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накратко
Нов логистичен център заработи в индустриален парк София - Божурище
Българският доставчик на фулфилмънт решения Метрика, част от групата
Медияпост Хит Мейл, откри нов логистичен център в Индустриален парк София – Божурище, съобщават от Национална компания индустриални зони (НКИЗ).
Собственик на Метрика е френският държавен пощенски оператор La Poste.
Новият център ще действа като регионален хъб за експедиране и обработка
на пратки за България, Гърция и Румъния. Общата стойност на инвестицията
надхвърля 100 000 евро. Сред официалните гости на церемонията по откриването на новия център бяха изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес и председателят на Френско-българската търговска и индустриална камара
Стефан Делайе.

Три компании планират инвестиции в новата индустриална зона на Бургас
Трима инвеститори са заявили до момента интерес да изградят предприятия в новата индустриална зона на Бургас, разположена край к-с „Меден рудник“ – Фаза 2 на Индустриален и логистичен парк – Бургас, съобщават от
Община Бургас. Тисенкруп Матириалс България, собственост на германския
концерн Thyssenkrupp, планира да построи в зоната иновативен логистичен
център, отговарящ на най-високите европейски стандарти. Старт Инженеринг иска да разшири дейността си и да разнообрази производството с нови
продукти в Бургас. Инвестиционното намерение на фирмата включва асемблиране на най-висок клас разпределителни уредби ниско и средно напрежение на
Siemens и Schneider Electric мотор контрол центрове, както и табла за автоматизация. Третият потенциален инвеститор е фирмата Сатурн-2, която иска
да разшири производството си на ел. инсталации, климатизация и заваряване.

Изложението за индустриална роботика Stom-ROBOTICS се завръща през
октомври 2021 г.
Международното изложение за индустриална роботика Stom-ROBOTICS 2021
ще се проведе от 19 до 21 октомври в Келце, Полша, съобщиха организаторите
от Targi Kielce. Посетителите на изложението ще се запознаят с последните
постижения в областта на проектирането и внедряването на индустриални
технологични линии, задвижващи системи и системи за управление, както и в
сферата на инструментите, охлаждащите и технологичните флуиди.
Stom-ROBOTICS 2021 ще се проведе паралелно със специализираните индустриални изложения Stom-TOOL, Stom-BLECH & CUTTING, Stom LASER, Stom-FIX,
Welding, Virtoprocesses, Expo-SURFACE, Kielce Fluid Power, CONTROL-Stom, 3D Printing
Days и TEiA. Предходното издание на изложението привлече 17 000 посетители.
Представени бяха над 100 различни модела роботи, роботизирани машини и
устройства.

Над 4,4 млн. т полимери са продадени в Европа през 2020 г.
Подемът на дистрибуторите, които си партнират с чужди производители,
и раздвижването при сливанията и поглъщанията са в центъра на развитието
на дистрибуцията на полимери в Европа днес. Това се посочва в доклад на AMI
Consulting за дистрибуцията на полимери през 2020 г., публикуван през май 2021
г. По данни на AMI Consulting през 2020 г. в Европа са продадени над 4,4 млн. т
полимери, което възлиза на 14% от общото търсене. Индустрията отчита
приходи от над 8,3 млрд. евро, като полипропиленът, полиамидът и полиетиленът имат най-голям принос в добавената стойност от близо 960 млн. евро.
През 2020 г. лидер на пазара в Европа с пазарен дял от 17% е Италия, следвана
от Германия с 16% и централно и източноевропейските страни с общ дял от
14%. Испания има дял от 10%, а Франция, Обединеното кралство и Бенелюкс
(Белгия, Нидерландия и Люксембург) – по 7%. Следват северноевропейските страни
с общ дял от 5% и останалите западноевропейски държави, на които се падат
общо 15% от пазара.
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накратко
Microchip подобрява сигурността на FPGA продуктите с нов инструмент за
защита от кибератаки
Microchip добавя нови функции за сигурност в своята продуктова фамилия
системи с интегрирани програмируеми логически матрици (FPGA) чрез развойния инструмент DesignShield, който спомага да се предотврати извличането на
критично важна информация за злонамерени цели.
„Като лидер в областта на сигурността, Microchip предлага портфолио,
включващо най-новите контрамерки за намаляване на риска от клониране,
кражба на интелектуална собственост, обратен инженеринг или инсталиране
на троянски коне. Нашият инструмент DesignShield подобрява механизмите за
защита на потока данни и осигурява още един защитен слой, за да гарантира,
че embedded системите работят по предназначение и са защитени от киберпрестъпниците и техните заплахи по отношение на проектните инвестиции
и репутацията на марката“, отбеляза Брус Уейър, вицепрезидент FPGA продукти в Microchip.
Инструментът DesignShield е предназначен за реализиране на защитни функции при разработката на авиокосмически, отбранителни и други системи с
високи изисквания за сигурност. Той възпрепятства т. нар. обратен инженеринг на битовия поток, като прикрива неговия логически еквивалент, използвайки комбинация от логически елементи и базирани на маршрутизация техники за криптиране. Това подобрява сигурността и интегритета на развойния
проект, като намалява потенциалните рискове за системата и възможността развойният код, интелектуалната собственост или информация, критична
за националната сигурност, да се използва от неоторизирани лица.

ТУ - Варна с нови бакалавърски и магистърски програми в сферата на
изкуствения интелект
Технически университет – Варна подготвя нови бакалавърски и магистърски
програми в рамките на проект „Модернизация на висшите училища“. Основните
цели на проекта са модернизацията на учебното съдържание и на материалнотехническата база за обучение в ТУ – Варна чрез широко предлагане на цифрова
трансформация на образованието. За реализацията на проекта висшето училище наскоро осигури финансиране от 2 млн. лв.
ТУ – Варна ще създаде нова интердисциплинарна бакалавърска програма „Интелигентни транспортни системи“ и бакалавърска програма „Изкуствен интелект“. В рамките на проекта ще се разработят магистърски програми „Smart
Cities“, „Интелигентно производство на електрическа енергия“ и „Интелигентни
системи за дома, офиса и медицината“. Част от осигуреното финансиране е
насочено за съвременни компютърни системи и софтуер.
От ТУ – Варна отбелязват, че висшето училище повишава качеството на
обучение и постига насоченост към нуждите на бизнес средата чрез създаване
и въвеждане на интердисциплинарни учебни програми, фокусирани изцяло върху
подготовката на специалисти, за които има сериозно търсене и осезаем недостиг на подготвените кадри на настоящия пазар на труда. Реализацията на
проекта стартира тази есен в партньорство с Технически университет – София,
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Технически университет –
Габрово.
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интервю

Нарастващото търсене е
благоприятна възможност
за българското електронно
производство
Игор Левин,
CEO и собственик на Електросфера,
пред сп. Инженеринг ревю
Бяхте наградени в категория „Иновационен мениджмънт“ в рамките на конкурса „Иновативно
предприятие на годината 2020“. Разкажете повече за своя преобразувател за обработка и моделиране на музикални ефекти в реално време.

В звукозаписните среди често ще чуете дебата за
разликата в качеството между аналоговите и дигиталните ефекти. Едно от неписаните правила в процеса на
работа в Antelope Audio е да не взимаме страна в този
спор. Не отричаме, че част от магията се е загубила с
навлизането на дигиталните технологии, но сме наясно
с факта, че не всеки има достъп до големите звукозаписни студия от миналия век, чиято поддръжка изисква
доста време и средства.
Стремим се да направим продукт, който да върне
това, което се е загубило от аналоговия свят, без да
губим постигнатото в дигиталното аудио. Това ни насочи към т. нар. FPGA чипове и тяхното приложение в
аудио ефектите. Радваме се, че бяхме първите, които
съзряха този техен потенциал, и все още сме единствените, които правят ефекти по този начин.
Споделете повече за използваната технология и
предизвикателствата в проекта.

FPGA чиповете са програмируеми, което ги прави
много подходящи за моделирането на съставящите части на аналоговите ефекти – транзистори, резистори,
трансформатори – и тяхното уникално поведение при
взаимодействието им с електричество. В дигиталния
домейн ефектите, базирани на FPGA, дават на потребителя процесиране на сигнала в реално време, без да натоварват компютъра, и разбира се лукса на цяло студио
с ефекти в една сравнително компактна форма.
Въпреки качеството на звука и предимството, което
FPGA дават в процеса на правене на музика, цикълът им
на разработка беше доста по-бавен в сравнение с DSP
чиповете, които използват конкурентите на пазара.
Това ни попречи да изградим един по-скалируем модел за
правене на софтуер, което ограничи до известна степен достъпността на продукта ни.
Затова през 2019 г. създадохме технологията за процесиране на аудио ефекти Synergy Core. Тя представлява
концептуално сливане на FPGA и DSP в едно „ядро“, което запазва силните страни на двата чипа. FPGA остана
„сърцето“ на платформата, но добавянето на DSP чипове, базирани на ARM технология, ни даде възможността
да разработваме много по-бързо нови ефекти, с което
станахме по-конкурентоспособни.
Предлагането на разнообразни видове ефекти е още
една трудност, която преодоляхме чрез Synergy Core.
Модулирането на най-използваните категории ефекти,
като еквалайзери, микрофони, предусилватели и компре-
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сори, е подходящо за FPGA чиповете, но модулиращи ефекти, като китарни педали, е територия на DSP. В момента на Synergy Core се съдържат разнообразни ефекти,
което дава по-голяма гъвкавост на потребителите ни.
Какъв инженерен подход избрахте и какви електронни компоненти вложихте за изработката на
преобразувателя?

Голяма част от процеса на работа в Antelope Audio е
да опростим комплексното. Стремежът ни е към изчистен дизайн на хардуера. Имаме философия за чистота и
подреденост на платката и максимална оптимизация на
компонентите. Дизайнът на устройствата може да се
адаптира според мащаба. Това е основен фактор в успеха на най-новите ни продукти, които са насочени към
начинаещи артисти и продуценти, които правят музика от вкъщи. Тези продукти използват част от технологията, която движи едни от най-скъпите ни устройства, което пък носи разликата в звука.
Разбира се, качеството на продуктите ни се определя от това на компонентите, от които са направени.
Радваме се на надеждни партньорства по глобалната
верига на доставки и успяваме да се адаптираме успешно въпреки трудностите през изминалата година.
Какво е Вашето виждане за технологичните
тенденции в електронното производство в
дългосрочен план в България?

Нарастващото търсене на разнообразни технологични продукти в световен мащаб е благоприятна възможност за българския бизнес да увеличи производството
си, което от своя страна да привлече допълнителни
инвестиции. Поради трудностите по глобалната верига на доставки, локалното производство става по-атрактивно и това дава възможност за повече гъвкавост
и контрол върху процесите и разходите.
Технологиите и иновациите в науката са инструментите на прогреса. Инвестиции в образование и R&D,
насърчаването на мрежи от научни и бизнес партньорства и споделяне на добри практики – това са тенденциите, които бих искал да видя. Изискват се усилия от
всички страни, но процесът е започнат и вярвам, че ще
стигне далеч.
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във фокус

Технологии
за заваряване на
пластмаси
Технологиите за заваряване на термопластични пластмаси могат да бъдат групирани в три
основни групи въз основа на метода, използван за получаване на топлина
При избора на технология трябва да се отчетат характеристиките на материала, големината, геометрията и структурата на частите, производствените обеми и скоростта на
циклите, както и капиталовите разходи за оборудването
Оценяването на предимствата и ограниченията на всеки един наличен процес и тясното
сътрудничество с доставчиците на оборудване ще гарантира избора на идеалното решение

П

ластмасовите продукти невинаги могат да бъдат изпълнени под
формата на един цялостен детайл.
Поради ограничения в конструкцията
или инструменталната екипировка
понякога е по-рентабилно и/или лесно продуктът да се произведе на две
или повече части. Изборът на метод
за заваряване на пластмасовите части на детайла зависи предимно от
материала, от който са изработени, размерите, геометричните им
характеристики и др. Технологиите
за заваряване на термопластични
пластмаси могат да бъдат групирани в три основни групи въз основа на
метода, използван за получаване на
топлина – чрез механично движение,
външен източник на топлина или
електромагнетизъм.

Методи на база
механично движение
При заваряването чрез линейна
вибрация частите, които ще се съединяват, влизат в контакт под натиск, след което започват да се
трият една в друга. В резултат на
триенето материалът на междинната повърхност се пластифицира и
вибрацията се прекратява. След
това частите се подравняват и
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придържат в правилната позиция,
докато заварката се втвърди. Повечето термопластични материали
могат да бъдат заварени по този
начин и поради това технологията
се използва широко в автомобилостроенето за съединяване на компоненти като брони от две части,
резервоари за гориво, вътрешни панели за вратите, модули за задни
светлини и др.
При ротационното (spin) заваряване съединяваните повърхности винаги са кръгли, а движението е въртеливо. Технологията се използва за
разнообразни приложения – производство на полиетиленови поплавъци,

бутилки за аерозоли, предавателни
валове и PVC тръби и фитинги.
Ултразвуковото заваряване
включва използването на високочестотна механична енергия за омекотяване или пластифициране на термопласта в мястото на съединяване. Частите се придържат под натиск и се подлагат на ултразвукови
вибрации, обикновено при честота
от 20 до 40 kHz. Ултразвуковото
заваряване лесно може да бъде автоматизирано и е бърз процес, като
времето за заваряване обикновено е
под една секунда. Технологията е
популярен избор за асемблирането на
компоненти в автомобилостроене-
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във фокус
то, производството на медицинска
и електронна техника, опаковки и др.

Техники с външен
топлинен източник
Заваряването с нагорещена пластина е възможно най-простата технология за съединяване на пластмасови части и се използва за различни
приложения, вариращи от производството на малки резервоарни съдове за автомобилни течности до съединяването на тръби с диаметър над
1000 мм. Техниката включва нагряване на краищата на предвидените
за съединяване елементи чрез електрически загрявана пластина, докато не се пластифицират в достатъчна степен. След това нагрятата
пластина се отстранява и частите
се притискат една към друга. Следва цикъл на охлаждане, позволяващ
уякчаване на заварката.
Техниката на заваряване с нагорещен прът се използва предимно за
съединяване на термопластични фолиа с дебелина под 0,5 мм. Тя се основава на принципа, че, ако две части фолио се притиснат към нагорещен прът, те ще омекнат и ще могат да се съединят. Времето на заваряване е кратко – около две секун-
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ди за фолио с дебелина 100 микрона.
Импулсното заваряване функционира на същия принцип. Тук топлината се генерира от краткотрайно
протичане на електрическа енергия
през никел-хромен проводник при притискането на фолиата едно към друго. Този метод се прилага в опаковането за бързото запечатване на
полиетиленови торби.
При заваряването на термопласти с горещ газ предвидените за съединяване компоненти, обикновено
листове с дебелина 30 мм, се подготвят във V- или Т-образна конфигурация, след което към зоната на съединяване се насочва поток от горещ
газ. Това води до пластифициране на
зоната на съединяване и на допълнителен прът от същия полимер, от
който са изградени заваряваните
части. По този начин заварката се
получава от съединяването на материала с пълнителя. Основното предимство на заваряването с горещ
газ е, че оборудването, необходимо
за процеса, е лесно преносимо. Процесът обаче е бавен и качеството
на заварката зависи до голяма степен от опита на оператора. За постигането на високи стандарти се
препоръчва адекватно обучение и

сертификация на операторите.
Екструзионното заваряване е аналогично на заваряването с горещ газ,
като двете технологии имат някои
сходни предимства и недостатъци.
Стопен допълнителен термопластичен материал се подава в зоната на
заваряване от екструдер. Стопеният материал излиза от тефлонова
дюза, формован така, че да отговаря на заварявания профил. По предния
ръб на дюзата преминава поток от
горещ газ, който служи за предварително загряване на субстрата преди нанасянето на пластифицирания
материал, осигурявайки достатъчно
топлина за формиране на заварка.

Директно използване на
електромагнетизъм
При индукционното заваряване
намотка, свързана към високочестотно електрозахранване, се поставя в близост до зоната на заваряване. При преминаването на ток с висока честота през намотката се
генерира динамично магнитно поле,
чийто енергиен поток взаимодейства с допълнителния термопластичен материал. В него се индуцират
вихрови токове, които го загряват,
както и зоната на заваряване.
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Високочестотното (диелектрично или радиочестотно) заваряване се основава на способността съединяваната пластмаса да генерира топлина в условията на бързо
изменящо се електрическо поле. Поради това приложимостта на технологията обикновено е ограничена до поливинилхлорид, етилен винилов ацетат и полиуретани. По
време на процеса предвидените за заваряване части се
излагат на високочестотно електрическо поле, което се
формира между два метални пръта. Динамичното електрическо поле води до възникване на молекулярни вибрации
в пластмасата. Част от протичащото осцилаторно
движение се трансформира в топлинна енергия, водейки
до загряване на материала. Сред продуктите, които се
произвеждат посредством високочестотно заваряване,
са надуваеми стоки, покривала и кръвни банки.
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При инфрачервеното заваряване частите, които ще
се съединяват, се доближават до електрически нагрявана пластина. Техниката е подобна на заваряването с
гореща пластина, въпреки че тук в действителност не
се осъществява директен контакт с източника на топлина. След като мине достатъчно време, частите се
пластифицират и могат да бъдат притиснати една към
друга до образуването на заварка. Инфрачервеното заваряване като цяло протича по-бързо от заваряването с
гореща пластина – типично времето за заваряване се
редуцира наполовина. Фактът, че нагряването се постига, без да се осъществява физически контакт, елиминира възможността от навлизане на замърсители в заварката от повърхността на горещата пластина. Техниката се използва за съединяване на термопластични тръби.
Лазерното заваряване включва използването на насочено лъчение, обикновено в инфрачервената зона на електромагнитния спектър, за пластифицирането на пластмасата в участъка на заваряване. Възможната степен
на заваряване се определя от типа на използвания лазер
и абсорбционните характеристики на пластмасата.

Избор на технология
При избора на технология трябва да се започне с
отчитане на характеристиките на материала. Ефективността на ултразвуковото заваряване например може
да е ограничена, когато технологията се използва за
олефинови материали като полипропилен или полиетилен. Аналогично, ултразвуковото заваряване не се препоръчва за съединяване на термопластични еластомери
и има ограничена приложимост за присъединяване на
композити.
Следващи по значение фактори са големината, геометрията и структурата на частите. В случай на по-малки
части може да се използва всяка една от технологиите,
при условие че материалът е съвместим с процеса. С
увеличаване на размера на детайлите обаче, съображенията се изменят поради ограничения в размера на инструменталната екипировка, формата и конструкцията на частите.
При избора на технология трябва да се вземат предвид и производствените обеми и скоростта на циклите. Някои от технологиите осигуряват възможност за
заваряване в рамките на няколко секунди (ултразвуково,
ротационно и лазерно), докато за заваряването с гореща пластина са необходими 40 – 50 секунди. Трябва да се
отбележи, че в много случаи е възможно инструменталната екипировка да се адаптира за обработката на
различни части в рамките на един цикъл, което значително увеличава производителността.
На последно място са капиталовите разходи за оборудването. Въпреки че понякога е трудно, отчитането
на този фактор като най-маловажен е ключът към успешния избор на технология за заваряване на пластмаси.
Ако горните критерии се използват за стесняване на
възможностите за избор, оптимално селектираната
технология ще бъде подходяща не само по отношение на
конкретното приложение, но и от гледна точка на ефективността и производителността на целия производствен процес. Важно е към вземането на решение да се
подходи непредубедено. Оценяването на предимствата и
ограниченията на всеки един процес и тясното сътрудничество с доставчиците на оборудване ще гарантира
идентифицирането и разработването на решение, което е идеално пригодено за конкретното приложение.
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Полупроводникови релета от
Celduc - SSR решения за всеки
сектор на автоматизацията
В съвременната електромеханика, в
областта на управлението все по-често
се срещат решения, базирани на дискретни елементи и цифрова електроника. Освен скоростта и елиминирането
на механичните елементи, полупроводниковите алтернативи за традиционните компоненти имат редица практични предимства те са по-малки, потрайни и тихи. Това са основните причини секторът на автоматизацията
да се пренасочи от традиционните,
електромагнитни релета към модерните SSR (Solid State Relay) решения. Предложенията за тези компоненти, адаптирани към различни изисквания и приложения, непрекъснато се увеличават в
каталога на TME.

XKA20420 – SSR реле за
монтаж на DIN шина
Celduc произвежда и компактен вариант на тези релета със същото разстояние между отворите и ширина 22,5 mm,
позволяващ значително спестяване на
място. Вторият вид полупроводникови
релета от Celduc са елементи за монтаж през отвори (THT). Тези елементи
обикновено имат конфигурация на изхода NO (normally open, т.е. аналог на клемите SPST-NO) и са затворени в тесен
корпус, който заема сравнително малко място върху печатната платка.
Налични са също така модели SSR релета, адаптирани за монтаж директно
върху DIN шина.

температури от -55°C до 100°C. Всички
елементи на доставчика се характеризират с минимален ток на утечка (дори
ок. 0,1 mA) и време за превключване в
границите на 10 ms.

SSR релета от Celduc
Аксесоари

В изключително богатата продуктова гама на Celduc, предлагана от ТМЕ,
преобладават рид релета, полупроводникови релета и аксесоари за тях. Производителят проектира решенията си
така, че те да могат успешно да заменят електромагнитните елементи,
превключвайки както резистивни, така
и индуктивни натоварвания (след използване на външен варистор или друга
защита срещу преходни напрежения).

Размер и корпус
Традиционният модел на SSR релето
е под формата на т. нар. "книга" (на англ.
hockey puck) изработен от пластмаса
паралелепипед, оборудван с отвори за
закрепване с разстояние между тях 47,6
mm. Голямо предимство на тази конструкция е механичната устойчивост, която й носи допълнителна популярност.
Кабелите се монтират с помощта на
плоски конектори обувки или винтови
клеми. Освен това долната стена на
релетата на Celduc е изработена от
алуминий и в съчетание със съответен
радиатор служи за терморегулация на
елемента. Едва при подходящо охлаждане SSR елементът може да постигне
максималните си възможности.
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SUL967460 – реле за
монтаж към радиатор
Поради огромния брой приложения, в
които се използват SSR релета, също
като заместител на електромагнитни
елементи, Celduc осигурява разнообразни спецификации на своите продукти. В
каталога на TME се намират елементи,
които могат да бъдат управлявани с
ниски напрежения, от 3 V DC, както и
необходимите в много системи за автоматизация релета, адаптирани към напреженията в електрическите мрежи.
TME предлага модели, пригодени за работа в 2- и 3-фазни инсталации. Максималният ток може да достига 125 A.
За много от SSR релетата Celduc
гарантира нормално функциониране при

Офертата на производителя, достъпна с посредничеството на TME, обхваща модули за контрол на тока. С оглед
на ролята на SSR релетата в системите за автоматизация, е разумно да се
използват аксесоари, които позволяват
наблюдение на работата. Модулите за
контрол на тока предпазват релетата
срещу евентуална повреда, напр. в резултат на твърде високо натоварване.
Техните функции включват: откриване
на липса на натоварване, липса на захранване, късо съединение, както и аларма при надвишаване на 86% от програмираното натоварване.
Контролният модулESUC0450 е оборудван с LED сигнализатори.

www.tme.eu
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Интегрални
схеми, модули
и компоненти за
NFC - част I
NFC използва индуктивната връзка между две електронни устройства, като NFC приемникът модулира полето, генерирано от четеца
При попадане на пасивен NFC таг в полето, той получава и извлича от него енергия, която
е достатъчна да захрани вградения микроконтролер, който на свой ред отговаря на запитването от четеца
NFC антените изискват внимателен подбор и проектиране, за да се постигнат оптимални
показатели в съответното приложение и работна среда

Д

Димитър Колев

ен като всеки друг – отключваме и стартираме колата, отваряме вратата на офиса и регистрираме работното си време, плащаме
в магазина, влизаме във фитнеса,
проверяват документите ни, разменяме си контакти, включваме се към
локална безжична мрежа или принтер. Какво е общото между всички
тези действия, които искаме да се
случват за секунди и обикновено
изискват доближаване на карта,
ключодържател, документ, ключ,
телефон до телефон, таблет, специализиран четец. Разбира се, това
става с помощта на силициев чип,
наричан таг, който съдържа уникална информация под формата на цифрова комбинация, парола, броячи т.н.
Комуникацията се извършва безжично, чрез радиовълни – затова всеки
чип се нуждае и от антена. Обикновено тагът е пасивен, няма постоянно или батерийно захранване и не
излъчва информация, докато не по-
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падне в електромагнитно поле със
съответната носеща честота и не
бъде запитан, опознат и прочетен
по съответния начин.
От другата страна има антена
и друг чип, този път активен – наричан четец. Той периодично създава електромагнитно поле, излъчва
запитване и спира за момент
(polling), за да приеме отговора от
намиращ се в близост таг. Четецът
се нуждае от постоянен източник

на енергия, както и връзка с външния
свят (ако не съдържа съответните
данни локално) за потвърждаване и
промяна на информацията в тага.
Този тип комуникация e известна като RFID/NFC (Radio Frequency
Identification, подклас Near Field
Communication), а таговете са снабдени винаги с антена и понякога с
допълнителни сензори, светодиоди,
бутони, дисплеи, дори батерия. Всички тези компоненти се вграждат и
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фиксират по подходящ начин в кредитни карти, карти за достъп, гривни, пръстени, ключодържатели и т.н.
Завършеният продукт се нарича
още Proximity таг.
Възможни са следните ситуации:
l Reader/Writer – имаме активен
четец и пасивен таг. Четецът
може да запитва, чете, конфигурира и записва тага, но тагът може
само да отговаря, не и да създава
самостоятелно поле или да запитва четеца.
l Peer to Peer – пълноправна комуникация между две NFC устройства,
всяко може да бъде четец или таг.
l Card Emulation Mode – мобилно устройство със съответната NFC
фунционалност, може да емулира таг
фунционалност спрямо четец.
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Администрация,
спецификации и термини
NFC като интерфейс и протокол
е надстройка към съществуващите
RFID стандарти и това е причината
те да бъдат съвместими. Основни са
специфичните разлики като начина
и средата на функциониране, форматирането на данните, скоростите
на обмен и модулацията.
Организацията, която сертифицира NFC продуктите днес, се нарича NFC Forum и в нея членуват повече от 130 компании. Занимава се
с обучение, сертифициране, стандартизиране, както и публикува
списък на одобрените лаборатории
и продукти. Организацията е официално некомерсиална, създадена с
цел да развива и подобрява използ-

ването на NFC технологията в потребителската електроника, мобилните устройства и компютърните системи.
NFC се базира на серия от стандарти, като ISO/IEC 14443, ISOIEC
15693, ISO/IEC 189092, ECMA-340,
ECMA-352 и други. Изчерпателна
информация може да се намери в специализираната литература.
NFC използва индуктивната
връзка между две електронни устройства, като NFC приемникът модулира полето, генерирано от четеца. Така приемникът не се нуждае от
собствен източник на енергия, което прави възможно интегрирането
му в малки и тънки обекти. В същото време чрез директно или индиректно модулиране на полето на предавателя се осъществява и обмен на
данни.
Глобално се използва централна
(носеща) честота 13,56 MHz (ISM
нелицензиран публичен честотен
канал), като повечето енергия се
концентрира в 14 kHz около централната честота, а при използване
на ASK модулация лентата може да
достигне до 1,8 MHz. Поддържат се
скорости на обмен 106/212/424/
26,5 kbit/sec. Използва се CSMA
(Carrier Sense Multiple Access) протокол, за да бъдат избегнати конфликти/колизии.
NFC функционира на разстояния
до 20 cm (Vicinity, 6-53 kbit/s), или до
10 cm (Proximity), като практически
връзката често се установява на
разстояния под 4 cm или по-малко –

юни 2021

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2021

17

електроника
Таблица 1. Tипове NFC тагове според съвместимост, обем и вид памет, предназначение.
Тип таг

Тип 1

Тип 2

Тип NFC
NFC-A
Съвместим със стандарти
ISO/IEC 14443A
Обем памет
96 bytes - 2 Kbytes
Скоростна обмен (kbit/s)
106
Анти-колизия
Не
Ч
е
т
е
н
е
,
презапис,
Възможности
самочетене
Класически прилоДруги
жения, ниска цена

NFC-A
ISO/IEC 14443A
48 bytes - 2 Kbytes
106
Да
Четене, презапис,
самочетене
Класически приложения, ниска цена

Тип 3

Тип 4

Тип 5

NFC-F
NFC-A или B
IEC 18092 JIS X / 6319-4 FeliCa ISO/IEC 14443A / ISO/IEC 14443B
2 Kbytes
32 Kbytes
212/424
106
Да
Да
Четене, презапис,
Четене, презапис, фабр.
самочетене
конфигуриране
Комплексни приложения,
К
о
м
п
лексни приложения
предимно за Япония

NFC-V
ISO/IEC 15693
64 Kbytes
26,5
Да
Четене, презапис,
самочетене
Къси разстояния

Таблица 2. Тип предавател, модулация и кодиране.
Тип предавател

PCD или VCD

PICC или VICC

Характеристика

NFC-A

NFC-B

NFC-V

Честота
Модулация
Кодиране
Скорост kbit/sec
Модулация
Subcarrier, KHz
Кодиране
Скорост / kbit/sec

13,56 MHz
100% ASK
М. Miller
106-424
100% ASK load, OOK on subcarrier
848
Manchester
106-424

13,56 MHz
10% ASK
NRZ
106-424
100 % ASK load, BPSK on subcarrier
848
NRZ
106-424

13,56 MHz
10% или 100% ASK
1/4PPM или 1/256PPM
26,48 или 1,65
100% ASK load, OOK/FSK on subcarrier
424/848
Manchester
OOK - 6,62/24/68 // FSK 6,67/26,69

често при докосване между двете
устройства, наречено още Tap-On.
Съществуват специализирани решения, които могат да работят и на
по-големи дистанции. Късото работно разстояние означава също по-голяма сигурност, по-малки смущения
и по-ниска консумация на енергия, което прави NFC подходящ избор за
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мобилни и портативни устройства
с батерийно захранване.
В таблица 1 са представени видовете NFC тагове, а в таблица 2 –
типовете използвани модулации според режим на работа и комуникация
и типа таг.
Данните в едно NFC устройство
са организирани в записи в съответ-

ствие със структуриран формат,
наречен NFC Data Exchange Format
(NDEF). Записите съдържат информация, която е кодирана според
Record Type Definition (RTD) спецификацията:
l Device information – например версия на фърмуера
l Text – текстови стрингове
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Източниk: ST Microelectronics

l Universal Resource Identifiers – напри-

мер връзка към Интернет страница
l Connection Handovers – използвани

за изграждане на връзка, също както
в GSM мрежата
l Signature – използва се за опознаване и сигурност
l Smart poster – текст, като SMS
съобщение
NDEF също дефинира как записът
се форматира в съобщение с цел да
бъде изпратен към друго устройство. NDEF се поддържа от всички
съвместими NFC устройства независимо от типа им. При мобилните
телефони NDEF съобщението се интерпретира от вградения софтуер
и стартира съответното действие като например изпращане на
e-mail или SMS, отваряне на интернет страница, осъществяване на
обаждане, стартиране на приложение.

Антени за NFC
Антените са съществен елемент
от всяко NFC устройство. Стандартът ISO/IEC 14443 дефинира 6
класа антени (фиг. 1), включени също
и в ISO/IEC 15693. За всяко NFC уст-
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Фиг. 1. NFC антени според ISO/IEC14443.

ройство се изисква внимателен подбор, проектиране и измервания с оглед постигане на оптимални показатели в съответното приложение и
среда.
Антените от клас 1 (с най-голяма
площ) обикновено се използват за
вграждане в карти. Те са с относително големи габарити и с тях могат да се постигнат максимална
чувствителност и работно разстояние. Антените от клас 6 са с наймалки габарити, което ги прави лес-

ни за интегриране, но това е за
сметка на по-ниската чувствителност и по-малкото работно разстояние. Стандартните антени трябва
да се използват при тестови изпитания и валидиране на NFC устройства, като референтни такива и
като общи указания към конструкторите при проектиране и оптимизиране на съответните специфични
антенни проекти.
Статията продължава в следващия брой
на сп. Инженеринг ревю
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Сензорите в
умната фабрика
Благодарение на значително по-ниската си себестойност в сравнение с предшествениците
си, нискоенергийните сензори от последно поколение позволяват масова интеграция в
различни типове полеви системи и устройства
Последните достижения при сензорните технологии осигуряват на производителите невиждани досега възможности по отношение събирането и управлението на данни
Освен с разширени възможности, умните датчици се отличават с по-компактни габарити
и повишена гъвкавост, които им помагат да превърнат тежките и тромави производствени машини в свързани и адаптивни високотехнологични платформи

Е

волюцията на промишленото
производство в хода на четвъртата
индустриална революция завинаги
трансформира начина, по който
възприемаме заводите. От конвенционални физически обекти, помещаващи механично оборудване, техника и
съоръжения, те се превръщат в „живи“
екосистеми от свързани и комуникиращи помежду си интелигентни машини и процеси. Умните производствени бази, изградени върху концепцията за Industry 4.0, сливат в едно
физическите и кибертехнологиите,
задавайки нови стандарти по отношение на производителността, ефек-
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тивността и качеството. Всичко
това става възможно благодарение
на сензорните решения от ново поколение, които се отличават с все подостъпни цени и богат набор от
възможности. Така в епохата на
Internet of Things, когато почти всяко
традиционно устройство може да
придобие интелигентна функционалност с помощта на съответните
вградени сензори, производствените
процеси стават по-управляеми, адаптивни и прозрачни.

Трансформацията Industry
4.0
Адаптивността е сред ключовите предимства на дигиталните

фабрики пред традиционните цехове и заводи. Тя се корени във възможността на производствената екосистема да реагира в реално време
на всякакви промени от външната
и вътрешната среда, непрекъснато
преориентирайки процесите и ресурсите към оптимална ефективност. Благодарение на значително
по-ниската си себестойност в сравнение с предшествениците си, нискоенергийните сензори от последно
поколение позволяват масова интеграция в различни типове полеви системи и устройства. Така става
възможно генерирането, събирането и обработката на гигантски
масиви от данни за работата на
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база да се инициират промени в работната среда.
Оперативната съвместимост
между различните технологии и устройства в производствената мрежа позволява тяхното свободно
свързване и лесно координиране благодарение на високата гъвкавост по
отношение на протоколите за конфигурация.
Роботите и базираните на изкуствен интелект технологии, от
своя страна, създават възможности
за висока степен на интеграция между процесите, която позволява значително оптимизиране на производствената ефективност. Техниките
за виртуална реалност пък улесняват взаимодействието между човека и машините, като виртуализират
самите производствени процеси и
активи с помощта на компютърни
платформи, обработка на сигнали,
интелигентни алгоритми, прогнозиране, моделиране, симулация, анимация и мултимедийни технологии.
производственото оборудване.
В ядрото на мащабни и иновативни технологични парадигми като IoT
и Big Data реално се намират именно сензорите – миниатюрни устройства с фундаменталното значение
на основни градивни единици на дигиталното производство. Интелигентната свързаност, която IoT
осигурява на полевите устройства
и системи, прави възможно събирането на информация за производствените процеси и активи, нейния
анализ и инициирането на информирани действия с опция за адаптиране в реално време към променящите се и/или нарастващи нужди на
предприятието – нови пазари, продукти, клиентски потребности и т.
н. Технологичните процеси и оборудване са с висока степен на автоматизация и дигитализация, а комуникацията между отделните елементи на производствената мрежа се
случва с минимална човешка намеса.
Физическата действителност е
свързана с виртуалната реалност с
помощта на облачно базирани IoT
платформи, които осигуряват изключителна гъвкавост и управляемост на производствените системи.
За да са налице възможности за
оптимална производителност и
ефективност, IoT архитектурата
трябва да позволява работа с различни безжични протоколи и да дава
възможност за лесно мащабиране и
разширяване чрез добавяне на нови

22

сензорни устройства, например чрез
универсални USB портове.

Специфики на умните
фабрики
В основата на интелигентните
заводи се намират технологиите,
които позволяват генериране и събиране на данни. Сред тях са умните
сензори, измервателни прибори, двигатели, роботизирани системи и
други типове системи и устройства, ангажирани с мониторинг и
проследяване на работата на производствените машини и линии. За
разлика от традиционните фабрики,
интелигентните заводи могат да
усвояват информация от различни
физически и виртуални активи, както и от персонала си, с цел да оптимизират поддръжката, инвентаризацията, цифровизацията и други технологични аспекти на производството.
Съгласно общата дефиниция, една
умна фабрика се отличава с четири
основни характеристики – свързаност и сензорни технологии, универсална оперативна съвместимост,
висока степен на процесна интеграция и виртуални технологии. Сензорите имат функцията автоматично да се организират, обучават и
поддържат информационни бази с цел
анализ на поведението и свойствата на производствените активи и
системи. Интелигентните сензори
разполагат с възможности да вземат автономни решения, на чиято

Ключови сензорни
технологии
Интелигентните фабрики са
съставени от умни машини, устройства и контролно оборудване, които
осъществяват мониторинг на съществени параметри на технологичните процеси. В тях е налице устойчива и прецизна колаборация между
отделните технически системи, а
изграждането на свързана полева
инфраструктура задава нови изисквания по отношение на надеждността и точността на сензорите.
Наред с тях базови елементи на
интелигентната заводска архитектура, са задвижващите механизми,
изпълнителните устройства, контролерите и управляващите контури.
Сензорните технологии имат ключова роля за функционирането на цялата производствена платформа, тъй
като събират и подават прецизни
данни към оборудването и процесите с цел оптимално продуктово качество. Сензорите могат да бъдат
активни или пасивни, електрически,
оптоелектрически или електронни
устройства, изградени от чувствителни материали, които следят за
наличието на конкретен обект или
функция в работната зона.
В голяма част от случаите даден
физически стимул се преобразува в
електрически сигнал, който в последствие може да бъде оценен и анализиран, и на база резултатите да се
взимат решения по отношение на
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технологичните операции. Последните достижения при сензорните технологии осигуряват на производителите невиждани досега възможности
по отношение събирането и управлението на данни.
Няколко основни вида сензори се
използват успешно при управлението на промишлени процеси в интелигентните фабрики. Сред тях са
сензори за температура, влажност,
позиция, различни продуктови параметри и т. н. Те намират приложение в широк кръг от дейности, вклю-
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чително преместване/транспортиране на части, компоненти и изделия, управление на роботизирани процеси и механична обработка, управление на работната среда, контрол
на микроклимата и т. н.

„Конвенционални“ сензори
в умните фабрики
Тъй като температурата директно влияе върху свойствата на материалите и качеството на продуктите, тя е един от критичните
параметри, които се измерват и

управляват в индустриалното производство. Температурните сензори
могат да измерват топлинните характеристики на газове, течности
и твърди субстанции. През последните години на пазара се налагат модели, специално разработени за работа в агресивни среди с наличие на
електрически смущения, химикали,
риск от механични взаимодействия
и т.н. Най-общо използваните в дигиталните фабрики решения от
този тип могат да бъдат подразделени на два типа: нискотемпературни (с диапазон на отчитане от -100
до +400°C, при които чувствителните елементи най-често са фосфор,
полупроводници или течни кристали)
и високотемпературни (с работен
обхват от +500 до +2000°C, базирани на излъчването на абсолютно черно тяло).
Сензорите за налягане имат способността да улавят изменения в
налягането и да ги трансформират
в електрически сигнал, като приложеното налягане определя количествения фактор на сигнала. Те измерват големината на сила в газова или
течна среда. Обикновено това са
електромеханични устройства, които изпращат контролни сигнали към
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съответните средства за визуализация. Такива системи могат да бъдат използвани и за регистриране на
атмосферни промени. Например барометричните датчици за налягане са способни да доловят изменения в
атмосферните условия, които служат като база за изготвяне на прогнози или дефинирането на тенденции и
модели. Друг пример са вакуумните сензори, които се
използват в среди, в които налягането във ваккуум е пониско от атмосферното. Тази разлика може да бъде
трудно доловима посредством някои механични методи.
Сензорите за позиция са проектирани за регистриране на пространственото местоположение на клапани,
врати, дросели и други механични елементи. Обикновено
са оборудвани с технологии за проследяване на локация с
цел прецизното определяне на позицията на инструменти, обработвани изделия и др. Датчиците за движение
(които инициират действия като осветяване с прожектор при долавянето на движение например) и сензорите
за близост (които констатират кога даден обект е
навлязъл в работната зона на датчика) изпълняват функции, подобни на сензорите за позиция и са често използвани в различни приложения в съвременните умни фабрики.
Датчиците за сила са предназначени да преобразуват
приложения опън, натиск и т. н. в електрически сигнал,
който отразява тяхната големина. Впоследствие сигналът се изпраща към индикатор, контролер или компютър, който информира оператора за хода на развитие на технологичните процеси. В интелигентните
фабрики се използва голямо разнообразие от сензори за
сила, като типът им зависи от вида на измерваната
величина.
Сензорите за поток/дебит измерват движението на
газове, течности или твърди тела в тръбни системи
или тръбопроводи. Те се използват широко в т. нар.
процесни индустрии и позволяват коригиране на работата на технологичното оборудване с цел постигане
на оптимална производителност и ефективност. Датчиците за дебит могат да бъдат електронни (с ултразвукова технология за измерване на дебита) или електромеханични.

Интелигентни сензорни технологии
Наред с останалите технологични иновации, свързани с навлизането на четвъртата индустриална революция в съвременната производствена практика, интелигентните сензори намират все по-широко и разнообразно приложение в дигиталните фабрики. Интеграцията
на изчислителни процеси и IoT решения в индустриалните операции позволява надграждане на конвенционалните сензори с интелигентни функции и превръщането им
в умни системи, способни да извършват комплексни изчисления със събраните големи обеми данни. Освен с
разширени възможности, умните датчици се отличават
с по-компактни габарити и повишена гъвкавост, които
им помагат да превърнат тежките и тромави производствени машини в свързани и адаптивни високотехнологични платформи. Сред предимствата им са: функции за кондициониране на сигнали, вградени алгоритми и
цифрови интерфейси, както и възможности за самодиагностика и самокалибриране в реално време. Благодарение на това цифровизираните производствени системи
могат незабавно и автоматично да се преориентират
към моментните работни условия.
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Интелигентните сензори за умни
фабрики от ново поколение са специално разработени като градивни компоненти за IoT платформи, предназначени да преобразуват информация
в реално време в дигитализирани данни, които могат да бъдат изпратени
към съответния гейтуей/шлюз. Благодарение на всичко това умните
датчици могат да прогнозират и
проследяват в реално време различни
сценарии, както и незабавно и автоматично да предприемат необходимите коригиращи действия. Сложните многопластови операции като
събиране на сурови данни, регулиране
на чувствителност, филтриране,
регистриране на движение, анализ и
комуникация са сред основните функции на интелигентните сензори.
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Безжичните сензорни мрежи
(WSN) например са сред приложенията на тази технология. При тях всеки възел е свързан с един или повече
сензори или сензорни хъбове, създавайки своеобразна комуникационна
архитектура. В резултат информацията от различните датчици може
да бъде комбинирана с цел да се направят изводи по отношение на
съществуващ проблем – например
данните от сензорите за температура и налягане да бъдат използвани
в откриването на причината за авария на механичното оборудване.

Калибриране и
самодиагностика
Способността на един сензор да
определи нормалната си функция се
дефинира като функция за калибриране. То е възможно в много сценарии, като за отделните типове
сензори се използват различни технологии. Датчиците с електрически изход например извършват калибриране на базата на известна референтна стойност на нивото на напрежението. Динамометричните
датчици, които намират приложение в различни системи за измерване на тегло, могат да настроят

изходния си сигнал към нулева стойност, когато не се прилага сила.
Други типове сензори пък търсят
базовата стойност за самокалибриране в библиотеки/таблици с предварително зададени варианти. Това
обаче обикновено изисква голям капацитет по отношение на паметта за съхранение, за да е възможно
запазването на точки за коригиране при наличието на огромни обеми
събрани данни по време на работните процеси. В много случаи се предпочитат варианти с метод на интерполация, при който калибрирането се извършва на базата на малка
матрица с корекционни точки.
Интелигентните сензори могат
да се самодиагностицират чрез улавянето на вътрешни сигнали за наличието на проблеми от различен
произход. Различаването на отклоненията в нормално измерваните
стойности и неизправностите в
работата на датчика може да се
окаже предизвикателство за някои
модели. Най-често то се преодолява
посредством запаметяване на множество измерени стойности около
предефинирания праг и отчитане на
минималните и максималните стойности на измерваната величина.
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Нови светлинни бариери
от ifm
Новата серия светлинни бариери, предлагана от ifm
electronic, е иновативно решение в интерлогистиката на
складове.
Многолъчевата система има
общо пет различни предавателя, които измерват стойности
чрез IO-Link интерфейс, включително височина и позиция. Тя
може да изведе контура на един
или повече обекти. Измервателните светлинни бариери са идеално пригодени за интерлогистични процеси на следене. Бла-

• Висока разделителна способност за точно откриване на
обекти.
• Подбиране на обектите
спрямо размери или разстояния
между тях.
• Възможност за широко интегриране благодарение на
стандартизиран интерфейс IOLink.
• Възможно най-доброто съотношение на пазара между
предлагани възможности, качество и цена.

годарение на оценката колко и
кои светлинни лъчи са прекъснати, може да се определи дали
транспортираните обекти са
разположени в правилната безопасна транспортна позиция.
Също така височина и ширина
на палети, пакети или кутии
могат да бъдат точно открити
с разстояние на лъча от 10 мм.
• Лесно измерване на обекти
в интралогистика без специални изисквания за програмиране.
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Предимствата на
плоските кабели
При плоските кабели проводниците са подредени в една равнина, поради което радиусът им
на огъване е много по-малък от този на традиционните кръгли кабели
Поради формата си те заемат близо наполовина по-малко пространство в сравнение с кръгъл
кабел с аналогичен брой проводници
Подходящи са за подемно оборудване, използване с кабеловодещи вериги, контактни токопроводи, преносно оборудване, асансьори, кранове, телескопично оборудване, системи за
управление, осветление и комуникация

Е

лектроинженерите често залагат на кабелите с кръгъл профил,
защото познават характеристиките им и са се превърнали в стандарт за индустрията. Разработването на плоски кабели започва в края
на 1950-те години в отговор на повзискателни приложения в областта на космическия сектор. Днес
обаче плоските кабели навлизат и в
отрасли като роботиката, производството на автоматизирано оборудване и медицинска техника, както и в системите за чисти помещения. В статията ще разгледаме
кои са предимствата на плоските
кабели, поради които някои специалисти ги предпочитат пред кръглите им аналози.
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Гъвкавост и пестене на
пространство
Гъвкавостта е ключов фактор за
всяко приложение, включващо движещо се оборудване, например роботиката. При плоските кабели проводниците са подредени в една равнина,
поради което радиусът им на огъване е много по-малък от този на традиционните кръгли кабели. Многократните цикли на огъване на кръглите кабели могат да доведат до пречупване или спираловидно навиване
на проводниците, което е свързано
с възникване на неизправности и
съкращаване на експлоатационния
живот. Проучвания показват, че плоските кабели могат да предоставят
възможност за 15 млн. цикъла на огъване. За приложения с тежки цикли
на огъване и изискване за малки ради-

уси на огъване плоските кабели са подобрият избор.
Явно предимство на плоските
кабели за производството на електронно оборудване например е възможността за спестяване на пространство. Поради формата си те заемат
близо наполовина по-малко пространство в сравнение с кръгъл кабел с
аналогичен брой проводници.
Освен че при композитната конструкция на плоските кабели са редуцирани ненужните изолация и
пълнеж, тя се отличава с изключителна механична якост. Това позволява да се намали напречното сечение на медните проводници до необходимото за пренос на ток с определена величина или за задоволяване на
изискванията за пад на напрежението.
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Електрически характеристики
Тъй като разстоянието между проводниците е фиксирано и геометрията на плоските кабели е константна,
електрическите характеристики, като импеданс, капацитивно съпротивление, индуктивност, времезакъснение
и др., са постоянни величини. Плоските кабели се отличават с по-голямо съотношение между повърхността и
обема в сравнение с кръглите кабели. Вследствие на това
ефективността на разсейване на топлина е по-висока.
Това дава възможност за пренос на ток с по-голяма величина при определено повишение на температурата и
напречно сечение на проводника.

По-лесна организация
Благодарение на плоските кабели може да се редуцира
броят на отделните проводници, които трябва да се
управляват. Различни видове проводници, например тип
усукана двойка, единични проводници, екранирани или неекранирани, за пренос на енергия или сигнали, могат да
бъдат комбинирани в един-единствен плосък кабел. Това
може да допринесе за улеснено проектиране, асемблиране
и поддръжка. Тези ползи, характерни за плоските кабели,
често остават неизвестни за инженерите. Използването им невинаги е целесъобразно, но те са много повече
от кабели с различна форма и габарити, предлагайки набор от качества, които могат да спомогнат за справянето с редица предизвикателства при проектиране.

Приложения
Плоските кабели са подходящи за подемно оборудване, използване с кабеловодещи вериги, контактни токоп-

роводи, преносно оборудване, асансьори, кранове, телескопично оборудване, системи за управление, осветление и комуникация. Все по-голяма популярност плоските
кабели придобиват и в сферата на роботизираното
оборудване и опаковъчните машини. Те могат да се използват също и при свързване и монтаж на подвижни
механични части в работна среда на закрито.

Дизайн и производство
Кръглите кабели са предназначени за приложения, при
които се изисква минимално напречно сечение. Те са
подходящи за отвори в табла и машини, където използването на плосък кабел с издължено напречно сечение би
било проблем. Плоските кабели трябва да бъдат прецизно претеглени и балансирани, за да се гарантира равномерно разпределение при движение. При кръглите кабели
това е необходимо само ако ще бъдат инсталирани в
кабеловодеща верига. При тях използването на пълнеж
се изисква само за гарантиране на концентричност.
Теглото и гъвкавостта на кабела са важни фактори за
оптимизиране на ергономичността особено когато
става дума за преносимо оборудване.
Кабелите се подлагат на различни натоварвания, които с течение на времето могат да доведат до износването им, в случай че при производството не са използвани подходящи материали. Сред тези натоварвания са
например експозицията на ултравиолетови лъчи, масла,
радиация, абразия, прекомерно ниски или високи температури, триене и др. Предварителната информираност
относно тези фактори силно повлиява на избора на материали (полиимид/разпенен полиетилен) за изолацията
на проводниците и обшивката на кабелите (полиуретан).
Поливинил хлоридът и политетрафлуоретиленът,
използвани за кръглите кабели, са устойчиви на редица
от тези фактори на работната среда и същевременно
осигуряват добри нива на гъвкавост. Екструдираните
със силикон плоски кабели могат да издържат на високи
температури. Силиконът обаче е по-мек материал и не
предоставя висока устойчивост на абразия и триене,
вследствие на което може да се стигне до оголване и
повреда на проводниците.

Фактори при избор
Въпреки че плоските кабели принципно са много погъвкави от кръглите, е важно да се има предвид, че те
все пак се предлагат с различна гъвкавост. При селекцията на плосък кабел трябва да се избере съответното
ниво на гъвкавост, което оптимално да отговори на
изискванията за конкретното приложение. Също така,
ако гъвкавостта е от значение, трябва да се търсят
кабели с възможно най-фино усуканите проводници.
Гъвкавостта на кабела зависи и от обшивката му.
Кабелите с тефлонова обшивка може да са подходящи в
някои случаи, но на пазара се предлагат и други опции,
които могат да доведат до значително подобрение на
гъвкавостта.
В много видове плоски кабели проводниците са разположени свободно във външна обшивка. Екструдирането
на обшивката заедно с кабела предоставя по-добра цялост чрез плътно капсулиране на проводниците. Сред предимствата на тези решения е елиминирането на риска
от движение и разместване на проводниците. Подредбата на проводниците и разстоянието между тях се
запазват, което гарантира предсказуемост на експлоатационните характеристики на кабела, независимо дали
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той е предназначен за пренос на електроенергия или сигнал. Това удължава сервизния живот благодарение на
ограничаване или елиминиране на
усукването, слепването или триенето на проводниците. Друго преимущество на процеса на екструзия е
възможността за комбиниране на
всякакви видове електрически проводници, тръбопроводи за флуиди, оптични кабели и други елементи в
един-единствен кабел.
Важно е да се гарантира, че материалите не само са подходящи за
определен температурен диапазон,
но и запазват гъвкавостта си при
ниски температури. Някои материали за кабелната обшивка са способни да издържат на температури от
-65°C до +260°, като остават гъвкави при стойности около -100°C.
Днес повечето потребители предпочитат безхалогенни кабели, но за
някои среди наличието на съдържащи
халогени съединения е необходимост.
Трябва да се има предвид обаче, че в
случай на пожар топящите се халогени, обикновено съдържащи се в
материала за обшивката на кабела,
могат да окажат негативно въздействие върху здравето на персонала.
Обикновено колкото по-твърд е
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материалът, толкова по-издръжлива
е обшивката на кабела. Този показател може да варира за различните
приложения, но изборът на материал, който не се износва, може да бъде
от съществено значение, ако плоският кабел ще се използва за движещо
се оборудване.
Устойчивостта на материала за
обшивката на плоските кабели е индикатор за липсата на реакция при
контакт с вода или химикали. Важно

е при избора на плосък кабел да се
отчете продължителността на периода, в който кабелът може да функционира при работни условия с наличие на вода, химикали, UV радиация,
тъй като в противен случай той
може преждевременно да се износи и
стане ронлив, което да доведе до
възникване на неизправност. Някои
приложения също изискват плоските
кабели да са устойчиви на удар или
механично натоварване.
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Нова учебна лаборатория
"Умни и специализирани роботи"
Инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура
на Mitsubishi Electric, PILZ, Cognex
В резултат на успешно реализиран
инженерингов проект през 2020 г. в Технически университет София, филиал
Пловдив, Ехнатон изгражда най-модерно оборудваната учебна лаборатория в
региона, учебно съоръжение по автоматика и роботика с най-съвременна техника и технологии. Разработен е учебен
стенд, обединяващ иновативни технологии в областта на роботизацията,
машинното зрение, автоматизацията,
софтуера, системите за сигурност и безопасност и др.
Проектът е в резултат на обществена поръчка “Доставка, монтаж и
пускане в експлоатация на оборудване
за изграждане на лаборатория по “Умни
и специализирани роботи” за нуждите
на Технически университет - София,
филиал Пловдив.
Новата
учебна
лаборатория
продължава и надгражда създадената

0023-С01. Център за компетентност
“Интелигентни мехатронни, еко- и
енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020”, по обособена позиция № 4: “Доставка, монтаж и
пускане в експлоатация на колаборативен робот, оборудван със сензори и интерфейси, както и обучаваща станция
с индустриален манипулатор с 6 степени на свобода”.
Изграждането му се осъществява от
съвместните усилия на професионалисти инженери в направленията “CNC
системи и индустриални роботи”, “Индустриален софтуер, SCADA”, “Индустриална автоматизация и машинно зрение” и “Безопасност на машини” в Ехнатон, които разполагат с експертиза от
най-висок клас в изграждането на специализирани цялостни решения за авто-

от Ехнатон през 2018 г. учебна лаборатория в Технически университет София, филиал Пловдив, като част от дейността на компанията в подкрепа на
българското образование.

матизация, модернизация и безопасност. За успеха на проекта от ключово
значение е и партньорство с водещи
производители в областта на индустриалната автоматизация.
Благодарение на успешно реализирания проект, студентите имат постоянен достъп до последните новости от
първа ръка. Заради високото техническо ниво на оборудването в лабораторията, освен практика, свързана с учебния
процес, в нея се провеждат обучения от
страна на професионалисти от Ехна-

Решение и оборудване
Проектът “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за
изграждане на лаборатория по “Умни и
специализирани роботи” в Технически
университет - София, филиал Пловдив, е
изпълнен по договор BG05M2OP001-1.002-
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тон. Провеждат се научни експерименти по обществено значими проекти.
Приложените в Технически университет  София, филиал Пловдив, технически решения включват:
• Антропоморфен робот от най-ново
поколение от серията MELFA на
Mitsubishi Electric  RV-2FR-D-S25;
• Колаборативен робот от първо поколение от серията ASSISTA на
Mitsubishi Electric  RV-5AS-D;
• HMI операторски терминал за диагностика, настройка и управление 
6.5‘‘ TFT, цветен сензорен пулт с подсветка за управление R56TB на
Mitsubishi Electric (Настройки на екранни функции, програми, параметри, позиции; създаване на програми и
редакция; ръчно изпълнение на програми ред по ред; обучение на позиции
и координати; движение в ръчен режим; наблюдение на сигнали.);
• Електрически серво хващач 4FMEHGR-03 на Mitsubishi Electric, с
максимална сила на захват от 22 N,
управление на скоростта на захвата
и силата на захващане. Обратна
връзка за наличието на детайл в хващача чрез функция и тегло от 300 гр.;
• Сензор за сила 4F-FS002H-W200 на
Mitsubishi Electric с обхват на измерване за приложените сили по три оси
200 N и 4 Nm и точност на измерване
за приложените сили 0.03 N. Сензорът разполага с програмни функ-
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ции за контрол на силата на натиск,
контрол на силата и скоростта, отчитане на прекомерен натиск. Събира и прехвърля информация от сензора за сила към програма в реално
време, FTP сървър или съхранява данните;
Графичен терминал за визуализация
GS2110-WTBD на Mitsubishi Electric,
10‘‘ TFT цветен LCD дисплей, 65536
цвята, с вградени интерфейси: RS422,
RS232, Ethernet, USB, SD карта;
Патентовани платформи за контрол, програмиране и мониторинг на
роботите  RT Toolbox 3 Pro и RT
VisualBox Pro;
Система за безопасност на врати
(мониторинг), които блокират движенията на роботите и задвижващите части при отворена врата;
Светлинни бариери на местата,
изискващи чест достъп;
Система за 2D инспекция  Cognex
InSight 7600, втора генерация високоскоростна, интелигентна, мултифункционална камера със специализирана оптична система за инспекция.
Инспекцията се базира на водещите
в индустрията алгоритми на Cognex
за инспекция;
Система за 3D инспекция  Cognex
3D-A5000, предназначена за заснемане на 3D изображения с висока разделителна способност. Разполага с 3D
LightBurst технология, която позволява бърза обработка на множество
изображения за кратко време. 3D
изображенията с висока разделителна способност, съчетани с водещите
в индустрията инструменти за зрение Cognex 3D, позволяват надеждни и точни решения за приложения
като проверка на сглобки, измерване
в редица и роботизирано насочване.
3D-A5000 предлага повече от 1,5 милиона 3D точки за откриване на найфините характеристики на детайлите, режим High Dynamic Range
(HDR) за заснемане на сцени с висок
контраст, мощни 3D инструменти
за VisionPro.
3D-A5000 предоставя 3D облачни изображения с висока разделителна способност, изградени от над 1,5 милиона 3D точки. Тези изображения с
висока разделителна способност,
съчетани с мощен набор от инструменти Cognex 3D във VisionPro, включително PatMax 3D, позволяват на
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3D-A5000 да решава широк спектър
от приложения от проверка на сглобката до измерване в реално време и
роботизирано насочване;
Патентовани платформи на Cognex
за визуализация VisionView, позволяващи създаването на удобен за ползване графичен потребителски интерфейс;
HMI
операторски
терминал
VisionView 900;
Cognex Connect  комуникационна
платформа за интегриране към управляващи и информационни системи;
Тройно (3-осово) AC серво задвижване/серво усилвател
Mitsubishi
Electric, серия MELSERVO J4 - MRJ4W3-444B, за номинална мощност на
двигател до 400 W;
HG-KR13 сервомотор от серията HGKR Series на Mitsubishi Electric, с номинална мощност 100 W; номинален
въртящ момент 0.32 Nm; максимален
въртящ момент 1.1 Nm, номинална
скорост 3000 об/мин.

Европа: 2D и 3D машинно зрение, многоосни серво системи, сензори за сила, мониторинг на процеси (SCADA, BI), анализ на
производствени данни (deep learning, изкуствен интелект), като натрупаното знание впоследствие се прилага в проекти на
клиенти.
В учебния стенд са интегрирани 2 робота  индустриален и колаборативен,
които могат да работят както заедно,
така и поотделно. Също са внедрени и
системи за 3D и 2D зрение за разпознаване
на детайли в реално време, чиито координати се трансферират към управлението
на роботите. 2D камерата се използва и
като система за визуален контрол на качеството. Движението на детайлите е
осигурено с 3-осна серво маса, а за безопасността се грижи специализиран safety контролер от последно поколение.

• HG-KR43B сервомотор от серията
HG Series на Mitsubishi Electric, с номинална мощност 400 W; номинален
въртящ момент 1.3 Nm, максимален
въртящ момент 4.5 Nm, номинална
скорост 3000 об/мин., спирачка.

Обхват на проекта

Проектът е изпълнен с финансовата
подкрепа на ПроектBG05M2OP001-1.0020023-C01, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни
и инвестиционни фондове”.

Лабораторията дава възможност на
младите инженери да получат най-адекватни и съвременни познания, комбинирано с практическо обучение с високи технологии и реална апаратура. Освен практика, свързана с учебния процес, в тях се
провеждат множество обучения от страна на професионалисти от Ехнатон. С наличната техника екипът на Ехнатон
също развива сложни интеграции между
системи, които са рядкост за Източна
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Мобилни
индустриални роботи
В повечето случаи, дори без да е свързан към управляващата платформа в реално време,
един съвременен мобилен робот е достатъчно автономен и сигурен, за да довърши програмирания си списък със задачи надеждно и безопасно
На дневен ред във все повече практически приложения излизат автономните мобилни
роботи, които разчитат на множество сензори и камери за локализация и придвижване
Сред иновациите при мобилните роботи са функциите за картографиране и навигация,
елиминиращи необходимостта от фиксирана инфраструктура за дефиниране на маршрута

У

стойчивият ръст в търсенето
на мобилни роботи за приложения в
различни сфери на индустрията, особено в складовата дейност и логистиката, води до значително разширяване на този сегмент от пазара
на роботизирани системи през последните години. Актуално проучване
на специализираната маркетингова
агенция Robotics Business Review прогнозира, че тази тенденция ще се
запази и в бъдеще, а причините за
това са много. Сред основните фактори, които мотивират все повече
компании да инвестират в мобилни
промишлени роботи, са тяхната голяма гъвкавост, краткият период за
възвръщаемост на инвестицията,
нарастващата липса на квалифицирани кадри, възможностите за непрекъсната работа и т. н. Експертите изчисляват, че в зависимост от
типа на робота, неговото приложение и работните часове, той може
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да се изплати за 6 до 24 месеца, а
внедряването и/или преместването
му в различни етапи на производствената, складовата или логистичната дейност е бързо, лесно и не
изисква времеемки и костващи средства прекъсвания.

Предимства и
възможности
Мобилните роботи се отличават
с множество предимства пред редица по-традиционни системи за складова автоматизация, включително
доскорошните фаворити – самонасочващите се превозни средства.
Недостатък на последните е, че се
движат само по предварително дефинирани траектории и „излизането
им от строя“ често налага нежелани паузи в дейността на съоръжението. Мобилните роботи пък са
напълно самостоятелни единици по
смисъла на тяхното пространствено придвижване и дори да загубят
връзка с контролния център, да се

нуждаят от ремонт или да се окажат блокирани в някоя тясна складова зона, това не компрометира безпроблемното функциониране на останалите системи в обекта. В повечето случаи, дори без да е свързан
към контролната платформа в реално време, един съвременен мобилен
робот е достатъчно автономен и
сигурен, за да довърши програмирания си списък със задачи надеждно и
безопасно. Самите платформи за управление на мобилни роботизирани
системи са проектирани така, че
системата да не е зависима от
отделните работни единици, а при
отпадането на някоя от тях по дадена причина, останалите незабавно
да реорганизират ресурсите и задачите си, така че напълно да компенсират липсата й. Винаги съществува и един последен резервен вариант,
дори при най-сериозните технологични сривове, отбелязват експертите.
Работните потоци в съоръжения с
мобилни роботи типично са плани-
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рани така, че роботите да могат да
бъдат допълнени или изцяло заместени от хора при необходимост, а автоматизираният контрол върху системите да бъде заменен с ръчно
управление. Тази гъвкавост и устойчивост на различни кризисни сценарии прави автономните роботи все
по-търсено решение не само в складове и логистични центрове, но и в
много нови индустриални приложения.

Типове мобилни роботи
Зависимостта на самонасочващите се превозни средства от специално структурирана работна среда,
различни баркод системи и наземни
маркери за придвижване при мобилните промишлени роботи е завинаги преодоляна с помощта на последните технологии при машинното
зрение и навигацията. На дневен ред
във все повече практически приложения излизат автономните мобилни
роботи (AMR), които разчитат на
множество сензори (радари, инфрачервени датчици, лидар устройства)
и камери за локализация и придвижване. Това позволява внедряване на
тези системи и в неструктурирана
среда, включително в действащи
производствени цехове, дистрибуционни центрове и търговски обекти,
в които е налице активна човешка
дейност. Възможността на AMR
роботите да работят в споделена
работна зона с хората, без да представляват риск за тях бележи началото на нова епоха в мобилната роботика, в която автоматизираните
системи придобиват потенциал да
заменят човека във все повече тежки, повторяеми или опасни дейности.
И макар основен дял от сегмента
да принадлежи на специализираните
мобилни роботи (специално проектирани в цялост за дадено приложение),
все повече производители разработват и т. нар. ретрофит версии –
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роботизирани модули, подходящи за
инсталиране на съществуващи мобилни средства, включително електро- и мотокари, транспортни колички и дори почистващи системи.

Предизвикателствата на
съвременната индустрия
Макар потенциалните ползи от
планираното внедряване на мобилни
роботи в даден бизнес да са много,
тези системи често се оказват изправени пред редица сериозни предизвикателства в реална среда. Основни грешки, които компаниите допускат в тази посока, са недобрата
оценка и прибързаният анализ на
пригодността и рентабилността на
дадено технологично решение за
съответното приложение или конкретен процес. Недостатъчното
оползотворяване на потенциала на
един самоходен робот може значително да удължи периода му на
възвръщаемост, а прекалено високите очаквания към автономните системи често се оказват в основата
на недобри практически реализации,
отчитат още от Robotics Business
Review.
За да бъде въведен в експлоатация в неструктурирана среда, един
мобилен робот се нуждае от адаптирана карта на обекта или функция
за самостоятелно дигитално картографиране на пространството и
генериране на собствена такава с
цел адекватна навигация. Такива
възможности обаче все още липсват
при много масови модели. Други технологии, които не намират достатъчно широко приложение при наличните решения и тепърва предстои да
навлизат в сегмента, са гласовото
управление, възможностите за манипулиране с обекти, както и мултифункционалното изпълнение на множество задачи. Ето защо е добре да
се извърши задълбочен предварителен анализ на спецификите на прило-

жението и възможните решения, преди да се пристъпи към инвестиция в
мобилен робот. От ключово значение
обикновено е и самата платформа за
управление на робопарка – доколко тя
е гъвкава, адаптивна и ефективна,
позволява ли мащабиране и препрограмиране, добавяне и премахване на
различни функции и процеси и т. н.

Мобилни манипулатори
Докладът на Robotics Business
Review сочи, че през 2018 г. софтуерните решения и системите за
машинно зрение в сегмента са еволюирали дотолкова, че са престанали да представляват пречка за понататъшното популяризиране на
мобилните роботи в практиката.
Това ще рече, че тези технологии са
станали достатъчно достъпни за
„широката аудитория“ в индустрията във всички възможни аспекти –
цена, приложимост, интуитивност
на управление и т. н. Следващата
крачка в развитието на мобилната
роботика е добавянето на опции за
манипулиране към самоходните системи. На пазара вече са налични
модели с такива възможности, но
засега те са по-скоро изключения,
отколкото правило. Такива са например мобилните роботи с вакуумни
хващачи, както и версиите с правоъгълни държачи и рамена с разширени функции за достъп. Специалистите в бранша потвърждават, че
манипулирането с обекти е критично за успешното внедряване на индустриални роботи в повечето практически приложения, особено в среди, изискващи едновременно изпълнение на множество задачи или т. нар.
„мултитаскинг“. За роботите обикновено това означава захващане на
различни обекти и извършване на
разнообразни дейности с тях.
Производителите се раздвояват
в опитите си за разработка на универсални решения и специализирани
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инструменти за конкретни сценарии. Засега най-популярни са вакуумните и пръстовите хващачи, като и
едните, и другите се отличават със
съответните предимства и недостатъци, с различна прецизност,
функционалност и бързина. Вакуумните решения не са подходящи за порести повърхности. Някои модели деформируеми и меки хващачи пък са
разработени специално за приложения в хранително-вкусовата промишленост, където традиционните механизми оказват твърде голям натиск върху крехките и трошливи
хранителни продукти. В компании,
които произвеждат широк асортимент от изделия обаче, твърде специализираните системи отстъпват
място на по-универсални решения.

Иновации на пазара
Макар доскоро складовата дейност, логистиката и електронната
търговия почти изцяло да изчерпваха приложните сфери на мобилните
роботи, все повече производители
разработват продукти, насочени
към хотелиерството, здравеопазването и обработката на различни
материали. На пазара са налични
модулни решения с универсална база
и широк набор от варианти по отношение на функционалната част. Тя
може да бъде например транспортна количка със съответната товароносимост от порядъка на до 150 –
200 кг, подходяща за превозване на
най-различни насипни материали,
компоненти и изделия.
Сред иновациите при мобилните
роботи са функциите за дигитално
картографиране и навигация, които
елиминират нуждата от фиксирана
инфраструктура за дефиниране на
траекторията, както и възможностите за интегриране с ERP/MES
системи с цел цялостно и централизирано управление на работните
потоци. Универсалната база на робота може да бъде преоборудвана с
различни модули в рамките на един
и същи работен цикъл в зависимост
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от потребностите, а вградените
програмируеми логически контролери отговарят за изпълнението на
различни команди в реално време.
Инвентаризацията, поддръжката и
обслужването на робопарка могат да
бъдат напълно автоматизирани чрез
централизирана ICT платформа, командвана автоматизирано или ръчно
от съответния служител или екип.
Така с единен интерфейс могат да
бъдат управлявани една или повече
системи от мобилни роботи в различни локации и конфигурации.
Съвременните самоходни роботизирани системи се характеризират с
все по-висока скорост, прецизност и
гъвкавост. Те могат да разполагат с
радиочестотни антени, лидар технологии и 3D камери, осигуряващи точна проследимост. Сред новостите в
сегмента са модели, предназначени за
насочено търсене на обекти и складови единици, които с помощта на
интуитивни графични интерфейси
насочват служителите към следващата точка по зададения маршрут,
минимизирайки излишното ходене из
склада и времеемкото издирване на
правилния кашон или пакет.
Новото поколение софтуерни продукти за мобилни роботи са специално разработени за оптимизиране
на работните траектории на отделните единици в системата, така че
да се елиминират струпванията на
множество роботи на едно място,
„задръстванията“ и непълноценното
използване на по-подходящи транспортни коридори.
Налично е богато разнообразие по
отношение на товароносимостта
на мобилните роботи, като 100 –
500 кг е популярен диапазон, но са
достъпни и модели, които могат да
работят с товар от порядъка на
няколко тона. В много приложения,
например в автомобилостроенето,
мобилните роботи заместват високоповдигачите и транспалетните
колички, а работните процеси стават все по-интуитивни и интелигентни, отбелязват маркетинговите
специалисти.
За да се осигури оптимална безопасност за служителите и оборудването, мобилните роботи са снабдени с лазерни скенери, програмируеми
контролери и предпазни релета, които предупреждават системата за
наличието на различни обекти и препятствия в работната зона на робота и задават функция за заобикаляне или плавно спиране с цел да се
избегне сблъсък. Управлението на
целия робопарк може да се извършва
посредством уеб базиран клиент,

който да включва калкулатор за периода на възвръщаемост, работните
часове на отделните единици и т. н.
Доказани решения по отношение
на навигацията са подовите лазерни
скенери, но към тях се добавят нови
технологии за картографиране с помощта на светлинни източници, които спомагат за постигане на максимална прецизност при взаимодействието на робота със средата. Управлението на многоброен робопарк
посредством единна платформа е
ключова необходимост във все повече промишлени приложения, тъй като
добавянето на допълнителни роботизирани
единици
обикновено
съпътства разширяването на бизнеса в редица предприятия. Благодарение на усъвършенствания си софтуер
мобилните роботи могат да се придвижват безопасно около хора и различни обекти без нужда от специална инфраструктура, което спестява
до около 15% от разходите за въвеждане в експлоатация. Вградените акумулатори и захранващи системи пък
им осигуряват до 20 и повече часа
работа без необходимост от зареждане.
Сред най-значимите иновации в
управлението на мобилни роботи е
изкуственият интелект, който спомага за напълно автономното функциониране на една модерна роботизирана складова система, хармонизира взаимодействията между роботи,
хора и обекти и гъвкаво ги адаптира
към моментните условия в реално
време. AI базираната платформа оценява задачите, които е необходимо да
бъдат изпълнени, и наличните ресурси и функционалност. Системата
динамично разпределя задачите между отделните агенти с цел оптимална ефективност, събира данни, анализира средата и реагира в реално време на всякакви промени. Тя е в състояние дори да предвиди различни предварително зададени и кризисни сценарии и автономно да избере подходящо решение, включващо съответната последователност от действия.
Платформите от този тип са подходящи не само за логистични и складови съоръжения, но и за промишлени
обекти с различно предназначение,
включително производствени и преработвателни цехове. Тези решения
позволяват функционално надграждане на съществуващи традиционни
средства за автоматизация и унифициране на различни интерфейси, системи, устройства и дори фабрики под
управлението на единен централизиран „мозък“, способен да взема относително самостоятелни решения.
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Високоефективни и надеждни
компресори от ElGi
В структурата си Ригел ET има
обособени четири основни отдела:
консумативен, машинен, сервизен
и от средата на 2020 г. - компресорен. Гордеем се, че брандът ElGi,
представляван от новия ни високотехнологичен компресорен отдел, е сред доказалите се лидери в
световен мащаб. Компанията е
седма по големина в света, с амбиции до 2025 г. да бъде в топ 3. В последните години ElGi, посредством
своята дъщерна фирма Rotair
Italia, навлиза уверено на европейския пазар, а чрез Pattons заема позиции и на пазарите в Северна Америка.

Защо ElGi?
Сред основните предимства на
оборудването е изключителната
надеждност. Звучи като клише, но
това съвсем не е така. Зад тези
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две думи заставаме с безпрецедентните в бранша гаранционни срокове, а именно от 10 години за винтовите двойки при EG серията и
6 години при EN серията, при това независимо от работните часове.

низми. Серията AB е идеалното
решение за хранителни производства, фармация и всички приложения, изискващи въздух с чистота
клас 0 за наличието на маслени
частици.

Оптималният избор
Безмаслена серия AB
ElGi налага на пазара и безмаслената серия AB - изцяло иновативна, отличаваща се с висока
ефективност, надеждност и ниски експлоатационни разходи. Специфичното тук е, че машината е
изработена в основната си част
от неръждаема стомана и като
уплътняващ флуид се използва
дестилирана вода. Компресорът
разполага с подгряваща система
за поддържане на чистотата на
водата, предпазвайки я от образуването на различни микроорга-

Компресорите ElGi са сред найефективните и надеждни машини,
предлагани на българския пазар.
През своите 60 години производствен опит компанията е внедрила редица иновативни решения,
позволяващи лекота при обслужването, увеличени сервизни интервали и средно три пъти по-ниско съдържание на маслени пари в компресирания въздух спрямо конкуренцията. Ригел ET ще Ви съдейства
да направите оптималния избор,
предлагайки Ви най-доброто техническо решение.
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Крепежни елементи
за листов материал
Водещите фактори за избора на крепежни елементи са ефективността, цената, възможността за възстановяване и ремонт и улеснено разглобяване
Материалите, от които се изработват нитовете, най-често са мека стомана, мед, месинг
и алуминий
Самозаклинващите гайки имат много добри показатели на устойчивост на усукване и издърпване дори при тънки листове и не изискват предварително третиране на отвори

И

ма много начини за сглобяване
на елементи от листов материал.
Най-разпространените са чрез заваряване, спояване, нитове, винтове и
лепила. Освен крепежните средства
обаче има и разнообразни техники за
сглобяване, които си служат с методите на пластична деформация на
метала като огъване (и свързване с
фалцове) и съединяване чрез пресоване. Всички тези възможности поставят проектанта пред една нелека
задача.
В общия случай водещите фактори при избора са ефективността,
следвана от цената. Също така от
съществено значение е възможността за възстановяване и ремонт и
улеснено разглобяване. За удовлетворяване на последните две е необходимо крепежните елементи да са от
вид, позволяващ многократно използване, т.е. разглобяване и повторно
сглобяване. Такъв тип закрепване
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дава улеснен достъп до повредена
част или износен компонент, както
и за цялостно демонтиране на отделни части, които да бъдат рециклирани впоследствие.
За сметка на това постоянните
крепежни елементи превъзхождат
разглобяемите с характеристики
като здравина, дълготрайност, издръжливост и по-добро разпределение на натоварването.
Освен това понякога самите конструктивни особености на готовия
продукт определят метода на
свързване, който трябва да се използва при сглобяването, и напълно елиминират други методи като неприложими за конкретния случай.

Технология на съединяване
чрез нитоване
Нитовите съединения се използват като свързващи елементи, когато ширината на контактните
зони надвишава дебелината им 3 или
повече пъти. В зависимост от диа-

метъра на използвания нит технологията на нитоване може да бъде в
студено или нагрято състояние на
нита. При нитове с диаметър до
8 мм се извършва студено съединяване, като диаметърът на отвора
трябва да бъде с 0,1 – 0,2 мм поширок от диаметъра на нита. При
нитоване в нагрято състояние диаметърът на отвора е с 0,1 – 1,0 мм
по-голям от този на нагретия нит.
Конструкцията на нита се състои
от цилиндрична издължена част,
завършваща с опорна глава, и затваряща глава, която се образува при
занитването. Нитовете имат полукръгла, плоска и конусна глава. Когато се изисква повърхността на съединението да е гладка, се използват
нитове със скрита глава. Краят на
нита, който излиза от другата страна на скрепените елементи, трябва
да бъде дълъг 1,23 – 1,5 от диаметъра му, за да може да се оформи затварящата глава. При съединяване на
тънки листове стомана или цветни
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метали се прилагат попнитове. Те
имат диаметър от 2 мм до 6 мм.
Материалите, от които се изработват, най-често са мека стомана,
мед, месинг и алуминий. Металът
трябва да съответства на този, от
който е изработен листовият материал, за да не се получат хлабини при
възникване на температурно разширение или свиване. Устойчивостта
на вибрации и по-високата якост са
отличителни предимства на нитовите съединения пред други типове
скрепяване на листови материали.
Нитоването може да се извършва
ръчно или механично. Механичното
използва пневматични чукове (пистолети), нитовъчни машини и преси.
При пневматичните нитачки се осигурява сгъстен въздух от компресор.
Макар и разходите за закупуване да
са по-високи, мощността и производителността, които те предлагат,
оправдават инвестицията. Ударите
се нанасят по опорната глава, а затварящата глава се образува от главичар. При ръчното нитоване първо
се очертават, центроват и пробиват отворите, като задължително
е двата листа да бъдат позиционирани и притиснати плътно и пробити заедно. Нитовете се поставят и
напасват в отворите така, че те
да съвпаднат.
С помощта на стегач занитваните части се притискат една към
друга и към основната глава на нита.
Диаметърът на отвора му трябва
да бъде малко по-голям от диаметъра на стеблото на нита. Занитваните части се уплътняват, като се
вкарва излизащата част на нита в
отвора на стегача и върху него се
нанасят удари с чук. Нитът се сбива
така, че излизащият му край придобива полусферична форма. Оформянето на затварящата глава се прави с
главичар. По форма той е идентичен
със стегача с тази разлика, че в края
си има сферична вдлъбнатина, която
придава формата на затварящата
глава. Опората (долният главичар) е
закалена стоманена подложка със
сферична вдлъбнатина, която отговаря на формата на основната глава
на нита. При занитването опората
се поставя на плоча, върху наковалня
или пък се затяга. Нитове със скрити глави се нитоват направо върху
плоча и наковалня.

по крепежа, който е изработен от
метал с високоякостни свойства и
не се деформира.
В по-общ смисъл самозаклинващият крепеж представлява елемент,
обикновено с резба, който при натиск в пластичния метал на листа
измества материала около отвора
за закрепване, като по този начин
се извършва студено формоване на
метала към специално проектирана
пръстеновидна вдлъбнатина в основата на крепежния елемент. Главата на елемента има назъбена, шестостенна или специална форма, която предотвратява въртенето и
изместването на детайла, след
като крепежната гайка бъде поставена правилно. По този начин самозаклинващият крепеж става част
от самия детайл, без да оставя следи, нито да деформира обратната
страна на детайла. Самозаклинващите гайки притежават изключително добри показатели на устойчивост на усукване и издърпване
дори при тънки листове и не изискват предварително третиране на
отвори.
Предимствата на този тип крепежи са здравината на сглобката и
на резбата, която може да се постигне дори в метал с дебелина до
0,20 мм. Те могат да се инсталират
с помощта на всяка преса и гарантират висока устойчивост на натиск или усукване. Методът не изисква специална предварителна подготовка на отвора, като скосяване,
може да се извършва с автоматизирано оборудване за заявки с голям
обем, а при обработката обратната страна на листа запазва равната си повърхност.
Самозаклинващите шпилки и гайки са подходящи за използване тогава, когато компонентът се подменя
лесно и когато при евентуално разхлабване на гайки и болтове достъпът до тях няма да е възможен.
Ако гайките и винтовете не могат
да бъдат достигнати след сглобяването на едно шаси или шкаф, то
фабрично е най-добре да се монтират самозаклинващи крепежни елементи, които, освен изброените
предимства, опростяват и ускоряват операциите по асемблиране на
компоненти.

Болтове и винтове
Самозаклинващи крепежи
и пресови метални
съединения
Принципът на пресовия монтаж е
листовият материал да се пресова
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Характеристика в полза на закрепването чрез болтове и винтове
е, че те позволяват многократно
разглобяване и сглобяване на скрепените детайли. За монтажа с болто-

ве и винтове са необходими предварително оформени отвори, като
при болтовете се затягат с гайка,
за да се фиксира връзката, а винтовете поддържат съединението чрез
резба, захваната в метала. Гайките
могат да се заварят към листа метал, което елиминира необходимостта от достигане на двете страни, а самонарезните винтове изрязват сами резбата в детайла.
Този тип крепежни елементи са
подходящи за приложение при разнородни листови материали. Хлабината, която остава около елемента,
позволява диференциално топлинно
разширение. Недостатъците на метода са, че към разходите за крепежа трябва се добавят и тези за пробиване и оформяне на отворите, а
тези процедури повишават локалните напрежения на материала.
Болтовата глава може да е с различна форма, като най-често това е
външен шестостен. Други разновидности включват прорези и отвори
(например вътрешен шестостен) на
челната част на главата, като те
са предвидени за употреба с различни отвертки и накрайници.
Друг метод за свързване на болтове, шпилки, анкери и други елементи с диаметри от 2 до 25 мм към
метални листове е посредством
технологията за челно заваряване.
Между болта и детайла се генерира
електрическа дъга, която разтопява
част от метала на двата елемента,
при това болтът се фиксира към
листа в образувалото се при заваряването гнездо, като в резултат се
получава челно съединение на крепежния елемент.
При този тип съединения се постига много висока производителност поради краткото време за заваряване, като могат да се заваряват метали с различен състав. Деформациите са минимални поради
малките температурни натоварвания.
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Щанцови машини
С развитието на технологиите по посока дигитализация непрекъснато се разширяват
функциите и възможностите на модерните щанцови машини и центри
Комбинираните системи за лазерно рязане и щанцоване не налагат извършване на вторични
операции върху обработвания детайл, а смяната между отрезните и формовъчните операции е бърза и автоматизирана
Най-ефективните системи, предназначени за гъвкаво автоматизирано производство с усъвършенствано качество и надеждност и оптимизирани разходи, използват фибролазери с
висока мощност

Щ

анцоването е сред водещите промишлени технологии за обработка на листов метал, чрез които
могат да бъдат произвеждани плоски и пространствени детайли с комплексна форма. По своята същност
това е метод за изработка на метално изделие посредством комбинация от формоизменящи и разделителни операции, при които се извършва пластична деформация на
материала в студено състояние чрез
огъване, усукване, изтегляне, пресоване и т. н. Обработваният материал се отделя изцяло или частично от
металния лист посредством изрязване, пробиване и др. В зависимост
от технологията и оборудването,
отделената част от метала може
да бъде готовото изделие или отпаден материал. В производства със
среден до висок обем щанцоването
се налага като рентабилна техноло-
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гия за бързо, ефективно и прецизно
рязане и формоване на метал.
За целта се използват щанцови
машини или преси, които са оборудвани със специални инструменти,
наречени щанци. Те се състоят от
матрица и поансон и навлизат с определена сила в листовия метал, за
да създадат отвор или дадена деформация. В съвременните цехове найчесто се срещат автоматизирани
системи с ЦПУ, при които обработката се извършва на базата на предварително зададена програма. С развитието на технологиите по посока дигитализация непрекъснато се
разширяват функциите и възможностите на модерните щанцови машини и центри. Новостите при автоматизираните системи за рязане и
щанцоване с ЦПУ в контекста на
четвъртата промишлена революция
включват подобрени концепции за
производителност както и множество иновации при софтуера за уп-

равление, които правят процеса поинтуитивен, високопроизводителен
и надежден. Все по-популярни стават
системите за лазерно рязане и щанцоване, които съчетават предимствата на тези две доказани технологии, същевременно компенсирайки
слабите им страни с цел постигане
на оптимална производителност.

Налични технологии
Щанцоването намира широко приложение в различни индустрии поради възможността за серийно производство на голямо количество изделия със сравнително ниска себестойност. Това прави метода особено
привлекателен за предприятия в
сферата на машиностроенето (автомобило-, самолето-, уредостроенето и т.н.), медицинското оборудване, електрониката, телекомуникациите. Подобно на други типове конвенционални металорежещи машини, щанц пресите могат да изработ-
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ват детайли с множество отвори.
Предимства при тях са липсата на
термично взаимодействие с метала, което елиминира рисковете от
нежеланото му деформиране, както
и липсата на стружки, чрез които
се губят сравнително големи количества метал. В резултат от щанцоването се получават детайли с
точни размери и високо качество
на повърхностите. Сред факторите, които ограничават използването на метода, е дебелината на
листовия материал. При по-плътните листове една машина за лазерно рязане например би осигурила
висока производителност в съчетание с отлична скорост и прециз-
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ност на работа. Лазерите обаче не
могат да извършват механична
обработка (например огъване, резбонарязване и т. н.ю), което често
е необходимо за получаване на максимално близко до крайното изделие. И макар лазерите и щанц пресите да се считат за взаимозаменяеми, аналогични технологии, все
по-често в практиката принципите им на работа се обединяват в
търсене на максимална продуктивност. Комбинираните системи за
лазерно рязане и щанцоване не налагат извършване на вторични операции върху обработвания детайл,
а смяната между отрезните и формовъчните операции е бърза, автоматизирана и не изисква човешка
намеса или преместване на заготовките на различни работни
станции.
Револверните щанцови машини,
използвани най-масово в металообработващите цехове през годините, изживяват истинска еволюция
по отношение на технологиите на
задвижване, а механичните системи постепенно биват измествани
от хидравлични, пневматични, а те
от електрически модели със сервоуправление. В наши дни последните

са най-многобройни в практиката.
При тях номиналната сила на щанцоване е до около 30 – 35 тона,
което ги прави подходящи предимно за по-тънки метални листове.
За тънки плочи с дебелина от порядъка на 9,5 и повече мм, обикновено е необходима машина с капацитет 45 – 50 тона, а такъв принципно може да осигури само една хидравлична или механична преса. Сервоуправляемите модели все пак остават
сред най-търсените решения в сегмента поради изключително високата си ефективност.
Щанц машините със сервозадвижване и електронно управление могат
автоматично да регулират хода си
на базата на обработвания материал и използваната инструментална
екипировка, като се считат за специализирано решение за формоване,
тъй като позволяват прецизна настройка на височината на заготовката. Съвременните модели механични щанц преси често също могат да
разполагат с модерни електронни
системи за управление.

Ръст на пазара
Глобалният пазар на щанцови машини бележи значителен ръст през
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последните години, сочат докладите на маркетолозите. Като основна причина за това се изтъква
възходът на автоматизираното
производство и логичното увеличение в търсенето на високоефективни и производителни решения за обработка на листов метал. Те осигуряват значителни предимства,
включително икономии на материал, енергия и по-ниски изисквания към
операторите по отношение на изпълнението, тъй като работят на
базата на предварително генерирани програми. В зависимост от типа
на машините и тяхната степен на
автоматизация пазарът се разделя
основно на полу- и изцяло автоматични модели. Щанцовите машини
се доказват като устойчиво, високоиздръжливо, надеждно и прецизно
решение за рязане и формоване на
листов метал, което се допълва и
от отлична ефективност. Това са
цяла група фактори, които стимулират ръста в продажбите на тези
системи през последните години, а
експертните прогнози са, че тази
тенденция ще се запази поне и през
първата половина на следващото
десетилетие.
За нарастващото търсене на
щанцови преси спомагат още непрекъснатият процес на технологично усъвършенстване на машините в сегмента и значителните ин-
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вестиции в иновации по отношение
на дизайна и функционалността,
които правят големите производители в бранша. В допълнение навлизането на роботизирани системи в
щанцовъчния отрасъл разкрива множество допълнителни възможности
по отношение на производителността и приложенията.

Комбинирани системи
Динамичният съвременен пазар в
сферата на металообработката задава нови стандарти по отношение
на работещите технологии за производство на метални изделия.
Търсят се прости и икономични решения, които същевременно комбинират различни комплексни процеси,
позволяват рентабилно серийно
производство, високо качество на
готовата продукция, а в допълнение
– и икономия на пространство в
цеха. Производителите все по-често избягват сложни системи, които изискват трудо- и времеемка
конфигурация, изморително ръчно
зареждане и разтоварване и налагат местене на обработваните
заготовки на различни работни
станции. Все по търсени стават
комбинираните системи за лазерно
рязане и щанцоване, които съчетават предимствата на двете технологии, елиминирайки недостатъците им. Доскоро обработката на

листов метал налагаше избор между един от двата типа системи,
който се определяше до голяма степен от типа метал, неговата дебелина и плътност и необходимото
качество и параметри на желаното
готово изделие. Въвеждането на
лазерните машини в металообработката – първо моделите с CO2
източник, а после тези с фибролазер, първоначално разклати пазара
на щанц машини и тази криза трая
повече от десетилетие. Но след
края на този негативен за продажбите на щанцови преси период последва нов възход на технологията,
предимно в съчетание с други обработващи операции като резбонарязване, формоване, огъване, маркиране и др. Комплексното им изпълнение стана възможно благодарение на
високоефективните комбинирани
обработващи центри с ЦПУ, които
са все по-популярни в съвременната
практика.
Системите за лазерно рязане и
щанцоване, като най-препоръчван
от експертите вариант на хибридните решения, се отличават с висока степен на автоматизация, което ги прави все по-предпочитани
не само в едри серийни производства, но и в малки и средни предприятия. Тези решения осигуряват на
производителите няколко ключови
конкурентни предимства, а именно
– значително редуциране на експлоатационните разходи, свръхпроизводството и свързаното с него
свръхразхищение на ресурси, излишните операции, включително транспортни, а заедно с това – и периода
за пазарна реализация на готовата
продукция.
Налице е и един сериозен феномен вследствие на комбиниране на
лазерните и щанцови технологии –
качествено е изменен и самият производствен процес. Той вече се счита за метод, подходящ за изцяло автоматизирано извършване – без човешка намеса, например при аутсорсинг на производства в по-евтини локации без нужда от трансфер
на висококвалифицирани кадри. В
сравнение с други типове машини
за рязане и формоване на метал,
хибридните лазерно-щанцови системи се отличават с по-висока
скорост и прецизност на работа, а
обслужващите операции подлежат
на роботизация, която спомага за
оптимизиране на разходите и производителността в дългосрочен
план.
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Разходно-ефективни
решения
Вместо да залагат на разликите
и конкурентните особености при
двата метода, хибридните системи с ЦПУ разчитат на тяхната комплементарност или на факта, че
могат взаимно да се допълват по
разходно-ефективен начин. Така в
съответното приложение се прилага лазерно рязане там, където щанцоването би било неудобно или нерентабилно и обратното. С най-високо съотношение между цена и качество тези системи се отличават
при дебелини на листовия материал от 1 до 4 мм. В допълнение комбинираната обработка позволява
изработката на големи серии от
готови продукти с минимална себестойност без необходимост от
компромис с качеството.
При машините със сервоуправление вместо с хидравлично задвижване се елиминира нуждата от използване на масла и се редуцира консумацията на енергия с цел оптимизиране на общата производствена
ефективност. При по-новите модели на пазара смяната на инструментите е със 70% по-бърза от тази
при конвенционалните револверни
щанцови машини. Възможността
всеки инструмент да се завърта от
0° до 360°, включително тези в мултифункционалните инструментални глави, допълнително оптимизира
ефективността.
Най-ефективните системи, предназначени за гъвкаво автоматизирано производство с усъвършенствано
качество и надеждност и оптимизирани разходи, използват фибролазери с висока мощност, които позволяват голям работен диапазон по
отношение на дебелините на листовия метал. С предимство са моделите с изцяло програмируем софтуер,
който прави възможно оптималното
персонализиране и адаптиране на
приложението според клиентските
изисквания. Високата прецизност,
надеждност и повторяемост на операциите се гарантират от усъвършенстваната автоматика, елиминираща проблемите и загубите, свързани с риска от умора при оператора
и човешката грешка. За максимална
ефективност способстват мултифункционалните инструментални
глави, които елиминират нуждата
от тромава смяна на инструменталната екипировка. Процесът на обработка допълнително се улеснява и
оптимизира с помощта на различни
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автоматични спомагателни системи – конвейерни ленти, манипулатори, магазини за подаване на листов
материал и т. н.

Възможностите на
Industry 4.0
Наред с останалите типове металообработващо оборудване, и щанцовите машини претърпяват своеобразна технологична революция с модернизацията на индустриалното
производство през последните години по пътя към повсеместната дигитализация. Industry 4.0 стандартите
опосредстват навлизането в щанцовъчния отрасъл на иновативни
технологични концепции като роботика, интелигентно машинно зрение, IoT, Big Data, машинно обучение,
интерактивен дизайн, виртуално
моделиране и т. н. Сред най-полезните практически нововъведения са
решенията за симулация и дигиталните двойници, които позволяват
изграждане на виртуални копия на
физически производствени машини,
механични операции и технологични
процеси. Така могат да бъдат разигравани и тествани различни обработващи сценарии с цел откриване
на оптималната стратегия за щанцоване при дадени изходни параметри. Могат да бъдат прогнозирани и
навременно разрешавани потенциални проблеми от различен характер.
С помощта на обикновено Ethernet/
IP комуникационен протокол цифровият двойник на една щанцова преса
например може да бъде въведен в
тестова експлоатация, а с помощта
на инструментите на интерактивния дизайн и триизмерната визуализация – да бъдат генерирани най-подходящите ЦПУ програми за обработка за съответното приложение. В резултат цифровото копие на физическия актив изключително точно симулира поведението му при различни
работни условия, идентифицирайки
наличния потенциал за оптимизация
на операциите. Виртуалната симулация на реални процеси е усъвършенствана дотолкова, че е възможно
отчитането на различни фактори
от реалното физическо поведение на
щанц машината, включително топлопренос, ускорения, движения на осите и т. н. Цифровият двойник пък
може да бъде свързван с различни
физически компоненти и елементи
на производствената система (например обслужващ робот), за да се
тества съвместната им функционалност при дадени условия.
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Ултразвуково почистване
на детайли
Спецификата на конкретното приложение и размерите и количествата на почистваните
детайли са главните определящи фактори при избора на подходящо оборудване
Ултразвуковите вълни се генерират от пиезоелектрически преобразуватели, вградени в
камерата за почистване или потопени във флуида
Автоматизираните системи, от една страна, увеличават първоначалната инвестиция, но
от друга, осигуряват още по-надеждни резултати, висока ефективност и намалени усилия
от страна на персонала

П

ри металообработката върху
детайлите се задържат различни
замърсители, като остатъчни охлаждащи флуиди, смазки, стружки и други, които задължително трябва да
бъдат почистени своевременно. Почистването може да бъде извършено ръчно, но резултатите ще бъдат
слабо задоволителни. Всъщност е
необходимо безупречно отстраняване на всяко замърсяване и наслагвания при обработката от всички
повърхности на детайла, в това число и на трудно достъпни елементи,
резби и кухини. В противен случай
върху повърхността няма да може да
се нанесат и задържат трайно финишни покрития като бои, анодизиращи вещества и галванични покрития от какъвто и да е тип.
Оборудването за почистване с
ултразвук дава тласък на революционен напредък в процеса на обработка на метални детайли, като в резултат почистването се извършва
не само бързо и лесно, но и много пощателно.

Специфика на
технологията за
ултразвуково почистване
Тази технология за почистване
използва ултразвукови вълни, които
имат честота, по-голяма от горната граница на човешкия слух (обикновено между 20 kHz и 40 kHz, но
понякога и до 1 MHz). Тези ултразвукови честоти се разпространяват в
почистващата течност.
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Детайлите, които подлежат на
почистване, се поставят в камера
или вана, съдържаща подходящ разтвор (разтворител на водна или
органична основа в зависимост от
приложението). При почистване с
водна среда често се добавят
повърхностноактивни вещества, за
да се предизвика разтваряне на неполярни вещества като масла и грес.
Ултразвуковите вълни се генерират
от пиезоелектрически преобразуватели, вградени в камерата за почистване или потопени във флуида,
които преобразуват променливия
ток в ултразвук. Вълните се предават в почистващата среда във ваната или контейнера и предизвикват
трептения с висока скорост (компресионни вълни), които „разкъсват“
течността, оставяйки след себе си
милиони микроскопични мехурчета
или т.нар. процес на кавитация.
Тези мехурчета се разрушават,
като освобождават огромно количество енергия. Чрез кавитация може
да се постигнат високи температури и налягания, но поради малкия им
размер ефектът, който се постига,
е микропочистване и отстраняване
на повърхностните замърсявания.
Колкото по-висока е честотата,
толкова по-малки са възлите между
мехурчетата на кавитация, което
позволява почистване на по-сложни
детайли.
Методът ефективно отстранява
индустриални замърсители – прах,
ръжда, масла, сажди, плесени, въглеродни отлагания, полиращи съединения, восък, пигменти, варовик, бакте-

рии, гъбички, пръстови отпечатъци
и биологични вещества. Могат да
бъдат третирани различни части и
оборудване, изработени от метали,
пластмаси, стъкло, каучук и керамика, като дори отлагания в микропукнатини и кухини също биват отстранявани.

Фактори за избор на
оборудване за
ултразвуково почистване
Спецификата на конкретното
приложение и размерите и количествата на детайлите, които ще
бъдат почиствани, са главните определящи фактори при избора на
подходящо оборудване. Компактните почистващи вани за инсталация
върху работни плотове например са
предназначени за третиране на нерегулярни ограничени по размер
партиди детайли при слабо натоварени производства. За по-големи части и по-високо натоварване производителите на ултразвуково почистващо оборудване могат да предложат вани с огромен капацитет,
достигащ 15 000 литра вместимост. Системите за многоетапно
почистване са най-комплексно устроени и са предназначени за индустриални производствени линии с голям
капацитет. Те се състоят от отделни модули – вана за почистване, вана
за изплакване и контейнер за изсушаване.
По отношение на ефективността
на разходите, ваните с единичен
модул за подов монтаж са икономически по-изгодни в сравнение с тези
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за монтаж върху плот, но тяхната
функция се изчерпва с почистване и
не включва интегрирана система за
изплакване и сушене, което дава преимущество на модулните многоетапни почистващи вани. Тези системи се използват, когато се изисква по-висока прецизност и по-бързо
привеждане на детайлите в състояние на готовност за последваща
обработка.
Автоматизираните системи, от
една страна, увеличават първоначалната инвестиция, но от друга, осигуряват още по-надеждни резултати,
висока ефективност и намалени усилия от страна на персонала. Те включват автоматизирани подемни хидравлични или пневматични съоръжения за повдигане и позициониране на
детайлите. Спомагателното оборудване може да включва кран, автоматично подаващо устройство или
робот. Автоматизираната система
за зареждане и движението на детайлите може да бъдат проектирани
според спецификациите на производството, като по този начин циклите на третиране се съкратят оптимално.
Процесите на поддръжка и обслужване могат да бъдат интегрирани с
почистването чрез спомагателно
оборудване. Партидите детайли
автоматично се придвижват през
отделенията за почистване, изплакване и сушене. Машините могат да
бъдат програмирани за извършване
на операции в различни цикли. Предлагат се варианти, обезопасени със
светлинни завеси, както и сензор,
засичащ струпване на детайли. Па-
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тентовани технологии постигат
висока ефективност при ниски нива
на шум до под 78 dB.
Проблемът с поглъщането на ултразвуковите вълни в пространствата между частите се решава с
помощта на дигитални и синхронизирани ултразвукови генератори с
прецизно настроен честотен диапазон. Стандартните ултразвукови
почистващи машини генерират честоти от порядъка на 40 kHz, но за
специални приложения със силно замърсени компоненти в големи обеми се
предлагат варианти, създаващи кавитация при 28 kHz. Този диапазон е
много по-ефективен при премахване
на нагар, боя и трудни за отстраняване наслоявания. Най-често преобразувателите се разполагат или по
стените на ваната, или към потапящите плочи. За още по-добри резултати фиксирането е изпълнено чрез
метод на заваряване, който елиминира загубата на енергия вследствие
на механичната връзка. Почистващите вани от висок клас са снабдени с
тройна изолация, което предотвратява загубата на топлина и пропускането на емисии.

Правилна експлоатация и
поддръжка
Ако почистващото оборудване се
използва за отстраняване на масла
и смазочни материали, е необходимо
то да бъде снабдено с филтрираща
система с горно отвеждане. По-тежките замърсители, които се утаяват на дъното на резервоара, изискват филтриращата система да е
разположена в долната част на съда.

Работата на преобразувателите не
се затруднява от утаяването, тъй
като при тяхното проектиране и
инсталиране е предвидено утайката
да остава под тяхното ниво.
Важно условие за добри резултати от почистването е да се предвиди подходяща мощност на захранване съобразно капацитета на машината и целевата продължителност
на циклите на обработка. При повечето приложения това е 0,65 – 1,3
киловата за 100 литра почистващ
разтвор. Най-широко прилаганата
честота на ултразвуковите вълни е
40 kHz, тъй като тя предизвиква
кавитация, при която мехурчетата
са достатъчно малки, за да проникнат в повечето кухини, но и с достатъчно силна енергия, за да ги почистят ефективно.
За отлични резултати от ключово значение също са фактори като
продължителност на цикъла, температура на третиране и състав на
използваните разтвори. Разтворите, предназначени за ултразвуково
почистване, съдържат специални
съставки, които повишават ефективността на процеса. Тъй като
някои разтвори може да имат негативно въздействие върху материала, от който е направен детайлът,
неговата спецификация и естеството на замърсяването също трябва
да се вземат предвид при избора на
подходящ разтвор.
Конвенционалните разтвори с
високо алкално съдържание на основата на сапуни са предназначени за
най-широко ползване, като те са в
състояние да премахнат отлаганията от масла, въглероди от метали и
композитни материали. Киселинните препарати премахват корозия,
твърди минерални отлагания като
котлен камък и спомагат за възстановяването на части, които работят в среда на твърда вода или среда с висока влажност. Препаратите
с ензими премахват маслото от
части от неръждаема стомана, алуминий, месинг и титан. Те също така
премахват биологичните замърсители от медицински и стоматологични инструменти. Почистващите
средства с ниско рН, освен че почистват металите, допринасят и за
възстановяване на блясъка им, но
понякога могат да повредят елементи от алуминий, мед и месинг. Специализираните разтвори са предназначени за почистване на специфични
замърсители като мастило, епоксидни смоли и др.
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До 80% по-ниски разходи за труд при
почистване на части с ултразвукови
вани UltraTecno
Ултразвуковите инсталации на
UltraTecno, чийто официален представител за България е Тех Индустри, намират приложение при почистването на автомобилни части,
двигатели, EGR клапани, компресори за климатици, хидравлични помпи и др., при производство на пластмасови и каучукови изделия, за премахване на боя, в металообработката, минната промишленост и др.
Благодарение на качествени иновативни технологии, UltraTecno e водещ доставчик на ултразвукови вани в индустрии като:
• Енергийни и когенерационни
инсталации
• Автомобилна, авиационна и железопътна промишленост
• Ремонт и поддръжка на кораби
• Хранително-вкусова промишленост
• Поддръжка на матрици и
шприц форми и др.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2021

Ултразвуковите вани на
UltraTecno притежават
редица предимства:
• Отлично качество на почистване и винаги постоянни резултати
• Почистване на части със сложна геометрия - достигат се дори и
най-труднодостъпните места като прорези и кухини
• Неабразивен метод на почистване, щадящ чувствителните повърхности
• Здрава конструкция на всички
инсталации UltraTecno - употреба
на дебела неръждаема стомана и на-

деждни части
• Намалени разходи с до 80% помалко вложения за труд и до 6 пъти
по-малко разходи за почистващи
препарати и вода
• Екосъобразни и отличаващи се
с ниско потребление на вода и електроенергия
• Високи стандарти за безопасност на труда
• Интуитивен сензорен дисплей
и лесно управление
• Ниски нива на шум 78 dB(A),
съгласно уникалната патентована
ARF технология
Ултразвуковите почистващи машини UltraTecno са уникални със
своя дизайн и конструкция. Продуктите им се отличават с много високо качество и капацитет и намират
широко приложение в производствени и сервизни дейности. Разработени са така, че да гарантират висока
производителност и дълъг експлоатационен живот на машините.
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Инструменти за
механична обработка
на алуминий
Експертите в никакъв случай не препоръчват използването на универсални инструменти
за рязане на стомана при обработката на алуминий
Типичните конструкции твърдосплавни палцови цилиндрични фрези разполагат с три канала, което осигурява оптимален баланс между здравина на инструмента и безпроблемно
стружкоотделяне
В общия случай при механичната обработка на алуминий инструменталната екипировка без
покритие е по-добро решение

А

луминият е един от най-податливите на механична обработка метали и позволява бързо и ефективно производство на метални изделия за различни индустрии. Сред
предизвикателствата при избора
на оптимална обработваща стратегия и съответната инструментална екипировка е постигането на
максимални темпове на отнемане
на материал без компромис с качеството и структурните характеристики на обработвания детайл.
Въпреки привидно лесната задача са
налице множество рискове за влошаване на ефективността и допускане на брак. При наличие на твърде
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много топлина в процеса е възможно алуминият да се разтопи и да се
спои с обработващия инструмент,
което би наложило прекъсване за
ремонт на инструмента и преправяне на изделието.
Важно е да се отбележи, че не
всички класове алуминий се характеризират с еднаква обработваемост.
При някои механичната обработка
може да се извършва безпроблемно
достатъчно продължителен период
за завършване на производствения
цикъл, при други материалът се оказва твърде мек, а в резултат са налице задръстени и счупени инструменти. На практика успехът се свежда
до избиране на правилна конфигурация от инструментално решение и

работни параметри. Важен е предварителният анализ на материалните характеристики, спецификите на
проектираните готови изделия и
наличните възможности по отношение на обработващи методи и инструменти.
Добре е да се отчетат предимствата и недостатъците на летия
и кован алуминий за различни приложения и отрасли. По принцип летите материали са по-меки и пластични и изискват изключителна острота на обработващите инструменти, както и повече внимание при обработка. Основните проблеми, с които производителите на алуминиеви изделия се срещат, са управлението на триенето и топлината.
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Налични възможности
Експертите в никакъв случай не препоръчват използването на универсални инструменти за рязане на стомана при обработката на алуминий. Съществено значение върху крайния резултат оказват материалът, от
който е изработена инструменталната екипировка,
покритието, геометрията и каналите на режещия нож.
Твърдосплавните пластини се доказват като по-рентабилно решение в сравнение с бързорезните стомани,
както по отношение на общата стойност на инструментите в рамките на жизнения цикъл на оборудването, така и по линия на качеството на повърхностите.
Това е в сила дори при конвенционални, неспецифични
приложения. Важно е обаче да се направят някои предварителни уточнения, за да бъде успешен изборът на
твърдосплавен инструмент. Алуминият по своята
същност е мек метал, което означава, че режещата
система не е подложена на големи ударни сили по време
на обработка. От критично значение е поддържането
на остър режещ ръб. Ето защо твърдостта на пластината е с приоритет пред нейната издръжливост, що се
отнася до материалните характеристики. Два основни
фактора оказват влияние върху тези параметри в практиката – едрината на частиците на материала и
съдържанието на свързващ агент (binder ratio). По-едрозърнестите карбиди спомагат за по-голяма твърдост на
материала, а по-дребнозърнестите – за по-висока удароустойчивост и издръжливост при рязане. В конкретния
случай с механичната обработка на алуминий по-дългото поддържане на остротата на режещия ръб се постига с по-малък размер на карбидните частици.
Другият фактор зависи от свързващия агент между
частиците, който при карбидните инструменти обикновено е кобалт. Съдържанието на този материал в
общия обем на инструмента е между 2 и 20%. Тъй като
кобалтът е по-мек от карбидните зърна, повече свързващ
агент означава по-висока издръжливост, а по-малко – поголяма твърдост. Така в резюме оптималният вариант
за обработка на алуминиеви заготовки би бил твърдосплавен нож с едрозърнеста структура и ниско съдържание на кобалт.
Типичните конструкции твърдосплавни палцови цилиндрични фрези разполагат с три канала, което осигурява
оптимален баланс между здравина на инструмента и
безпроблемно стружкоотделяне. Фреза с два канала също
е потенциално решение за сценарии, в които са налице помалки режещи сили, а оптималното отвеждане на стружките е приоритет. С такова решение се намалява големината на режещите сили при по-леки, но по-рискови обработки. Приложение, в което такава конфигурация би имала смисъл, е рязането с твърде дълъг инструмент, податлив на вибрации. Все пак триканалният дизайн се е доказал като стандартен в металообработката.
При по-големи инструменти, например дорникови
фрези, броят на каналите зависи от диаметъра на пластината. Ключово е осигуряването на достатъчно пространство за стружкоотвеждане без риск от задръстване на инструмента, особено при високи скорости на подаване.
Ъгълът на наклона на винтовата линия (helix angle) е
друг фактор за установяване на оптимален баланс при
обработка. По-малък ъгъл ще спомогне за по-малко количество генерирана топлина, тъй като общата продължителност на рязането ще е по-малка. По-голям ъгъл обаче
би осигурил по-плавно рязане и по-добро качество на
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повърхностите, с допускане на повече отпадна топлина
– когато приложението го позволява.
Ако инструментът се нагрее прекалено, е налице риск
алуминият да се разтопи и да се завари за него. Този негативен феномен се случва за части от секундата, а в
резултат може да се получи сериозна авария. Така за груба обработка експертите препоръчват по-малък ъгъл на
наклон от порядъка на 35 градуса, който способства за
поддържане на инструмента хладен. В такива приложения реално високото финишно качество не е приоритет.
При повърхностна обработка обаче ще бъде необходим
малко по-голям ъгъл, например 45°. Така ще се генерира
повече топлина, но при леки довършителни операции с
високи темпове на подаване тя няма да се окаже проблем.
Плавността на рязане обаче ще осигури необходимото
повърхностно качество. Ъгъл от 40° пък би бил сравнително универсален, нискорисков компромисен вариант,
подходящ както за груба, така и за финишна обработка.
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Допълнителни
съображения
Специалистите посочват полираните инструменти като добро решение за обработката на алуминий.
Полираните канали на режещата
пластина позволяват гладко съприкосновение с метала. Малкото триене прави възможен по-дълъг живот
на инструмента, а това създава условия за по-високи скорости на обработка, особено полезно при интензивно фрезоване на алуминий.
От съществено значение е също
дали да бъде избран инструмент с
покритие или такъв без. Пазарът
предлага изключително широк набор
от специализирани и по-универсални
покрития. В общия случай при механичната обработка на алуминий инструменталната екипировка без
покритие е по-добро решение, тъй
като повечето специални покрития
реално няма да донесат особена полза, а стандартните решения е повероятно да влошат рязането.
Покритията от ZrN все пак осигуряват ниски нива на триене, което
може да улесни стружкоотдвеждането и да поддържа работната зона
хладна. TiB2 покритията са друго
работещо решение, тъй като имат
ниско сцепление с алуминия и осигуряват плавно плъзгане на повърхностите една върху друга.
В производствени приложения
темповете на подаване традиционно се изчисляват с поне 1% от диаметъра на режещия инструмент на
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зъб. Това означава, че при палцова
цилиндрична фреза с диаметър 10 mm
темпът на подаване трябва да бъде
поне 0,1 mm на зъб. При къси инструменти и стабилна установка, разбира се, е възможно удвояване на тези
препоръчителни стойности. Дори при
струговане са необходими високи
темпове на подаване с цел ефективно стружкочупене без задръстване.
В обобщение, алуминият може да
бъде обработван при сравнително
високи скорости, стига инструменталната екипировка да е способна да
ги издържи. При над 10 хил. об/мин е
необходимо подходящо балансиране.
Подходящата настройка се прави
съгласно рейтингите за баланс, които са упоменати от производителя.

Стратегии за обработка
В повечето приложения, които
включват фрезоване на алуминий, поагресивната обработка способства
за добри темпове на отнемане на
материал. Повърхностното фрезоване с малко отнемане (peel milling) в
общия случай се оказва загуба на време, освен когато се работи с малки
режещи инструменти със съставни
геометрии.
Челното фрезоване на алуминий,
особено при използването на дорникова фреза, изисква агресивен ъгъл на
заход и полирани канали. С такава
конфигурация се постига добро качество на повърхностите и при високи скорости на рязане.
При прорязването на кухини

(pocketing) основно правило е да се
използва инструмент с работен диаметър, който е малко по-малък от
този на обработваната кухина. Цилиндрична фреза с диаметър 10 mm
например е подходящ вариант за обработка на кухини с диаметър 5 mm,
но ъглите на кухините типично са
зони, в които се появяват вибрации и
чукащи звуци. При високи скорости инструментът не променя веднага посоката си на движение, което означава, че част от силата на рязане ще
бъде отнета, което е и причина за
гореспоменатите характерни звуци.
За прорязването на дълбоки канали са популярни две решения – трохоидално фрезоване, за да се намалят
деформацията на фрезата и характерният звук, или палцова цилиндрична фреза със скъсени канали.
При пробиването на алуминиеви
детайли е силно препоръчително да
се използват добре заточени, безкомпромисно остри свредла. Твърдосплавните модели невинаги са найподходящият вариант, тъй като са
скъпи, а обикновено не са налице висока скорост на въртене на шпиндела или големи производствени обеми,
които да обосноват финансово закупуването им.
Нарязването на резби в алуминий
обикновено може да бъде извършвано ефективно с универсални инструменти. Специализираните решения
за алуминий все пак се доказват като
по-надеждни в практиката. Те позволяват по-агресивен ъгъл на заход в
материала, по-чисто рязане и по-малко генерирана топлина.
Златно правило при обработката
на алуминиеви детайли е да не се
прилага сухо рязане. При него твърде
често ще е налице разтопен алуминий, който ще се натрупва по ръба
на режещия инструмент, правейки
обработката прекалено рискова.
Ако трябва да обобщим основните съображения, които да бъдат взети предвид при избора на подходящо
инструментално решение за рязане
на алуминий, на първо място е добре
да бъдат отчетени параметрите на
рязане – стъпките на обработка,
темповете и скоростта на подаване, траекторията на инструмента.
Освен тях от водещо значение са
геометрията на инструмента,
ъгълът на наклон, едрината на зърнестата структура на карбида и броят канали, както и техният дизайн.
Не на последно място са смазочноохлаждащите течности и покритията на инструментите.
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Високонадеждна система за
полагане на течни силикони
Успешен инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с
апаратура на DOPAG
Производството на Trelleborg в
Перник е непрекъснато и поставя
високи изисквания за надеждност и
безотказност на машините за полагане на течни силикони.
За да отговори на тези изисквания, Ехнатон успешно реализира инженерингов проект в Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД през
2018 г. Компанията въвежда в експлоатация ефективна, с върхово качество и високо ниво на надеждност
система Silcomix PE200, която обезпечава непрекъсната работа, енергийна ефективност, прецизност и
съответствие с изискванията на
производителя и неговите клиенти.
Машината Silcomix PE200 е производство на водещата компания
DOPAG, на която Ехнатон е официален дистрибутор у нас.

Обхват на проекта
Заводът на Трелеборг Сийлинг Солюшънс в Перник е специализиран в
производството на технически детайли от течен силикон. В предприятието се произвеждат уплътняващи изделия, използвани в автомобилостроенето, медицинската и санитарна техника и оборудване, домакински електроуреди, грижа за бебетата и др.
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Най-големият обем от продукцията е насочен към автомобилната
индустрия. Компанията работи
като поддоставчик от второ и трето ниво, като произвежда кабелни
уплътнения, които се влагат в електрическата част на автомобилите.
Спецификата на работния режим в
завода поставя сериозни изисквания
за надеждност и безотказна работа
на оборудването, на които отговарят машините на DOPAG.

Решение и оборудване
Системата Silcomix PE200 е специално проектирана за непрекъсваеми
производства и е една от водещите
в света, което е причината да бъде
предпочетена от Трелеборг Сийлинг
Солюшънс.
Основното предимство на
Silcomix е сервоуправлението на буталните помпи, което води до високо ниво на прецизност на дозирания
материал по количество и налягане
и до висококачествен краен продукт.
Системата на DOPAG се използва
за масово производство на отговорни компоненти за автомобилната
индустрия и напълно отговаря на
изискванията на производителя и
крайния клиент.
Сред предимствата на системата Silcomix PE200 на DOPAG за полагане на течни силикони са:
• Висока енергийна ефективност,
благодарение на електрическото
сервозадвижване на буталните
помпи;
• Едновременно изпразване на контейнерите;
• Остатъци от материал в контейнера под 1%;

• Обработка от 20- или 200-литрови контейнери (на едно шаси);
• Синхронно превключване на бутални помпи SWIPSYNC;
• Дозиране с контролиране на налягането;
• Аналогов мониторинг на нивото
на материала;
• Специална технология на уплътняване при работа с абразивни материали (при впръскване на оцветител);
• Изключителен комфорт на работа със системата;
• Компактен, пестящ пространство дизайн.
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Новости в инверторните
технологии
за ВиК приложения
Честотните инвертори стават все по-ценен актив с оглед на подобряването на редица
производствени параметри и дълготрайност на експлоатацията
В съвременните приложения в сектора на водоснабдяването и пречистването на води
инверторните технологии обикновено трябва да се справят с една или повече системни
вариации
Благодарение на честотните регулатори при отслабване на потреблението скоростта на
помпата може лесно да се намали

Г

лобалното търсене на честотни
инвертори (VFD) се очаква да увеличи годишния си темп на растеж със
7% до 2026 г. Инверторните системи намират все по-широко приложение и тенденцията за увеличаване на
автоматизацията в много сектори
чувствително допринася за това.
Като част от помпените съоръжения честотните инвертори се използват за регулиране на дебита и налягането според конкретните нужди,
като изменят и контролират честотата и напрежението, подавани от
електромотора.
Последните поколения честотни
регулатори притежават значителни
предимства по отношение на повишена енергийна ефективност, усъвършенствани функционалности, подобрен контрол на натоварването и
възможностите за регенериране на
електроенергия, което е предпоставка за една разумна инвестиция
от страна на дружествата във ВиК
сектора, общини и др.

Предимства на честотните
инвертори от последно
поколение
От прости устройства честотните инвертори са еволюирали в
интелигентни контролери с допълнителна функционалност и усъвършенствани възможности за управление
на процеса, които позволяват разширена комуникация с други системи и
ограничават необходимостта от
вторични компоненти.
Зараждаща се тенденция в инверторните технологии е добавянето не
само на функции за превантивна поддръжка на регулатора, но и такива за
мониторинг на мотора. Досега сензорите за вибрация, функциите за
следене на състоянието на намотките на ротора и товара изискваха
интеграция с допълнителни външни
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компоненти и свързване към други
мрежи за контрол, както и допълнително пространство. С разработването на нови разходно ефективни
вградени компоненти за допълнителни функции на честотните регулатори обаче, тези характеристики вече
са инкорпорирани в стандартните
инверторни устройства. Новите честотни регулатори например притежават интегрирани сензори за измерване на важни параметри като температура, за да постигнат оптимална производителност. Сензорите
могат автоматично да променят
условията на работа, за да предотвратяват нежелани състояния като
прегряване и износване на двигателя.
Други нововъведения позволяват
подобрен контрол на натоварването. В допълнение към енергийната
ефективност VFD се използват широко за подобряване на контрола на
натоварването в помпите, като
позволяват плавна работа и ускорение, тъй като предотвратяват внезапни промени в товара.
Честотните регулатори подават
ток с по-малка сила при стартиране
и не дават отражение върху въртящия момент, което води до по-малко натоварване върху енергийната
мрежа. По-малките колебания в захранването също намаляват вероятността от повреда на електрическото оборудване.
Чрез използване на честотни регулатори може да се регенерира
част от използваната енергия, като
тя може да се преобразува в топлина с помощта на спирателен резистор. Регенерираната енергия също
може да бъде прехвърлена към източника, което увеличава икономията на
електроенергия.
Управлението на множество водни помпи чрез един честотен регулатор доскоро се изпълняваше с интеграция с контролери за водни помпи.

Нова вградена технология в честотните инвертори позволява управление на повече от една помпа в технологични приложения, където множество помпи поддържат налягане или
дебит. Единичен контур на триусловен контролер (PID) в регулатора поддържа зададена точка в процеса, като
фиксирана референтна честота. Ако
една помпа не е в състояние да отговори на потреблението, се използват
допълнителни помпи за подсилване на
системата и по този начин да осигурява постоянно налягане във водоснабдителната система.

Съвети за избор за
оптимална ефективност
Когато изборът на оборудване се
обосновава с взаимовръзката между
честотните инвертори с приложения във водоснабдяването и пречистването на води и ефективността,
която те осигуряват, до голяма степен този избор зависи от това как
се дефинира „ефективност“ в конкретния случай. В досегашната практика ползата от инсталирането на
честотни инвертори най-значително се изразяваше в редуциране на
консумацията на електроенергия, а
не в увеличаване на производствената ефективност. Развитието на
инверторните технологии в последните години обаче разгръща функционалните им характеристики дотолкова, че честотните инвертори
стават все по-ценен актив с оглед
на подобряването на редица производствени параметри и дълготрайност на експлоатацията.
Производствената ефективност
се изразява в съотношението между
вложената енергия и постигнатия
резултат и най-вече зависи от конструктивните характеристики на
компонентите. Спестяването на
електроенергия се реализира чрез
оползотворяване на част от пълния
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капацитет на системата, т.е. това
предполага наличие на излишна мощност на системата в определени
етапи от нейното опериране.
Ефективността на една водна
помпа обикновено се изчислява и
сравнява с други конструктивни решения за дадена номинална скорост
за този тип оборудване. Тази ефективност зависи от техническите
параметри на оборудването като
форма на работното колело, диаметър, форма на корпуса, тип на
помпата, общ динамичен напор, измерен при фиксирана скорост и др.
От избора на максимално ефикасна
конфигурация пряко зависят потребностите от електроенергия на помпата. Като референтна мярка се
използва общият разход на енергия
за даден дебит на минута. Въпреки
че първоначалната инвестиция в повисока ефективност може да е поголяма, дори минимално увеличение
ще се изплати чрез икономии от
електроенергия.
За да се специфицира оборудване,
което да има капацитета да обслужва конкретното приложение, трябва
да се вземат предвид всички условия
на това приложение. Освен това при
проектиране на система за нуждите
на водоснабдяването, трябва да се
съобразят допълнителни фактори.
При избора на компоненти трябва да
се вземат предвид хидрогеоложките
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характеристики на водите, методът на филтрация и др. Всички
елементи на системата за водоснабдяване влияят върху ефективността, капацитета и общото съотношение енергопотребление – дебит.
Веднъж щом основните компоненти бъдат специфицирани и избрани,
разходите за подмяна са твърде големи и неоправдани. В съвременните
приложения на инверторните технологии в сектора на водоснабдяването
и пречистването на води обикновено
трябва да се справят с една или повече системни вариации, като спад на
нивото на изпомпваните води и промени в потреблението, поради което
се налага наличието на известен излишен капацитет. Ефективен способ
за справяне с тези вариации е чрез честотни инвертори, регулиращи работата на центробежните помпи. По
този начин при отслабване на потреблението скоростта на помпата
може лесно да се намали.
Установено е, че дебитът при
даден диаметър на работното колело ще се увеличи пропорционално на
скоростта на работното колело,
докато налягането ще се повиши
пропорционално на квадрата на скоростта. Мощността, необходима за
завъртане на работното колело, ще
нарасне пропорционално на скоростта на трета степен. Така че връзката между налягането и мощността

е нелинейна в сравнение с промените в скоростта на въртене. Намаляването на скоростта на 50% понижава дебита с 50%, но енергията,
необходима за генериране на дебита
става едва 13% от капацитета.
Важно е да се отбележи, че налягането, което ще повлияе на общия динамичен напор, спада до 25% от капацитета. За да работи с тази скорост и все пак да поддържа дебит,
системата ще се нуждае от излишен
капацитет, което ще изисква допълнителни разходи за закупуване на
оборудване за генерирането на нужния дебит. И все пак, поради тази
нелинейна връзка с мощността и
налягането, дори малки намаления на
скоростта могат да доведат до
значителни икономии на енергия.
Инверторните технологии във
ВиК приложенията предоставят редица други предимства за системата, които ги правят една добре обоснована инвестиция. Софтстартът
е незаменим способ, който намалява
износването на всички механични
части на системата и ударния напор
на водата. Благодарение на полупроводниковите елементи честотните
регулатори предоставят висока
степен на надеждност, както и
възможност за надграждане, добавяне на функции в бъдеще и програмируеми характеристики за защита на
помпата и мотора.
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