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Microchip придобива Microsemi
Microchip обяви, че придобива Microsemi – един от водещите доставчици на
полупроводникови компоненти. Стойността на сделката, която е одобрена от
Борда на директорите на двете компании и се очаква да бъде финализирана през
втората четвърт на т. г., възлиза на около 8,35 млрд. щатски долара.
„С радост приветстваме Microsemi в екипа на Microchip и очакваме с нетърпение приключването на сделката и съвместната ни работа, за да реализираме
ползите от обединените ни усилия в осъществяването на обща стратегия. Въпреки
че изпълняваме успешната стратегия Microchip 2.0, която ни осигурява органичен
растеж на приходите в средните до високи единични стойности, продължаваме
да гледаме на придобиванията като на ключова стратегия за гарантиране на
икономически растеж и акционерна стойност“, заяви Стив Сангхи, председател
на борда на директорите и главен изпълнителен директор на Microchip.
„Тази сделка представлява уникална възможност за акционерите, служителите
и клиентите на Microsemi, тъй като позволява комбиниране на водещата пазарна
позиция на Microchip Technology в областта на микроконтролерите и микропроцесорните системи за управление с решенията на Microsemi, отличаващи се с мощност, сигурност, надеждност и производителност на световно ниво“, коментира
Джеймс Питърсън, председател и главен изпълнителен директор на Microsemi.

Монди Стамболийски разширява производството си в България
Международната група за производство на опаковки и хартия Монди обяви
планове за изграждане на нов завод в България. Компанията ще инвестира 600
млн. евро в разширението на производството си, обяви техническият директор на Монди Стамболийски Кристиян Скилих по време на среща със заместникминистъра на икономиката Лъчезар Борисов и изпълнителния директор на Българска агенция за инвестициите (БАИ). „Инвестиционните намерения на търговското дружество се считат за приоритетни, което им позволява да се възползват
от мерките, които предлага Законът за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)“,
поясни заместник-министър Борисов. Освен това по време на срещата бяха
разгледани и възможностите за максимално бързо съдействие на разширяването на компанията. „България е на картата на инвестиционните процеси и Ви
благодаря, че сте част от тях“, каза в заключение Лъчезар Борисов.

Научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство"
От 21 до 24 юни т. г. в база Созопол на ТУ – София ще се проведе ежегодната
научно-техническа конференция „Автоматизация на дискретното производство“,
съобщиха организаторите от катедра Автоматизация на дискретното производство при МФ. Тематиката на конференцията е в областта на мехатрониката, автоматизацията и роботизацията на производствата с дискретен характер, като са обособени девет основни научни направления. Приоритетите основно са в иновациите, методите, технологиите и конструкциите на мехатронните системи и автоматизиращата техника, като докладите предварително се одобряват от програмния комитет. В събитието ще участват представители на науката от цялата страна, от всички технически университети,
БАН, както и фирми и организации и от чужбина. Сред тях ще са гости от
Германия, Чехия, Грузия, Беларус, Сърбия, Македония и др.

6

май 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2018

7

накратко
ARTEC проведе Индустриален ден в София
На 21 март т. г. германският производител на бронирани бойни машини за
пехотата ARTEC проведе Индустриален ден в София, на който представи бронетранспортьора си BOXER със задвижване 8х8. Събитието бе организирано със
съдействието на Германо-Българската индустриално-търговска камара. ARTEC
кандидатства за изпълнението на проекта за модернизация на сухопътните
войски в България и желае да отговори на изискванията на българската държава,
като включи български предприятия в неговото реализиране. Във връзка с това,
наред с представянето на фирмата, се проведоха и B2B срещи за идентифициране на български партньорски фирми, които директно да се включат в производството, ремонта и поддръжката на BOXER по време на експлоатацията му
в България, а също така и в производството и на други продукти на фирмите
RMMV и KMW. На 25 април BOXER беше изложен в Института по отбрана в
София, а представителите на ARTEC бяха на разположение за въпроси относно
характеристиките на машината и възможностите за потенциално партньорство.

Инж. Иван Иванов бе преизбран за председател на БАВ
Инж. Иван Иванов бе единодушно преизбран на поста председател на Българската асоциация по водите (БАВ) на Общото отчетно-изборно събрание на организацията, което се проведе на 24 април т. г. в София. Длъжността заместникпредседатели на БАВ отново ще заемат инж. Благой Козарев от Райкомерс
Конструкшън, инж. Георги Владов, управител на ВиК Видин, и проф. д-р инж. Петър
Калинков от УАСГ. С единно съгласие бяха преизбрани и членовете на Управителния съвет на Асоциацията. Контролният съвет на БАВ пък се увеличава с двама
представители.
„Инж. Иван Иванов е председател и на УС на Фондация „Европейско сътрудничество за бенчмаркинг“ (EBC Foundation) за 2018 г. Член е на Управителния съвет
на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EurEau).
Представител е на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020
г.“. Зает е в областта на водния сектор и ВиК отрасъла от 1999 г., като 11
години работи в Софийска вода, където заема постовете главен секретар и
прокурист“, информират от БАВ.

ЕС и Мексико сключиха споразумение за търговия по време на Hannover Messe
Споразумение за свободна търговия между Мексико и Европейския съюз бе
обявено вчера на официалното откриване на водещото международно техническо изложение Hannover Messe (23-27 април). Германският канцлер Ангела Меркел
и президентът на Мексико Енрике Пеня Нието се обединиха около идеята в бъдеще страните да търгуват 99% от стоките си безмитно. Тази година Мексико
бе страна партньор на панаира и понастоящем има ключова роля в германската
автомобилна индустрия, съобщават организаторите от Deutsche Messe. Над
160 мексикански компании представят своите продукти и се конкурират за
сключване на иновационни партньорства на изложението.
В своето обръщение на церемонията по откриването канцлерът Меркел заяви,
че Мексико и Германия подкрепят глобализацията и свободната световна търговия. „Германия ще инвестира повече в научноизследователската и развойна дейност през следващите години. По-голям акцент ще бъде поставен на сферата на
изкуствения интелект“, подчерта още тя. С речта си мексиканският президент
Нието насърчи бъдещите партньорства и инвестиции. Той определи Hannover
Messe като възможност за Мексико да покаже своето индустриално развитие.
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България предвижда да стане регионален център на цифровата икономика
Концепцията за трансформация на българската индустрия предвижда до 2030
до 2030 г.
г. България да се разпознава като регионален център на цифровата икономика
чрез внедряване на продукти, технологии, бизнес модели и процеси от Индустрия 4.0. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов
по време на конференцията „Индустрия 4.0 - Предизвикателства и последици за
икономическото и социалното развитие на България“. Събитието беше организирано от Българска стопанска камара и фондация „Фридрих Еберт“.
Според Европейската комисия цифровизацията на продукти и услуги може да
добави повече от 110 млрд. евро годишни приходи за европейската индустрия
до 2020 г. Зам.-министър Борисов посочи, че Индустрия 4.0 предоставя възможности за големите и малките фирми, но много от тях все още изпитват трудности да разберат в кои технологии да инвестират и как да осигурят финансиране за тяхната цифрова трансформация.

Ролпласт Груп изгражда нов склад и административна база
Производителят на дограми и щори Ролпласт Груп направи първа копка на
новия си склад на едро и административна база. Инвестицията в производствения комплекс на компанията в Костинброд е на стойност 7 млн. лв. На официалната церемония присъстваха министърът на икономиката Емил Караниколов,
изпълнителният директор на Ролпласт Груп Светлин Николчев и кметът на
община Костинброд Трайко Младенов. Министър Караниколов поздрави инвеститорите за отличните резултати и за успешно им позициониране в България
и извън пределите й. „Вярвам, че усилията, които ние от своя страна сме положили – да създадем благоприятна за бизнеса среда, да изградим условия и мерки,
които да са в помощ на инвеститорите, са допринесли за Вашето развитие“,
заяви той. Ролпласт има сертификат за Инвеститор клас А и две награди от
конкурса на Българската агенция за инвестиции „Инвеститор на годината“ – в
категориите „Инвеститор на годината в областта на преработващата промишленост“ и „Инвестиция в разширяване на бизнеса“.

Над 400 компании представиха иновации в металообработването на
Control-Stom 2018 се проведе от 10 до 12 април т. г. в Киелце, Полша, съобControl-Stom 2018
щават организаторите от Targi Kielce S.A. Събитието представи широка гама
от продукти и услуги, сред които най-съвременните измервателни и контролни
уреди, тестови и изследователски устройства и лабораторни инструменти.
Най-новите тенденции в развитието в тази индустрия бяха показани с акцент
върху системите, използвани за металообработване.
Изложителите имаха възможност да спечелят клиенти, да установят нови
контакти и да подчертаят позицията си на пазара. Control-Stom се проведе
паралелно с панаира за металообработка Stom. Комбинацията от тези две събития е полезна за посетителите, тъй като измерванията са неразделна част от
металообработването, коментираха организаторите. В изложението взеха участие над 400 компании от 25 държави в пет различни категории: обработка на
металите, заваръчни технологии, технологии за защита на повърхности и измервателни технологии.
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Фесто организира
специализиран семинар
за Индустрия 4.0
Н

а 5 април т. г. Фесто ЕООД организира специализиран семинар, посветен на Индустрия 4.0, който се проведе в сградата на Фесто Производство в София. Събитието привлече
многобройна аудитория от водещи
специалисти в индустрията, които
имаха възможност да се запознаят в
детайли със същността на концепцията, както и с решенията от портфолиото на Festo.

12

Събитието откри Никола Тошев,
мениджър Фесто Дидактика ЕООД,
който поздрави присъстващите,
представи накратко акцентите в
програмата и даде думата на специалния гост г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България в периода 2012-2017 година. „Новата
индустриална революция се случва,
затова въпросът е не дали, а колко
бързо тя ще навлезе в нашето ежедневие“, заяви той. Президентът
Плевнелиев подчерта още важността на темата за България и изрази
желание държавата да е по-силно
представена на подобни събития с
оглед на динамичните промени в
индустрията в световен мащаб и
адекватната държавна политика по
отношение на образованието и кадровия потенциал в страната.
Семинарната програма продължи
с изчерпателната и задълбочена лекция на Саша Симович, технически
специалист, отговарящ за европейския пазар във Festo. В самото начало
той очерта съдържанието й, включващо детайлен преглед на същността и основните елементи, на които
се гради Индустрия 4.0, както и какво предлага Festo в отговор на променящите се нужди на индустрията.
„Водещото предизвикателство, с което се налага да се справят производителите днес, е как да произвеждат
индивидуални решения за различни
клиенти, използвайки една и съща
производствена линия. Индустрия
4.0 дава отговор на това“, коментира той. В своето представяне г-н
Симович разгледа подробно всички
ключови елементи в една умна фабрика, като даде нагледни примери за
тяхната конкретна роля в едно дигитализирано производство.
След кратка пауза, в която бе организирана обиколка в завода на Фесто
Производство, програмата продължи
с представяне на продуктовото портфолио на Фесто Дидактика и Фесто Индустриална Автоматизация. В
рамките на програмата стана ясно,
че Фесто Дидактика предлага широка гама специализирани дидактически средства и платформи за професионално обучение, разработени за

Индустрия 4.0 приложения.
Лекторът представи специално
проектираната MES система с нов
дизайн за Индустрия 4.0 обучителни
платформи на Festo - MES4. В нея
поръчки могат да бъдат задавани и
приключвани на всяка работна станция. Базата данни е отворена и може
да бъде редактирана и до нея да бъде
осъществяван достъп посредством
SQL команди от други програми (например поръчка през ERP система).
Работни инструкции за работните
станции могат да бъдат създавани
и адаптирани по всяко време. Индивидуалните контролери комуникират с MES4 посредством TCP/IP.
Акцент в презентацията бяха и
Industry 4.0 приложенията на патентованото решение за свързано обучение Tec2Screen. Концепцията на
Фесто Дидактика за свързано обучение се състои от приложението
Tec2Screen, обучителни курсове и
симулации, както и системата
Tec2Screen Manager за 20 потребители/работни станции. Специализираният Tec2Screen курс за въведение
в Индустрия 4.0 обхваща теми и
технологии като RFID, кибер-физични системи, Internet of Things, big data,
HMI, М2М, добавена реалност и др.
В практическата част на семинара присъстващите се запознаха с
киберфизичната лаборатория на
Фесто Дидактика Cyber-Physical Lab
- друг водещ продукт с акцент върху
Индустрия 4.0. Наред с базовите
принципи на концепцията, компактната платформа CP-Lab покрива и
сфери като: мобилна роботика, облачни технологии, големи обеми данни, IT сигурност, симулация и др.
Мобилният робот Robotino разполага с възможност за движение във
всички посоки, сензори, множество
специфични интерфейси и разширения, които го правят подходящ за
обучения в широк набор от Industry 4.0
приложения. Системата включва найважните програмни езици и системи
и позволява разработването на разнообразни индивидуални приложения.
Богатата програма завърши с
дискусионна част и въпроси от
присъстващите.
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Проведе се вторият технологичен
семинар на
на ЕРСА-България
Н

а 12 април т. г. в Новотел София
ЕРСА-България проведе втория си
технологичен семинар на тема „Запояване, ремонт и инспекция в електронното производство“. Събитието привлече над 50 участници, както и лектори от ERSA, Viscom,
ELSOLD. Семинарът бе открит от
Николай Момчилов, генерален мениджър на ЕРСА-България, който поздрави присъстващите и очерта
акцентите в програмата.
Лекционната част започна с презентация на Кристиан Отт, регионален мениджър продажби в ERSA, който акцентира върху факта, че компанията произвежда пълна гама машини за SMT процеса. Той разгледа значението на променливите параметри, основните проблеми и решенията
им в процеса на нанасяне на солдер
паста и подчерта, че този процес е
причина за преобладаващ дял от дефектите в цялостния SMT процес. В
своята лекция г-н Отт анонсира новото поколение принтер за солдер
паста Versaprint 2 ultra, който е оборудван с 3D камера за проверка на
чистотата на стенсила, осъществява 3D инспекция на положената паста и разполага с диспенсер за нанасяне на лепило. Той се спря обстойно и
на технологичните специфики на рефлоу процеса в пещи с конвекционно
нагряване и обърна внимание на функцията Auto Profiler на ERSA, която дава
възможност за офлайн настройка на
термичния профил чрез дефиниране на
виртуална платка с избрани типове
компоненти и графично представяне
на резултатите от регулиране на
температурите в различни зони на
пещта. В края Кристиан Отт обърна
внимание на факторите за възникване на кухини в спойките (voids) и възможностите за управлението им, и
представи пещите за рефлоу спояване ERSA Hotflow 3/20 Voidless.
В последвалата презентация Андреас Гладис, мениджър продажби за
Европа във Viscom, запозна присъстващите с продуктите на Viscom
и мястото им в различните фази на
SMT производството: 3D SPI машини за инспекция на полагането на
спояващата паста; 3D AOI машини
за автоматична оптична инспекция,
3D AOI/AXI машини за комбинирана
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оптична и рентгенова инспекция, 3D
MXI машини за рентгенова инспекция. Г-н Гладис подчерта възможността за реализиране на информационна връзка между SPI машината и Pickand-Place автомата, така че евентуални неточности при полагането на
пастата да бъдат компенсирани при
разполагането на компонентите и
разясни предимствата на метода за
2D и 3D оптична инспекция на споените компоненти (ортогонален проектор и до 8 камери), използван от
Viscom. Лекцията завърши с предимствата, които приложението на
всеки тип инспекция (SPI, AOI, AXI,
MXI) осигурява за SMT производствения процес.
Програмата продължи с представяне на новия партньор на ЕРСАБългария - Tamura ELSOLD. Хорст Гешвентнер разказа на присъстващите
за дейността на компанията, предлагаща пълна гама продукти за спояване: припой на пръти за спойка

вълна; флюси, базирани на колофон
(Rosin), базирани на смоли (Resin) и
органични флюси; телове за спояване с ядро от флюс, с акцент върху
сериите X3, X4, X5; пасти за спояване. Лекторът подчерта, че продуктити на компанията са сертифицирани за автомобилостроенето и от европейската агенция за космическа
техника ESA. Всички космически апарати на агенцията са изпълнени със
спояващи материали на ELSOLD.
Финалната сесия, водена от Дитмар Волперт, регионален мениджър
продажби в ERSA, бе посветена на
ремонтните технологии за монтирани печатни платки. Теоретичната
част бе последвана от заключителна дискусия и демонстрация на ремонтната станция ERSA Hybrid Rework
HR 550, изложена в залата. Участниците се запознаха с възможностите
и ефективността на ремонтната
станция, като имаха възможност да
я изпробват на живо.
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Премиерни решения
за цифровата икономика
представи Schneider Electric на
Innovation Summit 2018 - Париж
Н

а 5 и 6 април т. г. в Париж се състоя второто издание на изложбата за иновации Innovation Summit на
Schneider Electric, част от глобалния тур на компанията
за 2018 г. Представител на екипа на TLL Media взе участие в двудневния форум, който се проведе на територията на парижкото Експо Порт де Версай. По време на събитието, в което се включиха над 5400 посетители от цял
свят и повече от 70 изтъкнати лектори, компанията
представи новостите в портфолиото си с фокус върху
дигитализацията на сградния, енергийния сектор и индустрията.
Под мотото „Powering the Digital Economy“ програмата на фирменото изложение за иновации обедини световната премиера на нови разработки в рамките на
отворената платформа EcoStruxure, нови продукти и
приложения за мониторинг на енергията, „microgrid“ електроразпределение, управление на данни и проследимост
в ХВП, сградна автоматизация, серия дискусии, обучителни семинари и др. На площ от 5000 кв. м бе разположен
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и иновационен хъб, в който Schneider Electric демонстрира актуалните си предложения при софтуерните продукти, цялостните решения и услугите, както и акценти
от мрежата си технологични партньори и стартъпи.
Акцент по време на двудневния форум бяха IoT-отво-
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рената архитектура от ново поколение за приложения в
сферата на електроразпределението EcoStruxure Power;
интелигентното решение за сгради EcoStruxure Building,
както и новата версия на приложението за мониторинг
на оборудване EcoStruxure Asset Advisor с добавена облачна функционалност и подобрени възможности за управление на данни в центрове за данни.
„EcoStruxure гарантира усъвършенствана надеждност,
ефективност, устойчивост и свързаност. Платформата е базирана на иновации в областта на IoT и сензорните технологии, мобилността, облачните услуги и киберсигурността. Днес EcoStruxure има над 480 хил. инсталации и свързва повече от 1,5 млн. системи и активи по
целия свят“, споделиха от Schneider Electric.
Сред премиерните новости при EcoStruxure Power бяха
потребителското приложение EcoStruxure Power Advisor,
софтуерните системи за управление EcoStruxure Power
Monitoring Expert 9.0 и Power Scada Operation 9.0, както и
иновации при свързаните продукти: серията ProLogic
ION9000 за прецизно измерване на енергията и прекъсвачите Easergy P3.
Нови възможности от компанията демонстрираха и
при умната сградна архитектура EcoStruxure Building.
Платформата вече включва приложението EcoStruxure
Building Advisor, решението за управление Ecostruxure
Building Operation 2.0, както и нови свързани продукти:
контролерите SmartX IP и сензорите SmartX Room.
„Светът се променя с невиждани темпове под влиянието на дигиталната икономика. Технологиите в сферата на IoT, изкуственият интелект и големите масиви
данни правят компаниите по-ефективни и иновативни.
Като отговорен лидер в индустрията демонстрираме
как иновациите ни подпомагат нашите клиенти и партньори в прехода към цифровизация на енергийния мениджмънт и автоматизацията“, заяви Жан-Паскал Трикоар, главен изпълнителен директор на Schneider Electric.
По време на Innovation Summit 2018 от компанията
обявиха и ключово партньорство с производителя на ОВК
системи Danfoss и доставчика на средства за домашна
автоматизация Sоmfy в рамките на технологична екосистема, посветена на свързаността в жилищния, сградния и хотелиерския сектор. В сътрудничество трите
компании ще разработват свързани решения за интелигентни домове и сгради с фокус върху лесната интеграция и широката оперативна съвместимост.
На 8 април, броени дни след изложението за иновации,
за шеста поредна година Schneider Electric бе главен спонсор и на емблематичния Парижки маратон. В тазгодишното издание на проявата се включиха над 55 хил. участници от 145 националности. В маратона, посветен на
многообразието, интеграцията и устойчивостта, заложени като ценности в корпоративната философия на
компанията, взеха участие и близо 6000 клиенти, партньори и служители на Schneider Electric в подкрепа на половото равенство и глобалното движение #HeForShe.
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Стандартизацията на EHEDG
е гаранция за качество и поета
отговорност от производителя
Петър Спасов, председател на българската секция към Европейската асоциация за хигиенен
инженеринг и дизайн (EHEDG) и генерален директор на Индекс-6, пред сп. Инженеринг ревю
Какви бяха мотивите за основаването на
българската секция на EHEDG?
EHEDG е международна организация за хигиенен инженеринг и дизайн в неговата най-активна форма – на базата на научни изследвания разработва насоки и препоръки за по-високохигиенен, качествен и безопасен инженеринг и дизайн на машини за ХВП. Българската регионална
секция е създадена в края на миналата година и нейни
членове станаха Индекс-6, Донидо МИ и Университетът
по хранителни технологии. За да има устойчиво развитие на българския бизнес в сферата на ХВП, както и
адекватни на модерните тенденции образование и подготовка на бъдещи кадри от бранша, са необходими
инициативност, качество, сериозно отношение и, не на
последно място, съвместна работа между различните
специалисти, обвързани с тази индустрия на регионално
и световно ниво. Тази идея за отговорност към бъдещето и желание за развитие беше нещото, около което се
обединихме, очертавайки целите на сътрудничество и
учредявайки регионална секция на EHEDG за България.
Какво включва процедурата по кандидатстване за членство в организацията и какви са ползите за компаниите от участието им в нея?
На сайта на EHEDG има бланки, които трябва да се
попълнят от желаещите да се присъединят, след което
секретариатът в Германия ги разглежда за одобрение.
Тъй като цялата организация е основана на доброволчески принцип, членският внос е важен за нейното поддържане. Таксите са на годишна база и се определят спрямо
оборота на кандидатстващата организация. Разбира се,
има и достъп за индивидуални лица, които желаят да
станат членове.
Ползите са пряко свързани с научната работа и разработките на правила и насоки, които EHEDG предоставя
свободно на своите членове. Документите, които изготвя организацията, са от особена полза както за производители, така и за учени и регулаторни органи и институции на държавно равнище.
Стандартизацията на EHEDG е все по-ценена от клиентите по цял свят, защото е гаранция за качество и
поета отговорност от производителя, на която може
да се разчита. Затова именно и членовете могат да се
възползват от логото на организацията, с което да
удостоверят, че приемат стандартите й и ги прилагат
в производството си.
Какви са приоритетните цели на българската
регионална секция в краткосрочен план?
На първо място искаме да популяризираме самата
международна организация, като запознаем колкото се
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може по-широка аудитория от представители на бизнеса, институциите и академичните среди с нейната
дейност. Същевременно, бихме желали да видим в нея
едно засилено българско присъствие на производители
и научни изследователи и като нейно регионално представителство ще работим за привличането на повече
специалисти от страната, които да се възползват от
научните изследвания, практическото и бизнес ноу-хау,
до които международните ни колеги дават достъп посредством членството в EHEDG.
Какви са последните тенденции при проектирането на хигиенно оборудване?
Най-новите тенденции в проектирането на хигиенно оборудване започват с хигиенното устройство на
сградата, специални строителни елементи с високохигиенична конструкция и начин на полагане и изпълнение.
Следват хигиенните носители (вода, пара), които трябва да са пречистени и обеззаразени. Машините и поточните линии трябва да са в хигиенно изпълнение с
автоматичен режим на работа и електронен контрол
на процесите, изработени от висококачествена
неръждаема стомана и разрешени пластмаси за хранителни цели, с хигиенни заваръчни шевове и специални
полирани наклонени повърхности за почистване и оттичане на санитаризиращите разтвори. Използват се
устройства за стерилизация на въздуха, опаковките и
капачките преди постъпването им в машината, както
и задължителни системи за самопочистване и автоматична CIP инсталация. При пълнене на продуктите найвисокохигиенните предложения са комбоблоковете –
производство на PET-опаковки и непосредственото им
синхронно трансфериране в блок за пълнене и затваряне с чисти камери, затворено работно пространство
и пълен контрол на всички процеси на санитаризация и
хигиена.
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WAGO представя системата
smartPRINTER на семинар в Русе
На 15 май т. г. WAGO представя предимствата на системата smartPRINTER в рамките на специален семинар в
хотел Теодора Палас (бул. България 133), гр. Русе. Лектор
на събитието с начален час 9:00 ч. e продуктовият мениджър на WAGO Kontakttechnik Германия Холгер Матиес.
Акценти в програмата на семинара са: презентация на WAGO smartPRINTER и решения за маркиране,
демонстрация на софтуера за маркиране smartSCRIPT
и нови видове маркировки, демонстрация на софтуера
smartDESIGNER за 3D/Cad конфигуриране, Eplan интеграция на WAGO продукти за електрически връзки
и за автоматизация и др.
Tермотрансферният smartPRINTER на WAGO е изключително компактен и предлага бързо и ценово ориентирано маркиране на редови клеми, проводници и кабели, релета, старт/стоп бутони, кабелни канали,
етикети за табла и др.
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Модел 258-5000 осигурява бързи разпечатки, защитени от издраскване и размазване, като е необходима
само една мастилена лента за всички видове печат.
Принтерът е оборудван с USB интерфейс, но може да
бъде лесно свързан като мрежово устройство към всяка мрежа с помощта на Ethernet порт. Лекото му тегло позволява използване на различни места и гъвкавост
при транспортирането.
По време на форума от WAGO Kontakttechnik България са планирали анонсирането и на предстоящи събития и обучения в страната.
Повече информация за предстоящи семинари и обучения може да бъде намерена на микроуебсайта на WAGO на български език, както и на страницата на WAGO Bulgaria във
Фейсбук.
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Съвременни
Съвременни драйверни
интегрални схеми
за постояннотокови
електродвигатели
Е

Стефан Куцаров

лeктродвигатeлитe са най-големият световен консуматор на
електроенергия, като относителният дял на постояннотоковите (DC)
и особено на безколекторните
(Brushless DC - BLDC) непрекъснато
нараства. Сред причините за това е
масовото им използване в бита, заедно със стремително нарастващите приложения в индустрията и
транспортните средства. Предимство на BLDC електродвигателите
е наличието на модели за напрежение до 600 V и мощности до няколко
kW. Управляващата ги електроника
освен да осигурява ефективното им
функциониране, трябва да отговаря
на общоприетите изисквания, да е с
малка постояннотокова консумация
и размери, а в немалко случаи и да
работи при околна температура до
125°С. Токът на електродвигателите се осигурява от драйвери, които
за постояннотоковите в голямата
си част са интегрални схеми (ИС).
Обикновено драйверите са предвидени за управление на определен тип
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електродвигатели, но се предлагат
и такива едновременно за колекторни (Brushed DC Motor) и стъпкови
(Stepping Motor, Stepper Motor). На фиг.
1 са дадени разновидностите на
постояннотоковите електродвигатели, интегралните схеми за чието
управление (представени главно през
периода 2016-2018 г.) са предмет на
статията.

Драйвери за еднофазни
BLDC електродвигатели
Еднофазните (Single Phase) BLDC
електродвигатели са с една намотка, свързвана между два извода на
драйверите, които са три разновидности според вида на изходното им
стъпало.
Полумостови драйвери (Single
Phase Brushless DC Motor Driver).
Същността им се изяснява чрез опростената блокова схема на фиг. 2а,
като в зависимост от модела тя
съдържа от 2 до 10 изходни стъпала
OS, чийто „горен“ (High Side Transistor
- HST) и „долен“ (Low Side - LSТ) транзистор почти винаги са MOS или
DMOS. Напрежението VS е за захран-

Фиг. 1.

ване през OS на електродвигателя, а
VDD е за останалите блокове на драйвера. Освен тях основен параметър
е максималният изходен ток IOUT,
чиято стойност е в сила до определена околна температура ТА, след
която намалява. Също не трябва да
се забравя няколко пъти по-големият
от IOUT импулсен ток (невинаги даван в каталозите), важен за стартирането на електродвигателя. Изходният ток може да се осигурява от
VS, при което протича през HST и
излиза от OUT (Sink Current) или да
идва от електродвигателя, като
влиза в OUT (Source Current) и протича през LST.
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Таблица 1. Еднофазни полумостови драйвери за BLDC електродвигатели.
№

Модел (брой изходи)
[година]

1 TLE94004EP (4) [2017]

Производител

VS,V;(VDD,V) [IOUT,A] {RoH/RoL, }

ISD,A; (VOVOFF,V)
[VUVOFF,V]; {tSD,oC]

Infineon

5.5-20; (3-5.5) {0.825/0.825}

1.2;(23) [4.5]; {175}

tdOFFH/tdOFFL, s; (tdONH/tdONL, s)
[fPWM,kHz] {интерфейси}

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

45/45; (20/20) [няма PWM] {няма} TJ=-40 +150 (4.9x3.9x0.9)
max20/max3; (max20/max20)
ATA6831C (3) [2014]
Microchip
max40; (4.75-5.25) [1] {1.5max/1.5max} 1.3; [5.6-7]; {160}
TJ=-40 +150 (4x4x0.85)
[max8] {няма}
NJW4320 (2) [2016] NJR (New Japan Radio)
6-36 [0.7] {1/1}
{170}
[1-50] {няма}
TA=-40 +85 (5x4.4x1.05)
NCV7719 (8) [2018]
ON Semiconductor
5.5-28; (3.15-5.25) [0.55] {1/1}
1.2; (36) [4.1]; {140} 3/2; (7/5/6.5) [няма PWM] {SPI} TJ=-40 +125 (8.64x3.9x1.7)
TB67S111PG (4) [2017] Toshiba Electronic (TEE)
10-40; (4.75-5.25) [0.75] {0.25}
3 {170}
TA=-40 +85 (19.8x6.4x3.5)

2

Източник: Microchip

3
4
5

Източник: Infineon

б

а
Фиг. 2. Еднофазни полумостови драйвери: а - опростена блокова схема; б - свързване на два
електродвигателя към драйвер с три изхода; в
- свързвания на 1-3 електродвигателя към драйвер с четири изхода.

За контрол на вътрешната температура на драйверите между HST
и изхода им OUT се поставя сензор
за температура, която се следи от
блока за защита Prot и той изключва
товара при надхвърляне на максимално допустимата й стойност tSD. При
намаляване на температурата с около 20°С (точната й стойност е параметърът хистерезис на температурата) автоматично се възстановява нормалната работа. Освен
това всяко OS обикновено има и блок
Overcurrent, който чрез Prot също изключва електродвигателя при изходен ток ISD с няколко десетки процента над IOUT. В някои каталози параметър е само ISD, с което производителят показва, че той е и IOUT.
Други защити са: при недопустимо
голямо захранващо напрежение VS
(Overvoltage Lockout), която се задейства при достигане на VOVOFF; както
и при малко захранващо напрежение
VDD (Undervoltage Lockout) на управляващия блок Logic с праг на задействане VUVOFF (в някои драйвери блокът
се захранва от VS, за което е в сила
и тази защита).
Всеки от входовете In,n управлява
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в

работата на съответното изходно
стъпало независимо от останалите.
Входът EN е за разрешаване на работата на драйвера, като има модели
с няколко такива входа, всеки за част
от изходните стъпала. Даденият с
прекъсната линия блок Interface е наличен само в някои драйвери (редове
2 и 4 в табл. 1) и чрез него се осъществяват защитите и диагностиката на състоянието на OS. Някои от
драйверите (ред 3 в табл. 1)
съдържат блока Hall, полярността на
постоянното напрежение на чийто
вход IN Hall определя посоката на
въртене на електродвигателя. Регулирането на оборотите чрез широчинноимпулсна модулация (PWM) на
тока на електродвигателя се използва само в част от драйверите и се
осъществява чрез правоъгълни импулси на вход PWM. Данните на всички
входове са цифрови и обикновено се
осигуряват от микроконтролер, препоръки за чийто вид и модел заедно
с типична схема на свързване се дават в техническата документация
на драйверите.
Съществени новости са специфичните функционалности Smooth

Control на Microchip Technology (драйверът на ред 2 в табл. 1) и SoftSwitching на New Japan Radio (ред 3),
които реално осигуряват безшумна
и без вибрации работа на електродвигателя. Полезно е да се има предвид, че наличието на няколко OUT
позволява различни начини за свързване на един или повече електродвигателя към даден драйвер, практически схеми за което се дават в каталозите, а примери са показани на фиг.
2б,в. По-рядко се използват свързвания между изход и маса или между
изход и VS (ред 5 в табл. 1), които
определят ток на електродвигателя само в една посока (Unidirectional
Motor Drive). Някои драйвери (например на ред 4 в табл. 2) съдържат
схема за защита при блокиране на
ротора - тя изключва електродвигателя, периодично проверява за освобождаването му и съответно го
включва. Също част от драйверите
(редове 4 и 6) съдържат блок за измерване на оборотите чрез външен
елемент на Хол.
В табл. 1 са дадени основни параметри на типични полумостови
драйвери, като RoH и RoL са съпротивленията на канала на отпушените
HST и LST. Вместо тях в някои каталози се дава напрежението върху
транзисторите при определен IOUT.
С tdOFFH и tdOFFL са означени времената за запушване на HST и LST и изключване на товара след подаване на
сигнал от блока Logic, а tdONH и tdONL
– съответно тези за включването
му. Параметърът fPWM е честотата
на подаваните на вход PWM правоъгълни импулси, а специфична особеност на драйвера на ред 5 е реализацията на всяко OS с един MOS
транзистор, управляван самостоятелно от „своя“ вход IN.
Мостови драйвери (Full-Bridge
Motor Driver, Full-Wave BLDC, H-Bridge).
Едно от масовите им приложения е
за BLDC електродвигатели на вентилатори. Изходното стъпало на мостовите драйвери съдържа две полумостови схеми и пример за него е
показан на фиг. 3а, като диодите са
за класическото предпазване от VS с
обратна полярност, а OUT1A и
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Таблица 2. Еднофазни мостови драйвери за BLDC електродвигатели.
Модел (двойки
изходи) [година]

Производител

VS,V;(VDD,V) [IOUT,A]
{RoH/RoL, }

ISD,A; (VOVOFF,V)
[VUVOFF,V]; {tSD,oC]

1 A5990 (4); [2017]
Allegro Microsystems
8-40; ( VS) [1.6]; {0.5}
1.6min [7.6]; {165}
2 AP1018 (2); [2017] AKM Asahi Kasei Microdevices 2-18; (2.7-5.5) [1.3]; {0.27/0.27}
1.3 [2.2]; {175}
3 TLE4205G (1); [2015]
Infineon Technologies
6-32; [1]; {2.25/1.33}
{160}
4 MP6505 (1); [2018] MPS Monolothic Power Systems 4.5-16; ( VS) [0.4]; {0.37/0.23}
0.7; (20) [3.75]
5 NCV7721 (1); [2018]
ON Semiconductor
5.5-35 [0.5]; {0.8/0.8}
1.45; (36.5) [4.1]; {175}

OUT1B са изходите за електродвигателя. Няма принципни различия в структурата на мостовите драйвери в
сравнение с фиг. 2а, но една от особеностите е в управляващите входове In,n. В част от мостовите драйвери
те липсват (редове 4 и 6 в табл. 2), в други се ползват
само за осигуряване на работата на стъпкови двигатели (ред 1), а за различните режими на работа на BLDC
двигателите (например на тези на редове 2, 3 и 5) в
каталозите има таблица. Пример за част от нея за драйвера на ред 2 е даден на фиг. 3б. При лог. 0 на двата
входа драйверът е в режим "Очакване" и консумира много малък ток, при лог. 1 на тях двата изхода са с малко
и еднакво напрежение, електродвигателят реално е даден накъсо и спира, изходните напрежения на ред 2 означават захранването му с VS и ток от OUTB към OUTA
(въртене в обратна посока) и според ред 3 полярността
на VS се сменя и въртенето е в права посока.
Сред новостите в част от драйверите (например
този на ред 1 в табл. 2) е наличието на блок Adaptive
Percent Fast Decay (APFD) за намаляване на постояннотоковата им консумация и на пулсациите на тока на електродвигателите. При управляване и на стъпкови електродвигатели същият блок подобрява точността на ус-
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tdOFFH/tdOFFL, s; (tdONH/tdONL, s)
[fPWM,kHz]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

1max/1max (0.5max/0.5max)
10/10 (10/10)
[31]
3/3 (7.5/7.5)

TA=-40 +105 (6x6x0.85)
TA=-30 +85 (4x4x0.7)
TC=-40 +95 (12.8x7.6x2.45)
TJ=-40 +125 (5x4.4x1.05)
TJ=-40 +150 (8.75x4x1.5)

а
б

Източник: AsahiKASEI

№

Фиг. 3. Еднофазни мостови
драйвери: а - изходно стъпало;
б - пример за таблица с режимите на работа на BLDC

тановяване на положението на ротора им. Съществуват и патентовани решения за намаляване на създавания от електродвигателите шум (ред 1 на табл. 2).
Мостовите драйвери могат да са с една двойка изходи (редове 3-6 на табл. 2) и съответно да управляват
един електродвигател, или с повече двойки. За последния
случай е важно е да се има предвид, че по принцип за
всяка двойка изходи има отделни управляващи входове,
което означава независимо управление на свързания към
нея електродвигател (например този от ред 1 може да
управлява четири BLDC, два BLDC и един стъпков електродвигател или два стъпкови). Подобно е положението и
с възможността за задаване на ISD на всеки от електродвигателите чрез външен резистор (ред 1). Някои
мостови драйвери (този на ред 3) не ползват като параметри времената в предпоследната колона на табл. 2,
а времето tdet за регистриране на блокирано въртене
(Lock Detection Time) и trel за неговото възстановяване
(Lock Release Time). В други (ред 6) тези времена са прибавени към tdOFFH /tdOFFL и tdONH/tdONL . Специфично е и изходното стъпало на драйвера на ред 3, реализирано с
два известни от аудиотехниката мощни мостови усилвателя (BTL), с което не само намаляват създаваните
смущения, но практически с дадено VS се получава два
пъти по-голямо изходно напрежение. Драйверът на ред 4
е сред малкото с биполярни транзистори в изходното
стъпало, а вместо блока Logic има два диференциални
усилвателя.
Еднофазни мостови предварителни драйвери (SinglePhase Full-Wave Pre-driver, Full-Bridge Gate Driver). Техният
относителен дял е по-малък от този на предните драйвери, а основната им разлика от тях е използването като
изходно стъпало на дискретни външни N-канални мощни
MOS транзистори. Стъпалото за тяхното захранване в
драйвера обикновено също е с MOS транзистори и порядко с биполярни. Благодарение на външните транзистори става възможно осигуряването на по-голям ток за електродвигателите, но размерите на захранващия блок обик-
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Таблица 3. Еднофазни мостови предварителни драйвери за BLDC електродвигатели.
№

Модел (брой
модели) [година]

Производител

1

A4955K (3); [2015]

Allegro Microsystems

2

MIC4606-2 (2); [2017]

Microchip

3
4

LB11868V (1); [2018]
LV88551 (1); [2017]

ON Semiconductor
ON Semiconductor

VS,V;(IS,mA) [VOUTH/VOUTL,V]
{IGH/IGL,mA}

VOVOFF,V (VUVOFF,V)
[tSD,oC]

tdOFFH/tdOFFL,ns (tdONH/tdONL,ns)
[fPWM,kHz]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

5.5-50; (6) [6.8;6.8]; {задаване с
резистор}
5.5-16; (0.35) [0.5/0.5]
{max1000/max1000}
4-16; (9) [0.9/0.4]
6-16; (9) {RoN=RoL=30W}

(5.25 [165]

-

TA=-40 +125 (4x4x0.75)

(4.4)

35/35 (35/35)

TJ=-40 +125 (4x4x0.8)

(3.4) [180]

[32]
tLD=0.3s; tLSR=3.5s [0.025-100]

TA=-30 +95 (5.2x4.4x1.3)
TA=-40 +105 (3x3x0.8)

Таблица 4. Трифазни драйвери за BLDC електродвигатели.
№

Модел (брой модели)
[година]

Производител

VS,V; (IS,mA) [IOUT,A] {Ro, }

1
MP6536 (1) [2015]
MPS Monolithic Power Systems 5-26; (2.2) [5.5] {0.14/0.14}
2
LV8811G (2) [2015]
ON Semiconductor
3.6-16; (4.5) [2] {0.5/0.5}
3 STSPIN230 (1) [2016]
ST Microelectronics
1.8-10; (1.5) [1.3] {0.53/0.53}
4
DRV10974 (1) [2018]
Texas Instruments
4.4-18; (7) [1.6] {0.5/0.5}
5 DRV10983-Q1 (1) [2017]
Texas Instruments
6.2-28; (13) [0.1-2] {0.25/0.25}
6 TC78B015FTG (1) [2017]
Toshiba Electronics
6-22; (6) [3] {0.24/0.24}
7
TPD4152F(2) [2016]
Toshiba Electronics
50-450; (2.3) [0.7]

новено нарастват. Променят се и
част от параметрите като в табл.
3 са дадени напреженията на гейтовете на външните HST (High-Side Gate
Drive Output) VOUTH (стойността на напреженията им е спрямо VS, поради
което се отбелязват и като VS-VOUTH)
и LST (Low-Side Gate Drive Output) VOUTL
заедно с токовете на гейтовете
съответно IGH (Gate Drive Pull-Up
Current) и IGR (Gate Drive Pull-Down
Current). Много малки са времената
от предпоследната колона, поради
което не винаги са дадени в каталозите.
Сред особеностите на предварителния драйвер на ред 1 в табл. 3 са
двата входа за задаване на посоката на въртене, спиране и оставяне
на електродвигателя да се върти по
инерция, установяване чрез резистор
на максималния му ток и с друг на IS.
Чрез свързаните към драйвера на ред
2 транзистори могат да се управляват до 85-волтови електродвигатели, а вградената в него възможност
„adaptive dead time“ намалява разликата между времената на включване
на MOS транзисторите и съответно на енергийните загуби.
Драйверът на ред 3 е реализиран
с биполярни транзистори, поради
което липсват времената от предпоследната колона. Той има блок за
работа със сензор на Хол и друг за
регистриране на блокирането на
ротора, както и извод за задаване на
минималните обороти (полезно за
вентилатори) чрез резистори. Драйверът на последния ред позволява
оборотите да се задават чрез резистор или регулират чрез PWM, както и да се измерват със сензор на
Хол. За предпоследната колона на
таблицата в каталога са дадени
времето за откриване на блокирал
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ISD,A; (ISC,A)
[VOVOFF/VUVOFF,V] {tSD,oC}

tdet, s (trel,s) [fPWM,kHz]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

5.5 [ /2.2] {160}
0.18V/ROCP [21/ ] {180}
2 {160}
2.5 [ /4.3] {150}
3 [ /5.8] {165}
4.5 [ /5.3] {165}
[ /10] {185]

[max1000]
0.7; (5.8) [20-50]
(5) [0.1-100]
0.3' (5) [0.1-100]
0.5; (5) [25-200]
[16.5-25]

TJ=-40 +125 (5x5x0.9)
TA=-40 +105 (6.5x4.4x1)
TJ=-40 +150 (3x3x1)
TA=-40 +85 (5x4.4x1.1)
TA=-40 +125 (7.8x6.4x1.2)
TA=-40 +85 (5x5x0.75)
TJ=-40 +135 (12.5x8.4x2.2)

ротор (Lock Detection Time) tLD и времето между две последователни
проверки за отпаднало блокиране
(Lock-Stop Release Time) tLSR.

Драйвери за двуфазни
BLDC електродвигатели
Този тип (Two-Phase BLDC Motor)
са по-сложни поради двете си намотки и с малко приложения - главно за
мощни вентилатори. Това определя
малкия брой драйвери за тях, какъвто е LB1868M на ON Semiconductor с
VS=57 V, IOUT =0,2 A, вход за сензор на
Хол и TA =-30÷+80°C при размери
8x4,4x1,7 mm.

Драйвери за трифазни
BLDC електродвигатели
Трифазните BLDC електродвигатели (Three-Phase BLDC) съдържат
три разположени на 120° неподвижни намотки, в средата на които е
роторът с три постоянни магнита
на същия ъгъл един спрямо друг. Намотките обикновено се означават с
U, V и W и захранването на всяка се
осигурява от полумостово MOS и порядко IGBT (ред 4 на табл. 4) изходно
стъпало. Съществуват и решения за
захранване на всяка от намотките с
отделна ИС на полумостов драйвер,
но тук те не се разглеждат.
Драйвери с вградено изходно
стъпало (Three-Phase BLDC Motor
Driver). В зависимост от модела те
реализират един от два основни
метода за управление на електродвигателите, наименувани според
формата на осигурявания от драйверите ток през намотките им. Трапецовидното управление (редове 1, 3,
6 и 7 на табл. 4) изисква наличие на
сензори на Хол до всяка намотка, но
осигурява малки размери на драйверите, добра надеждност и ниска

Фиг. 4. Опростена структура на драйвер за трифазен BLDC електродвигател.

цена, а основните му приложения са
за малки електродвигатели. Недостатъци са пулсациите на въртящия
момент на ротора, нагряването на
намотките и шума при работа.
Значително по-сложното синусоидално управление изисква електродвигател с един сензор (ред 2) или без
сензори (редове 4 и 5) и осигурява помалък шум и вибрации. Към това неговата разновидност Saddle Profile
Technique добавя по-големи въртящ
момент и обороти при дадено входно напрежение на драйвера и намаляване на разсейваната от него мощност. Чрез т. нар. Phase-Angle Advance (драйверът на ред 2) зависимостта на оборотите от входното напрежение още повече приближава
до линейната.
Опростената структура на драйвер на фиг. 4 показва трите еднакви
канала U, V и W, съдържащи предварително PreDr и изходно HBr стъпало, чието управление и входове IN
могат да са твърде различни в зависимост от модела. Най-често използвани са входовете за регулиране на
оборотите и за задаване на посоката на въртене на ротора. Измерването на IOUT на електродвигателя
става по различни начини – поотделно на токовете на всяка намотка
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Таблица 5. Трифазни предварителни драйвери за BLDC електродвигатели.
№

Модел (брой
модели) [година]

Производител

VS,V;(IS,mA) [VOUTH/VOUTL,V]
{IG,mA}

VOVOFF,V (VUVOFF,V)
[tSD,oC]

tdOFFH/tdOFFL,ns (tdONH/tdONL,ns)
[fPWM,kHz]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

1
2
3

34GD3000 (1) [2016]
L9907 (2) [2017]
DRV8304H (2) [2017]

NXP
ST Microelectronics
Texas Instruments

6-60; (11) [14.8/15.4] {1000-2500}
5-54; (max10) [15/0.1] {600}
6-38; (5) [10/10] {15-150}

[170]
31 (4.6) [175]
(5.6) [170]

20/20 (20/20)
[max20]
[max200]

TA=-20 +105 (8x8x0.85)
TJ=-40 +150 (10x10x1)
TA=-40 +125 (6x6x0.85)

(ред 1 на табл. 4), заедно на две от
намотките (ред 3) и заедно на трите намотки (редове 2, 4, 6 и 7). Информационните изходи INF OUT по
принцип не са задължителни, но обикновено съществуват (всички драйвери в табл. 4), като има модели (например на ред 3) с изводи, ползвани
едновременно за IN и INF OUT.
Малко са различията на параметрите на трифазните драйвери от
тези на еднофазните, например еднаквите съпротивления Ron на HST и
LST на полумостовете (един от ползваните термини е SWx On Resistance). В част от драйверите един
от токовете IOUT и ISD не е фиксиран, а може да се задава чрез резистор – в този на ред 2 чрез ROCP се
установява ISD=0,18/ROCP, а в драйвера на ред 4 токът IOUT се задава чрез
резистор между 7,32 и 182 килоома.
Специфичен Lead Angle Control е използван в драйвера на ред 6, чрез
който се намалява фазовата разлика
между напрежението на обратна
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ЕДС (Back-EMF Voltage) и тока на електродвигателя и съответно се подобрява ефективността му. Чрез изходно стъпало с IGBT е осигурено
голямото VS на драйвера на ред 7 в
табл. 4 и то е галванично разделено
от останалите блокове, захранвани
с 13,5-17,5 V. Именно за това напрежение е в сила VUVOFF.
Предварителни драйвери. Типичното им, но невинаги използвано английско наименование Three-Phase
Gate Driver показва използването им
за захранване на полумостови стъпала, съдържащи мощни MOS транзистори. Някои от драйверите (например даденият на ред 1 в табл. 5)
могат да се използват и за синхронни електродвигатели с постоянен
магнит (Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM).
За предварителните драйвери от
табл. 5 е полезно да се отбележи, че
подобен на дадения на ред 1 е 33937А
на същия производител, но той е с
TA=-40÷+135°С, а тези на редове 2 и

4 се препоръчват за автомобили.
Всички драйвери имат вграден интерфейс SPI за управляването им от
микроконтролер. Възможността чрез
3-разредно двоично число да се задават 8 стойности на тока IG на гейтовете на външните транзистори
в драйвера на ред 3 позволява голямо
разнообразие в избора им и този на
управляваните електродвигатели.

Драйвери за
постояннотокови
колекторни
електродвигатели
Управлението на колекторните
постояннотокови електродвигатели (Brushed DC Motor) е улеснено от
линейните зависимости на оборотите им от захранващото напрежение
и на въртящия момент (Torque) от
тока, като регулирането и на двата
параметъра се извършва чрез ШИМ
(PWM). Когато е необходима и смяна
на посоката на въртене, се ползват
драйвери с мостово изходно стъпа-
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Таблица 6. Драйвери за постояннотокови колекторни електродвигатели.
№

Модел (брой модели)
[година]

1 MAX14870 (2); [2017]
2 MC33HB2000 (3); [2017]
3 STSPIN240 (1); [2017]
4 DRV8873-Q1 (1); [2017]
5 TC78H620FNG (1) [2016]
6
SiP2100 (1); [2017]

Производител

Maxim Integrated
NXP
ST Microelectronics
Texas Instruments
Toshiba Electronics
Vishay

VS,V; (IS,mA) [IOUT,A] {Ron, }

ISD,A; (ISC,A)
[VOVOFF/VUVOFF,V] {tSD,oC}

4.5-36; (1) [2.5]; {0.28}
3; (3.8) {160}
5-28; (max 20) [3]; {max0.235} 5.4-10.7; (7.4-13.7) [35/4]; {175}
1.8-10; (1.5) [1.3]; {0.4}
[2]; {160}
4.5-38 {0.15}
10
2.5-15; (0.5) [0.8] {1.2}
1.7 [ /2] {170}
3.8-5.5; (0.25) [1]: {0.26}
[ /2.5]; {150}

tdOFFH/tdOFFH, ns (trel,s)
[fPWM,kHz]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

620/583 (max50)
(1-500)
-

TA=-40 +85 (3x3x0.72)
TA=-40 +125 (8x8x2.1)
TJ=-40 +150 (3x3x1)
TA=-40 +125 (7.7x4.4x1.1)
TA=-20 +85 (5x4.4x1.2)
TA=-40 +85 (5x4x1.75)

Таблица 7. Драйвери за стъпкови електродвигатели.
Модел (година)

Производител

VS,V; (IS,mA) [IOUT,A] {Ro,W}

ISD,A (VUVOFF,V) [tSD,oC]

Минимална микростъпка
(tstep/tSET, s) [fPWM,kHz]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm)

1
2
3
4
5
6

A5984 (2017)
AP1034AER (2016)
NCV70628 (2017)
STSPIN820 (2017)
DRV8886 (2017)
TB67S249FTG (2017)

Allegro Microsystems
AKM Asahi Kasei Microdevices
ON Semiconductor
ST Microelectronics
Texas Instruments
Toshiba Electronics

8-40; (6.5) [2]; {0.64}
8-35; (12) [2]; {0.64}
5.5-29; (3.5) [0.8]; {max 1.8}
7-45; (2.7) [1.5]; (1}
8-37; (5) [2]; {0.29}
10-47; (6) [2.25]; {0.33}

2.6; (6.6) [165]
5; (6.35) [175]
(5.9); [157]
3; (6) [160]
3 [min 150]
6 [160]

1/32 (1/0.4)
1/8; (min1/min0.2) [39;77]
1/16 [22.8/45.6]
1/256
1/16; (0.97/0.2) [0-100]
1/32 [57]

TA=-40 +105 (4x4x0.75)
TA=-30 +85 (4x4x0.7)
TJ=-40 +145 (5x5x1)
TJ=-40 +150 (4x4x1.5)
TA=-40 +125 (7.8x4.4x1.1)
TA=-20 +85 (7x7x0.95)
Източник: NXP

№

Фиг. 5. Режими на
работа на постояннотокови
колекторни електродвигатели.

ло (дадените в табл. 6), а осигуряваните от тях режими на работа са
показани на фиг. 5.
По-рядко използваните полумостови стъпала (напр. А4928 на Allegro
Microsystems) са само за фиксирана
посока на въртене. Управлението на
драйверите се извършва чрез микроконтролери и то обикновено изисква по-малко елементи в сравнение с
драйверите за BLDC двигатели. Полезно е да се има предвид, че част
от драйверите могат да се използват и за управление на стъпкови
електродвигатели (Brush/Stepper Motor Driver), което се отбелязва в каталозите. Има разновидности (редове 2 и 3 на табл. 6) с възможност да
регистрират празен ход на изхода си
(Open Load Detection).
Характерни примери за съвременни драйвери са дадени в табл. 6, като
тези на редове 1 и 3 са подходящи за
устройства с батерийно захранване
- двойният на ред 3 консумира типично 10nA в режим "Очакване". В
драйвера на ред 2 всяка от стойностите на ISD и ISC се установява чрез
интерфейса SPI, а особеност на двойния на ред 5 е ползването на DMOS
транзистори в изходното стъпало.
Предварителни драйвери. От техния относително неголям брой ще
бъдат споменати А4928 на Allegro
MicroSystems с VS=5,5-50 V, предназ-
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начен за полумостови изходни стъпала в автомобили и DRV8701 на Texas
Instruments с VS=5,9-45 V за мостови
стъпала.

Драйвери за стъпкови
електродвигатели
Работата на стъпковите двигатели (Stepper Motor, Stepping Motor)
SM изисква токът през двете им
намотки да може да протича и в двете посоки, което налага захранване с
две мостови стъпала, входовете за
чието управление обикновено се означават с PHASE 1 и PHASE 2. По
принцип драйверите могат да захранват и два BLDC електродвигателя,
всеки със самостоятелно управление,
а реалното съществуване на тази
възможност е отбелязано в документацията.
Най-простото функциониране с
ъгли на завъртане на ротора 45°,
135°, 225° и 315°, т. е. 4 стъпки на
оборот (step per revolution) се осигурява с четири стойности IOUT, означаван и като ITripMax. За увеличаване на
броя на стъпките през намотките се
пропускат токове с точно определен
процент от IOUT и на всяка комбинация от две техни стойности и посока съответства определен ъгъл на
ротора, установяван с типична грешка 3-5% (параметър на драйвера).
Връзката между ъгъла и стойности-

те на тока се дават в документацията като таблици и графики. Например за 16 стъпки и ъгли през 360/
16=22,5° се ползват токове 0%, 33%,
66% и 100% от IOUT. Съществуват SM
и с 12, 24, 72, 144, 180 и 200 стъпки,
като този класически начин се нарича full step operation. В неговата разновидност half-step operation се удвоява броят на стъпките чрез съответните междинни стойности на IOUT. За
по-нататъшно увеличаване на техния
брой се ползва micro-step operation (или
micro-step mode), реализирана чрез
драйвер с микростъпки (Microstepping
Driver, MSD) – това са дадените в
табл. 7. Това действие означава разделяне на всяка стъпка на 10 до 256
микростъпки в зависимост от модела на драйвера – например SM с 200
стъпки (ъгъл 1,8°) чрез MSD с разделяне на 256 придобива 51 200 стъпки.
Табл. 7 съдържа типични драйвери
като минималната стъпка е частта
й от основната, специфичните времена tstep и tSET са минималната продължителност на управляващите
входни импулси и времето за установяване на тока на дадена стъпка
след подаването им. В таблицата не
е отразен даваният понякога като
параметър максимален брой стъпки
за 1s (Maximum Velocity), например в
драйвера на ред 3 той е 15 564 при
минимална микростъпка 1/16.
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Wittmann Battenfeld:
Battenfeld: Чистотата на маслата
е критична за безпроблемното
функциониране на хидравличните системи
Чистотата на маслата за хидравлични индустриални машини гарантира дълготрайното безпроблемно функциониране
на производствено оборудване, но много от
безименните лубриканти на българския пазар съдържат високо ниво на твърди частици, които бързо увреждат техниката.
Наличието на замърсители води до течове
и непланирано спиране на производството.
Именно по тази причина българското поделение на австрийския производител на
шприц-машини за производство на пластмасови изделия Wittmann Battenfeld наскоро предприе необичайна стъпка - на база
практиката на родни производствени
предприятия препоръча маслата на Mobil,
тъй като те предпазват хидравличните
системи на машините и дори удължават
периода на функционирането им.

Началото: серия
необичайни течове
"При използването на хидравлична машина най-важният компонент е нейното
масло", разказва Ясен Щерев, управител на
Витман Батенфелд България ЕООД. През

Ясен Щерев
последните две години българският клон на
австрийската фирма обаче наблюдава
странен феномен: чисто нови нейни машини за необичайно кратък период на функциониране дават дефект - теч на хидравличното масло. Инженерният екип е озадачен от късия интервал от време до поява
на проблема. "Това е недопустимо за нашите машини", категоричен е Щерев. В структурата на компанията сервизният екип
не открива аналогични случаи. Тогава българският офис докладва за проблема в централата в Австрия. "Първият въпрос на
инженерите там беше: какво масло използват клиентите с дефектиралите машини", споделя Ясен Щерев. Оказва се, че в
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предприятията с проблемни машини се използват "наливни" лубриканти от неизвестни марки на местни производители.

Откритието: прах и
замърсители
След направен лабораторен анализ става ясно, че не-марковите масла са с високо
съдържание на твърди частици. Тези примеси бързо увреждат уплътненията на машините. "Чистотата на маслата е критична за безпроблемното функциониране
на хидравличните системи", заявява Щерев. "За да няма течове в машините, маслата в тях трябва да са с големина на
частицата не повече от 5 микрона".

от обикновените смазочни флуиди.
•устойчивост на екстремни температури: маслата запазват своята
течливост дори и при температури
до -40°C.
•енергийна ефективност: благодарение
на запазването на свойствата си при
високи и ниски температури е възможен
широк температурен диапазон за работа на производствените машини без
нужда от допълнителни разходи за контрол на температурата на маслото,
например за охлаждане.

Решаващото: субсидия
за експеримент
Дебатът за маслата довежда българското поделение на австрийския производител до решението да проучи с какви масла
работят машините в предприятията, които никога не са се оплакали от теч на своите шприц-машини. Доволните клиенти,
които имат същата хидравлика като дефектиралите модели, но нямат оплаквания, споделят, че работят с масла Mobil.
"Не ние, а нашите клиенти го установиха:
те имат най-малко проблеми и най-малко
течове, когато работят с тези масла. Използват ги години наред," впечатлен е самият Щерев. Тъй като марковите формули са по-скъпи, от Витман Батенфелд България предлагат на клиентите с проблемни хидравлични системи съфинансиране за
закупуването на масла Mobil от вносителя - Омникар БГ. Финансовата подкрепа цели да покрие разликата в цената между евтините лубриканти, които фирмите ползват, и по-скъпите решения на Mobil. Необичайната стъпка се оказва решаваща.
Хидравличните машини работят безпроблемно продължително време.

Издръжливост,
устойчивост и
енергийна ефективност
Чистотата на хидравличните масла на Mobil, критична за работата на
машините на Wittmann Battenfeld, е само едно от техните свойства, важни
за производствените предприятия.
Новото поколение масла DTE 10 Excel
се характеризират с:
•висока чистота при продължителна работа: предпазват машините
от отлагания три пъти по- дълго

"Енергийната ефективност е важна за
всяка производствена машина по цял свят",
казва Ясен Щерев. "Тя понижава себестойността на продукта, удължава живота на
самата производствената техника и съхранява природните ресурси."

Маслата от серията DTE 10 Excel намаляват отлаганията
при работата на машините и по този начин удължават
живота им, стана ясно по време на съвместен семинар на
Wittmann Battenfeld и Омникар БГ в рамките на изложението MachTech & InnoTech в края на март.

За повече информация:
Димитър Славов, Мениджър инд.продукти
Омникар БГ ЕООД
Mobile: +359886200051
E-mail: slavov@omnicar.bg
Website: www.omnicar.bg
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Калибриране на
роботи за МСП
Б

лагодарение на тяхната висока гъвкавост и ефективност, интеграцията на роботи е съществена
част от иновационния процес в малките и средни предприятия (МСП). За
да ги адаптират максимално към
изискванията на производствата в
този сегмент, производителите на
роботизирани системи поставят
фокус върху тяхната компактност,
универсалност и мобилност. Все потърсени сред МСП са индустриалните роботи, които са бързи, сръчни и
възприемчиви, безопасни и с възможности за колаборативна работа, а
също и моделите, които позволяват
лесно преместване от една линия в
друга, както и бързо програмиране и
препрограмиране при промяна на приложението. За да запазят високата
си прецизност и функционалност по
време на целия си експлоатационен
цикъл и да оправдаят необходимите
капиталовложения в закупуването и
внедряването им, роботите е необходимо да бъдат периодично калибрирани. Тази процедура е от особена
важност за предприятията от малкия и среден бизнес, които очакват
бърза възвръщаемост на инвестицията в роботизирано оборудване и
постоянно високо качество на работа на средствата си за автоматизация.

Предизвикателства пред
МСП
По данни на Международната федерация по роботика (IFR) разходите,
свързани с внедряването на роботизирани системи за производствена
автоматизация, могат да бъдат найобщо поделени по следния начин: 2025% за закупуване на самия робот,
20-30% за спомагателно оборудване
и 45-60% за системна интеграция.
Наред с разходите за интеграция на
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роботите и свързаните с експлоатацията им сензорни системи, значителни са и необходимите усилия. За
да се поддържа високата ефективност на този ценен актив, е важно
роботите и сензорите в експлоатация регулярно да се калибрират, да
се измерват и идентифицират грешките и отклоненията в работата им
и своевременно да се компенсират.
Графиците за калибриране е необходимо да се адаптират към темповете на амортизиране на роботите, а
проверките да се инициират с поголяма честота при извънредни събития като промяна на процесните
потоци, модернизация на производствените линии, ремонт и ретрофит на оборудването и инструментите, въвеждане на нови доставчици и продуктови програми и др. Калибрирането е от особена важност
в МСП, където всяка по-мащабна
инвестиция е ключова и високорискова. Специфични са и бизнес моделите, прилагани в тези предприятия,
които често включват производство на специализирани и нестандартни изделия в малки партиди или

еднократно.
Друга статистика на IFR сочи, че
45% от доставките на роботи са за
10% от индустриалните компании,
предимно такива с над 500 служители в автомобилния сектор. Това показва, че при малките и средни предприятия (които по данни на Федерацията са около 98% от всички производствени компании) е налице огромен потенциал за технологична автоматизация чрез внедряване на
роботи. Колкото по-добре върши
работата си интегрираният в производството робот (който в малките компании често е един-единствен), толкова по-големи са ползите за предприятието. За такива
сценарии калибрирането е от критична важност.

Тенденции
Актуалните тенденции на пазара
на средства за индустриална автоматизация включват нови генерации
роботи с универсализиран или модулен дизайн и възможности за колаборативна работа. Тези модели обикновено са с широкоспектърна функ-
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ционалност, а не специализирани за
изпълнението на конкретна задача.
Това ясно декларира желанието на
производителите да предоставят
гъвкави решения не само за автомобилостроенето и космическия сектор, където по традиция намират
приложение големите специализирани в една дейност индустриални
роботи, но и за други производства
в сферата на малкия и средния бизнес. Все повече производители на
стоки за дълготрайна употреба (например домакински уреди и градинско оборудване), електроника и медицински изделия внедряват роботи в
цеховете си с цел увеличаване на
производствения си капацитет и
ефективност и подобряване на конкурентоспособността си.
Фокус при новото поколение гъвкави и мобилни роботи за МСП са лесното програмиране и инсталация.
Често обаче при тези модели се налага компромис в дадени отношения,
за да е възможно понижаване на цената и разширяване на функционалния обхват в комбинация със запазването на висока безопасност и надеждност. При някои роботи компромисът е свързан с точността на
работа, при други – с повторяемостта. Дадени системи са с оптимизирана гъвкавост и модулни възможности, но с по-посредствени възможности по отношение на планирането на работни траектории и структурната здравина. Дълготрайната
приложимост и ефективност на
тези роботи в малкия и среден бизнес зависи от тяхната оптимална
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поддръжка, включваща навременно
калибриране. При методите и системите за калибриране на роботи, специално проектирани за приложения в
МСП, се наблюдава тенденция към
улесняване, за да е възможно извършването на тази процедура от
наличния персонал след провеждането на необходимата инструкция.

Калибриране при
индустриалните роботи
Калибрирането включва измерване на характеристиките и ефективността на дадена система, разработването на неин математически
модел на базата на тези измервания
и последваща проверка и валидиране
на точността на модела в течение
на експлоатацията на системата.
Този модел се използва за оценяване
и адаптиране на системата към найефективния й вид чрез непрекъсната
оценка на грешките между идеалното (моделирано) и действителното
й поведение. В контекста на индустриалните роботизирани системи
моделирането на системата включва измерване на кинематичните и
динамични характеристики на физическия робот. Генерираните модели
се верифицират посредством детайлни измервания. Наред с това, специален подбор от параметризирани
контроли, които представят поведението на робота, се интегрира в
цикъла на движение. Калибрирането
е от изключителна важност за потребителите от сегмента на МСП
с оглед извличането на максималния
работен потенциал на робота.

Калибрирането обхваща идентифицирането на по-точна функционална връзка, например между измерванията на сензорите в ставите между отделните сегменти на роботизираните рамена и действителната
позиция на манипулатора в работната зона. На база измерените отклонения (ако има такива) между двата
потока данни системата се коригира и се внасят необходимите изменения в настройките на софтуера за
позициониране. Преди роботът да
може да планира траектория или да
извърши дадено движение, е важно да
познава собствената си конфигурация. Информацията, получена от енкодерите и резолверите например, е
безполезна, ако няма референтна
рамка, с която всички последващи
измервания да бъдат сравнявани.
Процесът на калибриране в много
приложения в МСП включва ръчно
преместване на робота в предварително генерирана и одобрена конфигурация и записване на показанията
на измервателните датчици. Найобщо в практиката се прилагат два
типа калибриране – динамично и кинематично. Използваните в процеса
измервателни средства включват:
контактни и безконтактни сонди,
телескопични измервателни уреди,
камера-базирани устройства за 3D
позициониране, акустични и други
типове сензори, широкообхватни 3D
измервателни устройства, включително лазерни тракери, координатни измервателни машини, теодолити, лазерни интерферометрични и
фотограметрични инструменти и
др.

Функции на
калибрирането
Калибрирането повишава точността при позициониране на робота
и гарантира, че системите за машинно зрение адекватно идентифицират и локализират обектите в
работната зона, а силовите сензори
на колаборативния робот различават лекия допир с човека от удар,
който може да причини нараняване.
Калибрирането позволява на потребителите да „върнат“ робота обратно към заводската му конфигурация, дори след продължителна експлоатация, механично износване, пространствени измествания, смяна на
компоненти и др.
Що се отнася до роботите и манипулаторите, грешките, изискващи калибриране за възстановяване
на точността, могат да бъдат кла-
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сифицирани в пет категории: свързани с работната среда отклонения
(например вследствие на температурни промени); параметрични
(вследствие на производствени и
монтажни дефекти); измервателни
(свързани с ограничена резолюция на
моторните енкодери например); изчислителни (във връзка с компютърни закръгления и стационарни контролни грешки) и приложни отклонения (вследствие на инсталационни грешки). По подобен начин могат
да бъдат подразделени и настъпилите отклонения в отчитанията на
сензорите и датчиците в системата. Без периодична калибровка, роботите и сензорите могат значително да се отклонят от желаната
точност на работа, а това да доведе до скъпи и продължителни
прекъсвания на производството,
бракувана продукция и други пагубни за малкия и среден бизнес негативи. В допълнение към потвърждението, че роботът позиционира
прецизно и се придържа към зададените работни параметри, калибрираната система дава на операторите и възможност да осъществяват
офлайн програмиране и симулация.
След калибриране на робота програмите му могат да бъдат тествани
офлайн преди практическото им
приложение чрез специални инструменти за симулация, а по време на
текущата програма операторът
може лесно да симулира следващата, без нужда от прекъсване и извеждане на робота от работен режим.

Локализиране на детайли
В типичните роботизирани системи голямо внимание се отделя на
позиционирането на обектите на манипулация в предвидими за робота
локации, едни и същи всеки път. Традиционните индустриални роботи се
отличават с висока повторяемост
на движенията – те се връщат прецизно в същата изходна позиция, за
да започнат последователността
от движения отначало. Тези системи обаче са безпомощни, ако
обектът, с който трябва да боравят, не се намира на очакваното
място. Те рядко разполагат със системи за машинно зрение, хаптични
сензори или други технологии за проверка на местоположението на детайлите, а работните им цикли не
включват етап локализиране. Ето
защо позицията на хващача трябва
да бъде предвидима, да съвпада с
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указаното местоположение на обекта и със записа в софтуера за управление на робота. Всяко разминаване
може да коства скъпи и времеемки
прекъсвания на производството, особено нежелани в малките и средни
компании. За да се гарантира прецизната позиция на хващача, е необходимо системата да се калибрира и
да се идентифицират параметрите
по отношение кинематиката на робота, базирани на физическите геометрии и връзки между сегментите,
ставите на рамото, манипулатора
и детайла.
Роботите от ново поколение, специално проектирани за приложения с
идентифициране и локализиране на
обекти, вече не зависят само от
повторяемостта на движенията на
рамото и точното поставяне на
детайлите и частите на линията.
Тези системи използват камери и
сензори, за да разпознаят и изберат
необходимия обект. Тук регулярната
калибровка обаче отново е необходима с оглед на предотвратяването на
различни грешки и отклонения като
изкривяване на зрителното поле на
сензорите и т. н. Еталонните параметри на сензорите трябва да
бъдат съпоставени с тези на робота, за да са ясни указаните позиции
на обектите и хващача. Ако в системата са интегрирани множество
сензори, те се калибрират и един
спрямо друг.

Захващане
В традиционните роботизирани
работни клетки обектите на манипулация е необходимо да се намират
на предварително указани позиции.
Конструкцията на манипулатора е
съобразена с вида на обекта и на необходимата манипулация с него, която трябва да бъде извършена. В някои поточни линии смяната на движещите се по лентата обекти предполага и смяна на хващача. При калибрирането на робота в такива приложения е необходимо да се вземе предвид позицията на инструмента при
манипулиране и параметрите на управлението й. Ако системата работи с множество инструменти и
хващачи, в контролера на робота е
необходимо да бъдат съхранени параметрите за управление на всеки
от тях. Манипулаторите, които
имат повече от 2 различни позиции
при движение (възможно е вместо
цялостно отваряне и цялостно затваряне на хващача да има позиции
„50% отворен“, „75% отворен“ и т.

н.), е необходимо да бъдат прецизно
калибрирани, за да се гарантира, че
системата работи правилно.
С навлизането на мултифункционалните манипулатори във все повече приложения в областта на роботизираното захващане на части се
предлагат и все по-широка гама сензорни системи, свързани с прецизната им работа. Вградените сензори
за близост осигуряват потвърждение, че желаната част е захваната
от манипулатора. Сензорите за сила,
които гарантират, че съответният
детайл няма да бъде повреден чрез
оказване на прекалено голям натиск
от хващача, също се нуждаят от
регулярно калибриране. При съвременните бионични ръце-роботи, които
разполагат с три и повече пръста и
тактилни сензори, изискванията и
сложността на калибровка неимоверно нарастват, паралелно с важността й. Необходимо е калибриране на
всеки пръст поотделно, както и един
спрямо друг и към цялата ръка, а също
и проверка на сензорите за сила и
натиск, вибрация, температура, които асистират тактилната реакция
на ръката.

Преместване
По време на монтажни операции
движенията на робота могат да
бъдат класифицирани като груби и
фини. Грубите движения са свързани
с преместването на детайла до мястото на асемблиране на разстояния, в пъти по-големи от размерите
на самия детайл. Тези движения е
необходимо да бъдат бързи, но не
толкова прецизни. Ето защо при тях
се допускат известни отклонения
от точността при траекториите.
Конвенционалните рамена без системи за локализиране извършват тези
движения „на сляпо“, тъй като те
приемат, че се движат в контролирана среда между указани точки без
наличие на каквито и да било препятствия. Системата следва програмирана траектория на движение, а за
да се гарантира нейната правилност, е необходимо калибриране на
рамото и манипулатора.
Колаборативните роботи за малки и средни предприятия обикновено
включват функции за предотвратяване на колизии с всякакъв род пречки и обекти в работната зона въз
основа на данните от съответните
сензори (за сила, движение, допир,
присъствие, вибрации и т. н.). Тези
системи също е необходимо да
бъдат регулярно калибрирани, тъй
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като някои отклонения имат тенденция да се увеличават с времето,
а всяко отклонение може да доведе
до понижаване на безопасността за
работещите в споделеното пространство хора.

Поставяне на детайли и
асемблиране
Фините движения на роботите
при монтаж на сглобки и възли включват премествания, пространствено
преориентиране и препозициониране
на детайлите и монтажните елементи на малки в сравнение със собствените им размери разстояния.
Грешките и отклоненията в този
етап обикновено са много малки и
могат да бъдат регистрирани само
с помощта на датчици за сила или
натиск. Популярни в практиката са
и различни пасивни механични устройства, които се използват за асистиране на финалното позициониране на детайлите, особено при поставяне на една част в друга. Някои
широкоспектърни роботи, проектирани специално за приложения в малкия и средния бизнес, разполагат със
сензори за сила, монтирани преди
манипулатора, които управляват
както движенията на рамото, така
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и на хващача и също се нуждаят от
регулярна калибровка.
Рамената на роботите могат да
регистрират сили както в нормално, така и в тангенциално направление. Техните мултимодални сензорни системи е необходимо да бъдат
калибрирани помежду си. Финото
позициониране, което изисква малки
ъглови премествания, поставя допълнителни изисквания към точността
на калибриране.

Затягане
При асемблирането на компоненти и възли в индустриалното производство се използват широка гама
от монтажни методи. Сред тях са
притискането, монтажът посредством шайби, щифтове, винтове,
гайки и нитове, широка гама процеси като запояване, заваряване или
залепване и т. н. Монтажните роботи разполагат със специализирани
инструменти за прецизно позициониране, затягане и асемблиране на
съответния възел. Съвременните
системи използват технологии за
машинно зрение, които служат за
прецизно идентифициране на правилната монтажна позиция, например
локализирането на отвор, в който да

бъде поставен съответният болт.
Координатната еталонна рамка на
системата за машинно зрение трябва да бъде прецизно калибрирана с
тази на робота. В такива приложения се препоръчва често калибриране, в случай че камерата бива разместена при движенията на робота.
С нарастващото приложение на
роботи в монтажните операции в
малкия и среден бизнес и разширяването на обхвата и сложността на
методите за асемблиране, все попопулярни стават и специализираните инструменти за извършването
на дадени монтажни задачи във
връзка със затягането. Калибрирането на вградените им сензори заедно
с манипулатора на робота е задължително с цел постигане на унифициран поток от данни за позицията
на инструмента, детайлите и
свързващите елементи, въртящия
момент, прилагания натиск и други
критерии за ефективен монтаж и
затягане. Сензорите, интегрирани в
специализирани инструменти, като
бормашини, отвертки, нитовъчни
пистолети и т. н., изискват периодично калибриране с датчиците в
рамото на робота, камерите за машинно зрение и др.
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Световна премиера на
нов стоящ шкаф от Rittal
на Хановерския панаир
Акцент в участието на Rittal в тазгодишното
издание на международното индустриално изложение Hannover Messe бе премиерата на новият модел стоящ шкаф, която се състоя в присъствието
на германския канцлер Ангела Меркел и множество
посетители, партньори и гости на компанията.
Традиционно богатата експозиция на Rittal по
време на панаира, който се проведе от 23 до 27
април, бе разгърната на обща площ от над 2300
кв. м. Сред водещите експонати на основния фирмен щанд бяха гамата раменни системи CP с нов
поддържащ сегмент с регулируема височина за
ергономичен монтаж на контролни панели за машини; интелигентни решения за охлаждащи шкафове, машини и IT оборудване, както и системата за центрове за данни с периферни изчисления
Secure Edge Data Center.
"Secure Edge Data Center е цялостно решение
за центрове за данни с периферни изчисления,
проектирано специално за работа в тежки индустриални среди. Tехнологията предоставя
възможност за достъп и обработка на критични данни в реално време. Това съкращава дистанцията между IT архитектурата, точките
на събиране на данни и управлението на машините", поясниха от Rittal.
Паралелно с премиерата на новия модел стоящ
шкаф в рамките на Хановерския панаир, компанията демонстрира и иновативно решение за интеграция - симбиоза между шкаф и охлаждащ агрегат,
като допълнителна опция в доказаната система
Ri4Power за ГРТ НН. Сред останалите акценти в изложбеното портфолио на Rittal бе нова система при
основите/цоклите за свободно стоящи шкафове,
която комбинира всички предимства на съществуващите системи TS 8 и Flex Block в едно решение.
Новата технология значително улеснява монтажа
на основата/цокъла и включва допълнителни функции за сигурен монтаж на кабели посредством стандартни перфорирани секции.
Гостите и посетителите на щанда на Rittal на
Hannover Messe 2018 получиха възможността да
се запознаят с предимствата и на най-актуалните LED осветители за шкафове от компанията, новите по-компактни охлаждащи агрегати за
36

стенен монтаж Blue e+ с изходна мощност 1,6
kW, както и гамата охладители Blue e+ от 2 до
6 kW с усъвършенствани комуникационни възможности и IoT интерфейс за Industry 4.0 приложения.
Част от фирмената експозиция на изложението бяха и нова гама охладителни решения за индимай 2018
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видуални IT шкафове и цели центрове за данни,
както и актуални решения при комутационната
апаратура с фокус върху Industry 4.0 технологиите. По време на панаира сестринската компания
на Rittal - Eplan презентира най-новата версия 2.8
на софтуерната си платформа.
На общ щанд Rittal, Eplan и Phoenix Contact
съвместно демонстрираха технологичната мрежа Smart Engineering and Production 4.0. Колективната експозиция представи решения за дигитализация на индустриалния инженеринг и
производство. Водеща атракция за посетителите бе демонстрацията на живо на високоавтоматизирана комутационна апаратура, интегрирана в производствена система за индивидуални
изделия в единични партиди.
Ключовите процеси на платформата за интелигентно проектиране, производство и тестване бяха илюстрирани на общо шест демонстрационни станции. Част от презентацията на
технологичната мрежа бяха и богат набор от
теми, свързани с веригата на стойността в дигиталната индустрия. Трите компании демонстрираха как данните за отделните компоненти на един разпределителен шкаф могат да
бъдат събрани и оформени в цифров формат, въз
основа на който да бъде проектирано дигитално
копие на шкафа, а превръщането му в реален продукт да бъде реализирано посредством комбинация от традиционни и интелигентни производствени методи. Интерес сред посетителите
предизвика и иновативно приложение, базирано
на добавена реалност, което позволява бързо и
лесно тестване и сертифициране на инсталации.

София, 1592, бул. Искърско шосе 7,
Tърговски комплекс Европа, сграда 7, ет. 2
тел: (02) 439 0550; (02) 439 0556 / Факс: (02) 439 0659
е-mail: office@rittal.bg; www.rittal.bg
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VBS - Свързващи и укрепващи системи
ОБО Беттерманн
ОБО Беттерманн разполага с широка гама от крепежни елементи, чиито функции ги правят незаменими във всяка електрическа инсталация. Надеждността им е тествана и потвърдена с всички необходими сертификати.

Важна част от електроинсталацията са
разклонителните кутии.
ОБО разполага с широк набор, подходящи за всякакви изисквания. Дали предварително оборудвани с клеми, с различен клас
на защита IP или като част от кабелоносещи системи, разклонителните кутии на ОБО изпълняват функциите си безотказно. Изработени от материали, несъдържащи халогени по
смисъла на стандарта DIN VDE 0472, те представляват безопасно решение при съхраняване на човешкия живот и намаляване на материалните щети в случай на пожар. А при монтаж
на открито от решаващо значение е и устойчивостта на UVлъчи. Кутиите на ОБО изпълняват и тези изисквания.

Тези и допълнителни качества притежават и
скобите на ОБО.
За да останат в употреба в случай на пожар евакуационните
пътища и да функционират важни технически съоръжения като
аварийно осветление, пожароизвестителни системи и съоръжения
за отвеждане на дим, особено важно за тези системи е гаранти-
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рането на електрозахраването им. ОБО разполага с широк набор от укрепващи елементи, които гарантират съхраняването на функционалността съгласно стандартите Е30, Е90.

Друго важно
свойство в
електроинсталацията е невъзпламенимостта
на електромонтажния материал.
Продуктите на ОБО доказват своите качества и в това отношение според стандарта DIN EN 60695-2-11, според който с
нажежаема жичка се определя степената на пожаробезопасност на готовото изделие.
Дали ще изберете метални или пластмасови скоби, разнообразния набор от дюбели, разклонителни кутии, пластмасови или метални тръби или
който и да е друг продукт от нашата богата и разнообразна гама, с ОБО сте от
сигурната страна на електрическата инсталация.
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Батерийни
технологии за UPS
системи
С

игурността в доставките на
енергия е в основата на успешното
функциониране и непрекъснатия експлоатационен режим в много предприятия, независимо дали става
въпрос за промишлени инсталации,
офиси, структури от сектора на
здравеопазването, комунални дружества или центрове за данни. За някои от тези системи прекъсванията
в електрозахранването могат да
струват доста скъпо, като понякога разходите, свързани с това, достигат до десетки милиони щатски
долара. Именно това е причината
много бизнеси да инсталират непрекъсваеми захранвания (UPS).
От критично значение за UPS устройствата е батерийната група,
която предоставя необходимата
енергия, гарантирайки постоянен
поток от енергия за определен процес. Някои от важните параметри,
които следва да се имат предвид при
избора на батерийна технология, са
желаната мощност и време на автономна работа, ефективност на преобразуване, крайният разряд и наличното зарядно напрежение. Тези характеристики, както и много други
фактори, трябва да бъдат отчетени при избора и конфигурацията на
всяка една батерийна система за
UPS.

Технологии
В UPS устройствата се използват разнообразни видове батерии,
като в момента най-разпространени са оловно-киселинните. При някои
специфични случаи със специални
изисквания се използват и никел-кадмиеви или литиево-йонни батерии.
Литиево-йонната технология се развива с бързи темпове и се използва
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най-често за приложения, при които
високата енергийна плътност и ниското тегло са приоритетни.
Оловно-киселинните батерии са
най-икономичният избор за случаите,
когато е необходима по-висока мощност и теглото не е от съществено значение. Повечето UPS системи
използват именно оловно-киселинни
батерии, тъй като те предоставят
отлична производителност, висока
мощностна ефективност с нисък
вътрешен импеданс, висока толерантност към неподходяща експлоатация и атрактивни цени. Този тип
батерии използват електролит,
съдържащ вода и сярна киселина, и
пластини, изработени от олово с
пореста структура (отрицателен
електрод) и оловен оксид (положителен). Двата основни вида оловно-киселинни батерии са VRLA (клапаннорегулирани оловно-киселинни бате-

рии), познати още като запечатани,
и залети, наричани още отворени.
Поради факта, че VRLA батериите са запечатани, те могат да
бъдат монтирани с всякаква ориентация. Корпусът на батерията е
оборудван с клапан, с помощта на
който натрупалите се във вътрешността газове се изпускат. Акумулирането на газове обикновено е
изключение, което може да възникне
например когато батерията се зарежда или разрежда с висока скорост. VRLA батериите в повечето
случаи не изискват директна поддръжка – не е необходимо да се долива вода, тъй като, ако се отдели
някакво количество водород по време на зареждане, той се свързва с
кислород и се получава вода.
VRLA батериите също са два основни вида, различаващи се по състава на електролита – AGM, при кои-
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то силнопорьозна мрежа от стъклени микровлакна е напоена с електролита, и гелови, при които електролитът е под формата на гелообразна смес от сярна киселина и силициев диоксид. Обикновено за UPS се
използват VRLA AGM батерии поради по-ниското им вътрешно съпротивление, високата им специфична
мощност, ниския саморазряд и ниските цени. Също така AGM батериите се зареждат по-бързо и могат
да предоставят силен ток с малка
продължителност.
Залетите оловно-киселинни батерии, както подсказва името им,
включват потопени в киселинен електролит пластини. Тъй като не са
запечатани, генерираният по време
на експлоатация водород се изпуска
директно в околната среда, което
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налага използването на по-мощни и
съответно адекватно оразмерени
вентилационни системи, отколкото
при употребата на VRLA. Обикновено батерийните групи се разполагат
в определено за целта помещение.
Залетите батерии трябва да се
поддържат и използват в изправено
положение, а нивото на водата им
да се следи и при необходимост да
се регулира чрез доливане. Те предлагат по-дълъг експлоатационен живот
и по-висока надеждност от запечатаните оловно-киселинни батерии.
Електродите на никел-кадмиевите батерии са изработени от никелов хидроксид (положителен) и кадмиев хидроксид (отрицателен). Електролитът е воден разтвор на калиева основа. Никел-кадмиевите батерии осигуряват много продължите-

лен експлоатационен живот (до 20
години) и могат да работят при екстремни температурни стойности
(-20 до +40°C), също така предлагат
голям брой цикли и добра толерантност към дълбок разряд. Никел-кадмиевите батерии обаче са много поскъпи от традиционните им VRLA
еквиваленти.
Други техни предимства са
свързани с ниското вътрешно съпротивление, което предлага висока
мощностна плътност и възможност
за бързо зареждане. Времето на
съхранение на никел-кадмиевите батерии е много дълго, особено ако са
напълно разредени. Те осигуряват и
висока степен на защита срещу неправилна експлоатация – прекомерно
зареждане или разреждане и зарядни
токове с високи пулсации. Въпреки
това, тъй като и никелът, и кадмият са токсични, процесите на обезвреждане/рециклиране на батериите
изискват много средства. Никел-кадмиевите батерии се нуждаят и от
поддръжка, изразяваща се в доливането на вода – особено при приложения с висока цикличност или при високи скорости на зареждане.
При литиево-йонните батерии
катодът обикновено е изработен от
метален оксид, а анодът – от порьозен графит. И двата електрода са
потопени в течен електролит от
литиева сол и органичен разтворител. По време на разряд йоните преминават от анода към катода през
електролита и преградна пластина.
При заряд посоката на потока от
електрони се обръща и те се движат
от катода към анода.
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определя и от много други фактори, например размера
на клетката и активната смес. Някои производители
комбинират технологиите за постигане на по-добри експлоатационни характеристики за конкретно приложение. Най-често за UPS приложения се използват LMO-NMC
и LFP заради дългия им експлоатационен живот, високото ниво на безопасност и високата мощностна
плътност.

Оразмеряване на батериите

Основен начин за различаване на отделните видове
литиево-йонни батерии е по състава на катода. Изборът
на батерия зависи от редица фактори, включително напрежението на клетката, капацитета, желаните енергия и мощност, броя цикли и работната температура.
Катодът на литиево-йонните батерии може да е
изработен от литиев кобалтов оксид (LCO), литиев
манганов оксид (LMO), литиево-никелов магнезиев кобалтов оксид (NMC), литиев железен сулфат (LFP) или никел
кобалтов алуминиев оксид (NCA). Анодът може да е направен от литиев титанов оксид (LTO). Прецизното
сравнение на тези различни фамилии не е възможно, тъй
като освен от технологията, производителността се
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Процедурата по оразмеряване на батериите обикновено започва с разглеждането на две основни изисквания
– мощност и време на автономна работа. Взема се предвид стойността на мощността, която батериите
отдават, което налага изчислението да започне с полезната мощност, като се отчетат факторът на мощността и преобразувателната ефективност.
Съществуват две методологии за правилно определяне на капацитета на батериите. Единият вариант е да
се използват списъци с техническите спецификации на
батериите, които предоставят детайли за времето на
автономна работа при различни постоянни характеристики на разряд спрямо ограничения по отношение на
температурата и блокиращото напрежение. Другата методология включва използването на специални онлайн
софтуерни инструменти на производителите, с помощта на които да се извърши конфигурацията.
Важно е да се гарантира, че всяка система използва
един-единствен модел батерии и че в една система няма
повече от четири до пет стринга в паралел. Това в
повечето случаи се смята за най-добрата практика, но
броят може да варира в зависимост от препоръките на
различните производители на батерии.
При избора на батерии особено внимание следва да се
обърне на експлоатационния живот, характеристиките
в началото и в края на жизнения цикъл, работната температура, дълбочината на разряда, блокиращото напрежение и времето за зареждане.
Работната температура оказва съществено влияние
върху живота на батериите и експлоатационните им
характеристики. Всички водещи производители препоръчват работната температура да е между 20 и 25°C.
По-високите температурни стойности увеличават производителността на батерията, но скъсяват батерийния живот – всяко повишение с 10°C над посочения диапазон 20-25°C, намалява срока на експлоатация наполовина.
Избраният за конкретна система тип батерии трябва да съответства на изискването за продължителност
на експлоатационния живот. Повечето производители
категоризират продуктите си по този показател. Според Асоциацията на европейските производители на
автомобилни и индустриални акумулатори Eurobat категориите са 4: стандартни (3-5 години); за общо предназначение (6-9 години); с дълъг живот (10-12 години); и с
много дълъг живот (над 12 години).
Продължителността на експлоатационния живот на
батериите зависи от разнообразни фактори, и действителната продължителност може да се различава от
проектната, специфицирана от производителя – в повечето случаи (например когато температурата е по-висока от номиналната), тя е с 50 до 70% по-малка.
Клиентските спецификации обикновено включват
изискване за определени нива на експлоатационните
характеристики (мощност, време на автономна рабо-
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та) на батериите в началото и в
края на жизнения им цикъл. Оразмеряването на батериите следва да
включва коефициент на преоразмеряване, който да отчита стареенето.
Разрядът на батериите може да
бъде пълен или частичен. Колкото помалко се разрежда една батерия на
един цикъл, толкова по-малък брой
цикли може да предостави през целия си живот. Броят цикли обикновено не е толкова важен за UPS системите, тъй като в повечето случаи
батериите влизат в употреба само
няколко пъти годишно. В други случаи обаче, и в някои определени
държави, този фактор може да има
по-голямо значение.
Колкото по-ниско е блокиращото
напрежение, толкова повече мощност може да предостави батерията. Когато се определя капацитетът на батерийната система, е
важно да се вземе предвид минималното блокиращо напрежение на една
клетка, като обикновено спецификациите на системата включват изискване за стойността на този параметър. Също така е много важно да
се гарантира че диапазонът на правотоковото батерийно напрежение
на избраната UPS система е съвместим с изчисления брой батерийни
блокове.
Ако батериите се разреждат под
минималното им блокиращо напрежение, те се считат за прекомерно
разредени. В такъв случай вътрешното съпротивление се увеличава
поради сулфатиране на пластините,
което е съпроводено с драстично намаление както на капацитета, така
и на експлоатационния живот.
Времето за зареждане зависи от
максималната мощност, която една
батерия може да поеме без да се засегне експлоатационният й живот.
За оловно-киселинните батерии зарядните мощност и напрежение се
определят така, че да се осигурява
максимален заряд в ампери, равен на
една десета от общия капацитет на
батерията в амперчаса. В някои приложения, изискващи дълги периоди на
автономна работа, е важно да се
гарантира, че зарядната мощност на
UPS системата е достатъчна, за да
осигури зареждане на батериите за
необходимото време.
Правотоковото зарядно напрежение трябва да е без пулсации, защото това може да окаже силно въздействие върху батерийния живот. Това
напрежение също така трябва да е в
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границите на специфицирания за определена батерия диапазон – по-високо зарядно напрежение ще доведе
до повишаване на налягането в батерията и до отваряне на клапана
за отделяне на натрупалия се газ.
Такова прекомерно зареждане ще
причини разяждане на положителната пластина и скъсяване на експлоатационния живот.

Основни причини за
неизправности
Неизправностите в батериите
отговарят за 50 до 70% от прекъсванията на UPS системите. Освен къси
съединения, основните механизми,
които влошават експлоатационните характеристики и живота на
VRLA батериите, са три – корозия
на пластините, засъхване и сулфатиране.
Корозията на пластините обикновено е в резултат на окислението
на катода. Тя намалява количеството активен материал, който може
да участва в химичните реакции,
понижавайки производителността и
батерийния живот. Превантивни
мерки за контролиране на корозията
са ограничаване дълбочината на разряд, намаляване броя на циклите и
работа при умерени температури.
Под засъхване се разбира понижаване на количеството електролит,
като основните причини за това са
високи работни температури и прекомерно зареждане. При VRLA батериите загубеният в околната среда
електролит не може да бъде възстановен и това силно влияе върху характеристиките им.
При нормалните химични реакции,
протичащи по време на разряд на
VRLA батериите, върху електродите
се отлагат кристали оловен сулфат.
В режим на зареждане те се преобразуват отново до активни материали. Ако батериите останат незаредени или частично заредени за
даден период, тези кристали се
втвърдяват и не могат да бъдат
трансформирани до олово или оловен
оксид. Това оказва значимо влияние
върху характеристиките, живота и
капацитета на батериите. Затова
е важно след всеки разряд батериите да се зареждат напълно, както и
да се следват инструкциите на производителя по отношение на подходящото регулиране на зарядното
напрежение, тъй като дори малко пониска стойност на този параметър
от специфицираната може да доведе до този проблем.
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Ново в продукти
за индустриални решения от Phoenix
Захранвания QUINT POWER
Новите QUINT POWER съвместяват пълната гама от възможности на предшествениците си в компактен размер вече
и при по-ниски мощности - до 100W.
Предимства:
• Устойчивост на големи натоварвания - възможност за динамично претоварване до 200% за 5 сек.;
• Превантивен контрол на функциите - сигнализира критични ситуации при работата на устройството преди да изключи и предпазва от загуби на захранване за консуматорите;
• Висока ефективност и гарантирана безаварийна работа
благодарение на оптимизации в режима на работа - до 93.7%
ефективност;
• Температурен диапазон на работа: -40°/+70° C;
• Спестяване на място на шината, благодарение на по-тесния и издължен размер.
• С варианти за винтови и пружинни клеми.

UV LED принтери - Simply easy!
Новата генерация BLUEMARK ID е UV LED система за цветно принтиране - комплексно решение за индустриално маркиране с интуитивен потребителски интерфейс, с който лесно се
ориентирате в процеса на принтиране. В допълнение:
BLUEMARK ID COLOR печата както монохромно, така и цветно - с CMYK базиран цветен модел и висока резолюция на печат.
Предимства:
• За множество приложения - има възможност за цветно
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принтиране и набор от повече от 1350 вида материали за
маркиране.
Изключително лесен за работа - с интегриран софтуер за
маркиране.
Оптимално използване на мастилата - контрол на резолюцията на печата.
Спестява време - високоскоростен печат.
Гъвкавост - възможност за избор откъде и как да се захранва материала за печат, фронтално зареждане на касетата.

Разпределителни блокове с безвинтова
връзка PTFIX
Новите PTFIX разпределителни блокове вече са налични и с
4 мм2 безвинтова връзка, разнообразен брой точки на свързване на проводник и възможности за монтаж. Могат да се конфигурират индивидуално. Към гамата от 2,5 мм2 блокове са
добавени и модели с две точки на свързване на проводник.
Предимства:
• Спестявате време - повече от 80% от монтажното време
е спестено благодарение на безвинтовото свръзване на проводниците и вграденото замостване на контактните точки. Не се налага да ползвате инструменти - Push-in технология.
• Разнообразие от варианти за монтаж - могат да се монтират на DIN шина, да се поставят директно или да се залепят.
• Спестявате място на шината - до 50% благодарение на възможността за напречен монтаж.
• Разпределителни блокове с 2, 6, 12 и 18 клеми, налични в 11 цвята.
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Сачмено-шлицови
двойки
С

ачмено-шлицовата двойка е
завършено комплектно изделие, подобно на широко използваните сачмено-винтова двойка и сачмена двойка вал-втулка. Базира се на принципа
на тяхната работа - контакт между вала и гайката (втулката) посредством циркулиращ поток сачми, който осигурява малка сила на триене,
голяма носеща способност, статична и динамична стабилност, висока
точност и надеждност на работа,
продължителен експлоатационен ресурс. Благодарение на наличието на
шлици, изделието придобива нова
функционалност, подходяща за различни приложения в машиностроенето.
В какво се състоят различията
спрямо сачмено-винтовата двойка и
сачмената двойка вал-втулка? Сачмено-винтовата двойка използва резбата по цилиндричната повърхнина на
вала и гайката за синхронизиране на
линейното и ротационното движение в точна пропорция и те не могат да се осъществяват независимо
едно от друго. Сачменият вал е само
за предаване на осовата сила и не
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може да бъде използван като направляваща за задвижвания подвижен
орган - за целта е необходимо да се
предвидят отделни направляващи.
При сачмената двойка вал-втулка
сачмената втулка се движи по гладкия сачмен вал, който служи едновременно и като направляваща за линейното движение. Тъй като втулката може свободно да се завърта
около оста на вала, тя не може да му
предава ротационно движение. Отсъствието на възможност за противодействие на въртящ момент води
до усложняване на конструкцията
при решаване на задачата за предотвратяване на завъртането на свързания с втулката подвижен орган необходимо е да се добави още една
паралелно разположена сачмена двойка вал-втулка.
При сачмено-шлицовата двойка
линейното и ротационното движение се осъществяват независимо
едно от друго - гайката може да се
премества по дължината на шлицовия вал, който играе ролята на направляваща (възможно е и аналогично движение на вала спрямо гайката) и да се завърта синхронно с
вала.

Принцип на работа на
сачмeно-шлицовата
двойка
Сачмено-шлицовата двойка се
състои от сачмено-шлицова гайка и
шлицов вал. Работният профил на
сачмения шлицов вал се характеризира с гладкост по цялата дължина,
нарушавана от надлъжни шлици; напречното сечение на вала е кръгло.
Шлиците определят праволинейната
траектория на движение и способстват за съвместната ротация на
гайката и вала. По шлиците се водят потоци сачми, които циркулират при линейното движение. Обикновено потоците са два срещуположно разположени. Профилът на шлиците е полукръгъл с радиус, малко поголям от радиуса на сачмите. Така
се осигурява голяма площ на контакта и малки контактни напрежения,
което гарантира високи стойности
на носещата способност и експлоатационния ресурс. Благодарение на
наличието на праволинейни шлици са
възможни следните независими движения и състояния: линейно движение
на вала спрямо гайката; линейно движение на гайката спрямо вала; отсъствие на относително завъртане
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Фиг. 1. Устройство на сачмено-шлицовата двойка.

на гайката спрямо винта; съвместно завъртане на винта и гайката около надлъжната ос.

Устройство на сачмено-шлицова двойка
На фиг. 1 е показано устройството на сачмено-шлицова двойка. В шлицовите канали се движат потоците
сачми. За намаляваше на шума и вибрациите и за по-плавна работа, сачмите са разделени една от друга със сепаратор. Обикновено шлиците са вдлъбнати в профила на
вала, което се обяснява с технологичността на механичната обработка. Макар и по-рядко, приложение намира и
решение, при което шлиците са изпъкнали.

Работа на сачмено-шлицовата двойка
Ротация. Задвижващият елемент е гайката. Движе-

Фиг. 2. Устройство на сачмено-шлицова двойка с гилза.

нието от двигателя към нея се предава по два начина със зъбна предавка или ремъчна предавка. Показаните на
фигурите зъбен венец и ремъчна шайба конструктивно
са обединени с гайката.
Линейно движение. Осъществява се от вала равностойно в двете посоки. Валът се задвижва от линеен
актуатор (например хидроцилиндър). Възможно е също
така източник на движението да е гайката.
Сачмено-шлицовата двойка позволява тези две движения да се извършват едновременно или поотделно. В
най-популярните технически приложения линейното движение се извършва от вала, към който се присъединява
подвижният орган на механизма. Гайката се свързва с
неподвижния корпус на механизма. За да се избегне завъртането му заедно с гайката, сачмено-шлицовата двойка се доставя с допълнителен елемент - гилза, която е
лагерувана върху гайката. В действителност именно
гилзата се присъединява към корпуса, чрез което се постига свободното въртене на гайката.
Устройството на сачмено-шлицовата двойка с гилза е
показано на фиг. 2. Върху сачмено-шлицовия вал 8 е разположена сачмено-шлицовата гайка 6; гайката и валът имат
възможност за свободно взаимно преместване в осово
направление. Чрез ремъчната шайба гайката 6 получава
ротационно движение и заедно с нея се завърта и валът
8. Гайката се върти в гилзата 4 върху радиално-аксиалните сачмени лагери 3 със сепаратори 5. Гилзата има присъединителен фланец 2. Предварителната стегнатост и
конструктивното единство на гилзата се осигуряват от
дистанционния пръстен 7. Челните чистачи 1 служат за
херметичност и защита от замърсяване.
Това разположение на лагерите осигурява по-голяма
собствена стабилност на двойката (благодарение на
ефекта на запъването), но увеличава дължината на гайката. За намаляване на осовия й габарит се използва
опростена конструкция, в която е вложен един аксиалнорадиален лагер с кръстосани ролки 4.
Производителите предлагат и един бюджетно ориентиран вариант на сачмено-шлицовата двойка, в който линейното движение се извършва без циркулация на
сачмите. Това изпълнение е подходящо за случаите, когато ходът в осово направление е ограничен.

Примери за използване на сачменошлицова двойка
Сачмено-шлицовите двойки се използват широко в
редица изпълнителни устройства.
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Фиг. 3. Използване на сачмено-шлицова двойка в робот/манипулатор.

На фиг. 3 е представена схемата на робот/манипулатор за захващане и преместване на детайли. Рамото на
робота/манипулатора е закрепено към шлицовия вал.
Задачата е рамото да получи две независими движения:
осово линейно движение и завъртане около тази ос. Това
се осигурява по следния начин.
Линейно движение. Двигател 1 завърта винта на сачмено-винтовата двойка. Сачмената гайка е свързана със
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задната търкаляща лагерна опора на сачмено-шлицовия
вал и го придвижва нагоре/надолу в осово направление.
Ротация. Гилзата на сачмено-шлицовата гайка е
свързана неподвижно с корпуса. Двигател 2 чрез ремъчна
предавка завърта сачмено-шлицовата гайка в една или
друга посока, с което се постига въртене на шлицовия
вал заедно с шлицовата гайка.
В случая сачмено-шлицовият вал се изработва кух за
да може през него да преминат различни комуникации кабели, шлаухи и др., необходими за работата на задвижващите устройства на захвата.
Задвижването на автооператор за автоматична
смяна на инструментите при обработващ център е
илюстрирано на фиг. 4. Двузахватната механична ръка е
монтирана към сачмено-шлицовия вал.
Линейно движение. Получава се от линеен актуатор,
който придвижва напред/назад сачмено-шлицовия вал.
Ротация. Гилзата на сачмено-шлицовата гайка е
свързана с неподвижния корпус. Двигателят чрез ремъчна предавка завърта сачмено-шлицовата гайка в една или
друга посока, с което се постига въртене на шлицовия
вал заедно с шлицовата гайка. По този начин двузахватната ръка на автооператора получава необходимите за
своето функциониране движения:
l ротация примерно на +90° за едновременно захващане
на инструментите в магазина (нов инструмент) и шпиндела (отработил инструмент);
l линейно движение за извеждане на инструментите
съответно от магазина и шпиндела;
l ротация на 180° за смяна на позициите на инструментите;
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Фиг. 4. Използване на сачмено-шлицова двойка в автооператор за автоматична
смяна на инструментите.
l линейно движение за въвеждане на

новия инструмент в шпиндела и
отработилия в магазина;
l ротация примерно на -90° и линейно движение за привеждане на двузахватната ръка в изходно положение.
На фиг. 5 е показана реализация на
разгледания по-горе робот/манипулатор за вземане, преместване и оставяне на детайли. Състои се от кух
сачмен винтово-шлицов вал, въртяща сачмено-винтова двойка и сачмено-шлицова двойка с гилза. Сачменовинтовата гайка получава ротация-
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та си от зъбно-ремъчна предавка
(показана е зъбно-ремъчната шайба
1). Сачмено-шлицовата гайка получава ротацията си от друга зъбноремъчна предавка (показана е зъбноремъчната шайба 2). Основните елементи на робота/манипулатора са
разположени в общ корпус. През централния отвор на вала преминават
комуникациите на енергоносителите (електричество, масло и въздух
под налягане, вакуум). Очевидно е, че
конструкцията от фиг. 5 се отличава с простота (има само един сач-

Фиг. 5. Робот/манипулатор с линейноротационен модул.

мен вал) и компактност (използван е
общ корпус).
Предлагат се също така изпълнения на вала с два участъка, разположени поотделно един след друг - резбови участък и шлицов участък. Този
вариант удължава линейния габарит,
но дава по-спокойна работа. Подходящ е за използване в миниатюрни
приложения.
доц. д-р инж. Пламен Угринов
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Industry 4.0 при
заваръчните
технологии
В

одеща концепция в новата производствена парадигма Industry 4.0
са автономно работещите интелигентни фабрики. При тях цялата необходима информация е достъпна в
облака, а интелигентни софтуерни
инструменти управляват производствените процеси и организират
веригата за доставки. Цифровизацията на индустрията неминуемо оказва влияние и върху заваръчните методи и оборудване. Адаптирането
на процеса за приложения в умни
фабрики включва дигитализиране на
параметрите на заваряване, интегриране на микропроцесорни управления в заваръчните апарати, използване на софтуерни платформи и комуникационни интерфейси за персонализиране и конфигуриране на приложенията и т. н. Този преход е
невъзможен без преодоляването и на
някои сериозни предизвикателства
като осигуряването на високоскоростни комуникации в самите заваръчни машини и между тях, между производствените мрежи и интернет,
както и разработването на ефек-
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тивни стратегии за киберсигурност
и защита на данните. Не на последно място, навлизането на Industry
4.0 при заваръчните технологии ще
стимулира все по-широкото приложение на виртуалното заваряване и
ще осигури възможности за цифрово-информационно обезпечаване на
физическото оборудване.

Цифровизация на
заваръчния процес
За да стане възможна успешната
трансформация на заваряването в
интелигентна производствена технология, знанията и уменията на заваръчните специалисти трябва да
бъдат дигитализирани така, че компютърните симулатори да могат да
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ги „изучат“ и възпроизвеждат. Основен акцент се поставя върху умните алгоритми за вземане на решения, базирани на човешките реакции
и поведение при заваряване. Заваръчната техника трябва да бъде оборудвана с микропроцесори и различни типове сензори за трансформиране на
всякакъв вид информация, свързана
със заваряването, в цифрови данни.
Тук специален фокус е комуникацията
между оператора и оборудването и
обменът на данни с производствените мрежи, както и възможността за
обработка на тези данни в реално
време.
Подобно на останалите производствени процеси и технологии, които
се дигитализират по пътя към
Industry 4.0, и цифровизацията при
заваряването е свързана с генериране на големи масиви данни. Те предполагат наличието на отворени
мрежови архитектури с достатъчно памет за съхранение, както и осигуряване на стратегия за гарантиране на сигурността на данните.

52

Производителите на заваръчна
техника постепенно изместват фокуса си към решения, ориентирани към
цифровизацията на заваръчния процес.
Основните тенденции в развитието
на заваръчните системи за умни фабрики са възможностите за обмен и
управление на информация в реално
време, съхранението на големи обеми данни, системите за киберсигурност, интелигентните интерфейси
човек-машина и др. Крайната цел на
дигитализацията в производственото оборудване са автономно работещите системи. Но докато тази идея
се реализира при заваряването, заварчикът остава ключов елемент в процеса. Ето защо обезпечаването на
комуникацията между него и заваръчното оборудването е област на все
повече технологични разработки в
контекста на Industry 4.0.

Трансформация на
заваръчните клетки
Експлоатацията на заваръчните
клетки включва управлението на

широк набор от параметри и използването на съответните консумативи и помощни средства в зависимост от конкретната задача. Автономните работни клетки за умни
фабрики е необходимо да разполагат
с необходимите цифровизирани знания и данни, за да могат да заваряват ефективно и прецизно в самостоятелен режим. Предвид обема и
характера им, тези данни е подходящо да се съхраняват в облак, което изисква свързването на заваръчната клетка към високоскоростна
мрежа за данни. Така микропроцесорът на заваръчния апарат ще
може да получи нужните входни данни съгласно приложението, например инструкции за избор на адекватна синергична крива. В случай на
електродъгова заварка е възможно
да е необходима информация за типа
и размерите на основния метал,
необходимите консумативи, защитния газ, геометрията на фугата,
скоростта на заваряване и т. н.
Директното зареждане на цифровизирани данни от облака в управлението на заваръчната клетка гарантира правилен избор на заваръчен
процес и неговите параметри.
При конвенционалното заваряване заварчикът е този, който поема
отговорност за избора на правилните настройки въз основа на своите
опит и познания. Когато в бъдеще
тази задача бъде поета от облака,
въз основа на дигитализирания човешки опит могат да бъдат създадени високотехнологични интелигентни системи за управление на заваръчния процес, базирани например
на невронни мрежи. Цифровизацията
на знанието е сред най-големите
предизвикателства пред Industry
4.0. В този контекст често е трудно да се заложат количествени рамки и да се дефинира с точни цифри.
Неточното цифрово описание обаче е в противоречие с традиционния подход за създаване на бази данни. Когато става въпрос за заваряване, това може да се окаже дори
още по-сложно. Заваръчният процес
зависи от комплексна комбинация
от фактори: избор на материали,
метод на заваряване, взаимодействия с топлинния източник, свойства на заваряваните възли и др.

Микропроцесорни
захранващи източници
Заваръчните апарати, готови за
Industry 4.0, са оборудвани с микропроцесор. В зависимост от приложе-
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нията на машината вграденият
компютър трябва да разполага със
съответната мощност. В случай на
захранващ източник за заваряване
GMAW (заваряване на газови метални дъги), широк набор от различни
задачи трябва да бъдат изпълнени
от компютъра: много бърза обработка на синергична крива; изпълнение на алгоритми за управление на
параметрите за заваряване; измерване на заваръчните параметри и
поне краткосрочното съхранение на
данните; ограничение на заваръчната мощност по отношение на найслабия инсталиран компонент; предоставяне на всички възможни мрежови функции за кабелни мрежи
(напр. Ethernet), безжични мрежи (например Bluetooth) и комуникации в
близкото поле (NFC). Компютърът е
необходимо да извърши още самооткриване и самопроверка на инсталирани компоненти като заваръчна
горелка, захранващо устройство,
охлаждащо устройство и дисплей за
управление.
В допълнение се изисква електромагнитната съвместимост на заваръчната машина, която е в края на
силовото електронно устройство,
да бъде гарантирана по всяко време.
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Компютърната електроника трябва
да е пригодена да работи в сурова,
мръсна и силно запрашена промишлена среда. За да се гарантира функционалността на една такава система, са необходими конструктивни
концепции, които трябва да бъдат
доказани посредством изчерпателни
хардуерни тестове по време на работа на заваръчния захранващ източник.

Обмен на данни
Една от ключовите думи в Industry
4.0 е комуникацията, но колко бърза
е „комуникацията“ при заваряването?
Модерните къси електродъгови процеси, като CMT например, работят
при честота на отделяне на капчици до 150 Hz, което означава 1 капчица на всеки ~7 ms. За да се оптимизира преносът на капчици, е необходимо да се взаимодейства най-мал-
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ко 50-100 пъти по време на един
кратък цикъл на дъгата, който завършва с време за комуникация от около 30 µs от електрическата дъга до
микропроцесора. Това включва измерването и цифровизацията на необходимите физически данни и прехвърлянето им към микропроцесора. Такъв
период е максимумът, който може да
бъде планиран за обработка на данните и за управление на параметрите на заваръчните действия, извършвани от микропроцесора. Обработването на огромен набор и обем
данни е допълнително предизвикателство. Тъй като тези данни не
могат лесно да бъдат прехвърлени в
реално време през мрежата към
външен компютър за обработка, е
необходимо компютърът да бъде
достатъчно близо до процеса. За
тази цел обменът на данни е препоръчително да бъде сегментиран на
две: високоскоростна комуникация в
рамките на източника на енергия и
второ ниво на комуникация – трансфер на данни между енергийния източник и облака.

Параметри и съхранение
на данни
За да са възможни автономно работещите заваръчни клетки в
Industry 4.0, компютърната система
трябва да може да избира, управлява
и променя параметрите на заваряване. Управлението на параметрите
изисква бърза реакция в реално време и налага използването на мощен
компютър в близост до точката на
заваряване. Изборът на адекватна
синергична крива като функция на
основния метал, дебелина на листа
и заваръчна междина е повече или помалко независим от реалната ситуация в цеха и в бъдеще ще може да се
прави отдалечено в облака чрез съответната система за управление на
знания при заваряване.
Съхранението на данни ще включва не само документиране, но и анализ на възможните сценарии и изводи при проблеми със заваръчните
шевове и управление на износените
детайли например. Към момента е
трудно да се определят минимални
параметри на цифровия сигнал, необходими за осигуряване на достатъчно информация по тези параметри.
Налице е фиксирано изискване за запис на данни с висока резолюция за
дълги периоди от време. Засега задължителната високоскоростна връзка
между заваръчния източник и облака
не може да бъде гарантирана и съхра-
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нението на данни трябва да се извършва на специални хардуерни средства, свързани и синхронизирани с
източниците на захранване.

Сигурност на данните
В концепциите за Industry 4.0 и
Internet of Things е заложено събирането, обработването и споделянето
на големи масиви от данни. Това изисква отворени мрежи и общовалидни
стандарти за комуникация, интерфейси и протоколи за трансфер на
данни. Интеграцията на компютърни устройства и системи в заваръчните апарати, клетки и електрозахранващи устройства въвежда нова
категория уязвимост на оборудването - от кибератаки. Ако източникът
на енергия е интегриран в локална
мрежа, това създава риск за сигурността на данните и системите в
цялата мрежа. Ето защо при трансформацията на заваръчния процес в
интелигентна Industry 4.0 технология е добре да се предприемат съответните мерки за гарантиране сигурността на данните както на ниво
производители, доставчици и интегратори на заваръчна техника и специализирани платформи за киберзащита, така и на ниво потребител.
Предотвратяването на неоторизиран кибердостъп до заваръчната
система е препоръчително да включва най-високо ниво на киберсигурност чрез осигуряване на комбинация
от специализиран хардуерен ключ и
интелигентен софтуер.

Идентификация на
позицията на
заваръчната горелка
Един от най-важните фактори за
качеството на заварката е положението на заваръчната горелка спрямо заварявания детайл и ъглите на
подстъп. Тъй като факелът обикновено е извит, тези ъгли е трудно да
се поддържат постоянни по време на
роботизирано заваряване по 3D траектории. Информацията за реалната
позиция на горелката в заваръчната
клетка в комбинация с разположението на подготвеното съединение и
евентуалното наличие на хлабини,
причинени от неправилно подравняване на детайлите, е необходима за
разработване на стратегии за саморегулиране на операцията, които
могат да бъдат изпълнявани чрез
специални софтуерни инструменти.
Топографското изследване на компонента, който трябва да бъде заварен, може да се извърши чрез изпол-
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зване на видео-, лазерни или ултразвукови системи. Позицията на горелката е много по-трудна за цифровизация, тъй като електрическата дъга
в голяма степен пречи на конвенционалните сензори поради лъчението
си, температурата, яркостта и излъчването на изпарения при заваряване. Подход, подобен на GPS, едва
ли би бил достоверен. Благодарение
на средствата за автоматизация
все пак е възможно да се опише положението на горелката по време на
заваряването. Данните за реалната
скорост на заваряване, особено при
къси или много извити шевове, е
необходимо да бъдат своевременно
изпращани към автоматизираното
оборудване или робота. Закъсненията, дължащи се на ускоряването или
забавянето на направляващата екипировка, често не се вземат под
внимание при предварителните настройки.

Комуникация между
заваръчната машина и
оператора
За да се улесни комуникацията
между оператора и заваръчната
клетка по пътя към цялостното автоматизиране на оборудването, се
осигуряват все повече възможности
за обмен на информация – вградено
многоезично управление, сензорни
панели, гласов контрол и т. н. Тези
комуникационни системи е необходимо да бъдат проектирани с оглед на
тежката индустриална среда, за която са предназначени, което е допъл-
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нително техническо предизвикателство пред инженерите в областта.
Благодарение на най-новите технически постижения в областта на
телекомуникациите и носимата
електроника, смарт очилата и интелигентните заваръчни каски постепенно навлизат в практиката.
Възможности като визуализация на
параметрите на заваряване на защитното стъкло на каската и гласово управление, което взаимодейства със заваръчния захранващ източник, правят тези носими устройства отлични решения в ролята им
на комуникационна платформа между оператора и заваръчната машина. Заваръчните каски е препоръчително да бъдат безжично свързани с
оборудването с оглед на качеството на комуникацията и оптималната безопасност. Най-новите разработки в областта на свързаните
работни каски позволяват например
самозатъмняване на стъклото при
включена електрическа дъга посредством безжичен сигнал от заваръчния апарат. Това позволява много
бърза реакция на стъклото, особено
в случай на дъги с ниска интензивност.

Виртуално заваряване и
адитивно производство
Преди автономната заваръчна
клетка в Industry 4.0 среда да започне заваряване върху реален детайл,
подлежи на проверка дали офлайн
генерираният процес на заваряване
е функционален, дали движението и

позицията на горелката ще са в оптимално отстояние от детайла по
време на цялото времетраене на
операцията и т. н. Изключително
важно е предварително да се симулира и валидира целият процес и да
бъдат изчистени грешките и евентуалните проблеми посредством
специални софтуерни инструменти.
В този контекст съществуващите
платформи за виртуално заваряване
с цел обучение на програмисти на
заваръчни роботи са солидна основа
за разработването на функционални
системи за виртуално заваряване за
Industry 4.0 приложения.
Концепцията за Industry 4.0 включва производството на компоненти
при поискване. Данните относно 3D
дизайна на изделието могат да
бъдат изпращани директно до автономната производствена клетка в
умната фабрика, а процесът на производство да бъде незабавно иницииран. Необходимото изделие по
поръчка може да бъде изцяло генерирано в интелигентни машинни клетки чрез технологии за адитивно производство. При тази технология
процесите на лазерно, електроннолъчево или електродъгово заваряване са основни и фундаменталното им
познаване е задължително при проектирането на производствени
клетки за такива приложения. Все поширок набор от 3D структури ще
могат да се изграждат с прецизно
наслагване на слоеве от разтопени
метални пълнители под формата на
прах или тел.
Процесът GMAW, особено CMT
(Cold Metal Transfer) е мощен, много
точен и с най-ниско разпръскване на
капки метал, изпълняван с кратки
дъги и базиран на високочестотно
реверсивно телоподаване. Той позволява икономично адитивно производство на големи 3D геометрии. Достижимата сложност на формата
все пак е ограничена в сравнение с
познатите процеси с прахообразно
легло, но механичните свойства на
адитивно произведените с GMAW
компоненти са подобни на вече познатите ни резултати при конвенционалното адитивно производство
на метални продукти. В допълнение,
заваръчната технология е популярна
и не е взискателна, а разходите за
оборудване и консумативи са сравнително ниски. Всичко това са предпоставки за бъдещата ключова роля
на интелигентното заваръчно оборудване в производствени приложения от типа „при поискване“.
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ГБИТК организира отново общо българско
участие на панаира Z в Лайпциг
От 5 до 8 февруари 2019 г. в град Лайпциг паралелно ще се проведат международното специализирано изложение за
поддоставчици на части, компоненти,
модули и технологии Z 2019 Subcontracting Fair, и INTEC - специализираното в инструменталното и специално машиностроене индустриално изложение. Двете събития се провеждат веднъж на две години .В рамките на последното им издание през 2017 г. се представиха над 1380 фирми, а посетителите бяха над 24 000.
"Германо-Българската индустриалнотърговска камара, като официално представителство на Лайпцигския панаир за
България, по традиция организира общ
български щанд на международния панаир, като желаещите да участват могат
да заявят своя интерес за участие до
средата на месец май т. г.", информират
от Камарата. "Лайпцигският панаир
предлага преференциални цени за българските фирми изложители на превърналия
се в традиция общ български щанд. На
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изложителите се предоставя безплатно
и възможността да презентират своята фирма, продукти и услуги на английски или немски език с продължителност
15-20 минути в рамките на организиран
в изложбената палата Форум на изложителите", допълват от ГБИТК.
С нарастващия брой изложители и посетители Z - Subcontracting Fair е сред найважните средища за сектора на поддоставчиците в Европа за браншовете машиностроене, автомобилостроене, електроника/ електротехника и индустриални услуги. Към панаира традиционно се организира и международният кооперационен форум и двустранни срещи CONTACT: Бизнес
срещи. За изложителите на Z участието
в този форум е безплатно.
Паралелно със Z 2019 ще се състои индустриалният панаир INTEC, чийто продуктов спектър обхваща общо и специално машиностроене, производствена техника, машинни елементи, инструменти
и принадлежности, металообработване,
роботика, автоматизация и др.

За информация и контакти:
Кремена Вълчева - представител на
Лайпцигски панаир в България
Германо-Българска индустриално-търговска камара
ул. Ф. Жолио-Кюри 25 A, 1113 София
T +359 2 81630-27, M +359 894 646 714
Ф +359 2 81630-19
kremena.valcheva@ahk.bg
http://bulgarien.ahk.de | Facebook
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SANGEL Systemtechnik индустриални LED осветителни тела
Представяне на продуктовата програма. Част 1.
Новият партньор на Ехнатон - фирма SANGEL
Systemtechnik, е синоним на високо качество и надеждност в сегмента индустриални LED осветителни тела,
кабелни възли и инсталационни модули. Фирмата си партнира с водещи в бранша и добре познати в глобален мащаб компании и предлага качествени решения с етикет
"произведено в Германия" в ролята си на международен
доставчик.
Богатото портфолио продукти и услуги на SANGEL
Systemtechnik обхваща цялостна гама предложения - от
единични компоненти до комплексни модули. Компанията
отговаря бързо, надеждно и с персонализирани предложения на всяко предизвикателство, поставено от клиента!

ща се основа може да реши всякакви предизвикателства,
свързани с осветяването на вътрешността на машини.
При статичен монтаж височината на осветителя над
повърхността е едва 25 мм. Версията за монтаж на въртяща се основа е с височина от около 37 мм, но в замяна
гарантира уникални предимства по отношение на позиционирането и осветяването.
Анодизираният алуминиев корпус разполага с висок
клас на защита IP67, който осигурява устойчивост на
пръски вода и прах. LED осветителите за повърхностен
монтаж L са проектирани да издържат и на най-предиз-

Компактни LED осветители
Компактните LED осветители от SANGEL
Systemtechnik наистина отговарят на името си. Малки
и лесни за монтаж, те могат да бъдат адаптирани към
широк набор от изисквания, гарантирайки оптимално качество на осветлението за всяко приложение. Анодизираният алуминиев корпус разполага с висок клас на защита
IP67, който осигурява устойчивост на пръски вода и прах.
Корпусът е проектиран да издържа предизвикателствата и на най-тежките индустриални приложения.
Компактните LED осветители стандартно се предлагат в две версии по избор на клиента - с 3-метров кабел
или с M8 конектор. Достъпни са и два варианта на предпазното стъкло на осветителя - дифузно акрилно или еднослойно защитно стъкло.

LED осветители за повърхностен
монтаж FLS
Достъпни в четири различни дължини, LED осветителите за повърхностен монтаж FLS се отличават с изключително малка височина над повърхността - само впечатляващите 17,5 мм. Анодизираният алуминиев корпус
на модула разполага с висок клас на защита IP67. В допълнение към плоския дизайн, устойчивостта му на прах и
напръскване с вода гарантират издръжливостта му на
всякакви експлоатационни предизвикателства, дори и
при монтаж в голяма близост до приложението.
LED осветителите за повърхностен монтаж FLS се
предлагат стандартно с 3-метров кабел или с M8 конектор. Достъпни са отново два варианта на предпазното
стъкло на осветителя - дифузно акрилно или еднослойно
защитно стъкло. Предлага се и версия с напълно прозрачно еднослойно предпазно стъкло за приложения, изискващи повече светлина.

Серия FLS
викателните индустриални приложения.
Моделът стандартно се предлага в две версии по избор на клиента - с 3-метров кабел или с M12 конектор.
Тук отново са достъпни два варианта на предпазното
стъкло на осветителя - дифузно акрилно или еднослойно
защитно стъкло. Дифузното акрилно стъкло е специално
подбрано за този модел осветител с цел да осигурява равномерно осветяване без множество сенки.

Серия L
Статията продължава в следващия брой на сп. Инженеринг ревю и ще ви запознае с останалите серии LED осветители от продуктовата гама на SANGEL Systemtechnik.

LED осветители за повърхностен
монтаж L
LED осветителите за повърхностен монтаж L са истински майстори на трансформацията. Линейната версия на модела е достъпна в четири различни дължини и
два инсталационни типа. Опцията за монтаж на въртя-
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осветление

Осветители за
машини
В

редица индустриални приложения се поставя основен фокус
върху високата производителност,
скорост и сигурност на машините,
както и върху бързата възвръщаемост на вложените в тях инвестиции. На заден план обаче в много случаи остава въпросът за надеждността на машинното осветление. В
много предприятия битува представата, че този базов компонент на
машинното оборудване запазва
първоначалната си ефективност
непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация.
Това обаче невинаги е така.
Осветителите са ключов елемент от производствените машини и от тяхната изправност и пригодност за целите на приложението в много случаи пряко зависят и
резултатите от работата на оборудването и персонала. Често машинното осветление е задължително условие за правилното и надеждно управление и мониторинг на оборудването, включително в системите с висока степен на автоматизация. При недобро или недостатъчно
осветление работниците няма да са
в състояние да поддържат високи
стандарти за качествен контрол,
точност или безопасност. В такива сценарии значително се повишава рискът от наранявания на операторите и повреди на машините,
налагат се скъпи и времеемки
прекъсвания на производството и
т. н. Нередки са и компромисите с
качеството и ефективността на
осветителите, които някои производители допускат с цел намаляване на производствените разходи и
конструирането на по-бюджетен
модел в по-нисък ценови клас.
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Съвременни решения за
машинни цехове
В съвременните машини с ЦПУ все
по-масово се използват светодиодни осветители, но флуоресцентните
и халогенните лампи, както и конвенционалните лампи с нажежаема жичка все още са популярни ценово изгодни решения сред производителите на машинно оборудване. Въпреки
по-високата им първоначална стойност обаче, индустриалните LED
осветители осигуряват редица технологични, икономически и експлоатационни предимства пред традиционните осветителни технологии,
включително по-малка необходимост
от обслужване и по-дълъг сервизен
живот. Това спомага за по-редки и
кратки прекъсвания на производството за поддръжка и подмяна на
светодиодното машинно осветление. Не на последно място, LED лампите за машини се отличават и с
много по-висока ефективност в сравнение с флуоресцентните и халогенни осветители и крушките с нажежаема жичка.
Важно изискване към осветителите за машини в съвременните производствени цехове е да осигуряват
ярко осветяване на всички технологични операции, извършвани в съответната работна зона. На пазара се

предлагат различни разновидности
при осветителните тела, включително модели за експлоатация в тежки индустриални условия, капсуловани
корпуси с висок клас на защита (IP67,
IP68, IP69K), както и осветители с
интегрирана проследяваща верига за
димиране и намаляване на тока през
тях до безопасно ниво в случай на
прекалено високи работни температури. Компактните размери и ниският профил на много от предлаганите
в този сегмент продукти улеснява
монтирането им в тесни и ограничени пространства. Предлагат се и
варианти с променливотоково или
постояннотоково захранване, което
дава широки възможности за избор
при свързването.

Осветление за
лабораторно оборудване
Светлинните източници, монтирани в лабораторно оборудване, са
изложени на химически въздействия
от почистващите препарати и различните химикали, с които се работи. Важно е да се отчете фактът, че
тези осветители оказват влияние
върху фоточувствителните елементи и вещества, с които се борави в
лабораторната дейност. Някои реагенти и проби са чувствителни към
светлина с определена дължина на
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вълната, а това може да доведе до
повреждането им. Ето защо конвенционалните индустриални осветители в общия случай не са подходящи за
такива приложения, а се използват
специализирани модели, проектирани
за интегриране в лабораторна техника. Много производители използват светлинни източници с по-тесен
спектър, които са безопасни за чувствителните проби и реагенти.
Доброто осветяване вътре в апаратурата за автоматизирана обработка на лабораторни проби осигурява на оператора по-добра видимост и по-лесен достъп до различни
части на оборудването. За лабораторни цели обикновено се избират
осветителни тела, които са устойчиви срещу натрошаване на дребни
парченца при счупване. Това намалява риска от повреждане на апаратурата или замърсяване на пробите с
миниатюрни късчета стъкло. Светодиодните ленти с висока здравина на
корпуса и устойчивост на счупване
могат да издържат на много силни
удари, което ги прави подходящи за
интегриране в лабораторно оборудване за множество приложения.
Повечето модели в сегмента са с
клас на защита IP69K (възприет за
хигиенни приложения в ХВП и други
сектори) и са устойчиви на химичес-
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ки вещества и на измиване под високо налягане. Това е важна характеристика на осветителите за научноизследователски и медицински лаборатории, тъй като апаратурата
може лесно да се почиства и при
това да е надеждно защитена срещу въздействието на почистващи
препарати и други химикали, използвани при тестовете.

Осветители за машини с
ЦПУ с често промиване
Осветителите, интегрирани
вътре в машините, трябва да са ярки
и с водонепропускливи корпуси, устойчиви на въздействията на смазочно-охлаждащи течности и масла,
както и на различни химически агенти, използвани с процесите на машинна обработка.
Работните камери във вътрешността на обработващите машини с
ЦПУ изискват много добро осветяване, за да могат да бъдат наблюдавани и управлявани процесите вътре.
Ярките светодиодни индикатори и
лампи позволяват на операторите да
следят работата на машината
отвън и през предпазното стъкло на
работната клетка. След края на всеки обработващ цикъл тези клетки
обикновено се подлагат на промиване, за да се подготвят за следващия.

Ето защо за такива приложения са
необходими водоустойчиви индустриални осветители, проектирани за
тежък експлоатационен режим. Интегрираните в обработващи CNC
машини светлинни източници трябва да разполагат и с повишена устойчивост на високи температури, агресивни химически и механични въздействия, замърсявания, вибрации и т. н.
Популярен избор са моделите с класове на защита IP68, IP68G (устойчиви
на масла) и IP69K (подходящи за хигиенни приложения със струйно измиване и интензивно почистване).
Светодиодните осветители за
машини могат да работят години
наред без поддръжка и необходимост
от подмяна, което намалява общите
разходи за притежание и позволява
надеждно наблюдение и управление
на машинните процеси.
Самите осветителни тела могат
да бъдат с лицева част от поликарбонат или боросиликатно стъкло,
което осигурява повишена устойчивост срещу въздействията на масла,
химически вещества и вода. Предвид
приложението, дизайнът им позволява лесен и бърз директен монтаж или
посредством специални монтажни
средства и приспособления (например
магнити, стойки, въртящи се платформи и т. н.).
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Осветители в машини за пакетиране на
храни
Нуждата от постоянно почистване и промиване на
оборудването в хранително-вкусовата промишленост и
пакетирането на храни прави машинното осветление в
този отрасъл сложна задача. Допълнително предизвикателство е необходимостта да се осигури отлична видимост за операторите на оборудването, които да могат прецизно да наблюдават процесите и своевременно
да забелязват и отстраняват всякакъв род проблеми и
неизправности.
Осветяването на машини за пакетиране в кашони
например е от съществено значение за гладкото протичане и ефективността на технологичния процес. Зоната, в която отделните хранителни продукти се подреждат в кутията, трябва да е ярко осветена.
Затова в много такива приложения се използват осветителни ленти, позволяващи на работника лесно да
открива продукти, които не са влезли правилно в кутията, и да ги подрежда без прекъсване или със съвсем
кратко спиране на процеса.
Светодиодните източници с висока ефективност и
надеждност и дълъг сервизен живот предлагат енергийноефективно решение за осветяване на машини и линии
за пакетиране. Обикновено моделите в този сегмент са
с клас на защита IP69K и могат да издържат на често
почистване и интензивно промиване. Експлоатационният им живот е над 50 хил. часа и са със значително подобър КПД от флуоресцентните лампи. В допълнение, LED
осветителите обикновено могат по-лесно да бъдат насочвани в сравнение с флуоресцентните пури например, а
светлинният им поток – да се концентрира точно там,
където е необходимо, без разсейване и сенки. Предлагат
се модели с няколко варианта на монтаж – за постоянно
свързване или с възможности за бърз монтаж и разкачане,
с оглед на лесната им инсталация. Достъпни са и варианти с каскадно разположение на светлоизточниците.

като целулозно-хартиената промишленост например,
работната среда е изключително специфична, което
налага използването на специално оборудване.
На пазара се предлагат серии светодиодни осветители, проектирани за експлоатация в широки температурни диапазони, подходящи за високотемпературните етапи на целулозно-хартиеното производство. Осветителните тела, предназначени за работа в такива
приложения, типично са с корпуси от алуминий със специално покритие, което разсейва топлината и издържа
на температури от порядъка на +100°C.
Корпусите на такива осветители са с класове на
защита IP67, IP68G или IP69K, в зависимост от изискванията за водонепропускливост, устойчивост на масла и
химически въздействия. Тази индустрия отново налага
интегрираните в оборудването осветители да издържат на отмиване под високо налягане на пулп и различни остатъци, като същевременно са устойчиви на
вибрации и удари.
Специализираните светодиодни осветители за приложения в целулозно-хартиената промишленост не се
повреждат под влияние на високите температури и няма
нужда да се подменят толкова често, колкото традиционните. Това намалява както престоите, така и складовите разходи. В допълнение, тези източници могат да
бъдат димирани, което редуцира и разходите за електроенергия. Предлагат се варианти с лицева част от
поликарбонат или от стъкло, както и различни монтажни конфигурации в съответствие с действащите индустриални стандарти и изисквания.

Осветители в машинни шкафове
Много производствени системи и машини се разполагат в големи шкафове. Осветлението в шкафовете позволява на работниците да проследяват процесите вътре
и улеснява поддръжката на машината или системата.
Доскоро такива шкафове традиционно се осветяваха с
дълги флуоресцентни лампи, монтирани в горната част
на вътрешните стени. Светлината при такава конфигурация обаче може да се окаже непостоянна или неравномерно разпределена. Самите лампи обикновено изискват
редовна подмяна. Периодично трябва да се подменя и баластът, което допълнително усложнява поддръжката.
Преходът към светодиодно осветление в такива приложения е отлично решение с оглед на функционалната,
енергийна и икономическа ефективност на системите.
Индустриалните LED пури се доказват като по-ефективен вариант по отношение на насочването и равномерното разпределение на светлинния поток в сравнение с флоуресцентните лампи в много случаи. При непосредствена съпоставка обикновено се вижда, че една
светодиодна пура с дължина половин метър в димирано
състояние например свети по-ярко от двойна флуоресцентна лампа тип Т8 със същата дължина.

Осветяване в целулозно-хартиеното
производство
В производствата с изключително тежки условия,
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Тенденции в
мултисензорните
измервания - част II
В

настоящия брой на сп. Инженеринг ревю публикуваме продължение на темата за съвременните методи и технологии при мултисензорните измервания, която стартирахме в брой 1/2018 с преглед на особеностите на мултисензорни измервателни датчици и техните предимства, както и на приликите и разликите между контактните и безконтактните измервателни методи.

Оптимизиране на
контактните измервания
Първо, ако измерванията трябва
да се извършват постоянно и върху
голям брой обекти, а не само епизодично, то методът с непрекъснато
сканиране осигурява много повече
данни и много по-бързо, отколкото
методът с еднократно допиране и
сваляне на отчет. Непрекъснатото
сканиране ще доведе до по-голяма
точност и повишено бързодействие.
Второ, освен ако всички материали,
които ще се подлагат на измерване,
не са достатъчно твърди, то начинът на допиране на пробника или
сондата при сканирането на обекта
ще бъде от съществено значение.
При някои варианти на контактните измервания се упражнява достатъчно силен натиск, който може
да деформира меки или тънкостенни материали – при това положение
няма да има смисъл от измерването.
По-добро решение е натискът да
бъде регулируем по електронен път
– при това силата на натиск може
да бъде от порядъка на милинютони,
което няма да уврежда по-меките
материали.

Измервания с лазер и бяла
светлина
Измерванията с лазер и бяла
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светлина заемат междинно положение между оптичните и контактните методи в практическо и функционално направление. Прилагат се
там, където обектите са твърде
малки за контактно измерване и със
стандартните оптични средства
не може да се измерят очертанията на съответната повърхност.
Малките размери на петънцето,
образувано от лазерния лъч, дават
възможност да се правят измервания на зони и елементи, които са
твърде малки, за да се опре до тях
сонда на контактен датчик. Освен
това, за разлика от обикновената
светлина, отражението на лазерния
лъч може надеждно да се улови и
така да се измери разстоянието до
дадена повърхност, което позволява да се правят измервания по оста
на лъча.
Също като лазера, облъчването с
бяла светлина може да се използва
за бързи и точни измервания по трите направления в пространството.
Съответната система фокусира
светлинния източник към целевата
зона върху повърхността на обекта,
като зоната може да е съвсем малка, до 12 микрона, и след това се
прави анализ на отразената светлина и нейното разсейване, за да се
установи разстоянието до повърхността. Освен че е бърз и точен, този
метод дава възможност за измервания върху сложни повърхнини, включително такива, които са с висок
коефициент на отражение или на
поглъщане на светлината, или пък са
прозрачни.

Софтуер за обработка на
резултатите
Тъй като софтуерът управлява
целия процес на измерване и интерфейса с оператора, той е много важен за ефективността на мултисен-

зорната система. В идеалния случай
един-единствен софтуерен пакет
трябва да се грижи за всички видове
измервания в мултисензорната система – и за контактните, и за оптичните, а така също и за тези, в
които се ползва лазер или бяла светлина, ако има и такива. Понякога
същият софтуер, който обслужва
мултисензорното оборудване, може
да обслужва и други измервателни
системи в предприятието – целта
е да се опрости работата на операторите.
Ако софтуерът има специална
функция за интерфейс с CAD система за тримерно проектиране, ще
могат да се импортират тримерните CAD модели и те да се използват при настройката на измервателния процес, което премахва
скъпото и времеемко ръчно програмиране. А след като се извършат измерванията, интерфейсът с CAD
системата за тримерно проектиране позволява резултатите от тях
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и нагледен графичен анализ чрез налагане на реално отчетените размери върху номиналните от тримерните модели и оцветяване в различни
цветове. Такова визуално представяне позволява бързо и на място в цеха
да се вземат решения, без да е необходимо да се анализират числови
данни. Скоростта е най-ценното качество на лазерните датчици – те
могат да съберат до 20 хил. отчета
в секунда.

Видеодатчици

да се представят визуално чрез налагане на отчетените размери
върху оригиналния CAD модел.

гат да се извършват без да е необходима операторска намеса за пренастройка.

Мултисензорни
измервания в
координатноизмервателни машини
(КИМ)

Лазерни скенери

Самата КИМ по същество представлява високоточно устройство
за позициониране по трите оси. Това,
което превръща този механичен
уред и в измервателен, са софтуерът и свалянето на отчетите.
Мултисензорните устройства могат да вдъхнат нов живот в наличната координатно-измервателна
машина и съществено да разширят
възможностите за измерване и контрол. В много случаи добавянето на
нови датчици, например на датчик с
лазерно сканиране, може да превърне
контролния уред в средство за развой.
Предвид големия брой различни
компоненти в съвременните координатно-измервателни машини, контактният метод в най-добрия случай дава само 50% от ефективността на другите методи за сваляне
на отчети. С появата на бързосменящите се накрайници на роботизираните работни механизми, вече е
възможно в една-единствена КИМ да
се ползват различни конфигурации
от датчици. Нещо повече, смените
на една система от датчици с друга са предвидени в софтуера и мо-
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За части от мек материал, които могат да бъдат деформирани от
контактната сонда, за метални листове и в редица други случаи на
контролно измерване, където високата производителност и скоростта на мерене са от съществено значение, лазерният скенер е надеждна
инвестиция и отлично допълнение
към КИМ. Сканиращите лазерни датчици са най-подходящи в случаите,
когато трябва непрекъснато да се
проверяват сходни детайли, или пък
трябва да се съчетае проверката на
повърхнина с произволна форма и
измерването на елементи върху нея.
Тези специализирани, безконтактни
датчици могат да се ползват съвместно с контактните, при което
посредством подходящото съчетание на двата вида се постигат оптимални резултати.
Поради високата скорост, с която събират суровите данни, лазерните скенери могат да се ползват
за създаване на тримерни модели на
разнообразни повърхнини. Това ги
прави отлично средство за инженерен анализ (обратно проектиране),
разработка на нови изделия и бързо
изработване на прототипи. Тези
датчици са изключително ценни, когато трябва да се сравняват реални
с номинални данни. Може да се прави

Повечето видеодатчици представляват свръхвисокоточни CCD
камери, а в някои случаи при тях се
използва и лазерен локатор. Има и
варианти за модернизация, в които
са предвидени по-добри възможности
за осветяване, което позволява на
видеодатчиците да генерират изображения с по-висок контраст и съответно по-ясни очертания на обекти
и компоненти. Наблюдението на изделия с голяма гъстота на съставните компоненти е сред честите приложения на видеодатчиците. Особено подходящи са за електронни и
медицински изделия; прецизни компоненти с микроотвори също се измерват лесно. По принцип, там, където
сондата на контактния датчик не
може да достигне, видеодатчикът
може да надникне и да измери с изключителна точност. Видеодатчиците могат да се монтират на сменяема рамка в измерителната машина
и, когато е необходимо, да бъдат
заменяни от обичайните контактни
датчици.

Мултисензорни КИМ
Към съществуващите контролноизмервателни машини не само могат да се добавят допълнително
датчици, но вече на пазара се предлагат и готови мултисензорни КИМ.
Те са оборудвани с датчици от трите основни вида (контактни, лазерни и видео). Имат някои очевидни
предимства. Например поради това,
че всички датчици са вградени, за
управлението им ще е необходим
само един единствен софтуерен пакет. В общия случай, само един комплект датчици може да удовлетвори всички потребности от измервания, което пести време и допълнителни монтажни разходи. Възможността за измерване на всякакви елементи с оптималните за конкретния случай датчици осигурява по-висока точност, по-добра повторяемост и по-надеждни измервания.
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Покрития за
подземни
водопроводи
П

окритията за тръбoпроводи
контролират корозията, като
възпрепятстват контакта на кислорода и водата с конструкционния материал. Някои от важните свойства,
които обуславят способността на
покритието да ограничава корозията, са пропускливостта по отношение на водата и кислорода, омокрянето, адхезията, кохезията, катодното разграждане и съвместимостта на катодната защита. Повечето
от тези характеристики са взаимосвързани до известна степен. Например адхезионните и омокрящите
свойства оказват влияние върху
стойността на загубата на адхезия
между катодното покритие и металния субстрат. Също така недоброто омокряне повлиява на адхезията. Въпреки че покритията са изключително ефективни, всички органични покрития са полупропускливи спрямо кислорода и водата.
Катодната защита (CP), от друга
страна, контролира корозията, като
осигурява електрони в излишък на
повърхността на тръбата. Тази система се основава на електрическа
верига, в която отрицателната клема на захранването е свързана към
тръбата, а положителният извод –
към поставения в почвата анод. И
двата метода имат ограничения в
осигуряването на абсолютна защита. Прилагането на комбинация от
CP и покритие е най-доброто решение на този сложен проблем. В такава хибридна система покритието поема основната роля по осигуряване-
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то на необходимата защита, а CP
има второстепенно значение.
Когато обаче покритието не изпълнява функцията си в достатъчна
степен, CP придобива критично значение и трябва да осигури изискваната защита. Следователно, трябва да
се оценят ограниченията на всяка от
системите и характеристиките им
да бъдат регулирани така, че да се
гарантира съвместното им функциониране. До отказ на системата
може да се стигне, ако някое от свойствата на покритието възпрепятства действието на катодната защита. Броят на параметрите, които имат решаващо значение за комбинираната система CP-покритие, е
малък. Въпреки че в повечето случаи
се предпочита покритие с най-високи стойности за всички важни свойства, то може да не е най-добрият
вариант за комбинирана система.
Доста често следва да се прилага
покритие с по-ниски стойности на
някои от параметрите си, което да
гарантира, че то е неразделна част
от комбинираната система. Найважната стъпка в процеса на избор
на покритие е определянето на оптималните стойности на основните характеристики.
Адхезионната и кохезионната
якост са две съществени и напълно
различни свойства на покритията.
Адхезионната якост е общата сума
от няколко компонента – механичната, полярната и химическата адхезия. Тези три основни компонента,
заедно с химичните свойства на
покритието и параметрите на конкретното приложение, имат опреде-

лящо значение за крайната адхезионна якост.

Същност
Нанасянето на покритие върху
тръбите е един от начините за контрол на корозията на подземните
водопроводи. Това е високоефективен подход, при условие че изборът
на материал е подходящ и нанасянето на покритието е съобразено с
изискванията. Няколко са ключовите
параметри, определящи ефективността на покритието, което изолира металната повърхност от кислорода и водата. Въпреки че много покрития осигуряват отлична защита,
всички органични покрития са полупропускливи за кислород и вода, поради което е важно да се установят
минималните концентрации на тези
компоненти, при които може да започне процесът на корозия. Както е
известно, корозията е електрохимичен процес с участието на елементно желязо, кислород, вода, електрони
и железен хидроксид, който не може
да бъде спрян само чрез органични
покрития.
За повечето подземни тръбопроводи CP се осигурява чрез външно
приложен ток. Отрицателният извод на токоизправителя се свързва
към водопровода, а положителният
– към анода. Ефективността на тази
система зависи от способността й
да осигурява достатъчно електрони
там, където са необходими. Всички
възпрепятстващи фактори, като
камъни или недобре прилепнали покрития, пречещи на електроните да
реагират, могат да доведат до се-
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риозна степен на корозия и спуквания на водопроводите.
Както покритието, така и катодната защита имат уникални свойства и съответно различни ограничения, когато се използват самостоятелно за предотвратяване на корозия. Когато се използват в комбинация, CP и покритието могат да предоставят отлична и икономически
ефективна възможност за контрол
на корозията на подземните водопроводи. Защитните покрития следва да са корозионно устойчиви и да
притежават добри механични свойства, за да издържат на условията
на околната среда и на дейностите
по полагане на тръбопроводите. Някои от тези свойства обаче може
да се пренебрегнат до известна
степен, за да може комбинираната
система CP-покритие да функционира пълноценно. Затова е много важно експертите по корозия да определят критичните свойства на покритието, които ще благоприятстват
или ще окажат негативно въздействие върху системата за катодна
защита.
В този контекст адхезионната и
кохезионната якост на покритието
са от съществено значение. Адхезионната якост е силата, необходима
за отделяне на покритието от субстрата без да се разкъсва, а кохезионната якост е силата, нужна за
разкъсване на покритието, т. е. тя
е мярка за якостта на филма и определя способността на покритието
да устои на механични повреди. Както кохезионната, така и адхезионната якост са изключително важни и
колкото по-високи са стойностите
им, толкова по-ефективна е системата. Все пак, ако трябва да се пренебрегне една от тези характеристики, за да се направи правилен избор, е необходимо да се познава зависимостта им една от друга и
връзката им със системата за катодна защита.

Адхезионна якост
Както беше споменато, адхезионната якост е сума от механичната,
полярната и химическата адхезия. По
дефиниция механичната адхезия е
силата на захващане на покритието
върху субстрата, а полярната е силата на привличане между положителните и отрицателните полюси
на субстрата и покритието. Макар
че механичната, полярната и химическата адхезия са от съществено
значение за общата адхезионна

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2018

якост, абсолютните им стойности
са съвсем различни. Установено е, че
химическата връзка е от 20 до 1000
пъти по-силна от полярната. Следователно покритието, при което е
възможно образуването на най-голям
брой химически връзки с металния
субстрат, ще има най-висока адхезионна якост.

Фактори, влияещи на
адхезионната якост
Значително влияние върху адхезията на покритието имат подготовката на повърхността на водопровода и температурата на нанасяне.
Повечето системи за прахово нанасяне с висока производителност
изискват изключително чиста
повърхност. Съгласно стандарт ISO
8501-1 при нанасяне чрез стапяне на
епоксидно покритие (FBE), минималното изискване е степен на чистота Sa 2,5 (много дълбоко песъкоструйно почистване). Значението на
това изискване може лесно да бъде
разбрано с оглед на ролята на адхезията във функционирането на покритието.
Двата важни компонента на адхезията, полярният и химичният, са
директно свързани с броя на хидроксилните групи на повърхността на
субстрата. Отсъствието на тези
групи може да повлияе неблагоприятно върху общата адхезионна якост
на покритието. Недостатъчно почистената повърхност може да огра-

ничи броя на наличните свободни
хидроксилни групи. Друга важна
стъпка е премахването на водоразтворимите соли и органични замърсители. Ако останат на повърхността, солите, особено хлоридите и
сулфатите, могат да предизвикат
абсорбция на вода чрез осмоза, което води до образуване на шупли.
Според проучвания, замърсяването
с хлориди влияе в значителна степен
върху адхезията и катодното разграждане. Няколко международни
организации по стандартизация в
областта разглеждат този въпрос
в своите спецификации за приложение на FBE покрития. Стандартната
процедура за отстраняване на разтворими соли (като хлориди) включва измиване на тръбите с фосфорна
киселина, последвано от промиване
с дейонизирана вода. Съгласно стандартите максималната допустима
концентрация на хлориди е 2 mg/m2.
Подходящата степен на първоначална адхезия и способността на прахово нанесеното покритие да осигури
достатъчна адхезия през целия експлоатационен живот на водопровода
са основните фактори за осигуряването на адекватна защита от корозия.
Профилът на водопроводната
повърхност е ключов фактор при
вземането на решение за общата
адхезионна якост на праховото покритие. Необходимият профил за
приложението на FBE е от 62 до 112
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води до повече точки за химическа
адхезия и по-висока адхезионна якост
на нанесеното покритие.

Адхезия на покритието
при мокро състояние

микрона. Всички компоненти на адхезията в голяма степен зависят от
формата, височините на пиковете и
плътността на опорния профил. Чрез
увеличаване на дълбочината и
плътността на профила нараства
наличната свободна повърхност.
Праховите покрития контролират корозията чрез разделянето на
катода и анода. Това може да бъде
постигнато само ако покритието
обхваща изцяло повърхността на
водопровода на микро ниво. За да
притежава отлични омокрящи свойства, прахово нанасяното покритие
трябва да има нисък вискозитет. Тъй
като FBE покритието е твърдо, вискозитетът на стопилката трябва
да бъде достатъчно нисък, за да запълни профила, без да оставя въздушни
джобове. Нисък вискозитет може да
се постигне чрез използване на подходящи смоли. Вискозитетът обаче
зависи в по-голяма степен от температурата на повърхността на
водопроводната тръба. По-високата
температура води до по-нисък вискозитет на стопилката, което позволява на покритието да покрие
цялата повърхност. При използването на FBE е необходимо голямо количество енергия за постигане на омрежване между епоксидните молекули и втвърдяващия агент. Недостатъчните нива на енергия могат
да са причина компонентите на праховото покритие да не реагират,
което ще повлияе неблагоприятно
върху качествата на нанесения слой.
В този случай едно от свойствата,
които може да бъдат сериозно засегнати, е гъвкавостта, тъй като недостатъчно втвърдените покрития
могат да се напукат при огъване на
тръбата. Адхезията също може да
се повлияе. За химическата адхезия е
необходима възбудена метална
повърхност. При повишаване на температурата възможността за
възбуждане на железните молекули
върху субстрата се увеличава. Това
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Поддържането на подходяща степен на адхезия през целия жизнен
цикъл на водопровода е един от определящите фактори за ефективността на покритието. Първоначалната адхезионна якост обаче може да
намалее по време на експлоатационния живот на водопровода поради
няколко причини: разграждане на органичните компоненти в покритието
или проникване на чужди молекули.
Добър пример за това е проникването на водни молекули до междинната повърхност метал-покритие.
След като достигне междинната
повърхност, водата може да разруши полярните връзки между покритието и субстрата, като образува
отделни водородни връзки с тях.
Унищожаването на полярните връзки
поради наличието на водни молекули
намалява общата адхезионна якост
на покритието. Това обаче не е фактор със съществено значение, тъй
като редуцирането на якостта не
означава непременно загуба на адхезия. Докато силите, причиняващи
отделяне на покритието от тръбата, са по-ниски от общата адхезионна якост (въпреки че тя е значително по-ниска от първоначалната стойност), покритието ще прилепва към
тръбата. Трябва да се отбележи, че
мокрото покритие ще възстанови
загубените полярни връзки, след като
влажният участък изсъхне.

Кохезионна якост
Кохезионната якост на покритието е мярка за силата на привличане между молекулите, или силата,
необходима за разкъсване на покритието. Това свойство зависи от
съставките на покритието, особено от базовите смоли. Както термопластичните, така и термореактивните покрития се предлагат в
широк диапазон на стойностите за
кохезионна якост. Тази характеристика на покритието зависи от температурата и намалява с повишаването й. Понякога понижението на кохезионната якост може погрешно да
се определи като неефективна адхезия. Над температурата на
встъкляване (Tg) FBE се превръща в
аморфен, мек материал с по-ниска
кохезионна якост. Ако тестовете
за адхезия се извършват при тем-

пература над Tg, покритието ще се
разкъса лесно. Това явление може да
се изтълкува като липса на адхезия
и да предизвика притеснение. Въпреки че не е съществен фактор по
време на нанасяне на покритие върху
тръби в заводите (поради стриктните указания за температурата на
изпитване на адхезия), това може да
се превърне в сериозен проблем в
полеви условия при нанасянето на
покритие върху заваръчните шевове.

Влияние на адхезионната
и кохезионната якост
върху катодната защита
Желателно е покритието да се
отличава с по-добра кохезионна
якост, за да се сведе до минимум
рискът от увреждането му по време на транспортирането и изграждането на водопровода. В някои случаи обаче високата стойност на
този параметър (ако надвишава адхезионната якост на покритието)
може да възпрепятства действието
на комбинираната система CP-покритие. Това може да се установи лесно
чрез сравняване на ефективността
на CP в увредените вследствие на
механични въздействия зони на два
водопровода – покритието на единия
е с по-висока адхезионна, отколкото
кохезионна якост, а на другия – обратното. В комбинираната система
CP-покритие катодната защита действа, ако покритието е увредено.
Зоната, в която покритието е увредено, трябва да бъде защитена от
корозия само с помощта на CP. За
тази цел нищо не трябва да възпрепятства пътя на електроните между източника на захранване на CP и
съответния участък от водопровода. Имайки предвид това, може да се
разгледат двата случая, в които е
повредено покритието на заваръчните шевове. Уврежданията вследствие на механично въздействие
могат да са незначителни и да обхващат само външния слой на покритието. Ако въздействието е достатъчно силно обаче, покритието
може да се напука или отдели от
водопровода в зависимост от кохезионната и адхезионната му якост.
Покритието с по-висока адхезионна,
отколкото кохезионна якост ще се
напука, преди да се отдели от
повърхността на тръбата. За разлика от това, покритието, чиято адхезионна якост е по-ниска от кохезионната, ще се отдели без никакви
предварителни напуквания.
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