автоматизиран с помощта на етикетиращи
машини, които същевременно ограничават рисковете
от човешки грешки и подобряват нивата на надеждност
и последователност.
Ръчните и автоматични претеглящи и етикетиращи
машини са идеалният вариант за етикетиране на хранителни продукти, чиято цена се определя спрямо теглото им. Някои от тези машини могат да работят с продукти, тежащи до 80 кг. Производителността на автоматичните претеглящи и етикетиращи машини
може да достигне до 140 опаковки в минута.
Апликаторите за етикети могат да варират от
такива за просто поставяне на етикета върху продукта до по-сложни модели, обвиващи етикета около продукта. Апликаторите за етикети предлагат високи скорости и отлични нива на точност, особено когато се
използват конвейери, които подпомагат процеса и го
правят по-ефективен.
Предлагат се и машини, които печатат етикета и
непосредствено го поставят върху опаковката на хранителния продукт. На пазара могат да бъдат намерени
модели с една или повече апликаторни глави, интегрирани конвейерни системи, скорости на обработка до 200
артикула в минута, многоезичен печат и автоматично
позициониране на принтера.
Първата стъпка при избора на етикетиращо решение за приложение в хранително-вкусовата индустрия е
да се определи видът на необходимата машина – стандартна или с хигиенен дизайн. И двете опции са добри и
изборът зависи изцяло от поставените регулаторни
изисквания по отношение на производствените линии.
Поради ръста на разпространяващи се с хранителните
продукти заболявания компаниите често залагат на
автоматизиращо оборудване, което дава възможност
за редовно и щателно почистване. Ако оборудването не
влиза в контакт с хранителните продукти или дори не
се намира в същото помещение, може да се използва и
стандартна етикетираща машина.
При избора между ръчна и автоматична машина предвид следва да се вземат скоростта, ефективността и
цената – автоматичните модели са по-бързи и по-ефективни, но са и по-скъпи.
Следващият етап от процедурата може да бъде те-
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стване на етикетиращата машина.
Много производители, уверени в
това, че продуктите им могат да
отговорят на специфичните нужди
на клиентите си, дават възможност
за тестване на етикетиращите машини преди закупуването им. Това
може да се осъществи чрез изпращане на образци на продуктите за етикетиране и наблюдение на работата
на машината на място или чрез видео връзка. Това предоставя опция и
за задаване на въпроси с цел да се гарантира, че машината ще произведе качествен продукт, с който компанията да се гордее.
Не на последно място, е добре да
се получи и ясна информация за срока
на доставка и продължителността
на процеса по внедряване на машината. Няма нищо по-лошо от инвестицията в автоматизиращо оборудване, чиито производство и срок на
възвръщаемост ще отнемат месеци.
В рамките на експлоатационния си
срок етикетиращите машини ще се
нуждаят от поддръжка, но това обикновено не е фактор при избора на
решение. Повечето от производителите предлагат различни планове за
обслужване, съобразени с конкретната етикетираща машина, които
съкращават до минимум производствените прекъсвания. Има и
възможности за следпродажбено обслужване при нужда от помощ след
инсталация на машината.

Маркиране
Маркирането е форма на етикетиране на храните – процес, прила-
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ган за комуникиране на информация,
насочена към потребителя, относно
съдържанието на продукта, енергийната му стойност, производителя
му, срока му на годност и др. Маркирането на опаковките на хранителните продукти също спомага за това
консуматорът да бъде уверен в безопасността им. Маркировката
също може да бъде част от рекламната схема, промотираща конкретния бранд.
Съществуват редица методи за
маркиране на хранителни продукти,
като изборът на принтер зависи от
вида на маркираната опаковка. Мастиленоструйният печат е най-широко прилаганата технология за индустриално маркиране сред компаниите
в хранително-вкусовия сектор. На
пазара се предлага богато разнообразие от мастиленоструйни принтери и мастила, като изборът им се
определя въз основа на съвместимостта им с хранителния продукт.
Мастиленоструйното маркиране е
най-подходящо за вторични и третични опаковки. Прилагането му
върху първични опаковки изисква особено внимание. Сред предимствата
на метода са високата скорост на
маркиране, което обуславя целесъобразността му за серийно маркиране
на партиди, и ниската необходимост
от поддръжка на оборудването. Ограниченията на мастиленоструйните принтери включват относително високата цена на мастилото, риск
от запушване на дюзите, което води
до увеличаване на консумацията на
мастило, както и съвместимостта

на мастилото с хранителния продукт.
Друга популярна технология за
маркиране в хранително-вкусовата
промишленост е лазерната. За разлика от мастиленоструйния метод,
тя е съвместима с множество материали и може да осигури детайлна и перманентна маркировка за
съответните цели. В зависимост от
материала и типа на опаковката се
различават два вида лазерно маркиране, прилагани в хранително-вкусовата промишленост. Лазерното гравиране е широко разпространен метод за маркиране на хранителни
продукти, който включва използването на лазерен лъч за отстраняване
на част от повърхността на материала на опаковката. С лазерен принтер се получава ясен и четим код.
По отношение на материалите, лазерното гравиране е подходящо за
първични, вторични и третични опаковки на хранителни продукти. Важно е да се внимава с мощността на
лазера, за да не се наруши целостта
на опаковъчните материали и функцията им да защитават хранителния продукт.
Лазерното ецване е процес на
маркиране, включващ надписване на
опаковъчния материал чрез стапяне
и разширяване на повърхността му.
Тук съвместимите материали са помалко на брой и поради това процесът е по-подходящ за вторични и
третични опаковки.
Редица производители предпочитат лазерното маркиране пред мастиленоструйната технология заради спестяванията, които могат да
бъдат реализирани от мастилените
касети. В допълнение машините за
лазерно маркиране се отличават с
изключителна прецизност, което
осигурява висока ефективност на
процеса на маркиране на хранителни
продукти. Лазерното маркиране е
високопроизводителен процес, подходящ за серийно маркиране на партиди от опаковки с храни. Сред недостатъците на технологията е
фактът, че в сравнение с мастиленоструйните принтери оборудването за лазерно маркиране е по-скъпо и
се характеризира с малко по-ниска
производителност. Друг фактор,
който може да се окаже решаващ при
избора на технология, е рискът от
нарушаване на целостта на опаковката при работа с машина за лазерно маркиране. При мастиленоструйните принтери такъв риск не съществува.
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Сензори за визуално разпознаване
и оценка на обекти
Мощността на система от
камери с простотата на
сензор
В съвременните технологии за автоматизация сензорите за визуална инспекция са не само неразделна част от
процесите по асемблиране, производство
и контрол на качеството, но са и средство за повишаване на ефективността.
Това са камери със специфична за приложението технология за оценка, т.е. надеждни електронни "очи" на ниска цена с
висока степен на интеграция.

От камера до сензор
Само допреди няколко години за визуалното разпознаване и оценка на обекти
бяха необходими скъпоструващи камери.
Благодарение на техническото развитие
на компонентите все по-интелигентни
функции могат да бъдат внедрени във
все по-малки устройства.
Компактните сензори за визуална
инспекция не само заместват системите с камери, но предлагат и допълнителни опции за приложение. Те се използват
например за откриване на обекти с променливи позиции или форми, като заменят сложни сензори за близост или множество сензорни решения, като сензорни мостове, използвани за проверки на
количеството в палети или каси.

Лесни за интегриране
Една от отличителните черти на
сензорите за визуална инспекция е тяхната простота. Докато системите за
обработка на изображения обикновено
могат да бъдат интегрирани в производствения процес само от квалифициран
персонал или с помощта на скъпоструващи външни интегратори, тези сензори могат да се използват без предварителни познания поради специфичното за
приложението им естество. Лесно "на-

стройване на параметри" вместо сложно "програмиране" е мотото. Готовите
за употреба функционални блокове поддържат интегрирането в PLC. Ethernet
интерфейс се използва за предаване на
данни, настройка на параметри и отдалечена поддръжка. Освен това всички
устройства имат превключващи изходи
за сигнализиране на успешно тестване.
Така че сензорите за наблюдение предлагат същата лекота на използване като
двоичните сензори.

Здрави и компактни
Друго предимство: благодарение на
високите си степени на защита и широките температурни диапазони сензорите за визуална инспекция на ifm могат в
истинския смисъл на думата да бъдат
доближени много до това, което
всъщност се случва. Те се отличават и с
особено висока степен на интеграция. За
разлика от сложните решения за камери, всички необходими компоненти като
осветление, оптика, електроника за
оценка и изходна логика са интегрирани
в индустриалния корпус. Задачи като
контрол на качеството, наблюдение на
количества в съдове или четене на 1D и
2D кодове могат лесно да се изпълняват
на ниска цена с помощта на сензори за
наблюдение на ifm.

3D разпознаване на обекти
със сензор тип O3D
O3D 3D сензорът сканира текущата
форма в дълбочина. Повече от 23 000 измерени стойности на разстоянието
могат да се използват за създаване на
множество виртуални сензори, например
за проверка дали една каса е пълна и с
какъв вид бутилки.
• Изключително надеждно потискане
на задния фон
• Точност при измерване
• Лесни за настройка с бутони или чрез
IO-Link интерфейс
• Лесна връзка към компютър чрез
Ethernet, Profinet и ModBus комуникация
• Възможно най-доброто съотношение
на пазара между предлагани възможности, качество и цена.

Сензор за наблюдение Dualis
Type O2D - откриване и
проверка на обекти вече в
едно устройство
Независимо дали става дума за откриване на контур или BLOB анализ, новият сензор за наблюдение O2D може да
следи различни приложения за защита от
грешки и проверки по време на целия производствен процес.

Четец на идентификационни
кодове O2I
Днес баркодовете са широко използвани и на тях може да се гледа като на
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шрифтови стилове, които се четат от
дясно на ляво. 2D кодовете кодират информацията в областта. Подобно на
домино, се предава недвусмислена информация, която се чете от сензора за наблюдение O2I.

ифм електроник ЕООД
e-mail: info.bg@ifm.com
www.ifm.com
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Thermoplay задава тенденциите
в областта на горещоканалните
леякови системи
Като част от Barnes Groups, състояща се от компаниите Thermoplay,
Synventive, Manner, Foboha, Priamus,
Gammaflux и др., представяме последните иновации в сферата на горещоканалните леякови системи (ГКЛС) на фирма
Thermoplay.

Ново поколение
разпределители за ГКЛС захванати с болтове
Новите разпределители, захванати с
болтове, са разработени с цел да се
оптимизира качеството на пластмасовите изделия, като се подобри
термичният профил на горещоканалните леякови системи и се получи по-равномерно температурно разпределение.
С новия компактен дизайн на захванатите с болтове разпределители и
леякова втулка се намалява габаритният размер на горещоканалната
система с прибл. 40%, което води до
вграждането в шприцформи с помалък размер и по-малко фрезова
работа.
При новия модел разпределители са
елиминирани подложните дискове, разположени между разпределителя и крайната плоча и са заменени от болтове за
затягане на разпределителя към матричната плоча.

Технологични подобрения и
нова серия стандартни
дюзи TF/TD
В сътрудничество с инженерните
екипи в групата Barnes, фирма
Thermoplay преразгледа портфолиото на
предлагани дюзи и пренасочи фокуса
си към многогнездови шприцформи
и технически изделия, с основни цели:
• Подобряване на процеса на шприцване от гледна точка на запълване, пад
на налягане, отпечатък при втока,
сливни линии, смяна на цвят;
• Подобряване на процеса на шприцване
при всички инженерни пластмаси според спецификацията на материала;
• Ясно дефиниране на приложимостта
на всяка дюза и връх и избягване на
грешки при избора;
• Подобряване на надеждността на
дюзите (елиминиране на течове, износоустойчивост, лесна поддръжка).

Серия дюзи TF
• По-добро центроване и уплътняване
в матрична плоча
• По-надеждна работа с технически
пластмаси и добавки
• По-голям дебит при шприцване
- по-ниски налягания на шприцване
- по-големи и качествени изделия
- по-дълъг живот на инструмента

Предимствата на новите
разпределители са:
• Двустранно нагряване на разпределителя и възможност за капсуловане на нагревателите, с цел подългосрочна употреба;
• Подобрена безопасност против
протичане на пластмаса в случай
на грешни процесни параметри
(шприцване при ниски температури,
спиране на темперирането в горещата половина на шприцформата);
• Намаляване на консумацията на
електроенергия поради липса на
контакт между разпределителя и
крайната плоча;
• Елиминиране на механичното
натоварване от горещоканалната система към шприцформата
поради температурното разширение;
• По-равномерно разпределение на
температурата в плочите на горещата половина;
• Прибл. 40% по-малки габаритни
размери на разпределителя.
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подмяна на нагревател/термодвойка
Надеждна втулка за бърза подмяна на
материал

Нови дюзи за странично
шприцване
Основно приложение:
• Цилиндрични детайли:
- Спринцовки
- Пипети
- Капачки
- Канюли
• Технически изделия
• Многогнездово шприцване на други
детайли
Предимства:
• Подходящи за инсталиране в компактни многогнездови шприцформи
• Цилиндрична уплътняваща повърхност
между върха и леглото на дюзата
• Радиално и линейно разположение на
точките на шприцване
• Подходящи за почти всички полимери

При необходимост от
консултация относно избор
на подходящия модел и
размер горещи дюзи ни
изпратете:
• 3d модел на изделието (step, x_t, igs);
• спецификация на полимера;
• вид на шприцване - директно или комбинирано (горещ-студен леяк);
• желан отпечатък върху изделието точков, от студен леяк, без отпечатък;
• брой гнезда.

Серия дюзи TD
• По-надеждно, двойно центроване и
уплътняване в матрична плоча
• Възможност за работа с технически
материали
• По-лесно и безопасно сглобяване след
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Инвестицията в нови технологии,
производствени мощности, човешки
капитал и силна организационна култура
гарантира създаване на иновативни и
качествени продукти с марка Абритес
Дойчин Стефанов,
ръководител Производство,
София

Абритес е българска ИТ компания,
основана през 2005 г., а историята й е
повече от вдъхновяваща. Създадена с
мечтата на нейния собственик за изграждане на компания, в която хората създават продукти и това им носи
истинско удовлетворение, успехът й се
дължи на смелите и иновативни идеи
на силен екип от съмишленици, които
със системен упорит труд, амбиция и
хъс ги претворяват в работещи решения. Абритес вече 16 години запазва позицията си на лидер с глобално
присъствие в своята сфера. Компанията е специализирана в разработката
на софтуер и производство на хардуер
за МПС - автомобили, камиони, мотоциклети, ATV, моторни шейни. Произвежданите продукти дават възможност както за обща диагностика, отдалечена диагностика, така и за процедури, които са недостъпни или недостатъчно развити в оборудването на
съответния автомобилен производител. Продуктите с марка Abrites
се продават в над 110 държави на
6 континента.
През 2015 г. компанията построява и пуска в експлоатация собствена
фабрика за асемблиране на електронни модули и устройства.
"Идеята за създаване на собствено
производство е родена от нуждата
да сведем до минимум зависимостта
си от външни подизпълнители, да
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тет, основен фактор за запазване на
конкурентното ни предимство и позицията ни на продуктов лидер в условията на непрекъснато растяща
конкуренция", споделя Дойчин Стефанов, ръководител производство. Инвестицията от над 3 млн. лв. гарантира на компанията изпълнението на
тези цели вече шеста година.

осигурим необходимата ни гъвкавост, за да реагираме бързо и адекватно на нуждите на нашите клиенти и пазара, както и да осъществяваме стриктен качествен контрол във всеки етап от производството. Не можем да си позволим компромис, защото създаването на качествен продукт с най-добри технологични характеристики е наш приори-

"Внимателно обмисляхме и взимахме решения, свързани с изграждането
и внедряването на производствени
мощности, като заложихме на качеството. Машините ни са от най-висок клас от реномирани производители от Германия, САЩ, Обединеното
кралство - Autotronik, SpeedPrint, Heller.
След монтажа линията премина през
оптимизация и допълнителни настройки, за да покрие световни стандарти и изисквания за качество в тази
област", продължава разказа си Дойчин
Стефанов. Благодарение на високата
степен на автоматизация се постигат достатъчни за нуждите обеми на
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производство - капацитетът е 7000
cph (компонента/час). Производството е в обхвата на внедрената система за управление на качеството в
съответствие с ISO 9001. Част от
продуктите са сертифицирани и отговарят на различни приложими норми
и директиви, като FCC part15, IEC
62368-1:2018, RoHS и др., като предстои
сертификация на останалия асортимент от продукти. Поточната линия
включва лоудър и ънлоудър, ситопечатно принтиране на спояваща паста,
монтаж на компонентите и изпичане
на платките в многозонна пещ, която
поддържа специални профили за изменение на температурата. Фурната
работи в азотна среда, което води до
подобрено разливане на металите и до
по-надеждни спойки. Фабриката разполага и със собствена пневматична
инсталация, като машините, които
произвеждат сгъстения въздух, са разположени в шумоизолиран отсек. Цялото производство се извършва в ESD
зона със статично-разсейващи материали, които премахват вредните влияния за интегралните схеми, a всички
служители носят специално работно
облекло.
Екипът се състои от квалифицирани специалисти и оператори, чиито
отговорности са разпределени така,
че да гарантират правилното и опти-
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мално протичане на производствения
процес и обезпечаването на високата
надеждност на изработваните устройства и модули. Периодично служителите участват в обучения, чрез
които надграждат уменията си.
Продължавайки инвестицията в
родното производство и доказвайки
тезата, че качеството на продукцията в България е на световно ниво,
година по-късно, през 2016, Абритес
открива в гр. Варна и допълнителни
производствени мощности за инструментална екипировка и леене под налягане на корпуси на основните Абритес продукти (AVDI, PROTAG, както
и кейсове за ключове на някои марки
автомобили - Audi, Mercedes, Renault).
Изделията, произвеждани в цеха, преминават щателни тестове за качество и отговарят на световни стандарти за устойчивост, ергономичност, издръжливост на излагане на UV
лъчи и температурни параметри. В
работата се използват висококачествени полимери на едни от най-големите компании в областта на химическата индустрия - Samsung, LG,
BASF, Bayer.
Качеството и надеждността на продукцията правят производствените
мощности в София и Варна търсени за
възлагане както на вътрешни за компанията, така и на външни поръчки.
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"Светът на технологиите е изключително динамичен и за да бъдем адекватни, трябва да следим проактивно
тенденциите и нововъведенията, да
експериментираме, да учим и да се
усъвършенстваме непрекъснато.
Страстта към иновации и креативността, амбициите за върхови постижения, сътрудничеството между екипите за постигане на общите ни цели
са част от нашите ценности и култура. Това е нещо, което насърчаваме и ценим в Абритес и е изключително мотивиращо за всички в екипа",
казва в заключение Дойчин Стефанов.

"Абритес" ООД
Централен офис
София, Бул. "Черни връх" 147
Производство
София, ул. "Поручик Христо Топракчиев" 6
www.abrites.com
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Леякови системи
за шприцване на
пластмаси
Леенето под налягане не е само високоефективен процес за производство на пластмасови
компоненти с голяма точност, то редуцира продължителността на производствените
цикли, както и количеството на генерираните отпадъци
Основното предназначение на леяковите системи за шприцване на пластмаси е насочването на потока от материал от централния леяк към гнездата на матрицата
Значителни ползи могат да бъдат реализирани посредством подходящото оразмеряване на
леяковата система спрямо характеристиките на конкретните произвеждани пластмасови
детайли и конструкцията на матрицата

О

т средата на 19-и век насам
производители по цял свят използват процеса на леене под налягане за
изработката на разнообразие от
пластмасови детайли и предмети.
Днес технологията вече е еволюирала до един от най-универсалните и
надеждни производствени процеси
като цяло. Напредъкът в областта
на видовете смоли и полимери, иновативните процеси и новите шприц
машини, отличаващи се с по-малки
допуски и по-високи нива на повторяемост, разширяват популярността
на метода.
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На практика почти всеки индустриален сектор, включително строителството, електронната, аерокосмическата индустрия, автомобилостроенето, производството на медицинска техника, храни и напитки,
се възползва от потенциала на
шприцването за спечелване на конкурентно предимство. Леенето под
налягане не е само високоефективен
процес за производство на пластмасови компоненти с голяма точност,
то редуцира продължителността на
производствените цикли, както и
количеството на генерираните отпадъци. Технологията предлага и високо ниво на гъвкавост – в края на

процеса потребителите могат да
получат здрави като стомана или
меки и гъвкави пластмасови детайли.
Производството на всеки детайл
или продукт чрез шприцване на пластмаса започва от матрицата. Леяковите системи са разделени в две
категории – горещи и студени. При
горещите системи се използва винтова дюза, която се захранва посредством помпа, докато при студените леякови системи се използва затворена термореактивна форма. Основното предназначение на леяковите системи за шприцване на пластмаси е насочването на потока от
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материал от централния леяк към
гнездата на матрицата. Необходимо
е допълнително налягане за изтласкване на материала през леяковата
система. Топлината, генерирана в
леяковата система от триенето
между материала и матрицата, повишава температурата, което улеснява преминаването на потока. Значителни ползи могат да бъдат реализирани посредством подходящото
оразмеряване на леяковата система
спрямо характеристиките на конкретните произвеждани пластмасови
детайли и конструкцията на матрицата.
Например, леяковите системи с
по-големи размери опосредстват
протичането на материалния поток
при изисквания за относително ниско налягане. При тях обаче е необходимо повече време за охлаждане,
потреблението на материал е повисоко и изискват допълнителна затваряща сила. От друга страна, използването на възможно най-малката за
даден проект леякова система ще
увеличи максимално ефективността
на потребление на суровината, както и енергоконсумацията по време
на процеса на леене под налягане. В
крайна сметка, намаляването на размера на леяковата система зависи
от капацитета на шприц машината
по отношение на налягането на
шприцване.
Една добре проектирана леякова
система носи много ползи – пости-
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гане на оптимален брой гнезда, доставяне на стопен материал до гнездата, балансирано запълване на многогнездови форми, равномерно запълване на гнезда с повече от един
питател, минимизиране на отпадъците, улесняване на впръскването,
осигуряване на ефективно потребление на енергия и управление на
продължителността на циклите.

Горещи леякови системи
Горещите леякови системи се характеризират с набор от нагреватели, инсталирани в матрицата. Предназначението на горещите леякови
системи за шприцване под налягане
е да се поддържа пластмасата в разтопено състояние от дюзата на
шприц машината до питателя в
матрицата, тоест да се поддържа
температура над точката на топене на пластмасата.
Горещите леякови системи се
състоят от две плочи, нагрявани от
разпределителна система в едната
половина на матрицата, която изпраща стопения материал до дюзите,
захранващи гнездата. Системата е
изградена от две части – горещ разпределител и разклонения. Разпределителят премества материала в
една-единствена равнина и успоредно
на делителната линия до местоположение над гнездото. Разположени
перпендикулярно на разпределителя,
разклоненията транспортират материала от него до компонента.

Има два вида горещи леякови системи – изолирани и подгрявани.
Първият вид изискват изключително дебели леякови канали, за да се
поддържа материалът стопен по
време на непрекъснати цикли. Тези
форми се характеризират с канали с
много голям диаметър, формирани в
плочата на матрицата. По време на
производствения процес, благодарение на големината на каналите и
приложената с всяка доза на впръскване топлина, се получава отворен
път за преминаване на стопения
материал. Тази достъпна система
елиминира допълнителните разходи
от разпределителя и разклоненията,
но осигурява гъвкави питатели на
подгрявана леякова система. Изолираните леякови системи дават
възможност за лесна промяна на цветовете.
При подгряваните леякови системи са възможни два варианта –
външно нагряване или вътрешно нагряване. Системите с външно нагряване използват разпределител с
вътрешни канали. За да се раздели
от останалата част от матрицата,
разпределителят има няколко изолиращи характеристики, които намаляват топлинните загуби. Тъй като
не се изисква нагревател, който
може да блокира потока, и цялото
количество пластмаса е в стопено
състояние, външно подгряваните
леякови канали се отличават с найниския пад на налягане сред всички
леякови системи. Този метод е подходящ за смяна на цветовете, тъй
като нито един от материалите с
определен цвят не се втвърдява в
леяковата система. В допълнение
липсват повърхности, по които материалът да полепне и деградира –
качество, което превръща външно
подгряваните леякови системи в
отличен избор за температурно чувствителни материали.
Вътрешно подгряваните леякови
системи имат концентрични канали,
които се нагряват чрез сонда и торпедо, разположено в каналите.
Възползвайки се от изолиращия
ефект на стопения материал, тези
системи намаляват топлинните загуби към останалата част от матрицата. Те обаче изискват по-високи
налягания на шприцване, поради което смяната на цвета може да бъде
доста голямо предизвикателство.
Освен това са налични много повърх-
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във фокус
ности, по които материалът може
да полепне и деградира. В производствения процес не трябва да се използват температурно чувствителни материали.
Подгряването на леяковата система може да се осъществи по много начини – чрез намотки, нагревателни патрони, пръти, тръби и лентови нагреватели. Комплексна система за управление гарантира постоянния дебит и разпределение на
стопения материал.
Сред предимствата на горещите
леякови системи са: изключително
кратки цикли; подобрено качество на
компонентите; по-малко генерирани
отпадъци в сравнение със студените леякови системи; идеални за производство на големи детайли; пониско налягане на шприцване; операторът има повече контрол и възможност за фина настройка. Разходите
за производство на един детайл и за
поддръжка са по-високи при горещите леякови системи. Те не са подходящи за температурно чувствителни материали и при избора на такава система следва да се предвидят
престои.

Избор на гореща леякова
система
С множеството брандове горещи
леякови системи на пазара, изборът
на най-подходящата за конкретните
потребности изисква отчитането
на редица фактори. Сред тях са цена,
качество, срок на доставка и обслужване. В допълнение следва да се вземат предвид и техническите аспекти на системата, които включват
налягане на шприцване, нагряване,
вид на питателя, тип на преработваната пластмаса, размер на леяковата система и др.
Пластмасата в горещите леякови
системи остава гореща. Това означава, че падът на налягането е значително по-нисък, отколкото при
студените леякови системи. Затова е необходимо да се направи симулация на процеса с цел набиране на
нужните данни за определяне на подходящото налягане на шприцване.
Нужно е да се прецени дали да се
заложи на стандартна гореща леякова система или на решение, изготвено спрямо съответните потребности. В повечето случаи стандартното решение е най-добрият избор. Стандартната дължина, дюзи
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и други компоненти означават, че
винаги ще има наличност на резервни части. Това съкращава срока за
доставка, струва по-малко и осигурява възможност за по-лесна поддръжка.
Най-целесъобразно обаче е при избора на гореща леякова система да
се потърси консултация с професионалист, който разбира от тези системи, материалите и процесите и
ще помогне за реализирането на успешно производство.

Студени леякови системи
Студените леякови системи за
щприцване на пластмаси се състоят от две или три плочи, разположени в матрицата. Системата
впръсква пластмасата в матрицата
през централния леяк и захранва каналите, водещи до детайла в гнездото на матрицата. Най-простият
тип студена леякова система представлява две плочи. Изхвъргачна система разделя леяка и детайла от
матрицата.
Студените леякови системи с
три плочи имат две разделящи равнини, които позволяват сепариране
на матрицата на три участъка при
изхвърляне на детайла. Тези системи осигуряват по-висока гъвкавост
при проектиране и инсталиране на
питателя в зависимост от изискванията на приложението.
Някои от предимствата на студените леякови системи включват:
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лесни за производство и поддръжка;
подходящи за широка гама от полимери; позволяват бърза и лесна смяна на цвета; по-кратки цикли при
комбиниране с роботи. Основните
недостатъци на тези системи са
свързани с по-дългите цикли в сравнение с горещите леякови системи
и загубите на материал, който не
може да бъде рециклиран или използван повторно.
Сред факторите, на които трябва да се обърне внимание при избора
на студена леякова система за
шприцване на пластмаси, са дюзите,
върховете на дюзите, разпределителите и др. Технологиите за студени
леякови системи продължават да се
подобряват, което разширява
възможностите за проектантите и
потребителите.
Много индустриални сектори
търпят промени, които обуславят
търсенето на възможности за намаляване на производствените разходи, съкращаване на циклите и сроковете за доставка. Леенето под налягане не само че предлага решение за
производство на големи обеми продукция, но и често представлява найразходно ефективната опция за постигане на целите, които си поставят компаниите. Качествените леякови системи, дизайнът на детайлите, проектирането на процесите,
използваните материали и други
елементи са от определящо значение
за успеха на крайния продукт.
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SABIC - полимерите,
които имат значение
Основан през 1976 г., базираният в Рияд, Саудитска
Арабия, нефтопреработвателен гигант е сред най-големите производители в областта на химическите продукти и
полимери в световен мащаб. Чрез стратегически придобивания на реномирани фирми в бранша, като DSM и GE
Plastics или дялово участие в Clariant, SABIC може да се
похвали с производствени центрове в над 40 държави и над
40 000 служители. Днес SABIC е публично дружество, като
70% от дяловете са притежание на Saudi Aramco, но девизът и визията, насочени към подобряване на живота на
хората и опазване на околната среда, остават непроменени и до днес - Химията, която има значение".

LEXAN™ - иновации и растеж
Едва ли Др. Даниъл Фокс, един от учените в GE Plastics,
създал поликарбоната, е вярвал, че неговото откритие ще
пожъне такъв успех, след като днес, LEXAN е една от найразпознаваемите и предпочитани марки поликарбонат в
света. Висококачествените гранулати намират приложение във всеки един аспект от нашето ежедневие - от изработката на DVD-та, стъкла за слънчеви очила, автомобилни фарове, кутии за съхранение, осветителни тела или
приложения в авиоиндустрията и медицината, LEXAN
предлага решения за нуждите на всяка една област. Освен
поликарбоната, SABIC е пазарен лидер и в областта на
редица други инженерни полимери, като CYCOLOY (PC/
ABS), CYCOLAC (ABS), GELOY (ASA), XENOY (PC/PBT),
VALOX (PBT) и др., а производителят предлага различни
решения, съобразени с нуждите на изделието, като негоримост, подсилване със стъклени влакна и богата гама налични цветове. В портфолиото на SABIC можете да откриете и полипропиленови компаунди с приложения в различни
индустрии, PMMA, POM и много други.

Специални решения
Все по-често, характеристиките на стандартните
инженерни полимери не са достатъчни под натиска на
непрекъснато увеличаващите се технологични изисквания.
Именно тук се крие и едно от големите предимства на
SABIC - дивизията за специални полимери. Тук може да намерите цял нов свят от високотехнологични компаунди и
гранулати, създадени конкретно за приложения, които не
могат да бъдат изпълнени със стандартните материали.
Част от серията LNP компаунди са THERMOCOMP , който предлага висока якост и димензионална стабилност
дори и при постоянни, високи температури; STAT-KON
дава възможност за създаването на проводими или изолационни продукти, а LUBRICOMP предлага ниско триене и
износоустойчивост. Специалните решения на SABIC се
допълват с NORYL (PPЕ), материал с отлична хидролитична стабилност и термоустойчивост, и ULTEM (PEI), високотехнологичен полимер с повишена здравина и химическа
устойчивост и приложения в автомобилостроенето, електрониката и медицинските изделия. SABIC продължава не-
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Централата на Sаbic в Рияд
прекъснато да разработва нови решения, съобразени с нуждите на индустрията.

Гранулатите на SABIC в България
Благодарение на Аектра Пластикс ЕООД, тези висококачествени продукти са достъпни на българския пазар от
2004 г. насам, като и до днес, SABIC остава нашият найголям и лоялен партньор. Благодарение на дългосрочното
си партньорство със SABIC и споделените ценности и визия, днес Аектра Пластикс, част от международната група Hromatka, е един от водещите дистрибутори на инженерни полимери в България. Сред нашите доволни клиенти
са водещи фирми в областта на автомобилостроенето, производството на електроника, санитарни, медицински и
електрически изделия, а четирите ни склада, разположени
на територията на страната, дават възможност за бърза
и навременна доставка.
Сред нашите предложения може да намерите всички
инженерни полимерни гранулати на SABIC, в това число
LEXAN , CYCOLOY , CYCOLAC , GELOY , XENOY , VALOX ,
PMMA, компаундите LNP , NORYL , ULTEM и други, както
и продуктите на още редица утвърдени европейски и световни производители.

АЕКТРА Пластикс ЕООД
office@aectra-plastics.bg
+359 884 758 788, +359 877 588 758
www.aectra-plastics.bg
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Интегрални схеми
и компоненти за
измерване на енергопотребление - част I
Днес все по-често електромерите се използват и за измерване на енергия, предадена през
DC мрежи (за постояннотокови консуматори)
Токът се измерва контактно чрез шунтови съпротивления, а безконтактно чрез токови
трансформатори, бобини и датчици на Хол
Напрежението се измерва директно с резисторен делител или изолирано с трансформатор

П

Димитър Колев

рез 2019 година в световен
мащаб са монтирани над 130 милиона интелигентни електромери, като
цифрите за следващите години очаквано намаляват вследствие на пандемията от COVID-19 и последвалите проблеми с доставките на електронни и други елементи. За разли-

30

ка от класическия и вече позабравен
AC (променливотоков) индукционен
електромер с алуминиев диск и механичен брояч, който не можеше да
комуникира с околния свят, и се нуждаеше от физическо посещение за
инсталиране, калибриране, ремонт и
отчитане, интелигентният електромер изпраща направените измервания всеки ден или дори в реално

време – както на доставчика, така
и на клиента (с цел оптимизиране и
икономия на консумираната енергия).
Освен това той може да приема
допълнителни настройки, да следи и
предава информация за повреди и
нередности, като например неразрешени промени и модификации. Връзката може да се осъществява през
захранващата мрежа (PLC модеми),
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та. Развитието на мощните полупроводникови прибори, базирани на
GaN (галиев нитрид) и SiC (силициев
карбид), и съответно приложението
им в автомобили, камиони, автобуси, индустриални платформи и дори
самолети с електрическо и хибридно задвижване откриват нови възможности за развитие на постояннотоковите мрежи и системи. Това,
от своя страна, изисква прецизно
измерване на доставената енергия
(за което вече има законови регламенти в ЕС) – фиг. 1.

Методи за измерване и
сензори
както и чрез различни типове радиокомуникация (GSM, NB-IoT, LoRa и др.).
Днес все по-често електромерите се използват и за измерване на
енергия, предадена през DC мрежи
(за постояннотокови консуматори).
Измерването се извършва и в двете посоки – както на консумираната, така и на локално произведената (например от слънчеви панели
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или ветрогенератори) енергия. Електрическите мрежи постоянно се
разширяват, както и расте нуждата от по-ефективно разпространение и „зелена“ енергия. Доскоро изграждането на променливотокови
мрежи беше единствената алтернатива, но днес в много области постояннотоковите мрежи могат да
подобрят значително ефективност-

Съществуват електромери за
измерване на енергия в променливотокови и постояннотокови мрежи
или за локално измерване в определени приложения. Те могат да бъдат
едно- или многоканални, като за променливотоковите мрежи се наричат
също еднофазни и полифазни (само за
активна енергия или и за трите вида
– активна – Active, реактивна –
Reactive и привидна – Apparent).
В зависимост от вградените фун-
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кции и възможности интегралните
схеми (ИС), които са свързани с измерване на енергия, могат да бъдат
разделени на няколко категории –
специализирани микроконтролери и
ИС, специализирани аналогово-цифрови преобразуватели и блокове с тях
(Analog Frontend) – AFE, сензори, ИС
за локално наблюдение (Power Monitoring), както и комуникационни ИС с
допълнителни функции, като например радиокомуникация и комуникация
през захранващата мрежа (Powerline
Communication) PLC.
При избора на ИС и сензори трябва да се обърне внимание на възможността за доставка и продуктовия
статус на елементите – много от
по-старите елементи са със статус
NRND (Not Recommended for New
Designs), a други понякога не могат
да бъдат доставени навреме.
Измерването на електроенергия
най-общо е базирано на формулата
P=U x I, или мощността е пропорционална на напрежението по тока.
Начините и сензорите за измерване може да разделим на контактни
и безконтактни (изолирани). Напре-
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Източник: Analog Devices
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Фиг.1. Зарядна станция за електромобили, използваща различни източници и DC
електромери за точно измерване на доставената енергия.

жението обикновено се измерва директно – през резисторен делител,
или изолирано – през трансформатор. Токът се измерва контактно
чрез обикновени шунтови съпротивления (съществуват и интегрирани
такива с вградени усилватели и
аналогов или цифров изход), а безконтактно – чрез токови трансформатори, бобини и датчици на Хол.
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Съвременните ИС за измерване на
енергия поддържат всички възможности за измерване – AC/DC, както
и шунтове, трансформатори и т.н.
Шунтовете (Current Shunt, CS)
най-често са изработени от сплав
от манган и мед. Предлагат се в
стандартни размери за SMD монтаж, с различни отвори за механичен монтаж или като вече опрово-
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дени компоненти. Те работят като обикновен резистор с минимално съпротивление. Падът на напрежение
върху този резистор е правопропорционален на тока,
който тече през него. Паразитните индуктивности на
CS (при AC измерване) водят до честотно зависими
падове на напрежение и разлики между каналите. Това
може да доведе и до нежелани резонанси, които да не

могат да бъдат филтрирани и потенциално да нарушат електромагнитната съвместимост на крайния
продукт. Типичното съпротивление на шунтовите резистори е между 100 микроома и 500 милиома, със съответни индуктивности 1 – 5 nH. Въпреки че CS са обикновено с ниска цена, приложението им е ограничено
заради собственото загряване и обстоятелството, че
не могат да бъдат използвани в продукти, където има
големи работни токове (Imax >>100 A). Освен това
енергоконсумацията на решения с шунтови съпротивления е много по-голяма в сравнение с тази на схеми с
токови трансформатори. При CS <250 микроома, полученият ефективен пад на напрежението VRMS може да
се окаже твърде малък, което налага използване на АЦП
с по-висока разредност (12 – 24 bit).
Tоковите трансформатори (Current Transformer, CT)
осигуряват галванична изолация, като токът, който
преминава през първичната намотка на CT, генерира
съответно изменение на тока във вторичната му намотка. CT може да работи с големи токове и има пониска консумация от CS. Компромисът е по-висока цена
и в някои случаи – точност. Токовият трансформатор
също може да има проблем с насищането при значителна DC съставка или при много по-голям ток от максималния по спецификация. Когато сърцевината се насити,
токовият трансформатор се превръща в нелинеен компонент, което води до некоректно измерване. Някои CT
предлагат по-добра защита от насищане, но се получават нелинейни фазови грешки и се налага те да бъдат
компенсирани софтуерно.
Бобина на Роговски (Rogowski Coil, RC). Основната
разлика между токовия трансформатор и RC, е че бобината няма магнитна сърцевина и първична намотка.
Първичната намотка е самият проводник, чийто ток се
измерва, а вторичната намотка има въздушна сърцевина, при която проблемът с насищането отпада.
Статията продължава
в следващия брой на сп. Инженеринг ревю
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Иновации при
входно-изходните
модули
IIoT и Industry 4.0 и някои ключови технологии като отдалеченото управление и прогнозната
поддръжка водят до динамичен скок в приложенията на I/O модулите
В хода на индустриалната дигитализация непрекъснато нараства търсенето на т. нар.
универсални или интелигентни I/O устройства
Разпределените входно-изходни системи, безшкафовите конфигурации и стандартизираните I/O технологии за комуникация като IO-Link са сред водещите иновации на пазара

В

ли в индустриалната автоматизация през последните години.

ходно-изходните модули непрекъснато се усъвършенстват в
хода на промишлената революция,
наред с всички останали сегменти
в сферата на автоматизацията.
Концепциите за Industrial Internet of
Things и Industry 4.0 и някои ключови
технологии като периферните изчисления, отдалеченото управление
и мониторинг и прогнозната поддръжка създават условия за динамичен скок в приложенията на I/O системите, които играят критична
роля в обезпечаването на комуникационните процеси в едно предприятие – чак до най-малкото полево
устройство. В хода на индустриалната дигитализация непрекъснато
нараства търсенето и на т. нар.
универсални или интелигентни I/O
устройства, които позволяват на
интеграторите и потребителите
бързо и лесно да мащабират своите системи. В настоящата статия
ще разгледаме някои от най-интересните иновации, както и водещите тенденции на технологично развитие при входно-изходните моду-
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Универсални I/O системи
и IoT
Освен че осигуряват на производителите на машини условия за улеснена дистрибуция на продуктите им
на глобалните пазари, интелигентните I/O устройства притежават
ключовата възможност да работят
както с ново, така и с (наследено)
оборудване в експлоатация. Промишлените предприятия могат да модернизират съществуващите си активи с адаптивни модули, които да
включват толкова входове и изходи,
колкото са необходими, вместо да се
ограничават до осемте входно-изходни точки, характерни за традиционните I/O конфигурации.
Сред водещите иновации по отношение на тази нарастваща гъвкавост е IO-Link – стандартизирана I/
O технология за комуникация с промишлени сензори, задвижващи механизми и други смарт устройства. Тя
представлява унифициран метод за
комуникация на ниво устройство от
точка до точка, който е лесен за
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прилагане и разполага с вградени
функции за диагностика. IO-Link
платформата е независима от доставчика и се състои от IO-Link
Master интерфейс (към управлението или към нивото на индустриалната мрежа) и едно или повече
свързани IO-Link устройства, с които интерфейсът осъществява комуникация. Така става възможно да се
комбинират главни IO-Link блокове и
IO-Link устройства от различни доставчици и лесно да се интегрират
в една и съща мрежа.
IO-Link осигурява множество предимства за производителите на оригинално оборудване (OEM), включително намалени разходи за изграждане на
архитектурата, по-бързо въвеждане
в експлоатация, намаляване броя на
мрежовите възли и повече функции за
мониторинг и отстраняване на проблеми. Тъй като Ethernet интерфейсът
не се вмества по отношение на размера и необходимите разходи в наймалките устройства като фотоелектричните датчици, IO-Link се оказва
основният комуникационен протокол,
който да превърне конвенционалните
сензори в интелигентни. Технология-
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та дава възможност за предаване на
данни за широк набор от различни параметри, а не само на т. нар. „висока/ниска“ (high/low) информация, както в миналото. Така един обикновен
сензор може да изпраща допълнителна информация като резултати от
температурно отчитане в допълнение към стандартния си превключващ
сигнал.
Ядрото или същността на Internet
of Things концепциите са данните. А
умните входно-изходни устройства
не само осигуряват множество допълнителни възможности на проектантите и крайните потребители да
оползотворяват добавената бизнес
стойност, която данните осигуряват, но и да се възползват от разширена гъвкавост в машинния дизайн и оперативната съвместимост. Наличието на такава комуникация на ниво сензор позволява разработването на много повече приложения, готови за IoT. Сред най-иновативните практически сценарии,
които извличат съществени ползи
от модернизацията на традиционните с интелигентни I/O системи, е
мониторингът на състоянието на
технологични процеси в индустрията, който с помощта на базиран на
шаблони изкуствен интелект разширява възможностите си с повече
функции за прогнозна поддръжка.
Огромните масиви от данни, кои-
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то индустриалните потребители
откриха, че могат да администрират в зората на Industry 4.0 с помощта на IoT технологиите и свързаните полеви смарт устройства, дълго
се славеха като скъп за събиране,
обработка и анализ ресурс. Иновативни протоколи като IO-Link обаче
значително оптимизират необходимите разходи за такива приложения,
а универсалните I/O системи позволяват интегрирането на различни
типове интерфейси (като RFID устройства, баркод четци или технологии за машинно зрение) в единни
платформи с нови приложения, например в опаковъчния сектор.
Друга сфера с голям потенциал за
внедряване на интелигентни входноизходни решения, чийто пазарен дял
непрекъснато нараства в дигиталната производствена реалност, е киберсигурността, където умните I/
O модули могат да се окажат ключът
към ефективната защита на съществуващото оборудване и по-старите системи за управление от съвременни кибератаки.

Развитие на пазара на
индустриални I/O модули
Устройствата за входно-изходна
комуникация управляват обмена на
информация между една процесна
система или платформа за автоматизация с останалите устройства

в машината или линията. Основните
два типа I/O модули са аналоговите,
които чрез електрически сигнал комуникират данни за параметри като
температурни нива или дебит на
потока, и цифровите, които използват сигнали, представляващи две
състояния – например включване и
изключване или стартиране и спиране. Що се отнася до основните типове продукти, пазарът на индустриални I/O системи може да бъде
сегментиран на PLC I/O модули (за
програмируеми логически контролери), DCS I/O модули (за разпределени
системи за управление) и I/O модули
за индустриални компютри. Популярните PLC I/O устройства също могат да бъдат аналогови или цифрови. В контекста на глобалния преход
във високотехнологичната индустрия към дигитални решения и мащабируеми IoT платформи, доставчиците на мрежови решения се опитват
максимално да опростят процеса им
на програмиране, за да получат побърза масова реализация.
Компютърните програми използват цифрови сигнали, а те могат да
бъдат предавани без смущения от
електрически шум, за разлика от
аналоговите. В допълнение, цифровата обработка е много по-евтина и
по-гъвкава от аналоговата. Ето защо
повсеместната дигитална трансформация се оказва водещ двигател
за нарастващата популярност на
новото поколение по-гъвкави и интелигентни I/O системи. Това е в резултат от генерирането и потребността от управление на все повече данни, както и от нуждата от
превантивна диагностика, която
точно да прогнозира потенциални
повреди в критичните промишлени
машини и оборудване. Докато стандартните входно-изходни устройства могат единствено да получават данни от процеси и сигнална
комуникация от сензор, интегриран
в машина, гъвкавите или универсални I/O модули позволяват събиране
на много повече типове информация
за средата, в която функционира
сензорът. Тези възможности осигуряват значителен, неизползван досега
потенциал, за ефективна прогнозна
поддръжка.
Все по-често в сферата на индустриалната автоматизация се говори и за т. нар. периферни (edge) вход-
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те. Благодарение на множеството
си предимства, тези модули все повече се приемат от крайните потребители като критична и интегрална част от съвременните програмируеми логически контролери.
В допълнение експертите в бранша предвиждат и ускорено приемане
на безжичните I/O устройства във
все повече приложения през идните
години, което също се очаква да стимулира растежа на глобалния пазар на
промишлени входно-изходни системи.

Интелигентни решения за
Industry 4.0

но-изходни системи. Те позволяват
на потребителите да интегрират
мултифункционални I/O модули на
ниво полево устройство или оборудване, които впоследствие се налага
единствено да бъдат свързвани към
мрежовия кабел. Основните предимства на такава конфигурация са: подобрена гъвкавост, опростяване на
машинния дизайн и процеса по изграждане на I/O архитектурата чрез
практическото елиминиране на всякакви преустройства, свързани с
входно-изходните модули, както и
множество допълнителни възможности по отношение обработката на
данни и мрежовата свързаност.

Тенденции и приложения
Необходимостта от преход към
универсални I/O системи се обуславя и от нарастващата глобализация
в индустрията, която стимулира
производителите на промишлени
машини да конструират оборудване
за различни клиентски пазари по целия свят, които, от своя страна, да
отговарят на различни стандарти и
протоколи в зависимост от региона. Водещ плюс на интелигентните
входно-изходни решения е, че могат
да работят в съвместимост с много различни PLC среди и протоколи
за полеви шини, включително Profinet
или EtherNet/IP. Така дистрибуцията
на едни и същи продукти би трябвало да е еднакво лесна на различните
международни пазари, без да е необходимо разработването на цели
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серии от варианти за разнообразните местни изисквания с различни по
тип I/O модули за специфични
(свързани с действащия протокол)
изисквания.
Сред водещите фактори, които
стимулират ръста на глобалния пазар на индустриални входно-изходни
модули, са новите технологии, приложения и реализации в сферата на
електропреносните мрежи, посочват маркетинговите анализатори.
Значителното разширяване на тези
инфраструктури, включително с интегрирането на ВЕИ, се очаква да
продължи да раздвижва пазара и през
следващите няколко години с ускорено възприемане на промишлени I/O
системи от ново поколение в производството, разпределението и преноса на електроенергия. Т. нар. интелигентни електрически мрежи (smart
grids) носят и друга съществена полза за ръста в приложенията на входно-изходни модули в съществуващи
енергийни системи, а именно чрез
намаления брой трансформаторни
повреди и с възможностите за управление на пиковите натоварвания и
прекъсванията на захранването.
Появата на модули с размита логика (fuzzy logic) в програмируемите
контролери е друга ключова тенденция, ускоряваща растежа на пазара
на индустриални I/O решения. Модулите с размита логика помагат да
се преодолее разликата между аналоговите и дискретните функции за
вземане на решения на PLC системи-

Един от ключовите крайъгълни
камъни в развитието на индустриалните I/O системи от близкото
минало са независимите от полевата шина входно-изходни модули. Тази
концепция замени дискретните проводници в разклонителните кутии и
организираните в шкафове I/O системи с модули за свързване към полева шина и многоканални входни и
изходни модули – подобни на електронна клемна лента.
Последните тенденции в сегмента
„преместват“ I/O устройствата чак
до връзките на сензорите и задвижващите механизми посредством
съответните входно-изходни модули
за полева шина, често наричани блокови или разпределени I/O системи.
Тези устройства са подобни на многопортовите лети разпределителни
кутии, само че тук решението за
полева шина е вградено вътре. При
специфициране на системата е необходимо единствено да се избере съответният протокол и да се свържат
захранващ и комуникационен кабел.
Въпреки множеството предимства
на отделните типове технологични
конфигурации за различни приложения
– шкаф-базирани, отдалечени I/O системи или такива с полева шина, експертите се въздържат да отличават
едните пред другите, като подчертават, че най-често в практиката се използват комбинирани системни решения, съчетаващи необходимите функции и възможности.
Навлизането на периферните изчисления в сегмента на I/O системите е друга важна иновация, която
предопределя бъдещото му развитие. На практика тези технологии
позволяват изместването на входно-изходните модули на контролери-
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те към мрежовата периферия – в
точката на използване, и добавянето на изчислителни възможности
към тяхната функционалност. В реална производствена среда тази
полева точка обикновено означава
началото или края на технологичния
процес. Чрез отдалечени I/O модули
сензорите на контролера и отделните контролни точки могат да бъдат
разположени директно в зоната на
управление, а впоследствие свързани
обратно с контролера с помощта на
комуникационни технологии като
Ethernet/IP или Profinet.

Иновации и технологично
развитие
Отдалечените I/O системи все
пак предлагат най-ефективно решение за комбиниране и преобразуване
на конвенционални входно-изходни
сигнали – AI (аналогови входни), AO
(аналогови изходни), DI (цифрови входни) и DO (цифрови изходни) – в единни съвременни комуникационни протоколи на ниво предприятие като
Profibus DP, Profinet и Modbus RTU/
TCP. Сред ключовите предимства,
които отдалечените I/O решения
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осигуряват, е възможността да се
намалят броят и дължината на кабелните връзки обратно към контролната зала. При инсталация от
точка до точка обикновено е необходимо сложно окабеляване между
полевото устройство и контролния
център, което изисква големи разходи за закупуване на самите кабели и
за инженерно проектиране на трасетата, както и доста време и средства за монтаж. За разлика от това,
отдалечените входно-изходни системи типично се инсталират възможно най-близо до полевите устройства. Връзката при тях се осъществява с единичен комуникационен
кабел/шина, който се извежда обратно към контролната зала, а необходимият бюджет за окабеляване се
намалява с до около 50%.
Друг плюс на отдалечените решения е възможността за драстично
редуциране на броя DCS (distributed
control system) карти, което отново
пести финансов ресурс, а също и
пространство в контролния център.
Повечето отдалечени I/O конфигурации са базирани на специфична структура, чийто „гръбнак“ се явява т. нар.
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задна платка (backplane) – група от
електрически конектори, успоредни
един на друг, така че всеки извод на
даден конектор е свързан към същия
относителен извод на всички други
съединители, образувайки компютърна шина. При I/O системите тази
платка включва слотове за комуникационни модули, I/O устройства и
захранвания. Високата плътност на
съвременните модули позволява максимален брой входно-изходни устройства да бъдат разположени в един
стандартен шкаф. Не на последно
място, отдалечените I/O системи
могат да бъдат внедрявани както в
съоръжения със стандартно индустриално предназначение, така и в опасни промишлени зони.
Четвъртото или последното поколение при I/O архитектурите се
основава на технологията IO-Link.
Всъщност тя съществува повече от
десетилетие, но през последните
няколко години особено бързо се налага на пазара и в практиката, поради огромния й брой приложения в
сферата на Industry 4.0 и Industrial
Internet of Things платформи. С всеки
главен IO-Link блок потребителите
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обикновено получават до осем порта, като всеки порт може да хоства
различни входно-изходни модули. I/O
устройствата или хъбовете са
дъщерни възли, които произлизат от
главния IO-Link блок, а сред основните им функции са улавянето на дискретни и аналогови I/O сигнали и
комуникацията с интелигентни устройства като RFID транспондери,
интелигентни сензори за налягане,
цвят, ултразвук, лазерни датчици за
разстояние или дори преобразувате-
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ли и енкодери. Последното поколение
на технологията позволява използване на до 240 I/O точки за свързване
посредством разширителни IO-Link
хъбове, до 64 канала за аналогови
входно-изходни сигнали или до осем
IO-Link модула за умни устройства,
както и всякакви комбинации от
тези възможности.
През последните години все повече и повече производители разработват и налагат на пазара нови интелигентни устройства, които рабо-

тят с IO-Link, включително клапанни
колектори, хващачи, вакуумни генератори, сигнални кули, RFID системи
и др.
Сред водещите иновации в технологичното развитие на индустриалните I/O решения са и т. нар. „cabinetfree“ (безшкафови) системи, разположени върху или в самата машина.
Тази концепция спомага за намаляване на използвания хардуер и разходите за инсталация и осигурява няколко съществени ползи посредством
„изваждане“ на компонентите извън
шкафа за управление – редуцират се
размерите и цената на шкафа, броят и дължината на кабелите, времето и средствата за окабеляване. В
допълнение се свеждат до минимум
грешките при свързване на проводниците с помощта на M-тип конектори за мрежова комуникация и захранване, а компонентите са по-близо до крайните устройства. Така
една индустриална машина може да
бъде експлоатирана като модулна
система, тъй като всеки функционален сегмент е възможно лесно и
бързо да бъде разкачен и свързан
отново при необходимост.
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Взривозащитени
електродвигатели
Електродвигателите, проектирани за среди с взривоопасни газове и пари, се използват в
рискови производства като химическата, минната, петролната промишленост и др.
Термисторни сензори може да се вградят на всяка намотка, за да защитават електродвигателите чрез директно измерване на действителната температура
Най-критичната част на един корпус със защита „Ex d“ е пътят за отвеждане на газовете
при експлозия

С

тандартът ATEX е законодателният инструмент на Европейския съюз (ЕС) за контрол и осигуряване на безопасност във връзка с експлоатацията на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна
атмосфера. Такава атмосфера съществува, когато въздух, газове, пари,
аерозоли или прах се комбинират по
начин, който може да доведе до
възпламеняване при определени оперативни условия.
Основният нормативен акт, който определя изискванията за производство и категориите на защита
на оборудването, е Директива 2014/
34/EС на Европейския парламент и
на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки
относно съоръженията и системите
за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна
атмосфера.

Критерии и стандарти за
взривозащита
Директивата определя единни,
общи за ЕС правила относно продажбата и пускането в експлоатация на
съоръжения и системи за защита,
предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера. Целта й е да гарантира, че продуктите
отговарят на определени изисквания,
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за да се осигури висока степен на
защита на здравето и безопасността на хората, по-специално на работниците, и където е уместно, защита на имущество. Нейното приложение обхваща широк набор от оборудване, сред което съоръжения, използвани в петролната и газодобивната
промишленост, мини, мелници и в
други области, където има риск от
потенциално експлозивна атмосфера. С нея също така се определят
отговорностите на производителите, вносителите и доставчиците на
съоръжения и защитни системи,
предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера.
Нивото на защита на електричес-
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кото оборудване се определя от
точката, при която то не допуска
възможност за възпламеняване или
отделяне на искри при специфични
условия на експлоатация. За всяка
степен на защита са определени
критерии, на които то трябва да
отговаря. В това число то трябва
да не отделя искри и да не предизвиква електрическа дъга, както и да
не допуска възможност за достигане на критична температура върху
повърхността си. Взривобезопасното оборудване се произвежда от
материали, които не акумулират
електростатични заряди. Освен изброените критерии, за да бъде одобрено за безопасно ползване в среда с
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опасност от експлозия, оборудването трябва да притежава набор от
характеристики, които производителят трябва да гарантира. В зависимост от нивото на опасност на
зоната, за която е предназначено,
електрооборудването има различни
нива на защита. Те се обозначават с
буква според вида на експлозивното
вещество във въздуха, като се използва първата буква G (gas) и D (dust).
Нивото на защита е много важно,
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тъй като чрез него може да се разбере в кои опасни зони какво взривозащитено оборудване трябва да
бъде инсталирано.
Новата директива ATEX, 2014/
34/ЕС относно оборудването е в
сила от 30 март 2014 г., като тя
заменя досегашната Директива 94/
9/ЕC и не води до съществени промени в техническите спецификации
на 94/9/ЕС. Основната разлика със
старата директива е разширяване-

то на задълженията на производители, упълномощени представители,
вносители и дистрибутори. Оборудването, което отговаря на стандарта за взривозащита, се обозначава
с маркировката за взривозащитен
дизайн Ex. Освен това всички продукти, продавани в ЕС, трябва да имат
знак за съответствие „CE“, който
показва, че те отговарят на всички
основни изисквания за безопасност
на законодателството на ЕС. Преди
да получат знака „СЕ“ производителите трябва да извършат оценка на
безопасността и съответствието
и да изготвят техническа документация за продуктите.
Типовете взривозащита се различават в зависимост от вида на оборудването, естеството на експлозивната атмосфера и метода на предотвратяване на възпламеняването.
За определяне на нивата на защита
се вземат предвид и характеристиките на работните условия (нормална работа, предвидима неизправност
и непредвидима неизправност). По
отношение на групата оборудването
се поделя на устройства за използване в мини, които са чувствителни към
газ гризу, (I) в категории M1 и M2, и
устройства за всички други приложе-
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ния (II) в категории 1, 2 и 3, с приложение G за газ и D за
прах, като категорията показва зоната, в която може да
се използва оборудването. Освен това идентификационната маркировка включва информация за вида на защитата, групата газ или прах и температурния клас, ако устройството е било тествано в съответствие със стандарта. Съществуват няколко варианта за предотвратяване на експлозия и за електрическото оборудване са определени различни видове защита. Някои видове защита
обаче не са подходящи за всички зони. Видът защита Ex n
например може да се използва само в Зона 2. Видът защита Ex i (искробезопасност) за разлика от тях е одобрен за
оборудване до Зона 0 и т.н.
Системата IECEx на Международната електротехническа комисия (IEC) е система, сертифицирането към
която е пожелателно, а не задължително. Тази сертификация гарантира съответствие със стандартите на IEC,
свързани с безопасността във взривоопасна атмосфера.
IECEx обхваща четири основни области – сертифициране на съоръжения за обслужване, сертифициране на оборудване, съответствие с Ex маркировка и сертифициране на компетенциите на персонала.

Системи за защита на
електродвигатели
Електродвигателите, проектирани за среди с взривоопасни газове и пари, се използват в рискови производства като химическата, минната, петролната промишленост и др. За да бъдат класифицирани като „взривозащитени“, електродвигателите се произвеждат според
изискванията на Международната електротехническа
комисия, според стандарта IEC 60079 и съгласно европейската директива ATEX 2014/34/ЕС.
Ако възникне искра в среда на летлив газ вътре в
двигател, взривонепроницаемият корпус задържа експлозията, като така предотвратява по-голяма експлозия
или пожар. Взривозащитените двигатели имат отличителна маркировка върху информационна табелка, която
идентифицира тяхната пригодност за дадена опасна среда.
Представянето на информационната табела зависи
от това кой е органът, който сертифицира електромотора. Тя посочва ясно класа, раздела и групата на опасно
приложение, за които е подходящ моторът. Сертифициращите организации, които имат право да издават сертификация за мотори, са UL (САЩ), ATEX (Европейски
съюз) и CCC (Китай).
Тези електромотори са по-тежки и здрави от стандартните с еквивалентен товар и са с по-висока издръжливост на корозия, температури и прегряване. В
производството на взривозащитени електродвигатели
се влагат високонадеждни уплътнения, усилени конструкции на корпуса и специално проектирани канали за отвеждане на пламъка при възникване на вътрешна експлозия, които заедно осигуряват безопасно и надеждно решение, отговарящо на повечето приложения или на персонализирани нужди.
При проектирането им се цели да не се допусне изобщо възпламеняване на взривоопасни газове и пари, които
могат да проникнат в корпуса. За тази цел те се изграждат със захващане на капаците, клемната кутия и
други части с много по-дълбоки засечки и малки междини,
така че евентуални искри и загрети газове в случай на
късо съединение или авария в електродвигателя да не
излизат в заобикалящата среда. Характеризират се с
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безискрови охлаждащи вентилатори,
валове и други части и взривозащитен дизайн. Тези електродвигатели
се оборудват с двойно капсуловани
лагери, а за смазване се прилагат високотемпературни греси. Класът им
на защита обикновено е не по-нисък
от IP65. Материалът на корпуса найчесто е чугун.
Фабрично вградени термисторни
сензори на всяка намотка защитават
електродвигателите чрез директно
измерване на действителната температура в намотките. Системата
се състои от термисторни сензори
и електронно реле. Термисторните
сензори имат положителен температурен коефициент. Те са пасивни елементи, чието съпротивление нараства много бързо, когато температурата им достигне прага на номиналната работна температура. Благодарение на малките си размери те
имат малка температурна инертност и могат бързо да проследят
промените в температурата. Изборът на термисторни сонди за
вграждане в намотките на двигателя зависи от класа на изолация, типа
на двигателя и от избраното място,
където ще се монтират сондите.
Електронното реле работи на
променлив или постоянен ток и непрекъснато следи съпротивлението
на свързаните с него термистори.
При достигане на номинална работна температура се установява
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бързото нарастване на съпротивлението чрез прагова детекторна верига, която управлява релейните контакти. В зависимост от типа на
използваните термистори тези контакти могат да се използват или за
сигнализиране на аварийни условия
без да се спира двигателят или за
спиране на електродвигателя. Проводниците са капсуловани, така че
да се осигури трайна изолация на
свързването и да не се допусне проникване на замърсяване.

Отвеждане на взривни
газове при двигатели със
защита Ex d
Най-критичната част на един корпус със защита „Ex d“ е пътят за
отвеждане на газовете при експлозия. За да стане ясно какво представлява това отвеждане и как работи,
трябва да се разгледа накратко принципът, на който се основава обезопасяването чрез метода за „Ex d“
защита (устойчивост на пламък).
Това е най-старият съществуващ
метод за защита, първият използван
и все още един от най-безопасните,
тъй като се основава на много проста технология и следователно сработва винаги.
Този метод е предназначен за защита в системи, където може да е
налична взривоопасна атмосфера под
формата на газ, и се основава на
предположението, че е невъзможно

напълно да се предотврати проникването на газообразни взривни вещества.
Не съществува уплътнение, което
да може да предотврати проникването на газове и пари във вътрешността на електромотора. Следователно,
ако взривоопасна смес навлезе в корпуса и бъде възпламенена вследствие
на искра, възниква експлозия, която
обаче се ограничава в пространството на корпуса и не позволява разпространението на пламъка в околната
среда, предотвратявайки опустошителна експлозия.
За да се гарантира това ограничаване на въздействието при експлозия, корпусът трябва да е конструиран с такава механична якост, че
да издържи на свръхвисокото налягане, причинено от експлозията, и да
позволи извеждането на образуваните газове. Това е и ролята на каналите за отвеждане на взривни газове,
които свързват двете части на
вътрешното пространство между
тялото и външния корпус. Пътят за
отвеждане позволява на газовете
освен да напуснат кожуха на двигателя и да се охладят в процеса на
преминаване, така че да не окажат
експлозивно въздействие към
външната атмосфера. Поради тази
причина каналите за отвеждане
трябва да бъдат достатъчно дълги
и с достатъчно тесни междинни
отвори, за да се гарантира охлажда-
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нето на взривните газове.
В зависимост от това какви са
взривоопасните газове и какъв е
обемът на корпуса има точни правила, които трябва да се спазват при
оразмеряването и конструирането
на оборудването. Те са посочени в
стандарт EN 60079-1.
Каналите за отвеждане без нарези може да са цилиндрични или плоски. Цилиндричните са универсални,
използват се за всякакъв тип приложение за газове от всяка група. Обикновено те се намират по-трудно на
пазара поради по-голямата сложност на производство, което се отразява и на цената. Плоските канали за отвеждане са често срещани,
но са забранени в приложения, където има наличие на ацетилен (газове
от група II C).
Каналите с нарези са разделени на
две групи – цилиндрични и заострени. По отношение на цилиндричните
се прилагат нарези, които отговарят на допуските, посочени в стандарт ISO 956-1. Нарезите трябва да
са повече от 5 за корпус с обем до
100 cm3 и повече от 8 за конструкции с обем по-голям от 100 cm3 . За
заострени канали нарезите се правят в съответствие със стандарт
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NPT ANSI/ASME B1.20.1 в Европа.
Електродвигателите с взривозащита „Ex e“ са с повишена безопасност по отношение на случайното
възпламеняване. Принципите на конструкцията за повишена безопас-
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ност от това ниво включват използване на висококачествени изолационни материали и сигурни електрически връзки, които не допускат
утечки, минимално ниво на защита
на корпуса IP54 и др.
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Спирачни системи
за роботизирани
приложения
Спирачните механизми служат както за прилагане на задържащ момент след изключване на
задвижването, така и за осигуряване на динамично спиране в случай на авария или инцидент
Системите с постоянен магнит са предпочитани за редица прецизни задачи, тъй като
осигуряват висока плътност на въртящия момент и не допускат т. нар. мъртъв ход
В стандартните приложения по-популярни са спирачните механизми с пружинно задействане, които предлагат сравнително висока ефективност при разумна цена

П

овечето съвременни роботи
с електрическо задвижване са оборудвани със сервомотори за прецизен контрол и управление на движението. Това елиминира нуждата от
съединители, но не и от ефективни
спирачни системи, тъй като един от
основните рискове в индустриалната роботика са неконтролираните
и непровокираните от команда движения. Спирачните механизми служат както за прилагане на задържащ
момент след изключване на задвижващия мотор, така и за осигуряване
на динамично спиране в случай на
авария или инцидент.
При избора на конкретна технология, дизайн и модел спирачки за роботи се съпоставят изискванията на
приложението с ключови технически характеристики на системата
като въртящ момент, мъртъв ход,
съотношение на въртящия момент
спрямо диаметъра, диаметър на отворите, време за реакция, цена, а
също и с параметри като тегло и
монтажна конфигурация.

Основни функции и
възможности
Спирачните системи за индустри-
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ални роботизирани приложения имат
две основни функции. Първата е да
задържат робота или манипулатора
на място при нулева скорост в нормален режим на работа. Втората цел
на механизма е в динамични условия
да спре движението на робота и да
задържи позицията му, например при
загуба на мощност, за да се избегнат
сблъсък и евентуално повреждане на
близкостоящо оборудване или нараняване на оператор в работната зона.
За такива сценарии подходящи са
спирачните системи с постоянен
магнит, както и тези с пружинно
задействане. При всички случаи оптималната безопасност е водещ приоритет при избора на спирачен механизъм за промишлени роботи.
Технологиите с постоянен магнит
са предпочитани в редица приложения, тъй като осигуряват висока
плътност на въртящия момент
(съотношение на въртящия момент
спрямо диаметъра) в сравнение с
пружинните системи. Друго предимство на магнитните спирачки е, че
не допускат т. нар. мъртъв ход след
задействане. Той представлява хлабина или свободно движение в механизма, причинено от пролуки между
отделните компоненти. Може да се
определи като максималното раз-

стояние (или ъгъл), на което всяка
част от механичната система може
да бъде преместена в дадена посока,
без да се прилага забележима сила или
задвижване към следващата част в
механичната последователност.
Пружинните системи, от своя
страна, са единственото същинско
отказоустойчиво механично задействано решение за спиране на промишлени роботи. В приложения, в
които безопасността е от критично значение, използването на отказоустойчив механизъм е абсолютно
задължително. Примери за такива са
цехове или складови обекти, в които
автоматично насочващи се превозни средства (AGV) или роботизирани мотокари се движат в споделено
пространство със служителите,
монтажни линии с pick-and-place роботи, а също и операционни зали, в
които роботи извършват съвместни хирургични операции и боравят
със скъпо и потенциално опасно медицинско оборудване в близост до
пациенти и лекари.

Работни принципи
Спирачните системи с пружинно
задействане, които са един от двата основни типа технологии, използвани в роботиката за спиране и
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задържане на движението, допълнително се подразделят на фрикционни и зъбни според метода си на генериране на спирачния/задържащ
въртящ момент.
Ключови елементи на фрикционните спирачки са: възбудителната бобина, фиксирана към машинната рамка или специален стопер, предотвратяващ обратен ход; триещият диск
и притискащата плоча. Системите
от този тип в повечето случаи (но
невинаги) са свързани с вала посредством главина, която от своя страна е застопорена към него с фиксиращ винт. При включено захранване
бобината генерира електромагнитно поле, което привлича котвена
намотка, притискайки пружините и
отваряйки въздушна междина между
котвата и фрикционния диск. Това
позволява на диска да се върти свободно с главината, вала и товара.
Когато захранването бъде изключено, силата на привличане между
възбудителната намотка и котвата
спада до нула. Пружината между котвата и тялото на магнита притиска котвата в контакт с фрикционния диск. Триещият диск се притиска между плочата и котвата, предавайки въртящ момент и спирайки/
задържайки собственото си движение и това на главината и вала.
Спирачките от този тип могат
да бъдат проектирани и произведени със специални материали и компоненти спрямо изискванията на конкретно приложение, например за работа във вакуум или влажна среда, в
контакт с масла и други химически
агенти и др.
Зъбните спирачни механизми с
пружинно задействане включват
възбудителна бобина, зъбна котва и
зъбна плоча, прикрепена към товара.
Когато захранването е включено,
бобината привлича котвата, компресира пружините и отваря въздушна
междина между котвата и плочата.
Това позволява на товара да се
върти свободно. В случай на изключено захранване намотката освобождава котвата, пружините я притискат към плочата, така че зъбните
елементи да се зацепят помежду си
и товарът да бъде спрян/задържан.
Профилите на тези елементи могат
да бъдат модифицирани според желания резултат. При стандартен
профил спирачният механизъм е силен, издръжлив и с двупосочно дей-
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ствие. Той може да се задейства,
докато товарът е в движение при
ниски обороти. Разширяването на
ъгъла на зъбите позволява на спирачката да се задейства при по-високи
скорости. Този дизайн донякъде е
ограничен според максималния
въртящ момент, който може да понесе. Когато той се увеличи твърде
много, спирачният механизъм се приплъзва, вместо да се задейства, което позволява системи от този тип
да бъдат използвани за контрол на
въртящия момент при претоварване. Този специфичен зъбен профил не
позволява зацепване при натоварване и когато системата сменя посоките на движение.

Съображения при избор на
решение
Изискванията към спирачните системи за промишлени роботи варират в широки граници според отрасъла и потребностите на приложението, но са налице някои ключови техни характеристики, които е препоръчително да бъдат взети предвид при
избора на решение за даден практически сценарий. Обикновено първият
параметър, който отчитат проектантите, е въртящият момент. Той
е необходим за спиране или поддържане на статичното положение на робота и зависи от теглото, конст-
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рукцията, натоварването и скоростта.
Не по-малко важен е т. нар. мъртъв ход (или хлабина), който в случая
означава с какъв ъгъл ще се измести
(завърти) валът, докато спирачката
го задържа. Това празно движение
зависи от главината, използвана за
свързване на вала със спирачния механизъм. Важно е да се отбележи, че
главината трябва все пак да осигурява достатъчно хлабина, за да позволи на котвата да се движи аксиално по протежение на вала. В резултат на това пружинните спирачки
винаги имат известен мъртъв ход
след задействане. Допустимата хлабина зависи от изискванията и прецизността на приложението.
Когато точността на движенията е водещ приоритет, компромиси
с такъв празен ход често изобщо не
се допускат и проектантите се спират на магнитни спирачни системи.
Примери за високопрецизни приложни сценарии са полупроводниковата
индустрия и производството на
медицински компоненти и устройства. В редовите промишлени задачи обаче по-популярни остават пружинните механизми, тъй като осигуряват сравнително висока ефективност на разумна цена.
Следващият ключов параметър е
диаметърът на отворите, който е
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необходим при роботизираните манипулатори и рамена за прокарване
на кабели, лазери и оптични влакна.
Традиционно тези отвори са най-големи при магнитните спирачни системи, следвани от зъбните механизми с пружинно задействане.
Изборът на решение зависи и от
необходимото съотношение между
въртящия момент и диаметъра, тъй
като индустриалните роботи обикновено работят в ограничено пространство. Производителите на
оригинално оборудване обикновено
търсят възможно най-голям такъв
коефициент, особено за спирачките,
които се монтират в базите на
роботизираните рамена.
Що се отнася до времето за реакция, което е критично при предпазните/ обезопаснителните спирачни
механизми за роботи, магнитните
системи са първенци. Когато бюджетът е водещ фактор при избора,
фрикционните спирачки се оказват
най-рентабилни, тъй като осигуряват ефективна работа в широк набор от приложения. Най-скъпи пък са
зъбните пружинни механизми поради
необходимостта от прецизни произ-
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водствени методи за изработка на
зъбните предавки.

Иновации
Все по-популярни в роботиката
стават т. нар. нископрофилни спирачни механизми, които се налагат на
пазара вследствие на мегатенденцията при роботизираните рамена и
мехатронните системи непрекъснато да се смаляват по размер. Те са
функционално идентични на конвенционалните решения с пружинно задействане, но постигат същия въртящ
момент при около две трети от
дебелината на стандартните дискове. Това позволява изключително компактен дизайн на задвижванията и
спирачните системи, които се интегрират в шарнирните съединения между подвижните сегменти на роботизирани рамена, в AGV техника и др. В
редица съвременни приложения, разбира се, не е наложително спирачката
да бъде вградена в робота, което
позволява тя да бъде монтирана отделно и размерът й не е от толкова
критично значение.
Спирачните системи за индустриални роботи днес се предлагат с

множество специализирани функции
и аксесоари. Такава е например
възможността за редуциране на
задържащото напрежение. След като
механизмът с пружинно задействане се изключи при номинално напрежение, той може да превключи към
режим на задържащо напрежение,
равно на 50% от номиналното. Тази
опция е особено практична при самонасочващи се превозни средства и
други мобилни роботизирани приложения, които работят с батерийно
захранване. Допълнителен плюс е помалкото количество топлина, генерирана от възбудителната бобина.
Някои производители и системни
интегратори доставят спирачните
системи за роботи с пълна кабелна
окомплектовка – термосвиваеми
тръби, телени обшивки, затягащи
приспособления за кабелите, етикети и т.н. – заедно с необходимите
конектори и/или щепсели. Това превръща спирачните механизми в готови за интегриране „plug-and-play“ решения, които пестят ценно време на
потребителите и елиминират нуждата от сложен или времеемък кабелен монтаж на място.
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Високоскоростни
шпиндели
Разработването на специализирани шпиндели за високи работни скорости и прецизни приложения е водеща тенденция при съвременните металообработващи машини с ЦПУ
Интегрирането на високоскоростен шпиндел в стандартни машинни конфигурации с цифрово управление е сред най-рентабилните стратегии за повишаване на ефективността
Едни от най-предпочитаните модели са т. нар. „plug-and-play“ решения, които елиминират
нуждата от допълнителни модификации на машината при инсталация

В

исокоскоростната механична
обработка е сред все по-предпочитаните методи за производство на
метални изделия в съвременната
индустрия. Тя налага използването на
специализирани високоскорстни
шпиндели, които позволяват оптимален баланс между скоростта и
въртящия момент, а в резултат е
налице подобрено стружкоотнемане.
Разработването на шпиндели от
ново поколение за високи работни
скорости и прецизни приложения е
водеща тенденция в технологичното развитие на металообработващите машини с ЦПУ в наши дни, а
водещ фактор по отношение на
ефективността и надеждността
при тези ключови компоненти е дизайнът.

Потенциал за повишаване
на производителността
Металообработващото оборудване с цифрово програмно управление
играе водеща роля в редица производствени процеси, като директно
влияе върху производителността и
динамиката на изпълнение на
поръчките. За много предприятия
повишаването на ефективността
на тези машини е разковничето към
оптимизиране на разходната политика и конкурентоспособността и
осигуряване на по-рентабилен рас-
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теж. Това обяснява непрекъснатия
стремеж към модифициране и модернизиране на производствената техника за по-бърза и производителна
работа. Практиката показва, че интегрирането на високоскоростен
шпиндел в стандартни машинни конфигурации с ЦПУ е сред най-преките
и финансово изгодни стратегии за
повишаване на ефективността им
както в дългосрочен план, така и
краткосрочно. Алтернативният вариант включва инвестиция в специализирано оборудване за високоскоро-
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стна обработка (HSM). В допълнение
към необходимостта от сериозен
капитал за покупка обаче, той крие и
някои рискове за по-малките цехове,
в които капацитетът на машината
може да остане непълноценно използван.
Макар периодът за възвръщане на
вложението в преоборудване на
съществуващите машини с високоскоростни шпиндели да варира в зависимост от компанията, ползите
по отношение на ефективността
при въвеждането на HSM обработка
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се проявяват незабавно. Налице са,
разбира се, и някои съображения, които е добре да бъдат взети предвид
при прехода към високоскоростна
обработка посредством интегриране на HSM шпиндел в експлоатационно оборудване.
За да бъде успешна трансформацията на една стандартна металообработваща конфигурация с ЦПУ в
машина за високоскоростни операции, е необходимо преди всичко да се
избере подходящият специализиран
шпиндел. Препоръчително е да се
отчете наличната мощност и да се
предвиди дали ще бъде необходима
допълнителна такава с цел повишаване на работните скорости. На
пазара се предлагат модели, които
се захранват от съществуващия
капацитет на машината и осигуряват по-високи обороти за единица
време, без да е необходимо осигуряването например на външна въздухоподаваща система.

Преход към HSM
обработка
Ключово условие за плавен преход
към високоскоростна обработка е
напасването на смазочните операции с предвидения модел шпиндел.
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Специалистите съветват да се избере такъв, който не изисква прекалено интензивно смазване и би могъл
да функционира безпроблемно с наличните дебит и циркулация на смазочно-охлаждаща течност, без да се
налага допълнително преоборудване
на машината. Такива са например
версиите, които работят с провеждане на флуида през шпиндела с налягане в диапазона между 20 и 40 бара
– стандартно при около 90% от
съвременните металообработващи
машини. Някои модели се предлагат
и с охлаждане с водна риза, като са
съвместими и със системите за
вътрешно подаване на охладителна
течност и с налягания до 100 бара.
Голяма част от популярните HSM
версии на пазара традиционно са
оборудвани със специални лагери и
уплътнителни технологии, които
гарантират генериране на малко
количество топлинна енергия при
работа. Това осигурява прецизност
на допуските и при по-дълги цикли на
обработка. Отличната плавност и
концентричност на движение в комбинация с максимална твърдост на
шпиндела и ниско генериране на топлина гарантират широк спектър от
приложения в сферата на пробивни-

те и леките фрезови операции.
Сред най-предпочитаните от клиентите шпиндели са т. нар. „plugand-play“ дизайни, които елиминират
нуждата от модификации при инсталация, тъй като универсално пасват
на повечето популярни машини с ЦПУ
в практиката.
Увеличаването само на броя обороти в минута обаче не е задължително да повиши производителността, подчертават експертите. За
да е налице по-висока ефективност
в работни проекти, които включват
както високоскоростна обработка с
малки инструменти, така и стандартна, е добре да се заложи на шпиндел, който може безпроблемно да се
интегрира и в двете конфигурации,
а също и в различни обработващи
процеси.
Преместването на високоскоростния шпиндел от една машина на
друга пък създава необходимост от
допълнително прехвърляне и захващане на обработваните детайли заедно с него, което води до загуба на
ценно време и накъсване на работния процес.
За да се предотврати това, е
препоръчително да се избере компактен модел, съвместим с устрой-
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ството за автоматична смяна на
инструментите на машината, който може да бъде съхраняван в инструменталния магазин. Всяко подобрение в основните и спомагателните
процеси, което минимизира времената на престой на машината и шпиндела, реално повишава производителността с времето.

Предимства на
вискоскоростните
шпиндели
В реални производствени сценарии преминаването към високоскоростна обработка (в диапазона 20 – 60
хил. об/мин) посредством специализирани HSM шпиндели позволява икономия на 60 – 70% от времето на
обработка. За сравнение, една стандартна конфигурация обикновено
работи със скорост 8 – 12 хил. об/
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мин. И макар резултатите да варират в зависимост от приложението,
генералната закономерност в случая
показва, че колкото повече се увеличават оборотите, толкова по-драстично намалява времето на обработка.
Интегрирането на универсализиран високоскоростен шпиндел, който
използва съществуващата смазочноохлаждаща система на машината и
наличната мощност, значително
редуцира и консумацията на енергия
– както по време на работните цикли, така и в режим на изчакване.
Съществена полза от използването
на модел, който насочва струята
смазочно-охлаждащ флуид прецизно в
точката на обработка, е и забележителното намаляване на износването, което води до удължаване на сервизния живот на инструменталната

екипировка. Така порядъкът на работните цикли, които може да „преживее“ един инструмент, преди да се
наложи подмяната му, от десетки
хиляди може да нарасне скокообразно на няколкостотин хиляди.
С внедряването на високоскоростен шпиндел в съществуваща конфугурация не се постига по-дълъг
жизнен цикъл само на инструментите, а и на самата машина, показват
проучванията. Това е факт благодарение на възможността на най-новите модели HSM шпиндели да работят напълно независимо от основния шпиндел на машината с ЦПУ,
оставяйки го в абсолютен покой –
без излишно износване при обработката с висока скорост. Моделите от
този сегмент са отлично решение
за финишни и полуфинишни операции,
които се извършват с режещи инструменти с малък диаметър, включително фрезоване, пробиване, скосяване, шлифоване и др.
Все по-популярни в металообработващата индустрия стават готовите комбинации от високоскоростни шпиндели и 90-градусови ъглови глави, които съчетават предимствата на HSM обработката с високата гъвкавост на ъгловата глава.
Те позволяват по-лесно достигане на
труднодостъпните зони на детайла,
разширяват възможностите на триосните машини и обикновено се
отличават с висока здравина и издръжливост, ниско радиално и аксиално биене и нисък коефициент на
триене, което спомага за удължен
експлоатационен живот. Възможностите с подобна конфигурация да се
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извършва както хоризонтална, така
и вертикална обработка без нужда
от препозициониране на обработвания детайл съществено намаляват
времето за производство.
Сред най-актуалните иновации в
сегмента са и технологиите за безжичен мониторинг на скоростта,
производителността и износването
на HSM шпинделите в реално време,
които позволяват удобно извеждане
на данните на външен операторски
дисплей.

Факторът дизайн
Ефективността на един високоскоростен шпиндел до голяма степен
зависи от конструкцията му – дали
е оборудван с лагерна система с единичен или двоен двигател, какви са
уплътнителните компоненти и какъв механизъм за задържане на инструмента се използва. По време на обработка шпинделът не е в директен
контакт с детайла, но взаимодейства с него чрез друга технологична
система – инструмента. Тази връзка
предполага директно трансформиране на по-високите работни обороти
в повишена ефективност и производителност. Ето защо характеристиките на инструменталната екипировка (конструкция, геометрия, материал, покритие и т. н.) са от критично значение за успешната оптимизация на обработката с ЦПУ посредством HSM шпиндел.
Не би трябвало тук да пренебрегваме като фактор и държача за инструменти, тъй като той се поставя директно в шпиндела и влияе върху
взаимодействието му с инструмента. Една лошо подбрана и асемблирана или недобре работеща двойка
държач-инструмент значително би
влошила функционалността на HSM
шпинделa. Високата прецизност, надеждност и безопасност на тази
двойка, от друга страна, оказва положително влияние при оползотворяването на потенциала за повишаване на производителността на обработващата машинна конфигурация,
надградена с HSM шпиндел.
Високоскоростното въртене създава големи центробежни сили. При
HSM рязане тези сили растат експоненциално и могат да породят
сериозно натоварване върху металорежещия инструмент, което да влоши експлоатационните му показатели. По време на фрезоване със сменяеми вложки тези високи центробежни сили могат дори да причинят счупване на затягащите винтове на пла-
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стините, тяхното разхлабване или
повреда на тялото на инструмента.
Някои от тези повреди не само крият риск от щети по детайла и машината, но могат да бъдат много
опасни и за оператора. Ето защо
производителите на инструментална екипировка насочват все повече
усилия към проектирането на специализирани серии за високоскоростна
обработка, които да гарантират
необходимата надеждност, сигурност и безопасност при рязане с
високи обороти. Разработват се
иновативни технологии за монтаж
на пластините в държача, както и
дизайни с подобрена устойчивост и
издръжливост на тялото на инструмента.
Най-малкият и слаб елемент от
цялата технологична система на
инструмента е затягащият винт на
пластината. Чрез използване на динамометрични ключове най-добре се
контролира неговото стягане, но
само това не е достатъчно за надеждно управление на инструменталната екипировка при висок въртящ
момент. Интелигентният дизайн на
цялостната система би могъл значително да минимизира динамичното
натоварване и върху този елемент.
Някои специализирани серии фрези за
високоскоростна обработка имат
джобове за вложки с изпъкнал ръб на
долната повърхност на конзолата и
съответстващ жлеб на долната
страна на вложката. Това елиминира радиалното изместване на пластината, причинено от големите
центробежни сили при HSM рязане, и
подобрява разпределението на натоварването върху затягащия винт на
пластината. Фреза с индексируеми
пластини с такава конструкция позволява надеждна работа с висока скорост над 30 хил. об/мин. За да се намалят центробежните сили, тялото
на инструмента трябва да бъде аксиално симетрично и добре балансирано. Различни стандарти и норми на
местно и международно ниво задават съответните степени на балансиране на инструментите.

Инструментална и
спомагателна екипировка
При проектирането на специализирани серии със сменяеми вложки за
HSM обработка e ключово да се гарантира, че разпределението на масата на тялото е симетрично спрямо оста му. Важно е да се уточни
обаче, че това е теоретичен баланс
във виртуално проектирания обект
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и не замества физическото балансиране, необходимо в тялото на реалния инструмент. Инженерите, занимаващи с конструиране на инструменти за високоскоростно рязане често се стремят да направят конзолите на индексируемите инструменти, и по-специално повърхностите на
джобовете за вложките, колкото е
възможно по-твърди, за да подобрят
устойчивостта на износване. Въпреки това, колкото по-висока е твърдостта, толкова по-бързо се разрушава тялото на един бързо въртящ се
инструмент. Следователно намирането на оптимално съотношение
между здравина и износване е друга
важна задача при проектирането на
ефективни HSM инструменти.
Монолитните твърдосплавни инструменти обикновено се отличават
с по-висока точност и по-добра аксиална симетрия в сравнение с тези със
сменяеми вложки. Първите традиционно се отличават и с по-малки диаметри, което естествено изисква повисоки обороти в минута дори при
същата скорост на рязане. Това до
голяма степен обяснява защо във високоскоростни приложения по-голямата част от използваните инструменти са монолитни. Обикновено тези
инструменти се произвеждат от
циментирани карбиди с покритие,
въпреки че през последните години
режещата керамика като инструментален материал става все по-популярна за HSM обработка на високотемпературни суперсплави.
Въпреки богатото пазарно разнообразие изборът на режещ инстру-
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мент (и по-специално фреза) за HSM
приложения може да се окаже труден.
Затрудненията произтичат вследствие на факта, че при монолитните твърдосплавни палцови цилиндрични фрези съотношението на надвеса към диаметъра е доста по-голямо в сравнение с моделите със сменяеми вложки. Тази характеристика,
в комбинация с формата, която по
същество отслабва напречното сечение на инструмента, изисква обръщане на специално внимание на
вибрациите при рязане.
При HSM обработка динамичните
характеристики на инструмента не
могат и не бива да бъдат отделяни
от инструментодържача. Съвременните CAD/CAM системи могат да
спомогнат за предварителна оценка
на динамичното поведение на различните инструменти, държачи и аксесоари въз основа на техните 3D
модели (включително при HSM сценарии). Ето защо производителите
на инструментална екипировка все
по-често добавят стандартно такива модели на цялата технологична
система към офертите си.

Иновации
Тъй като модерните металорежещи машини непрекъснато се усъвършенстват в посока към по-висока
скорост и прецизност, техническите изисквания към шпинделите постоянно нарастват. Моторизираният шпиндел е един от основните
функционални компоненти на високоскоростните металорежещи машини. Предимство при съвременни-

те модели е, че моторът се намира
във вътрешността на корпуса на
шпиндела, което опростява дизайна
и се постига т. нар. концепция "zero
drive" или "нулево (външно) задвижване". Плюсовете й включват компактна и олекотена конструкция, малка
инерция и добри динамични характеристики. Динамичният баланс на
машината се подобрява вследствие
на този монолитен дизайн, а шумът
и вибрациите до голяма степен се
елиминират.
Структурата на традиционните
търкалящи лагери затруднява изпълнението на изискванията за висока скорост и висока прецизност при
HSM обработка, така че лагерните
механизми се оказват сред областите на най-активни технологични
разработки и иновации при високоскоростните металорежещи машини
от ново поколение. Като основен
структурен елемент в поддръжката
на високоскоростните моторизирани шпиндели, лагерите трябва да
отговарят на специфични изисквания
за работа при високи въртящи моменти, да имат висока точност,
която да не се влошава с времето, а
също и дълъг експлоатационен живот. При високоскоростно рязане
интегрираните в шпиндела мотор и
лагери традиционно генерират голямо количество топлина. При компактните съвременни конструкции е налице следният риск: ако тази топлинна енергия не се отведе извън шпиндела, тя може да доведе до топлинна деформация на компонентите му,
която да повлияе състоянието на
предварително натоварване на лагерите и точността на обработка на
машината.
За свръхпрецизните машинни
конфигурации термичната грешка
при работа с високоскоростен моторизиран шпиндел може да достигне
до 90% и драстично да влоши точността на системата. Ето защо разработката на ефективни методи и
технологии за потискане на този
феномен е основен фокус на проектантите през последните години в стремежа им към подобряване на точността и производителността на високоскоростните шпиндели. Така, наред
с лагерите и средствата за динамично балансиране, интелигентните решения за измерване и компенсиране
на термичната грешка са сред сегментите, при които можем да очакваме най-много иновации през следващите години в областта на HSM
шпинделите и машините.
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инструменти, материали

Шлифовъчни колела в
металообработката
Начинът на свързване на абразивните зърна е също толкова важен, колкото и самите зърна
Основното при встъклената връзка е присъствието на силикатен материал с ниска точка
на топене, като боросиликатно стъкло или оловно стъкло
Кубичният борен нитрид, наричан още боразон, елбор, кубонит, (CBN) е изкуствен суперабразив, чиито шлифовъчни качества превъзхождат тези на диаманта

Ш

лифоването е процес на механична обработка посредством абразив, която цели постигането на
гладкост и точност на повърхността на детайлите. Шлифоването е
практика във всяко металообработващо предприятие. Някои операции
по шлифоване, като изчистване на
отливки, шлифоване на заваръчни
шевове или шлифоване на стенд, са
сравнително прости. Други дейности за повърхностна обработка могат да бъдат сложни, като например
тези, към които изискванията за минимални допуски на отклонение са
много високи, или прилаганите върху
трудни за обработка материали.
Шлифоването има широк спектър от
приложения в производството. Както при много процедури, изборът на
най-добрия инструмент е от решаващо значение.
Въпреки че при тях режещите
ръбове са с много по-малки размери и
в произволна поредност, шлифовъчните колела представляват режещи
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инструменти и изпълняват сходни
задачи с тези на фрези, пробивни и
стругови инструменти. Независимо
дали става дума за оформяне на
отливки или за шлифоване на зъбни
колела, принципът на работа на шлифовъчните колела е подобен.

Технологично развитие на
шлифовъчните дискове
Абразивите се използват за обработка на повърхностите от различни материали чрез снемане на тънки
стружки, посредством технология,
позволяваща прецизно достигане на
желаните размери и повърхнини на
обработваните детайли. Шлифовъчни дискове се произвеждат от различни видове абразивни материали,
от алуминиев оксид – най-мекият и
най-често срещаният, до диамант,
който е най-твърдият и най-скъпият
абразив.
Шлифовъчните дискове се изработват от естествени или синтетични абразивни минерали, свързвани в матрици. Производствената
индустрия познава шлифовъчните
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колела вече повече от 150 години,
тъй като за производителите те
осигуряват ефективен начин за оформяне и финишна обработка на металните детайли. Често абразивите са
единственият начин за създаване на
части с прецизни размери и качествени характеристики на повърхността. Днес шлифовъчните колела се
появяват в почти всяка производствена компания, където имат функции, вариращи от заточване на инструменти през почистване и подготовка на повърхности за нанасяне
на покритие до постигане на краен
завършен вид на едно изделие. Например прецизността на автомобилните разпределителни валове и роторите на реактивните двигатели се
дължи именно на обработката с
шлифовъчни колела. Без тях не биха
могли да се произвеждат качествени лагери.
С развитието на технологиите
различни материали намират приложение в шлифовъчните дискове. В
началото се е използвал предимно
силициев карбид, синтетичен мине-
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инструменти, материали
та обработка е по-ниско и те имат
кратък полезен живот. От друга
страна, колелата от втория тип
издържат по-дълго и постигат пофина повърхностна обработка, но са
по-ниско производителни и генерират повече топлина по време на
шлифоване.

Видове дискове и колела

рал, който впоследствие е изместен
от една още по-добра алтернатива
– синтетичен корунд или алуминиев
оксид. При създаването на този производен на боксита материал се разработва абразивен материал, по-надежден от естествените минерали
и силициевия карбид.
В следващия етап на развитие
изследванията на синтетичните
минерали довеждат до производството на така наречените суперабразиви. На първо място в тази категория са синтетичните диаманти и
минералът, известен като кубичен
борен нитрид (CBN), втори по
твърдост след синтетичния диамант. Въпреки че първите шлифовъчни материали представляват естествени минерали, съвременните продукти се произвеждат почти изключително от синтетични.
Начинът на свързване на абразивните зърна е също толкова важен,
колкото и самите зърна. Свързващият агент служи, за да осигури здрава
интегрираща среда за абразивните
зърна и да позволи свободно пространство между тях. Успехът на
шлифовъчните колела започва в началото на 1840-те години, когато са
въведени връзки, съдържащи каучук
или глина, а през 1870-те години е
патентована връзка с втвърдена
стъклообразна структура. Оттогава насам технологиите за свързване
на материалите, използвани в шлифовъчните колела, непрекъснато се
усъвършенстват.
Повечето шлифовъчни колела се
произвеждат по метода на студено
пресоване, при който сместа от
компоненти се пресова в матрица
при стайна температура. Детайлите на процеса варират значително
в зависимост от вида на колелото и
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практиките на отделните компании.
Встъкляването се използва като
връзка за колела със средни до фини
размери на зърната, използвани в
прецизната обработка. Основното
при встъклената връзка е присъствието на силикатен материал с ниска
точка на топене, като боросиликатно или оловно стъкло. Колелото се
пресова в матрица при високо налягане, след което се изпича при много
висока температура, което превръща свързващите материали в
стъкло, придавайки здравина и твърдост на колелото. Другият широко
разпространен тип връзка е на основа на синтетична смола. Той се използва обикновено за колела с едрозърнест абразив и за операции по грубо отстраняване на материал, като
например в леярски работи.
По отношение на износването
съществуват два типа свързване на
основата и абразива в един шлифовъчен диск – връзки, които позволяват
на абразивните зърна лесно да се
чупят, и връзки, които възпрепятстват счупването на зърната и придават на колелото висока издръжливост на големи натоварвания. При
първия тип връзки заляга принципът,
че, ако шлифовъчният материал е
избран правилно, в процеса на работа той ще запази своята абразивност, тъй като при шлифоването
абразивните зърна ще продължат да
се счупват в чисти, остри геометрични линии и остротата на ръбовете ще се поддържа през целия процес на шлифоване. Това придава на
един висококачествен шлифовъчен
диск изключително ценната характеристика на инструмент, който се
самозаточва в процеса на използване. Като цяло обаче, при този тип
колела качеството на повърхностна-

Карбофлексните дискове имат
дълъг експлоатационен живот и служат за обработка на стомана. Използват се с ъглошлайф, моторни и
стационарни машини за рязане и
полиране на метал, неръждаема стомана и др.
Ламелните дискове за шлайфане се
използват за грубо и фино шлифоване на метал, почистване на отливки,
обработка на заваръчни шевове, оформяне на ръбове и канали. Ламелните
шлифовъчни колела се употребяват
при заготовки, чиито контури се
обработват трудно и сложно. Шлайф
колелата са изработени от плътни
пакети от шлайф ленти – ламели.
Това им придава гъвкавост и възможност за приспособяване. Шлайф колелата могат по желание да бъдат
импрегнирани, за да се постигне
втвърдяване, удължаване на живота
им и по-малка запрашеност при работа. С абразибни шлифовъчни дискове
се извършват както стандартни,
така и специализирани операции, с
керамична и органична връзка.
Шлифовъчните технологии са сфера, предмет на непрекъсната развойна дейност, която дава много добри
резултати. Наскоро бе разработена
нова формула за керамични алуминиеви абразивни зърна с иновативна
форма и състав, която увеличава
ефективността на шлифоване чрез
контролиране на разграждането на
зърната на микрометрично ниво, за
да осигури перфектна комбинация от
острота и издръжливост при прилагане на малка, средна и голяма сила.
Дисковете от вулканизирани влакна (популярни като фибродискове) са
кръгли шлифовъчни колела с основа,
изработена от вулканизирани влакна, която е покрита от едната страна със смола и абразивен зърнест
слой. Фибордисковете се монтират
на подходящи подложки и се използват с ъглошлайфи, предимно за обработка на метал. Изискванията за безопасност, приложими към дисковете с вулканизирани влакна и техните подложки са определени в стандарта EN 13743. Максималната скорост на повърхността (максимална
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инструменти, материали
работна скорост) за фибродискове е 80 m/s.
Тъй като абразивният слой може да е представен от
широка гама от различни видове зърна в комбинация с
различни версии на подложката, фибродисковете имат
широк обхват на приложения, вариращи от груба обработка до финално шлифоване на повърхности. Предимствата на дисковете с влакна пред абразивните ламелни дискове и другите шлифовъчни дискове са еластичността на основата, която води до отлична адаптивност,
фин и равномерен образец на шлифоване и, на първо място, тяхната по-достъпна цена.
Недостатъците им за разлика от абразивните ламелни дискове се крият в по-краткия им експлоатационен
живот и относително високата им чувствителност към
влага и температура. Поради това специалистите препоръчват при използването на фибродискове те да се
съхраняват при средно ниво на относителна влажност
45 – 65%. Ако е твърде висока или твърде ниска влажността, това ще доведе до изкривяване на дисковете. Освен това трябва да се избягва прегряването им. Риск от
прегряване съществува например при прекомерен натиск
при шлифоване на едно място. То може да причини изгаряния и образуване на мехури по подложката, което в крайна сметка да доведе до загуба на зърнестия абразив.
В сравнение с обикновените шлифовъчни колела, диамантените инструменти се характеризират с по-висока точност на обработка, по-голяма издръжливост на
колелото и увеличена производителност. Диамантените зърна се използват като абразив при заточване на
режещи инструменти и обработка на свръхтвърди сплави и др.
Кубичният борен нитрид, наричан още боразон, елбор,
кубонит, (CBN) е изкуствен суперабразив, чиито шлифовъчни качества превъзхождат тези на диаманта, когато
се използва за операции по шлифоване на стомани. По
своите физико-механични свойства той се приближава
до тези на синтетичния диамант. Но за разлика от
диаманта, той е химически инертен към желязото и не
се свързва с него. Освен това кубичният борен нитрид
е много устойчив на нагряване, издържа до 2000°C, докато температурният праг на диамантените дискове е
800 – 900°C. CBN се отличава с изключителна твърдост,
здравина, устойчивост на абразия, превъзходна термична и химическа устойчивост.
Обработката на някои материали като шлифоване на
закалени стомани и заточване на режещи компоненти
от инструментална стомана поставя специфични изисквания към шлифовъчния материал. Използването на
обикновени абразиви води до възникване на значителни
сили на рязане и повишаване на температурата в зоната на обработка. Обработваният материал може дори
да достигне температурата си на топене. Неподходящият избор на абразив, от една страна, съкращава живота на шлифовъчния диск и увеличава разхода на абразивен материал, а от друга, води до ниско качество на
обработваната повърхност и намалява производителността, а износоустойчивостта на инструменталната
стомана се понижава. Нещо повече, такъв компромис с
шлифовъчните инструменти вреди и на здравето на
персонала, тъй като запрашеността на средата се повишава. В тези случаи използването на висококачествени синтетични свръхабразиви като CBN е напълно основано. В наши дни изследователската дейност в търсене
на технологични абразиви с още по-добри качества
продължава трескаво да кипи.
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Избор на решение
за вибрационен
мониторинг
Вибрациите могат да бъдат представени под различни форми, включително изместване,
честота и ускорение
Важен фактор при избора на сензор е каква чувствителност към изменения ще бъде целесъобразна за даденото приложение
Когато става въпрос за защита на машини и съоръжения, най-ефективният начин е цялостна интегрирана система за наблюдение на състоянието

В

ибрациите са физическо явление, което се проявява в работещи
въртящи се машини и движещи се
конструкции, независимо от тяхното състояние. Вибрациите могат да
бъдат предизвикани от различни източници, включително въртящи се
валове, зацепващи зъбни колела,
търкалящи се лагерни елементи,
електрическо поле, потоци флуиди,
изгаряне, структурен резонанс и
ъглови завъртания. Поради своята
повсеместност, вибрациите са много добър метод за изследване на работните условия и състоянието на
машини и конструкции.
Всяка машина има свой собствен
вибрационен почерк, а промените във
вибрационния й модел сочат за потенциални неизправности. Сензорите за вибрации могат да открият
кога и как вибрациите в машината
се променят. Тези данни за мониторинг на вибрациите се анализират,
за да помогнат на екипите по поддръжка да планират и приоритизират своята работа. Налични са множество видове сензори за вибрации
с опции за много приложения.
Вибрациите могат да бъдат представени под различни форми, включително изместване, честота и ускорение. Изместването описва разстоянието, на което точката на
измерване се е преместила; скорос-

58

тта описва честотата на движението; и ускорението се разбира от
само себе си. Всичките три характеристики са широко използвани, поспециално ускорението, което се
прилага широко за динамичен анализ
на неизправности.

Фактори при избора на
система за мониторинг
на вибрациите
Вибрациите може да се измерват
с няколко вида сензори според принципа им на работа. Въз основа на вида
вибрации има сензори, предназначени за измерване на изместването,
скоростта и ускорението, с различни техники на измерване, като пиезоелектрични (PZT) сензори, микроелектромеханични сензори (MEMS),
сензори за близост, лазерен доплеров
виброметър и много други.
Първото решение при избора на
система за мониторинг, което потребителят трябва да вземе, е дали
иска непрекъснато да наблюдава нивата на вибрации на машината или
предпочита да извършва мониторинг и анализ на редовни интервали.
Когато става въпрос за защита
на машини и съоръжения, най-ефективният метод е цялостна интегрирана система за наблюдение на
състоянието. За този тип инсталация са по-подходящи акселерометри
с DC изход.
Този тип акселерометър генерира

мощност, пропорционална на скоростта или ускорението в диапазона
от 4 – 20 mА. Това означава, че може
да се използва с повечето PLC за
непрекъснат мониторинг на оборудването. Разбира се, това може да се
разшири и до задействане на автоматично изключване на всяка машина, ако е необходимо.
Следващото нещо, което трябва
да се има предвид, са честотните
характеристики на акселерометъра.
Честотните характеристики на
повечето сензори за вибрации с общо
предназначение (както AC, така и DC)
започват от малко под 1 Hz. Това ги
прави подходящи за повечето индустриални приложения.
Въпреки това, ако се измерват
вибрации в голяма конструкция, са
необходими специални нискочестотни сензори, които могат да измерват до DC (0 Hz). Горната граница
на акселерометър с общо предназначение обикновено е около 12 kHz. Ако
трябва да се направят измервания
над тази граница, се предлагат устройства със специално предназначение за честоти до 40 kHz.
След това трябва да се реши с
каква чувствителност към изменения е целесъобразно да бъде сензорът.
Например, един конкретен модел
акселерометър има работен обхват
от ±80 g, но се предлага с различна
чувствителност. Да предположим,
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че се използва устройство, което
има работен обхват от ±80 g и чувствителност 100 mV/g. При пълен
работен обхват този сензор ще изведе -8V~+8V, с промяна на ускорението от 1 g, съответстваща на промяна от 100 mV. Ако този сензор ще
се използва само за наблюдение на
вибрации от около ±8 g, тогава
може да се окаже, че това не е достатъчно. В такъв случай e много подобре да се избере акселерометър с
чувствителност 1 V.
Изходният сигнал на акселерометъра в обхват 4 – 20 mA може да
бъде свързан или към PLC, или към
обикновен дисплей/контролер, така
че при откриване на отклонение от
нормалния вибрационен модел да се
подаде аларма.
В приложения, в които се налага
по-задълбочен анализ на състоянието
на машината, се препоръчва използването на сензор за вибрации с два
стандартни изхода 4 – 20 mA за
вибрационен сигнал и изследване на
формата на вълната при приложения
с променлив ток. Сигналът може да
се използва за мониторинг от PLC, а
може да се използва например и за
изключване на мотор на вентилатора, за да се предотвратят щети.
Формата на вълната на вибрациите в променливотокови приложения
може да се изследва с анализатор с
бърза трансформация на Фурие (Fast
Fourier Transform – FFT), за да се видят
различните честотни компоненти.
Някои аномалии, като повреда на лагер например, ще генерират честоти,
много по-високи от обичайната скорост на въртене. Ако сачмен лагер
има 36 сачми в него, честотният компонент на повредена сачма ще бъде
изходен вибрационен сигнал с хармоничен компонент, 36 пъти по-голям
от основната честота на въртене.
Въпреки че може да не увеличи много
крайната амплитуда, което означава,
че със сигнала 4 – 20 mA няма да установи голяма разлика, анализът на
вибрационната вълна с FFT анализатор ще разкрие отклонението.

Сензорни технологии за
мониторинг на
вибрациите
Най-често срещаните акселерометри за променлив ток функционират на базата на пиезоелектрични
елементи. Пиезоелектричните сензори за вибрации улавят промените
във физическите параметри или
сили. Приложената сила генерира
електрически заряд, който след това
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се преобразува в измерими електрически сигнали.
Пиезосензорите за вибрации улавят изключително точно вибрационните изменения и са достатъчно
здрави, за да издържат на тежка
индустриална среда. Тези качества
ги правят изключително популярен
избор за индустриални приложения за
следене на вибрации. Те работят
много добре в широк диапазон от
температури, имат компактни размери и висока чувствителност на
изменения. Техен недостатък обаче
е, че те имат по-висока консумация
на енергия от някои други видове
сензори за вибрации.
По-голямата част от пиезоелектричните сензори са базирани на керамичния материал оловен цирконат
титанат, който покрива много широк температурен диапазон, широк
динамичен диапазон и широка честотна лента (използваема до
>10 kHz). Когато е снабден с херметичен, заварен метален корпус, акселерометърът може да се счита за
един от най-издръжливите сензори
поради изключителната способност
да понася неблагоприятни условия на
околната среда.
Базираните на MEMS вибрационни сензори представляват компоненти върху печатни платки, което
позволява интегриране на сензорния
двигател и поддържащата електроника на ниво чип. Тези предимства
водят до компактни, здрави и икономични системи за наблюдение на
вибрациите. Някога считани за екзотична технология, базираните на
MEMS сензори за вибрации стават
все по-популярни в резултат на напредъка в анализа на данни и обработката на сигнали.
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Спецификите варират в зависимост от отчитането, но основната архитектура се състои от една
или повече микроелектромеханични
структури, фиксирани към корпуса, и
отделни структури, прикрепени към
свободно движеща се опробваща основа. Когато оборудването, което се
наблюдава, вибрира, тази основа премества закрепените конструкции,
така че те да взаимодействат с
фиксираните елементи. Технологиите за отчитане включват капацитивни сензори, пиезоелектрични сензори, пиезорезистивни сензори и
термосензори.

Анализ на данните от
вибрационния мониторинг
Мониторингът на вибрациите е
процес, който проследява нивата на
вибрации и изследва моделите във
вибрационните сигнали. Анализът на
вибрациите е неизменна част от
този процес и се провежда както
директно върху времевите характеристики на вълните на вибрационния
сигнал, така и върху честотния
спектър, който се получава чрез прилагане на трансформация на Фурие
върху формата на вълната във времето.
Анализът на времевата област
върху хронологично записаните вибрационни вълни разкрива кога и в
каква степен възникват анормалните вибрационни събития чрез извличане и изследване на параметри
включително, но не само, средноквадратично (RMS), стандартно отклонение, пикова амплитуда, ексцес, асиметрия и много други. Анализът на
времевата област може да даде
оценка за цялостното състояние на
наблюдаваните обекти.
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Приложения на
червячните предавки
Основните предимства на червячните предавки в сравнение с другите са възможността
за получаване на големи предавателни отношения, плавността на зацепването, безшумната
работа и възможността за самоспиране
Конфигурацията на предавките създава ефективно предаване на движението, способно да
изпълнява специализирани задачи
Червяното зъбно колело е с наклонени зъби с дъговидна форма, която осигурява увеличаване
на тяхната якост на опън

В

сравнение с други видове зъбни предавки, червячните предавателни системи са най-компактният тип
зъбна система. Благодарение на компактната им конструкция, червячните редуктори могат да се инсталират в сравнително малки пространства и да осигуряват високо предавателно отношение. Известно е, че
червячните предавки работят гладко и безшумно, стига да са инсталирани правилно и да са добре смазани.
Червячните зъбни предавки са уникални по своята конструкция и това ги
прави подходящи за редица отличителни приложения. Благодарение на
уникалните им характеристики,
типичните случаи, в които се употребяват червячни системи, включват преси, малки мотори, подемни
съоръжения, валцови мелници, конвейери, машини за минната промишленост, червячни триони.

Функционални
характеристики на
червячните предавки
Червячните предавки служат за
предаване на въртеливо движение
между валове, геометричните оси на
които са кръстосани в пространството обикновено под ъгъл 90°.
Така посоката на предаване на
въртеливото движение се изменя на
90°, а равнината на движение също
се променя поради позицията на червяка спрямо червячното колело.
Червячната предавка се състои
от червячен винт, т.нар. червяк, найчесто изработен от стомана, и винтово или червячно колело. Обикнове-
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но за направата на колелото се използва месинг. При завъртане на червяка неговите нарези плавно зацепват със зъбите на колелото и го
завъртат. Зацепването се осъществява чрез непосредствен контакт
между витките на червяка и зъбите
на червячното колело. Червякът представлява винт с трапецовидна или
близка до нея форма на резбата. Червячното зъбно колело е с наклонени
зъби с дъговидна форма, която осигурява увеличаване на тяхната якост
на опън. Този тип предавки се използват в металорежещи машини, автомобили, подемно-транспортна
техника и други машини.
Основните предимства на червячните предавки в сравнение с другите предавки са възможността за
получаване на големи предавателни
отношения, плавността на зацепването, безшумната работа и възможността за самоспиране. Ниският
коефициент на полезно действие и
влагането на скъпи материали обаче са сред някои от основните недостатъци при този тип механизми.
Коефициентът на полезно действие
на червячната предавка, която представлява всъщност винтова предавка, представлява отношението на
полезната работа и вложената работа за един оборот на червяка.
Спираловидното движение, от
една страна, е това, което позволява огромното предавателно съотношение в сравнително малко пространство, но от друга, то е и това,
което причинява проблематичното
триене на плъзгане и износване при
плъзгане, характерни за тези предавки.

Видове червячни предавки
В зависимост от вида на
повърхнината, върху която се нарязват навивките, червяците биват
цилиндрични и глобоидни. Глобоидните червяци имат по-голяма носеща
способност, но и по-ограничено приложение поради по-сложната изработка и необходимостта от специално охлаждане.
В зависимост от вида на профила
на навивките червяците се делят на
архимедови и еволвентни. Архимедовият червяк представлява зъбен гребен с трапецовидни зъби с ъгъл на
наклона на страничните стени α =
20°, а еволвентният червяк – зъбен
гребен с изпъкнали зъби с еволвентен
профил. Поради по-лесното изработване архимедовите червяци са намерили по-широко приложение.
В зависимост от броя на ходовете червяците са едноходови, двуходови и т.н., като червяци с повече от
4 хода не се употребяват. Обикновено червякът се изработва от въглеродна или легирана стомана. Тъй като
при работата на червячните предавки съществува голямо триене между
навивките на червячния винт и зъбите на червячното колело, за намаляване на износването и на загубите от
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триене зъбите на червячното колело се изработват от
износоустойчив материал. Най-често червячното колело
се изработва с чугунена главина с венец от износоустойчив материал, съединени чрез пресова сглобка.
С червячни предавки могат да се постигат големи
предавателни отношения, но за сметка на това коефициентът им на полезно действие е превъзхождан от
този на редица други предавателни механизми.

Приложение и предимства на
червячните предавки
Червячните предавки се използват широко, защото
могат да се произвеждат в различни размери и конфигурации. Асортиментът от размери, форми и конструкции правят червячните зъбни колела адаптивни за огромен брой устройства и машини. Червячни зъбни предавки обикновено се произвеждат чрез нарязване с червячна
фреза или заточващ инструмент според резбата на
червяка, отговаряща на зъбите на колелото. Обработката на елементите на червячния механизъм може да
включва струговане, заточване и шлифоване. Червячни
предавки могат да се произвеждат както в стандартни, така и в персонализирани размери, направени според
точни спецификации на клиента.
Плъзгащото движение на колелото и червячния винт
има ниска изходна скорост и висок въртящ момент.
Конфигурацията на предавките създава ефективно предаване на движението, способно да изпълнява специализирани задачи.
Най-същественото предимство на червячната предавка, както бе споменато, е това, че тя позволява огромно
предавателно отношение при малко усилие. По този
начин тя може да се използва или за значително увеличаване на въртящия момент, или за значително намаляване на скоростта. Обикновено ще са необходими множество предавки с конвенционален редуктор, за да се постигне същото ниво на редукция, което може да се постигне с една червячна предавка, което означава, че
потребителите на червячни предавки имат по-малко
движещи се части и по-малко потенциални точки, където може да възникне повреда.
Червячните предавки имат две основни функционални характеристики – предаване на движение и еднопосочност на движението. Червячните зъбни колела предават движение под ъгъл 90°, което е необичайно за повечето зъбни предавателни механизми. Еднопосочното
движение на червячните зъбни колела предотвратява
обръщането на движението. Всеки опит за промяна на
посоката на тяхното движение ще доведе до блокиране
и спиране на червячната предавка. Това е и втората
основна причина за избор на червячен предавателен механизъм пред други. Невъзможността за обръщане на
посоката на предаваната мощност се дължи на триенето между червяка и колелото и прави практически
невъзможно колело с приложена към него сила да обърне
хода на червячния винт.
При конвенционалните зъбни предавки силовата и
предавателната част могат да се въртят независимо,
ако се приложи достатъчно сила. Това налага добавяне
на ограничаващ предпазен механизъм, което допълнително усложнява конструкцията на редуктора.
Изборът на редукторна схема зависи на първо място
от нужното предавателно отношение, конструкцията
и функционалността на машината, за която той е предназначен.
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Моторите с червячни редуктори имат широк спектър
от приложения. Те са особено ценени например в приложения, където има нужда от бързо и надеждно спиране.
Такива редуктори обикновено се използват в асансьорни
подеми, телфери и подемници, поради способността на
червячните механизми да спрат и да задържат хода без
външна спирачна система. В някои случаи към този тип
оборудване има по-малка спирачка, комбинирана с червячното задвижване като вторична спирачка. Въпреки тази
характеристика, в някои случаи не трябва да се разчита
изцяло на редуктора като сигурен механизъм за спиране.
Червячни редуктори се използват и в производствената и опаковъчната индустрия, като компоненти в
опаковъчно оборудване, малки по размер машини и конвейери. Те са идеални за този тип оборудване, тъй като
с по-малко на брой комплекти предавки, постигат високи предавателни числа. Това на свой ред редуцира и редукторите, което ги прави чудесен начин за спестяване
на място.
Червячните редуктори се проектират с предавки,
изработени от по-меки метали, които им дават способността лесно да абсорбират енергията от ударни натоварвания. Ето защо те се използват и в трошачни
комплекси и тежкотоварни машини.
Те се използват обикновено в индустрии, където има
изисквания за ограничаване на шумозамърсяването, тъй
като моторите с червячни редуктори работят по-тихо
в сравнение с други видове зъбни механизми. Плъзгащото зацепване между зъбите на зъбното колело при червячните задвижвания осигурява гладко и много по-тихо
предаване на движението.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Èíäóñòðèàëíè ìðåæîâè
ðåøåíèÿ îò TELTONIKA
TELTONIKA ïðåäëàãà
øèðîê íàáîð îò ìðåæîâè
ïðîäóêòè, êîèòî ñà íàñî÷åíè êúì ïîäîáðÿâàíå è îáîãàòÿâàíå íà âàøàòà êîðïîðàòèâíà ìðåæà. Òåõíèòå
ïðîäóêòè ùå âè ïîìîãíàò
äà èçãðàäèòå ñòàáèëíà îñíîâà è äà îñòàíåòå ïî ïúòÿ íà ïåðôåêòíàòà ðàáîòà â ìðåæà.
TRB141/TRB142/TRB145 - Êîìïàêòíè, ëåêè è ñ íèñêà êîíñóìàöèÿ LTE
Cat 1 êúì GPIO, USB/RS232/RS485 øëþçîâå çà èíäóñòðèàëíè ïðèëîæåíèÿ.
TRB255 - Èíäóñòðèàëåí All-in-One M2M LTE Cat-M1/NB-IoT/EGPRS
øëþç ñ 2 SIM êàðòè, ïðåäëàãàù ìíîæåñòâî âõîäîâå è èçõîäè, RS232,
RS485 è Ethernet èíòåðôåéñ
TRM250 - Êîìïàêòåí è ñ íèñêà êîíñóìàöèÿ èíäóñòðèàëåí LTE ìîäåì,
îñèãóðÿâàù öåíîâî-åôåêòèâíà ñâúðçàíîñò è âúçìîæíîñò çà îòäàëå÷åíî óïðàâëåíèå. NB-IoT, LTE Cat-M1, EGPRS (2G) è Micro USB ïîðò.
TSW100 - Ñèãóðåí è èêîíîìè÷åí èíäóñòðèàëåí Gigabit Ethernet ìàðøðóòèçàòîð, ïîääúðæàù Power-over-Ethernet (PoE+) è îòãîâàðÿù íà
PSE êëàñèôèêàöèÿ. Ðàçïîëàãà ñ 5 Gigabit Ethernet ïîðòà (4xPoE
802.3af/at äî 30 W íà ïîðò, 1xUplink) è å îêîìïëåêòîâàí ñ 65 W çàõðàíâàù àäàïòåð.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
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