технологии

Дигиталната
трансформация в
машиностроителния
сектор
Базираните на услуги и резултати бизнес модели се превръщат в ключов двигател за покачването на приходите и рентабилността
Ключ към цифровизацията на машиностроителните компании е безжичното свързване в
мрежа чрез разширяване на клетъчната инфраструктура или изграждането на корпоративни мрежи
Благодарение на дигиталната трансформация в проектирането на нови машини и компоненти се постига безпрецедентна оптимизация на жизнения цикъл на активите

К

ризата с COVID-19 оказа съществен стимул за развитието на
цифровизацията в бизнеса, защото
насърчи необходимостта от дигитално управление и наблюдение на
процесите. В резултат на това пандемията накара производителите,
които не бяха склонни да променят
процесите си, да добият повече смелост, да приемат новите технологии и да изпробват нови бизнес модели.
Все пак индустриалните производители се заемат да променят производствената си парадигма не само
в отговор на пандемията, но и в
резултат на други ключови тенденции, които оказват влияние върху
промените в сектора на машиностроителното производство.

Ключови тенденции в
трансформацията на
индустрията
За индустриалните производители вече не е достатъчно просто да
доставят страхотни продукти.
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Днешните клиенти очакват доброто потребителско изживяване и изключително обслужване да вървят
заедно с тези продукти.
Клиентите също така очакват
индустриалните производители да
персонализират решенията според
техните уникални нужди и да доставят тези персонализирани решения

на близки до стандартните цени.
Нарастващото търсене на персонализирани решения е необратим процес, който поставя висока летва за
отрасъла, тъй като изисква производителите да имат по-голяма гъвкавост, по-високо ниво на автоматизация и интелигентни технологии в
своите бизнес процеси.
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Освен това за постигането на
удовлетвореност у съвременния клиент се изисква ефективно и автоматизирано сътрудничество между
отделите за продажби, инженеринг,
производство и следпродажбено обслужване. Експертите в бизнеса са
единодушни, че клиентите стават
все по-взискателни и знаят точно
какво искат за себе си.
Тенденцията производствените
компании да предлагат проектирани
по поръчка и конфигурирани по
поръчка продукти не е нищо ново.
Това, което според мениджърите с
голям опит в производството се
случва сега, се отнася до клиентите,
които са все по-взискателни или
очакват още по-персонализирани решения на стандартна цена. Така че
това означава, че производствените
компании трябва да имат пълна прозрачност на веригата на стойността, за да задържат цената близка до
тази на стандартната поръчка.
Втората отчетлива тенденция
касае внедряването на нови технологии в процесите. Индустриалните
производители променят начина, по
който управляват своя бизнес, като
внедряват набор от модерни технологии за автоматизиране на бизнес
процеси, за подобряване на оператив-
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ната ефективност и за въвеждане
на нови бизнес модели. Забелязва се
едно интересно развитие, а именно
това как опитната работна сила,
която по-рано не се чувстваше много комфортно с приемането на цифровите технологии, сега е по-възприемчива да изпробва нови цифрови
методи за обслужване.
Някои добри примери в сферата на
иновативните услуги включват дистанционна диагностика на машини
и портали за електронни услуги за
автоматизирани поръчки на части.
Все по-ясно става дори и за най-големите скептици в сектора, че дигитализацията може да бъде от голяма полза както за клиентите, така
и за производителите на оригинално оборудване (OEM), тъй като клиентите могат лесно да поръчват
продукти или услуги онлайн или да го
правят автоматично въз основа на
нивата на наличностите на склад, а
производителите на оригинално оборудване реализират значителни спестявания на разходи от транспорт
и ресурси.
Базираните на услуги и резултати бизнес модели се превръщат в
ключов двигател за покачването на
приходите и рентабилността, когато продажбите на продукти навля-

зат в период на стагнация. Продажбата на продукт вече не предоставя достатъчно високо ниво на гъвкавост на клиентите. Индустриалните производители проектират, продават, доставят и поддържат персонализирани пакетни решения, които осигуряват постоянна добавена
стойност и резултати. Наблюдава
се все по-голям фокус върху разработването на интелигентно оборудване и събирането на генерирани данни за нови базирани на услуги модели
на работа, включително и такива,
основаващи се на резултати.
Компаниите с неизменен фокус
върху бизнеса с машини като услуга
успяха да постигнат значителна
стабилност и дори ръст в приходите от предлагането на оборудване
като услуга там, където други бизнес сегменти се свиха по време на
пандемията.
Преминаването от продажба на
продукта към предоставяне на работеща услуга е формулировка, за която вече е създаден термин – сервитизация. Добре илюстриращ пример
за това е не просто продажбата на
свредло, а и на отворите в стената. Техническото определение на
сервитизацията според изследователите от Кеймбриджкия универси-
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тет е „трансформация на възможностите и процесите на организацията за по-добро взаимно създаване на
стойност чрез преминаване от продажба на продукти към продажба на
системи от продукти и услуги“. Тази
тенденция променя из основи начина, по който компаниите функционират.

5G и IIoT променят
правилата на играта в
машиностроителния
сектор
Разбираемо е при първото споменаване на термина „5G“ за момент
човек да си помисли, че това по своята същност е по-бърза версия на LTE
или 4G мрежите. В края на краищата
се следва една последователна номерация, а това е просто следващото
поколение в това семейство безжични технологии. Истината е друга. 5G
е коренно различна технология от
предхождащите поколения. Огромният обем данни, чийто обмен става
възможен с 5G, е трудно да се възприеме и почти невъзможно да се визуализира.
Ключ към цифровизацията на машиностроителните компании е безжичното свързване в мрежа на производствените обекти чрез разширяване на клетъчната инфраструктура или изграждането на корпора-

6

тивни мрежи за обслужване на огромното количество данни, предавани
чрез 5G технологията.
Всъщност 5G и свързаните с нея
приложения могат да разгърнат оптимално възможностите си главно
за нуждите на индустриалния сектор, тъй като те правят възможна
реализацията на автоматизирани и
ефективни производствени процеси.
Това дава на индустриалните компании огромно конкурентно предимство.
Корпоративните мрежи могат да
се използват по различни начини в
машиностроителни обекти от всякакъв размер. 5G технологията предлага много мощни характеристики
като работа в изключително висока
честотна лента, минимални закъснения и подобрена наличност.
Технически погледнато, вътрешните мрежи в едно предприятие са
изключително добре структурирани
за определени фирмени съоръжения.
Тези мрежи са съобразени с индивидуалните нужди на потребителите
и отговарят на бъдещите изисквания в областта на Индустрия 4.0. На
практика това позволява например
дистанционно обслужване на машини или дистанционно извършване на
промени в производствения процес,
комуникация в реално време между
машини или между машина и център

за данни. Също така отваря врати
за надграждане на обслужващото
оборудване и автопарка с автономни индустриални превозни средства
в рамките на предприятието.
Конкурентоспособността е всичко за производителите и необходимите печалби в бъдеще ще се постигат чрез нови иновации за по-висока
ефективност и рентабилност на
процесите. Това включва продължаващата автоматизация на роботите и складовия транспорт и премахването на окабеляване за постигане
на истинска гъвкавост. 5G и IoT са
от ключово значение за подобряването и активирането на този напредък в машиностроителното производство.
5G мрежите са това, което дава
на производителите възможността
да изградят интелигентни фабрики
и на сто процента да се възползват
от технологии като автоматизация
на процесите, изкуствен интелект,
добавена реалност и Интернет на
нещата (IoT).
Машиностроенето се очертава
като един от най-значимите сектори със свеж потенциал, насочен към
цифровизацията на индустрията
чрез 5G технологии. Те осигуряват
мрежовите характеристики, които
са от съществено значение за производството. Необходими са ниска
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да правят промени в проектните
характеристики, така и да наблюдават активите, за да могат да предвидят кога дадена част, като например редуктор, може да се нуждае от
подмяна.

Производствени
технологии на бъдещето

латентност и висока надеждност за
поддръжка на критични приложения.
Високата честотна лента и плътността на връзката осигуряват повсеместна свързаност. Това са изисквания, за които производителите в
момента разчитат на фиксираните
мрежи. Мобилната 5G технология ще
позволи по-голяма адаптивност, пониски разходи и по-кратки срокове за
преконфигуриране на производствените мощности, преоформление и
промени.
Сред най-важните категории случаи на производствена употреба,
които 5G ще позволи на операторите да адресират, са индустриални
системи за контрол и автоматизация, системи за планиране и проектиране и полеви устройства.

Дигиталното бъдеще в
проектирането
Колкото по-прецизно е проектиран един редуктор, толкова по-голяма е неговата оперативна ефективност и толкова по-добре ще работи.
Благодарение на Индустрия 4.0 и
технологичния напредък, който дигиталната трансформация донесе със
себе си, проектирането и производството на машинни части вече могат да бъдат подобрени чрез използване на цифрови двойници. Процесът включва дигитализация на
физически съществуващи активи в
цифрова платформа и използване на
сензори за наблюдение на ефективността и състоянието на актива в
реално време.
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На свой ред, това може да информира производителите как да проектират в бъдеще продуктите, за да
подобрят новите прототипи и да
удължат жизнения цикъл на съществуващите продукти.
Технологията на цифровите двойници насърчава много аспекти на
продуктовото развитие и един от
тях, който не трябва да бъде подценяван, е координацията между екипите. Производителите вече могат
да симулират поведението на компонентите, докато координацията
с инженерите означава, че проектантите могат да подобрят производството и да рационализират
работните процеси. Те могат да си
сътрудничат, независимо от местоположението, за да открият малките детайли, които имат голямо
въздействие. В резултат на това се
реализират спестявания на производствени разходи, по-ниска поддръжка на по-издръжливи продукти
и по-голяма удовлетвореност на
клиентите.
Благодарение на дигиталната
трансформация в проектирането на
нови машини и компоненти се постига безпрецедентна оптимизация на
жизнения цикъл на активите. Индустриите, силно зависими от оборудване и машини, изискват активи, за
да могат да работят с пълен капацитет, а понякога и денонощно. Всички неизправности или повреди могат
да повлияят на производителността
и качеството. Чрез цифровите двойници производителите могат както

Разходите за поддръжка и подмяна на компоненти на големи промишлени машини и оперативните загуби, свързани с неизбежния престой,
могат да бъдат утежнени от закъснения в доставките на необходимите резервни части. Ключов етап от
бъдещето управление на активи ще
бъде обслужването и управлението
на частите.
Проектирането с помощта на
цифрови двойници ще ускори прототипирането и ще намали времето
за изпълнение, но няма да може да
преодолее физическото и цифровото
разделение, освен ако не се използва
заедно с интуитивни производствени технологии.
Адитивното производството
дава на машиностроителите една
добра обратна връзка за характеристиките на даден компонент, а в
следващия етап им позволява да
създадат 3D отпечатан компонент
в кратък срок. Редуцирането на времето за доставка на компонент до
клиент означава, че производителите могат да реагират по-бързо на
възникващите нужди на клиентите.
Това също означава, че те могат
непрекъснато да въвеждат постоянни подобрения в геометрията и характеристиките на продуктите
въз основа на информацията, получена от цифров двойник, и бързо да
отстранят всички недостатъци.
Внедряването на цифрови решения
и иновативни технологии в интелигентни фабрики, както и персонализирането и управлението на всеки
аспект от веригата на стойността
в машиностроенето по систематичен начин и използването на оперативна и емпирична обратна връзка
позиционира клиента в центъра на
всяко решение и представлява
пътят към подобряване на клиентското изживяване. Конкуренцията в
машиностроителния сектор нараства, но дигиталната трансформация открива нови възможности за
своевременно адаптиране на продуктите към специфичните изисквания
и постигане на конкурентна диференциация.
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Интервю с ръководството на Walter
AD за Централна и Източна Европа
Фатих Челик, ръководител на отдел
„Продажби“ в регион Централна и
Източна Европа, WALTER AG, Германия
Walter AG е основана през 1919 г. и е една от водещите металообработващи компании в света. Като доставчик на специализирани решения за машинна обработка, Walter предлага широка гама от
прецизни инструменти за фрезоване, струговане, пробиване и резбонарязване.

Г-н Челик, представете по-подробно Walter на читателите ни. Кои сфери на промишлеността
покрива с дейността си?
Walter е един от водещите световни производители на прецизни
инструменти за металообработка. С около 3300 служители по
света, компанията със седалище в Тюбинген има клиенти в над 80
страни. Сред тях са реномирани компании в сектора на общото
машиностроене, автомобилната и енергийната, както и авиационната и космическата индустрия. Walter впечатлява не само с
иновативни инструменти, но и като осигурява персонализирани
решения за цялостна обработка на компоненти и създаване на ефективни дигитални решения.
С около 45 000 стандартни инструменти за струговане, фрезоване, пробиване и резбонарязване, предлагаме широка гама от висококачествени прецизни и обработващи инструменти от марките
Walter, Walter Titex и Walter Prototyp. Марката Walter включва инструменти със сменяеми твърдосплавни пластини и PCD инструментални системи за фрезоване, струговане, разстъргване и пробиване; Walter Titex е нарицателна за твърдосплавни и HSS-E монолитни
инструменти за пробиване и райбероване; Walter Prototyp включва
твърдосплавни и HSS-E инструменти за резбоване и фрезоване.
Марката Walter Multiply за компетентност в услугите Walter предлага цялостен пакет услуги за цифрови решения, управление на
инструменти, планиране на производствения процес и обучение.

Опишете настоящия бизнес климат във Вашия
регион.
Бизнес ситуацията в Централна и Източна Европа е смесена. От
една страна, военният конфликт в Украйна много промени плановете ни за региона, доведе и до прекъсване на веригата на доставки
на много от нашите клиенти. Това, в съчетание с повишаването
на цените на енергията и инфлационната среда, не помага на клиентите ни и на нас да рестартираме двигателя на промишленото
производство след пандемията до предишните нива. От друга
страна, виждаме по-голямо търсене на производителност, дължащо се на увеличаване на нивата на производство в енергетиката
и общите инженерни отрасли, където имаме изключителни решения за предизвикателствата на клиентите ни. Очакванията в космонавтиката с нарастваща честота на пътуванията са положителни и от този факт се възползват страни като Полша, Румъния
и Турция.

Какви предизвикателства срещат вашите клиенти и как Walter им помага да ги преодолеят?
Ще дам пример как подкрепяме нашите клиенти от автомобилната индустрия. За по-нататъшния преход от двигатели с вътрешно горене до електрификация в променящата се макроикономическа рамка необходимостта от надеждни и иновативни партньори
е много по-голяма. Нашият отговор е Engineering Kompetenz. Walter
означава инженерна компетентност, което е обещание, отразяващо се във всяко решение, резултат от предлаганите от нас продукти и услуги. Специфични за клиента и специално изработени
инструменти с много високо качество са стандарт за нас. Повече

10

от 35% от оборота на Walter са в резултат от продукти, разработени от инженерите ни през последните пет години. В допълнение към това ние работим активно по проекти за сливания и придобивания, за да разширим офертата си и да отговорим на изискванията на клиентите. В края на юни 2022 г. Walter се споразумя
за придобиване на частната компания Frezigest, SGPS, SA („Frezite“).
Това стратегическо придобиване ще ни позволи да подпомогнем
развитието на нашите клиенти в много по-голяма степен.

Walter обяви смяна на ръководството в Словения и нейните експортни пазари. Какви са бъдещите планове за развитие на новото ръководство?
Поглеждайки в миналото, досега Walter е много успешна в Словения
и нейните експортни пазари. За мен е удоволствие да посоча Матей
Рамшак за нов мениджър на пазара – първият словенски мениджър
в историята на Walter Словения. Със сигурност фокусът в Словения
ще е да се доразвие бизнесът на експортните пазари с нашите
местни партньори. Но ние виждаме голям потенциал за клиентите в областта на производството и обработката на леки метали
като алуминий. Нашите служители са ключът към успеха – имаме
прекрасен екип в Словения и ще бъде много важно да развием допълнително нивото му на компетентност, за да бъдем в състояние
да обслужваме клиентите ни на високо ниво. Ние имаме най-доброто предложение за продукти и услуги, най-добрите хора и се надяваме да имаме стабилна икономическа ситуация за по-нататъшно
развитие в този регион.

Има ли нови технологии или предложения в полза на Вашите клиенти, върху които искате да
акцентирате?
Имаме много нови продукти, които излизат на пазара всяка година.
Сред тях е следващото поколение фрезови инструменти
Xtra tec® XT. „Xtended Technology“ или накратко „XT“ е проектиран
за постигане на повишена производителност и надеждност на
процеса. Постоянно увеличаваме областта на приложение на тази
линия продукти, което носи огромни ползи за клиентите в съчетание с много продуктивните PVD и CVD технологии на покритие.
Трябва да подчертая новия стандарт за струговане на стомана
(ISO P) на пазара с най-новите ни класове за струговане
Tiger tec® Gold WPP10G, WPP20G, WPP30G. Всички тестове в лабораторията и на терена от началото на продажбите показват
високо ниво на ефективност на разходите поради силно текстурираното покритие Tiger tec® Gold и средно увеличение на живота
на инструмента с около 50%.
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фирмена публикация
Матей Рамшак, изпълнителен директор,
Walter Tools d.o.o., Словения
Г-н Рамшак, поздравления за новата Ви
длъжност. Можете ли да ни дадете малко информация за кариерното Ви развитие?
На 40 години съм и съм роден и израснал в малкия град Словен
Градец в източната част на Словения. Учих машинно инженерство в Марибор. Веднага след следването си започнах работа
в компанията Nozi Ravne, Ravne na Koroskem.
Моето пътуване във Walter Словения (Walter Tools d.o.o.) започна през 2007 г. като приложен инженер. През 2009 г. станахме отговорни за няколко допълнителни държави, а през 2011 г.
станах ръководител на инженерния отдел.

Поемате поста на директор на Walter Словения. Каква е накратко Вашата визия за бъдещето на компанията?
На първо място, трябва да кажа, че съм наясно, че всички ние
сме отговорни за собственото си развитие и независимо от
това къде работите или какво правите, винаги трябва първо
да усъвършенствате себе си. Като се има предвид че идвам от
екипа и познавам добре колегите и бизнес партньорите си,
мисля, че няма да е трудно да поддържам вече установените
добри взаимоотношения. Въпреки всичко, ще се стремя да
създам доверени отношения с моя екип и бизнес партньори.
Намерението ми е да създам среда, в която хората да се чув-

стват сигурни, с права и вдъхновени да бъдат доволни от работата и да успяват. Според мен ясните правила и двупосочната комуникация са фундаментални за насърчаване на ангажираността.

За кои държави ще отговаряте? Къде виждате най-големия потенциал за развитие?
Компанията е базирана в Марибор, който е вторият по големина град в Словения. Освен Словения, ние отговаряме за останалите балкански страни (Хърватия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Гърция и България), както и за Беларус и
Украйна засега. Може би ще добавим още една и ще разширим
присъствието си на пазара.
Поради настоящата геополитическа ситуация най-голям икономически потенциал виждаме в Словения, България и Сърбия. Във
всеки случай нашите бизнес партньори знаят, че те са във
фокуса ни, независимо от държавата, в която се намират. Едно
от предизвикателствата е никога да не спираме да проучваме
възможностите.
Както споменах вече, България е страната, върху която се фокусираме, и бих искал да кажа, че нашият търговски партньор,
софийската компания ВиД Интернационал ЕООД, положи много усилия през годините на нашето сътрудничество и промени
възгледите на клиентите към по-модерен начин на работа и
използване на нови технологии. Бих искал да използвам възможността да им благодаря и силно вярвам в много доброто сътрудничество и в бъдеще.

Какво очаквате с най-голямо нетърпение?
С ентусиазъм очаквам предстоящите предизвикателства и под
това имам предвид да продължавам да намирам време за посещение на всички партньори в нашия регион, да мисля нестандартно и да намирам дигитални възможности, които биха имали
положително въздействие върху бъдещото развитие.
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Иновациите,
променящи света
на инструментите
Сред производителите на инструменти има силна конкуренция, като всеки работи усилено,
за да спечели по-голям пазарен дял, предлагайки по-добри продукти или услуги
Инструментите с отвори за смазочно-охлаждаща течност гарантират оптимална точност
по отношение на специфичното направление на потока директно към зоната на рязане
Lights-out механичната обработка (без присъствието на оператор) е концепция, която много
компании прилагат, но чиято реализация невинаги е успешна

Н

яколко са икономическите и
техническите фактори в областта
на инструментите, които или дават възможност за иновации, или са
двигател за тяхната комерсиализация под формата на продукти или
услуги, насърчавайки тяхната употреба. Потребителите на инструментите пък са под непрекъснат
натиск да намалят разходите за
механична обработка и да подобрят
пространствените допуски или финишната обработка на детайлите.
Ако използването на по-усъвършенствани инструменти им позволява
да постигнат това, то стимулът
за внедряване на такива инструменти, разбира се, е огромен. Освен
това, ако общите разходи за обработката се обмислят внимателно,
включително амортизационните
разходи на металообработващите
машини и оперативните разходи за
смазочно-охлаждащи течности, пряк
и косвен труд, комунални услуги,
заемано пространство и детайли,
разходите за инструменти
всъщност са много малък дял от
цялото. Видът на използваните ин-
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струменти и параметрите на обработка обаче оказват съществено
въздействие при максималното оптимизиране на останалите разходи.
Това важи с особена сила за случаите, когато капацитетът е ограничен и търсенето надвишава ефективния капацитет, освен ако той
не бъде разширен чрез редуциране на
времената между различните етапи на обработка.

От друга страна, факт е, че сред
производителите на инструменти
има силна конкуренция, като всеки
работи усилено, за да спечели по-голям пазарен дял, предлагайки по-добри продукти или услуги. Производителите на инструменти разработват нови и оптимизират съществуващи продукти чрез творческата
дейност на персонала, работа в
партньорство с доставчиците и
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крайните потребители.
В допълнение машиностроителите също играят критична роля в
разработването и прилагането на
инструментите, като те също са в
симбиоза с производителите на карбидни инструменти и крайните потребители. По-високоскоростните
и/или по-мощни стругове, фезови
машини или обработващи центри
позволяват използването на съвременна инструментална екипировка
при високи скорости на отнемане, но
същевременно тези инструменти
изискват по-мощни и по-функционални машини. Освен това някои съвременни геометрии са съвместими
само с многоосни металообработващи машини с ЦПУ. Когато крайните
потребители закупуват нови металообработващи машини, обикновено
се отчитат целите за качество на
детайлите и продължителност на
циклите, но често, за да се постигнат тези цели, е необходимо специфицирането на най-новите инструменти.

3D принтиране
При необходимост от получаване
на уникална геометрия на детайл, за
която не са налични стандартни
инструменти, машинните инженери
понякога сами си изработват такива и ръчно струговат детайла до
желаната форма. Много експерти си
задават въпроса дали адитивното
производство би могло да елимини-
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ра тази практика. Някои са скептични и смятат, че въпреки че възможността да се принтира цял режещ
инструмент ще предложи огромен
потенциал за нови продуктови дизайни, издръжливостта, твърдостта и
якостта, необходими за операциите
по обработка, просто не могат да
бъдат осигурени от 3D принтирани
материали, поне засега. В допълнение
един от най-важните аспекти на
механичната обработка е доброто
стружкоотвеждане, а тъй като 3D
принтираните материали често са
много порьозни в сравнение с полираните повърхности, отстраняването на стружките от режещата зона
може да бъде затруднено. Някои водещи производители на инструменти вече представиха 3D принтирани решения, сред които: фрезови глави с олекотени адаптери за много
специфични приложения; разстъргващ инструмент за производител на компоненти за електрически
превозни средства; поликристални
диамантени „сачмени“ инструменти
за механична обработка на съединители за хидравлични маркучи и др.
Тези примери за 3D принтиране на
карбидни режещи инструменти са
интересни и удовлетворяват определени потребности, но приложенията им са нишови и повечето специалисти очакват в краткосрочен план
адитивното производство на инструменти да запази тези си ограничения.

Един от производителите обаче
разработва адитивен процес, който
не само осигурява качеството на
произвежданите продукти, но и позволява на компанията да отговори
по-добре на изискванията на клиентите. В процеса могат да бъдат използвани полимери, качук, стомана, специфични видове закалена керамика,
труднотопими метали и металокерамика. Производителят е изправен
пред характерните за 3D принтирането предизвикателства – постигане на желаната точност, форма на
детайла, качество на повърхността
и др.
Недостатък на 3D печата, че инструментите излизат от камерата
на принтера в полуготово състояние, тъй като е необходимо да бъдат
синтеровани във високотемпературна пещ преди да бъдат струговани.
В момента германска компания работи именно по технология, която ще
елиминира етапа на синтероване.
Целта е да се произведат 3D принтирани сменяеми пластини и свредла от волфрамов карбид и
кобалт(WC-Co). Технологията все
още не е комерсиализирана, но се
очаква това да стане реалност към
края на проекта през 2023 г. В допълнение чрез процеса на лазерно стапяне в прахово легло (laser powder bed
fusion, LPBF) могат да се създадат
интегрирани, специфични за приложението охлаждащи канали, които биха
могли да удължат експлоатационния
живот на тези инструменти. Тъй
като обаче WC-Co е композитен материал с изключително високо
съдържание на волфрам, лазерното
синтероване би било предизвикателство.
Решението е радикалното регулиране на параметрите на изграждане. Докато принтирането на твърди
материали чрез LPBF типично изисква предварително подгряване на основната плоча, компанията експериментира с температури до 900°C,
близо два пъти повече отколкото
при конвенционалните LPBF принтери. По този начин обаче се получават негативни ефекти по отношение на микроструктурата на материала. От друга страна, по-ниските
температури на предварително подгряване допринасят за дефекти като
пукнатини или липса на спояване.
Затова екипът решава да използва
NIR устройство за подгряване на
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праховото легло от горната му
страна в комбинация с конвенционалния нагревател на основата. Така се
редуцира общото количество топлина, преминаващо през принтирания
детайл при изграждането му, което
се очаква да ограничи появата на
дефекти.
Впоследствие технологията може
да се прилага и с други предизвикателни материали като високоякостни никел базирани сплави, труднотопими метали и интерметали – вид
сплави с кристалографска структура, осигуряваща по-добри механични
свойства при по-високи температури.

Новости при
охлаждането
Доставянето на смазочно-охлаждаща течност до режещия ръб е от
критично значение за всяко производствено приложение. То допринася за
охлаждане на зоната на рязане, осигурява необходимото смазване и
може да подпомогне стружкочупенето. В много случаи се използват
външни линии, които доставят смазочно-охлаждащата течност близо
до работната зона. Дългите стружки обаче могат да повлияят на този
метод на охлаждане, като избутат
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маркучите встрани. В допълнение,
ако е необходима смяна на инструмент или пластина, охлаждащите
линии могат да бъдат преместени с
цел получаване на по-добър достъп до
инструмента. Дори когато се
върнат в предходната им позиция
обаче, доставката на смазочно-охлаждаща никога вече няма да протича както е било първоначално. Инструментите с отвори за смазочноохлаждаща течност гарантират
оптимална точност по отношение
на специфичното направление на
потока директно към зоната на рязане. При тази технология доставката на смазочно-охлаждаща течност не се влияе от стружкоотделянето и в някои случаи, ако се приложи високо налягане, отчупването на
стружките дори може да се улесни.
Има и приложения, при които този
метод на охлаждане дава възможност за значително удължаване на
експлоатационния живот на инструмента.
Технологията се реализира благодарение на голямата промяна по
отношение на способността за пробиване на отвори с малък диаметър
и много голяма дълбочина. Отчасти
това се дължи на пробивните машини, които могат да достигнат необ-

ходимите скорости, и на държачите,
които осигуряват по-стабилно захващане и редуцират биенето. Останалата част се дължи на инструментите, проектирани специално за
това приложение. Има случаи, в които отворите са с диаметър около 1
до 1,5 мм и дълбочина от 10 до 20
пъти големината на диаметъра. В
такива случаи може да бъде добавен
материал в зоните, където е необходима допълнителна якост, която
да позволи прецизното пробиване на
пресичащите се отвори за смазочноохлаждаща течност.

По-високи скорости
Машините и инструментите са
в непрекъснато съревнование, но експертите смятат, че понастоящем
водят инструментите, които могат да издържат на изключително
висока повърхностна скорост. Това
е възможно главно благодарение на
покритията и технологиите им за
нанасяне. Покритията продължават
да еволюират, с повече слоеве и различни материали. Това са фактори, с
които всички производители експериментират до известна степен.
Промените в технологията на нанасяне са малко по-ограничени и не всички експериментират с това.
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Един от процесите е високоенергийното импулсно магнетронно разпрашаване (high-power impulse
magnetron sputtering или HiPIMS), което позволява металът да йонизира до наночастици, които да бъдат
нанесени върху инструментите.
Този процес осигурява по-добра адхезия и твърдост на покритието,
като същевременно се поддържа отлично ниво на мазилност. В допълнение, благодарение на процеса могат
съществено да се редуцират напреженията при натиск, което дава
възможност за производството на
по-остри инструменти. Това, от
своя страна, предоставя по-голяма
свобода на механична обработка,
както и по-дълъг живот на инструмента.

Спестяване на време
Подобренията по отношение на
експлоатационния живот се натрупват – удължаването му позволява да
се понижат разходите за производството на един детайл, но в повечето случаи тези спестявания не водят до висока възвръщаемост. Една
от причините за този ограничаващ
фактор е продължителността на
смяната на инструмента, която
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всъщност е загуба на време за обработка. Понякога тази загуба е малка, например около 5 минути, но в
други случаи може да достигне 30
или повече минути. Ако има възможност да се внедри подлежаща на
бърза смяна инструментална екипировка, например в рамките на 1 – 2
минути, спестяванията се натрупват много бързо. Машините от
швейцарски тип предлагат голям
потенциал в това отношение, тъй
като смяната на една вложка може
да отнеме 15 минути на инструмент. Ако в една работна смяна се
подменят три инструмента, това
прави 45 минути загуба на производствено време. Ако смяната се извършва за 2 минути 3 пъти дневно,
това са 6 минути загуба. Тоест
производителят може да си върне
около 40 минути производствено
време. Ако се пресметне за цяла
седмица при две работни смени,
спестяванията възлизат на близо
400 минути. Това може да бъде ключово при вземането на решение дали
е необходимо допълнително оборудване или е възможно да се оптимизира експлоатацията на машините,
с които производителят вече разполага.

Lights-out обработка
Lights-out механичната обработка
(без присъствието на оператор) е
концепция, която много компании прилагат, но чиято реализация невинаги
е успешна. Понякога инструментите
се забавят нарочно с цел да се удължи
експлоатационният им живот и да се
постигне цяла работна смяна, без да
е нужно присъствието на оператор.
Това обаче невинаги е правилният
подход. Инструментите се проектират за рязане в определен диапазон
от параметри и експлоатационният
им живот може да бъде прогнозиран
само за този диапазон. Единствено
когато е възможно да се прогнозира
този параметър, може да започне
обмислянето на работа без оператор.
Друга причина инструментите да
се използват при подходящите параметри е управлението на стружките. Ако към инструмента не се подава достатъчно материал за обработка, може да се стигне до преждевременно износване, тъй като
триенето ще е повече от рязането,
както и до формирането на по-дълги
стружки, които да блокират потока
от смазочно-охлаждаща течност и
да се причинят неизправности и при
други инструменти.
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(Р)еволюцията на
роботите и високотехнологичната
автоматизация
в машиностроенето
Автоматизацията и роботизацията днес са неизменна част от производствените технологии в машиностроенето
Роботите – обслужващи, обработващи, спомагателни или пък колаборативни, стават все
по-достъпни, мултифункционални и интуитивни за програмиране и управление
Наред с конвенционалните промишлени роботи за автоматизация на производствени машини все по-категорично се нареждат и коботите, считани за роботизираната технология на
новото хилядолетие

М

акар да сме свикнали да гледаме на еволюцията като на бавен,
сложен и дълъг процес, при който промените се случват постепенно, модерната индустрия ежедневно опровергава тази наша представа. В сферата на високите технологии еволюционните изменения често са взривни, скокообразни, а всяко следващо
поколение технически решения в машиностроенето се стреми да „надникне“ отвъд принципите на четвъртата промишлена революция, концепциите за автономна работа и интелигентните функции. И ако специализацията дълги години диктуваше
тенденциите в развитието на производствените системи, а хората,
оборудването и роботите заемаха
обособени работни станции, пространствено и дори физически от-
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делени една от друга, то в наши дни
на фокус са колаборативните приложения, в които човекът и роботизираните машини все по-активно взаимодействат помежду си в споделени работни зони.
Автоматизацията и роботизацията днес са неизменна част от машиностроителните технологии, а
ролята на работника коренно се
трансформира – от ръчно изпълнение
на задачи, надзор и поддръжка на
дадена станция към стратегическо
планиране, отдалечено наблюдение и
интелигентно управление на процесите. Същевременно промишлените
роботизирани и високоавтоматизирани системи стават все по-достъпни, мултифункционални и интуитивни за управление. От цеховете на
глобалните производства те постепенно навлизат и в малките и средни предприятия.

Технологично развитие и
пазарни тенденции
Освен за обслужване на режещи и
обработващи машини и центри, преси, абканти, шприцавтомати и друго технологично оборудване, роботите все по-масово се използват и в
качеството им на обработващи решения (за фрезоване, пробиване, заваряване и т. н.). Извършването на
довършителни и спомагателни операции като шлифоване, зачистване,
обезмасляване, боядисване и нанасяне на покрития, палетизиране, опаковане и др. също във все по-голяма
степен се делегира на роботите
поради отличната ефективност,
прецизност и производителност,
които демонстрират.
Роботизираните клетки и линии са
основно средство за изпълнение на
цялостни цикли от производствени
задачи във все повече модерни произ-
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водства и приложения, а модулните
роботи непрекъснато „набират скорост“ в практиката благодарение на
впечатляващата си гъвкавост. Сред
водещите тенденции, които дефинират развитието на роботиката и
автоматизацията в съвременното
машиностроене, са и „plug-and-play“
решенията с фокус върху бързата и
лесна интеграция на роботизирани
системи, периферни устройства и
спомагателно оборудване в съществуващите машини и станции.
От гледна точка на конфигурирането и софтуерното осигуряване на
производствените приложения в машиностроителния бранш, на преден
план излизат цялостните платформи
за програмиране и управление с опростени графични и „drag-and-drop“ интерфейси, сензорни екрани и интелигентни функции за автономна работа. При колаборативните, а все почесто и при конвенционалните роботи, се залага на т. нар. „low-code“ и
„no-code“ програмиране (генериране на
програми посредством избор на предварително дефинирани модули, блокове и диаграми, без писане на код). Това
елиминира голяма част от бариерите пред автоматизацията и роботизацията в машиностроенето.
Роботите – обслужващи, обработващи, спомагателни или пък колаборативни, стават все по-достъпни и във финансов аспект, по-лесни
за интеграция, въвеждане в експлоатация и управление. Постпандемичната индустрия толкова отчетливо
залага на роботиката, че маркетолозите очакват стойността на глобалния пазар на промишлени роботи
още през следващата година да надхвърли 40 млрд. щатски долара. Този
експоненциален ръст се дължи и на
множество други технологични и
социоикономически фактори, включително нарастващото разнообразие
от модели с разширена функционалност, подобрената безопасност, усъвършенстваната гъвкавост, ефективност и производителност, високите цени на труда и недостигa на
квалифицирани кадри.
В допълнение индустриалните роботи от ново поколение се отличават с едно ключово предимство от
предшествениците си – те са изключително адаптивни що се отнася до
разнотипни приложения и вариации
в производствените обеми и работните параметри. Експертите отда-
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ват това на впечатляващия напредък в сфери като изкуствен интелект, машинно и дълбоко самообучение, компютърно зрение, интелигентни сензори и т. н. Благодарение
на множеството разработки в тези
иновативни области роботизираните системи са способни да реагират
все по-адекватно на промените в работните условия и околната среда,
включително и в непознати, неструктурирани среди. Така приложната
област на роботиката в тази традиционна индустрия непрекъснато се
разширява, превръщайки я в един от
най-високотехнологичните отрасли
на новото време.

Новости в
роботизираното
обслужване
Роботизираните манипулатори са
все по-чест и логичен избор на машиностроителните предприятия при
планирането на решения за обслужване на металообработващи и металорежещи машини, преси, системи за
инжекционно формоване и други типове производствено оборудване.
Подходящи за оптимизиране посредством обслужващ робот са редица
процеси като фрезоване, струговане,
шлифоване, заваряване, лазерно рязане, пресоване, пробиване, щамповане,
щанцоване, коване и т. н.
Традиционни задачи, които се
„възлагат“ на роботите, са зареждане на заготовки и разтоварване на
готовите детайли, селектиране и
сортиране, измерване, маркиране,
„pick-and-place“ и „bin-picking“ операции
(с избор на произволен елемент от
контейнер), подаване на материал,
полиране, почистване и обезмасляване, дозиране на технологични флуиди, боядисване, нанасяне на покрития,
палетизиране и др.
В зависимост от конструкцията,
товароносимостта на манипулатора, степените на свобода, типа на
хващача и други технически характеристики роботите могат да бъдат
внедрявани в най-различни приложения за работа с широк асортимент
от машини.
На пазара се предлагат както самостоятелни системи – стандартни, универсални или специализирани
за дадена операция, така и цялостни
решения, включващи основната машина, фабрично оборудвана със съответния робот.
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Шарнирните, 6-осните и SCARA
конфигурациите са все по-търсени
решения за обслужване на металорежещи и металообработващи машини поради високата им гъвкавост. Те
са подходяща база за изграждане на
роботизирани клетки за машиностроенето, които са пространствено обособени от останалите работни зони в цеховете и функционално
покриват всички необходими задачи
по обслужването на съответните
машини.
Сред ключовите типове роботизирани системи в модерната индустрия са и монтажните роботи, които разполагат с три или повече оси
и обикновено се внедряват в линии
за асемблиране на различни многокомпонентни системи и изделия в
автомобилостроенето, уредостроенето и генералното машиностроене. Особено популярни в сегмента са
6-осните роботи, които не само
могат да достигнат до всяка точка
в пространството на работния си
обсег, но да го сторят и от всеки
възможен ъгъл. Тази висока степен на
свобода на движението прави
възможно рентабилното производство на висококачествени части и
детайли с прецизни повърхности и
минимална или елиминирана нужда
от довършителна обработка.

Колаборативни
приложения и иновации в
програмирането
Наред с конвенционалните промишлени роботи за автоматизация
на производствени машини през пос-
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ледните две десетилетия все по-категорично се нареждат и коботите,
считани за роботизираната технология на новото хилядолетие. Макар
да не разполагат с товароносимостта, производителността и обсега
на традиционните системи – характеристики, които са високо ценени
в тежкото машиностроене и металообработката, колаборативните
модели изпъкват с други предимства. Сред тях са високата степен
на безопасност и богатите им
възможности да автоматизират
множество рискови, повторяеми и
трудоемки дейности в по-леките и
дребномащабни производства, които иначе биха били извършвани ръчно
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или с помощта на съответното
стандартно оборудване или инструменти.
Колаборативната автоматизация е отлично решение за обслужване на металорежещи и металообработващи машини с ЦПУ, машини за
леене под налягане, абкант преси,
ротационни индексиращи маси и др.
Основен плюс на коботите в такива
приложения е, че не само могат
напълно автоматизирано да стартират, изпълняват и рестартират
работни програми в непрекъснат
режим, но и да гарантират безусловната безопасност на операторите,
когато е необходимо навлизането им
в споделената функционална зона.
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тенденции
жение и работни последователности.
Изключително интересна иновация са компактните ергономични
терминали тип „писалка“, които се
нуждаят от еднократна демонстрация от страна на оператора на необходимото действие, за да го запишат и да обучат на него робота в
рамките на секунди.

Нови хоризонти пред
механичната обработка

Колаборативните роботи са достъпен и гъвкав вариант за малки и
средни предприятия, където е налице необходимост от смяна на работната станция и приложението на
робота. Водещи техни предимства
са бързото и улеснено програмиране,
потенциалът да се адаптират към
всякакви типове машини и възможността за практически незабавно
въвеждане в експлоатация след закупуване. Това елиминира необходимостта от продължителни престои на
оборудването и свързаните с тях
финансови загуби.
Освен стандартните софтуерни
платформи за програмиране чрез
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кодиране на обслужващи и обработващи роботи в машиностроенето,
които се инсталират на компютърни системи, на пазара се предлагат
и иновативни варианти за генериране на работни програми посредством компактни обучителни терминали, таблети със сензорен екран
и „drag-and-drop“ функции и съответните мобилни приложения. Операторът е необходимо да въведе единствено параметрите на изделието,
което ще се изработва, както и
техническите характеристики на
производствената система, а софтуерът самостоятелно генерира
необходимите траектории на дви-

Първите опити за използване на
индустриални роботи за механична
обработка вместо стандартни машини датират още от миналия век,
но дълги години ограничената точност при отнемане на материал
възпира по-широкото приложение на
роботизираните системи в такива
сценарии. През последните години
обаче редица иновативни разработки адресират този проблем и акцентират върху методики като кинематично калибриране и компенсация на
отклонения при допуските, както и
върху различни спомагателни системи за повишаване на точността.
Постепенно роботите навлизат в
сферата на механичната обработка
на по-меки материали, макар при
тези с по-висока твърдост все още
масово да се предпочитат стандартни металорежещи машини. С развитието на технологиите в областта на пазара се налагат специализирани роботизирани системи за
пробиване, контурна обработка,
отстраняване на грапавини и дефекти от лети изделия, почистване на
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мустаци, моделиране, резбонарязване, обработка на заваръчни шевове,
полиране и шлифоване. Дълги години
за препоръчителни се считат приложенията, при които са необходими
по-малки сили на рязане при обработката на детайли. В наши дни с усъвършенстването на системите в областта подходящи за роботизирано
отнемане са материали като алуминий, неръждаема стомана и различни
композити.
Възниква и специализиран сегмент
на роботизираните обработващи
центри, които осигуряват множество предимства по отношение на
работния обсег, възможностите за
преориентиране на детайлите и
ниските разходи за изработка на
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единица продукция. Сред бързо придобиващите известност методи в
това направление е роботизираното
фрезоване, което се отличава с все
по-висока прецизност и непрекъснато усъвършенстване на крайното
качество на детайлите. Някои от
най-надеждните технологии при роботизираното рязане пък са лазерната, плазмената и водоструйната
обработка, а сред водещите приложения на тези методи са автомобилостроенето, електрониката и производството на изделия от листов
метал.
Към класическите задачи, които се
възлагат на роботите в директната металообработка, можем да причислим заваряването, което гаран-

тира отлично качество, точност,
повторяемост и производителност.
Пазарните проучвания показват, че
на все по-висока популярност се радват колаборативните заваръчни системи, които струват многократно по-малко от изцяло автоматизираните комплексни решения в сегмента и могат да се поберат в
стандартни работни клетки. В допълнение осигуряват повишена безопасност и кратък период на възвръщаемост. Те са атрактивно решение за
изпълнение на прости, повторяеми
или пък дребни заварки, които не
изискват висококвалифициран специалист, но могат да бъдат рискови,
уморителни и дори досадни за опитните заварчици.
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фирмена публикация

Динамични, енергийноефективни и
високопрецизни линейни електрически
задвижвания от LinMot
Швейцарският производител LinMot предлага електрически линейни мотори, направляващи, електрически драйвери, както и магнитни пружини. Така машиностроителите получават много елементи за възвратно-постъпателни и ротационни движения от един доставчик. Линейните мотори се предлагат с обратна връзка по позиция, което осигурява голяма
гъвкавост, динамика и точност.
Линейните задвижвания имат широко приложение в индустрията благодарение на изключителната прецизност и гъвкавост, която могат да предложат в процеса на работата си.
Използването на линейни електрически задвижвания добавя
към тези предимства и още един много важен аспект - енергийното оптимизиране на производството при това с изключително висока скорост и точност на движенията.
Разликата в първоначалната инвестиция за пневматика
или при избор на енергийноефективните линейни задвижвания
от LinMot се изплаща от икономията на електроенергия само
в рамките на шест до дванадесет месеца.
Преди две години LinMot представи на пазара и второ поколение такива задвижвания, представляващи комбинация на
линейни и ротационни мотори. Този тип задвижвания намират широко приложение при въртеливо постъпателни движения като завиване на капачки, крепежни елементи и др. с
управляем момент на сила, както при позициониране с висока точност, така и при ротационното движение.

• Предлагат се драйвери с и без STO
• Автоматичното откриване и параметризиране на драйверите чрез Plug and Play технологията позволява съкращаване на времето за пуск. Предварително програмирани
функционални блокове и примери спомагат лесното овладяване на тази техника от машиностроителите.

Приложения на електрическите линейни
задвижвания:
Благодарение на своята гъвкавост относно работните
процеси, швейцарската прецизност и не на последно място гарантираното енергоспествяне, електрическите линейни
задвижвания на LinMot се ползват с голяма популярност в
различни сектори като вече споменатите хранително-вкусова, текстилна, печатна, етикетираща индустрия, роботизация, автомобилостроене и електронно производство, дървообработка, фармацевтична промишленост и др.
С линейните задвижвания на LinMot се постигат по-бързи,
по-точни и по-нискоенергийни приложения. Определено Вашите машини ще реализират конкурентни предимства по отношение на габарити, производителност и спестяване на енергия. Може да избегнете енергоемките и бавни пневматични
задвижвания, както и шума на компресорите с подготвителните пневматични групи.

Драйвери за линейните мотори
LinMot предлага пълна гама от серводрайвери, които са
бързи, гъвкави, с богата функционалност и лесни за интегриране във всяко приложение. Проектирани са за прецизен контрол, оптимална сила/въртящ момент и голям набор от функции, които допълват гамата от функционалности на линейните двигатели. Драйверите са user friendly, осигурявайки лесно използване и надеждност, спестявайки Ви време и пари.
Връзката към контролер от по-високо ниво може да се осъществи чрез аналогови, цифрови или серийни интерфейси,
ProfiBUS, Profi Net, DeviceNEt, Ethernet IP, Can Open PowerLink,
ETHERCat, Sercos, CC-Link, RS-485, RS-232. Интегрирането
става лесно с всеки контролер, независимо дали е PLC или
индустриален компютър.

Други предимства са:
• Функционална безопасност с SLS, SOS, SS1, SS2, SBC, SBT
• Опция за калибриран измервателен усилвател за измервателни приложения със сертификат за калибриране в допълнение към CE и UL
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Можете да видите приложенията в работен процес на
https://linmot.com/applications, както и в канала на LinMot в
YouTube. Екипът на Гемамекс е на разположение за повече
информация и съдействие при решаване на конкретна задача от Вашето производство.

Гемамекс

02/963 11 44, 0897 953530, office@gemamex.com
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Съвременните
металорежещи
машини  надеждни
и прецизни
Металообработващите машини не само в преносен, но и до голяма степен в буквален смисъл
са силата, която кара светът на модерната индустрия да се върти
В основна градивна единица на дигитализираните производства се превръщат интелигентните металорежещи системи, проектирани за повишена ефективност и производителност, съкратени цикли на обработка и оптимизирано качество
Високопрецизните, автоматизирани и роботизирани машини са новият „златен стандарт“
в металообработката, а в хода на индустриалната революция към следващата технологична епоха те стават и все по-достъпни

М

еталообработващите машини не само в преносен, но и до
голяма степен в буквален смисъл са
силата, която кара светът на модерната индустрия да се върти.
Само за няколко десетилетия тези
системи изживяваха поредица от
бурни технологични промени по
пътя на цифровизацията с цел непрекъснато повишаване на тяхната
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степен на автоматизация, свързаност, интелигентност и устойчивост. С масовото възприемане на
концепцията за Industry 4.0 в глобалния машиностроителен сектор пазарните анализатори все по-често
говорят за следващата епоха в
технологичното развитие на този
бранш и на промишленото производство като цяло – Industry 5.0 или т.
нар. устойчива и човекоцентрична
хиперавтоматизирана индустрия.

Можем само да гадаем какво залагат визионерите в още по-футуристичната идея за Industry 6.0 или
„повсеместното, управлявано от
клиентите, виртуализирано производство, базирано на принципа за
„антикрехкост“ („antifragility“ – понятие дори отвъд принципите на устойчивостта, с фокус върху нулевите дефекти, ултрапрецизността и
дълготрайната издръжливост) и как
биха изглеждали свръхинтелигент-
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ните и автономни машини на това
далечно бъдеще.
Преди обаче фабриките по света
реално да достигнат до този етап
в еволюцията си, настъпва една
междинна ера, предшестваща поредната смяна на парадигмата, в
чиито рамки принципите на четвъртата индустриална революция
вече обхващат не само големите
компании, но и малките и средните
предприятия на пазара. Този период,
за който е характерно постепенното елиминиране на пречките пред
автоматизацията и роботизацията
и в по-дребномащабните бизнеси,
маркетинговите агенции дефинират като „Industry 4.5“. Как изглежда светът на металорежещото
оборудване днес?
Изолираните самостоятелни машини постепенно биват заменяни
от мрежово свързани кибер-физични
системи, които комуникират в своеобразна екосистема помежду си и
споделят цялата необходима информация за безпроблемното протичане и управление на технологичните
процеси. Новите методи за взаимодействие между човека и машината,
усъвършенстваната роботика, изкуственият интелект (AI), облачните
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платформи, IoT и технологиите за
обработка на големи обеми от данни коренно трансформират глобалната индустрия чрез мощната концепция, която ги обединява – умните фабрики. В основна градивна единица на дигитализираните производства се превръщат интелигентните металорежещи машини, проектирани за повишена ефективност и производителност, съкратени цикли на обработка и оптимизирано качество. Фокусът при оборудването от последно поколение безспорно обхваща и фундаментални
подобрения при надеждността и
прецизността – две от водещите
характеристики на устойчивото
производство през новото хилядолетие.

Ключови технологични
тенденции
Отдавна отминаха времената, в
които няколко страници бяха достатъчни, за да бъдат описани всички водещи тенденции, около които
се „върти“ светът на металообработката. От първите средства за
автоматизация на металорязането
през напредъка при цифровото програмно управление и изкуствения

интелект, та чак до метавселената
технологичната еволюция в сегмента протича толкова динамично, че
често всеки следващ модел носи белезите на цяло ново поколение от
иновации. Маркетолозите отчитат,
че този процес води до стабилен
ръст в търсенето на металорежещи машини, а глобалният пазар на
такива системи се очаква да нарасне от 77 млрд. щатски долара през
2019 г. до близо 100 млрд. до края на
2027 г.
Компютърните интерфейси в дигиталната производствена реалност буквално отвеждат програмирането и управлението „в ръцете“ на
операторите, като с всяка нова
модификация достигат до тях във
все по-компактен и удобен вид – под
формата на преносими HMI терминали, таблети и мобилни приложения.
Това спомага за по-стриктен контрол на технологичните операции и
много по-малко грешки. В допълнение,
повсеместната и облачната свързаност спомагат подобна оптимизация да се постигне не само при конкретната машина или цех, но и на
ниво предприятие.
Сред ключовите фактори, които
правят възможни всички иновацион-

ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

37

технологии

ни скокове в развитието на сегмента, без съмнение са достиженията
в сферата на софтуера и хардуера
с акцент върху автоматизацията.
Те опосредстват непрекъснатото
разширяване на интелигентната
функционалност при металорежещите машини и техните ЦПУ системи, CAD/CAM платформите и
мрежовите производствени архитектури. С масовото възприемане
на принципите на Industrial Internet
of Things в металообработката все
повече машини на пазара се предлагат като „IoT-ready“ или готови за
внедряване в свързани приложения.
Това често води със себе си и допълнителни предимства пред конвенционалното оборудване като усъвършенствани системи за комуникация, отдалечен мониторинг и управление, базирани на изкуствен интелект, машинно и дълбоко самообучение и инструменти за интелигентна превантивна диагностика и
прогнозна поддръжка.

Иновации при
технологиите за
обработка
Маркетинговите проучвания
през последните години показват,
че нараства използването на 5- и 6-
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осните металообработващи машини с оглед на тяхната по-висока точност, гъвкавост и производителност. Същевременно софтуерът за
компютърно проектиране става все
по-достъпен за потребителите както в ценови план, така и по отношение на лесното и интуитивно управление. От ключово значение за
оптимизацията на ефективността
в металорязането е и все по-масовата роботизация в обслужването
на оборудването като аналог на
ръчното и конвенционално автоматизираното зареждане и разтоварване на детайли, подаване на материал, смяна на инструменталната
екипировка и др. В допълнение към
стандартните манипулатори за автоматизация на спомагателните
дейности в металообработката
все по-популярни стават и колаборативните системи, които позволяват безопасно и рентабилно извършване на редица операции в споделена работна зона с оператор. В
резултат от роботизирането на
все повече обслужващи дейности се
постигат значително по-висока
гъвкавост и производителност, оптимално оползотворяване на ресурсите и материалните активи, редуцирани загуби, намалени оператив-

ни разходи (включително за труд),
по-дълги работни цикли без необходимост от прекъсвания (с възможност и за непрекъснат режим на
работа) и значително по-високо качество на крайните продукти.
Необятните възможности на дигитализираната обработка правят
възможно възникването и развитието и на нови бизнес модели – например за производство като услуга
(Manufacturing-as-a-service, MaaS), който освен абонаментно предоставяне на софтуер за програмиране, диагностика, мониторинг и управление
(SaaS) включва предоставяне на
същия принцип и на цялото необходимо оборудване, обслужване и сервизна дейност.
Скокообразната еволюция при всяко следващо поколение металорежещи машини и центри се дължи и на
множеството иновации при производствените методи и техники,
включително високоскоростната и
високопрецизна обработка, многоосната и повърхностна обработка,
неконвенционалното и абразивното
рязане и т. н.
С намаляването на обемите на
производствените партиди до единични серии, стремежът към съкращаване на работните цикли и все
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по-сложните изделия, които е необходимо да се изработват, производителите непрекъснато търсят
технологии за завършване на продуктите в един етап. Сред новаторските концепции в това направление,
които се оказват силно атрактивни не само за производителите, но
и за нарастващ процент от потребителите в интелигентните фабрики, са т. нар. цялостна обработка
(complete machining), която позволява изработка на готови изделия с
високо качество на крайните
повърхности и без нужда от довършителни операции само в рамките
на един работен цикъл и с едно захващане. Интересна в тази посока е
и хибридната обработка, която
съчетава традиционно „субтрактивно“ отнемане на материал с
адитивно производство с цел получаване на завършен продукт в един
етап.
Впечатляващо нововъведение са
и т. нар. обърнати (inverted) обработващи центри, при които рязането се извършва подобно на това при
вертикална конфигурация, само че
отдолу нагоре. Така се улеснява
стружкоотнемането и се повишават стабилността, скоростта и
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прецизността на системата, като
е възможна едно- или многошпинделна обработка.

Преходът към
ултрапрецизна
обработка
Високопрецизните и високоавтоматизирани машини са новият „златен стандарт“ в металообработката, а в хода на индустриалната революция към следващата технологична епоха те стават и все по-достъпни за цеховете от малък и среден
мащаб. Големите глобални предприятия пък усилено се насочват към т.
нар. ултрапрецизни системи в сегмента, при които съществената
инвестиция в дългосрочен план категорично се обосновава благодарение
на множеството икономически ползи и предимства по отношение на
качеството във връзка с подобрената точност, гъвкавост и надеждност на оборудването от този тип.
След постигането на условно
съвършенство при макрообработката съобразно актуалното пазарно
търсене, проектантите на модерни
металорежещи машини смело отправят поглед към технологиите за
микро- и нанообработка, при които

изискванията за прецизност, производителност и повторяемост са
смайващо високи. Няма как и да е
иначе, тъй като компютърното 3D
проектиране и онлайн моделиране,
генеративните техники, бързото
прототипиране, обратното инженерство, виртуалната и добавената
реалност и изкуственият интелект
до такава степен „освободиха“ и усъвършенстваха продуктовия дизайн,
че стана възможно ефективното
производство на доскоро невъобразими по форма, геометрия и характеристики изделия.
Сред най-революционните иновации в модерното индустриално производство безспорно са дигиталните двойници, които позволяват не
само симулиране и тестване на сложни дизайнерски концепции, но и оптимизирано виртуално управление на
физически производствени активи.
Пътят към напълно автономните
интелигентни фабрики, които човекът отдалечено наблюдава и управлява, без да „износва на плещите си“
производствените операции, изглежда все по-кратък.
В тази вече съвсем постижима
визия за изцяло автоматизирана индустрия металообработващите

ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

технологии
машини могат да функционират
напълно самостоятелно, без необходимост от намеса на оператор. За
обслужването, спомагателните операции и палетизирането се грижат
роботизирани манипулатори, а мобилни роботи и самонасочващи се
превозни средства отговарят за
транспорта между отделните станции, клетки и линии. Всеки компонент
на металорежещото оборудване и
всеки отделен обработен детайл
могат да бъдат прецизно проследени в ERP платформата на предприятието или друга цялостна софтуерна система за управление на производството благодарение на IoT и
генерираните от свързаните сензори и устройства данни. Машинното
зрение от последно поколение позволява изключително ефективна автоматизирана визуална инспекция и
свеждане на бракуваната продукция
до абсолютния минимум, а изкуственият интелект, машинното и дълбокото самообучение в комбинация с
иновациите в производствената
метрология позволяват реализиране
на амбициозни методологии за подобряване на качеството като Quality
4.0, Lean, SixSigma, Total Quality
Management (TQM) и Zero Defects
Manufacturing (с нулеви дефекти).
В контекста на прецизността на
металорежещите машини AI базираните платформи позволяват стриктен мониторинг на технологичните
операции с почти нулеви отклонения
от зададените работни параметри.
При необходимост алгоритмите с
изкуствен интелект могат авто-
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номно да спрат, рестартират или
пък преконфигурират процеса, за да
се избегнат всякакви рискове за качеството и здравината на детайла,
инструменталната екипировка или
самата машина. Автоматизираната
диагностика не само мигновено, но и
проактивно открива потенциални
проблеми и неизправности, за да
предотврати негативни ефекти
като износване, загуби на материал,
прегряване или счупване.
Инструментите, държачите и
шпинделите също могат да бъдат
свързани с AI платформата посредством умни сензори, за да се събират от тях необходимите данни за
протичането на технологичните
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процеси и статуса на машината.
Крайните цели са максимална готовност на системата с нулеви непредвидени прекъсвания за инспекция и
обслужване и сведена до минимум
необходимост от намеса на оператор, а основни средства за постигането им са специализираните интелигентни решения за мониторинг на
инструментите, допуските, работните траектории и параметри и т.
н. Така съвременните металорежещи
машини – все по-надеждни и прецизни, покриват непрекъснато нарастващите изисквания по отношение
на качеството и производителността в цифровизираното производство.
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В машините си влагаме качество,
традиции и ноу-хау
Васил Цанев, изпълнителен директор на
ЗММ България Холдинг, пред сп. Инженеринг ревю
Представете накратко дейността на ЗММ България Холдинг пред читателите ни.
ЗММ България Холдинг е част от
групата на Индустриален Холдинг
България – една от най-големите индустриални групи в България. Холдингът е създаден през 2001 г. и
включва в състава си няколко производствени машиностроителни предприятия – ЗММ Сливен, ЗММ Нова
Загора и ИХБ Метал Кастингс.
Предметът на дейност е проектиране и производство на универсални стругове, стругове с честотно
регулиране на оборотите и цифрова
индикация, тръбонарезни стругове и
стругове с цифрово програмно управление (ЦПУ), принадлежности и резервни части за тях. Продукцията
се продава успешно на клиенти от
над 80 страни, в това число на високотехнологични пазари като САЩ,
Германия, Италия, Турция, Русия,
Южна Америка и много други.
Продуктите на ЗММ България са
широко известни и добре приети
сред крайните потребители по света и у нас. Намират успешна реализация в различни сектори на производството на детайли с различна
степен на интензивност, както и в
добивната промишленост, преноса
на горива, ремонтни работилници,
центрове за професионално техническо обучение и др.
ЗММ България е ангажирана във
всяка стъпка от производствения
процес, за да постигне високо качество, дълъг живот на машините и
удовлетвореност на клиентите. В
машините си влагаме качество,
традиции и ноу-хау, с убедеността,
че клиентът е наш партньор.

Какви технологични иновации
могат да очакват клиентите
на компанията в краткосрочен план?
В дългогодишната история на металообработването универсалните
стругове винаги са заемали важно
място. С навлизането на ЦПУ, което позволява по-голяма производителност и съкращава съпътстващите обработката времена, универсалните стругове от поточната линия се преместиха в поддържащите
и сервизни дейности. Търсенето на

42

индивидуални решения от клиентите направи универсалните стругове
подходящи за ателиета на custom изработки. От друга страна, все позастъпените машини с ЦПУ изместиха обучението и развитието на
способностите на операторите. Намирането на сръчни специалисти
стана все по-трудно.
Тези фактори бяха основните причини ЗММ България Холдинг да разработи машина, която да посрещне
тези предизвикателства. Машина,
която предлага удобен потребителски интерфейс за избор на често използвани обработки, без да са необходими задълбочени знания на операторите в цифровото програмно управление. В същото време възможността за бърз избор на операции
намалява спомагателните технологични времена. Новата циклична машина на ЗММ България Холдинг запълва нишата между универсалните
и машините с ЦПУ, като позволява
на операторите да се възползват от
преимуществата и на двете.

Какви мерки предприемате за
подобряване на енергийната
ефективност в производството си?
Темата за енергийната ефективност, зелената енергия и минималното въздействие върху околната
среда отдавна има фокус в дейността на ЗММ България Холдинг, с ясното съзнание, че това е неразделна
част от технологичното израстване и природосъобразното развитие.
През 2019 г. на територията на
ЗММ Сливен стартира голям проект
за производство на електрическа
енергия – изграждане на мрежова фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ) за собствено потребление
и продажба на електрическа енергия
с инсталирана мощност 1307 kWp.
Капацитетът на новия соларен парк
покрива до 92%, в зависимост от сезона, от цялостната консумация на
предприятието. С направената инвестиция голяма част от потребената електрическа енергия в предприятието ще бъде произведена от
възобновяем източник, а излишъкът
от енергия със същия произход ще
бъде реализиран на свободния пазар.
На територията на ЗММ Нова

Загора, върху покрива на основния
производствен корпус, през 2020 г. бе
изградена ФвЕЦ за собствено потребление с инсталирана мощност
508 kWp. Малко след това се направи
разширение на централата с още 380
kWp. През настоящата година е в
ход ново разширение, при което общата инсталирана мощност ще
стане 1205 kWp, вече с възможност
и за продажба на излишъка. Капацитетът на новия соларен парк покрива над 95%, в зависимост от сезона,
от цялостната консумация на предприятието.
Дружеството извлича максимално
полза от наследените площи, като
ги оползотворява с изграждането на
нов соларен парк от 7,6 MW. През тази зима предстои изграждането на
локално лъчисто отопление, което
ще оптимизира използването на
енергия.

Какво предвижда стратегията за развитие на компанията?
ЗММ България Холдинг неизменно
разширява своите пазари с помощта
на партньорската мрежа на дружеството. Последните две безпрецедентни години изправиха дружеството
пред множество предизвикателства, които фокусираха работата в посока на разширяване към близки дестинации, където факторът цена на
транспорт не е съществена част в
крайната себестойност. Затруднените вериги на доставки в индустрията ни принудиха да намалим значително работата с подизпълнители и добавени към това високи цени
на суровини и енергия, насочиха
стратегията на развитие към повисокоефективно производство.

www.zmmbulgaria.com
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Комплексните персонални решения в
разработването на машини и
роботизирани машинни комплекси
са предимството на РАИС
Г-н Бъздигян, през последната година РАИС разработи за клиенти няколко роботизирани комплекси от машини. Какви са тенденциите в
роботизираното обслужване на металорежещи машини с ЦПУ?
Повече от десет години в базата на РАИС работят произведени от нас роботизирани комплекси от машини, а такива
имаме реализирани и при много наши клиенти. Автоматизацията обхваща както процеса на зареждане на машината с
детайл, така и процеса на извеждане на готовия детайл от
машината – чрез палетни станции, също обслужвани от робот.
Системите за роботизирано обслужване имат няколко предимства, които нашите клиенти са оценили - промишлените
роботи съкращават периода за възвръщане на инвестицията
в цялостния металообработващ комплекс от машина, робот
и палетна станция, като спомагат за постигане на по-висока
производителност и по-малко загуби. Изцяло се елиминира
рискът от човешка грешка и се създава възможност за непрекъснат цикъл на работа. Роботът освобождава работниците от досадните, от тежките и повтарящи се действия
и като цяло намалява стреса. А един робот, както знаете,
може да обслужва не само една, а комплекс от машини – да
зарежда последователно машините с детайли и да извежда
обработените детайли в палетна станция, при това със скорост, която не може да бъде изпълнена от човек. Такива разработки имаме няколко във ВМЗ-Сопот, в "М+С Хидравлик".
Другата ни успешна разработка с робот е хибридната машина RAIS T250 MY, която се състои от струго-фрезови обработващ център с ЦПУ с 4 оси на управление и робот на
FANUC за наслояване на материали с телеподаващ заваръчен
апарат.Всички нови разработки на РАИС са по същество найдобрите възможни решения по конкретно задание от клиент.
Такава е и вертикалната пилинг машина с ЦПУ RAIS MP700,
която позволява едновременна обработка на 8 детайла. Затова си позволявам да твърдя, че на Балканите РАИС единствен предлага комплексни персонализирани решения по задание на клиента.

Това ли е основното предимство на РАИС –комплексни персонализирани решения?
Да, бих казал, че и това. В световен мащаб има големи производители на конвенционални машини с ЦПУ. Те обаче не са
достатъчно гъвкави, за да предложат на клиента индивидуално решение. Всеизвестно е, че за оптимистите от всяка
ситуация има поне три изхода, а ние перфекционистите настояваме да предложим най-добрият - да предложим за всяка
конкретна задача най-доброто решение. Това и правим вече
повече от 25 години. Смело мога да кажа, че всички нови
тенденции намират приложение в нашите разработки. Екипът
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ни за развойна дейност работи, за да отговори на изискванията на пазара за по-голяма мощност, по-висока продуктивност
и икономичност на машините, за оптимизация на самия производствен процес с допълване на машината със средства за
автоматизация – както роботи, така и различни манипулатори. Новите технологии се внедряват изключително бързо.
Конкуренцията и изискванията на клиентите ни карат да произвеждаме машини, които да изпълняват все повече операции,
а това от своя страна заменя използването на различни машини за обработката на един детайл с една, която има повече операции. Новостите в машиностроенето през последните години доведоха до поставяне на повече оси, на завъртане
на детайла, което разширява възможностите за обработка.
Все по-голямото съвместяване на различни операции води до
развитие на нови технологии – в това число са
3D принтерите, както и хибридните машини, с които може
както да се добавя, така и да се отнема материал от изделието, което се обработва. Продължаваме да работим за минимизиране на вибрациите по време на обработка, което удължава живота на режещия инструмент, а това води до икономичност на процеса на обработка. В днешно време се работи
с отнемане на по-малка по дебелина стружка, но с висока скорост. Това води до икономия на електроенергия при процеса
на обработка и по-бързо производство на детайлите. За да
даде най-доброто решение за дадено производство, на екипа
на РАИС му е нужно единствено конкретно задание със съответните параметри. И това го доказваме вече трето десетилетие.

www.rais-bg.com

ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

тенденции

Прогресът
на адитивното
производство
Секторът е в процес на непрекъсната рационализация като производителите на оригинално
оборудване за АП активно говорят за възможностите и ограниченията на технологията,
а крайните потребители натрупват все по-голям опит
Макар технологичната зрялост на АП да е демонстрирана в няколко конкретни отрасъла,
отделните компании се затрудняват с внедряването му в индустриален мащаб
През последните години са разработени множество нови материали за АП, което е широко
приветствано от индустрията, тъй като доскоро липсата на налични материали беше сред
основните бариери за внедряване на технологията

В

продължение на повече от десетилетие се наблюдават цикли на
широка популярност на темата за
адитивното производство (АП).
Въпреки че не всички предсказания и
прогнози стават реалност, индустриализацията на АП преминава през
различни вълни, все пак достигайки
среден годишен темп на растеж от
20%. Като цяло секторът е в процес
на непрекъсната рационализация
като производителите на оригинално оборудване за АП активно гово-
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рят за възможностите и ограниченията на технологията, а крайните
потребители натрупват все по-голям опит.
Наскоро потенциалът АП да има
значителна роля в бъдещето на производството отново бе подчертан
в контекста на пандемията от
COVID-19. Когато целият свят застина и здравните системи не можеха да се справят с главоломно растящото търсене на продукти от
критично значение като консумативи за вземане на назални проби и
компоненти за апарати за команд-
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но дишане, секторът на АП имаше
възможността да се намеси бързо и
да подпомогне веригите на доставка. По този начин тези, които дотогава отхвърляха технологията
или като прекалено скъпа, или като
прекалено незряла, за да бъде наистина полезна в индустриален мащаб, започнаха отново да проявяват
интерес към възможностите на АП
и как то би могло да бъде използвано за осигуряване на по-висока надеждност, гъвкавост и адаптируемост на производствените системи към бъдещи кризи.
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високо ниво на ноу-хау, за да разработят подходящи приложения и да внедрят АП в бизнеса си. В дългосрочен
план очакванията са значимостта на
този проблем да намалее след 5 до
10 години. Това ще е възможно благодарение на непрекъснатото усъвършенстване на знанията и уменията
в рамките на индустрията, както и
на навлизащите в работната сила
студенти, специализирали в областта на АП.

Възможности

Настоящи и бъдещи
предизвикателства
Макар технологичната зрялост на
АП да е демонстрирана в няколко
конкретни сектора, отделните компании се затрудняват с внедряването му в индустриален мащаб. Повечето от тях подценяват степента,
до която внедряването е преди всичко процес на обучение, обхващащ
цялата верига за създаване на стойност и изискващ специфичен експертен опит, който трябва да бъде
натрупан. По време на този процес
множество различни предизвикателства могат да възпрепятстват напредъка и успеха на внедряването.
Сред тях са пречки, свързани с технологията, организацията и екосистемата, в която работят производствените компании.
Днес и в обозримо бъдеще производствените разходи за детайлите,
изработени чрез АП, са основното
препятствие пред внедряването на
технологията. Някои експерти подчертават, че това не се отнася само
до разходите за машината и материалите, но представата за липса на
якост и качество също оказва значително влияние върху разходите.
Сложните геометрии на адитивно
произведените детайли, малките
размери на партидите и други специфични особености на АП затрудняват последващата обработка и
автоматизирането на производството. В резултат последващата
обработка държи съществен дял от
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общите разходи за един детайл.
Липсата на дефинирани стандарти в строго регулирани области
като аерокосмическата, железопътната, автомобилостроителната и медицинската индустрия забавя ръста на пазара на АП. Стандартизацията е пречка, тъй като за
внедряването на АП е необходимо
компаниите да изяснят несигурностите, да гарантират отговорност
и да преминат процеси на одобрение.
В този контекст сертификацията
на адитивно произведените детайли и квалифицирането на продукцията се смятат за ключови предизвикателства за следващите 10 години.
АП често се описва като дигитален процес. Специфични сценарии за
дигитално производство като масовата персонализация например изискват ефективна дигитална основа.
Специалистите обаче смятат, че
прекъсването на веригата от дигитални процеси продължава да е предизвикателство, чието разрешаване
ще отнеме още време. Свързването
на софтуера от един доставчик с
този на следващия по веригата от
процеси все още не се осъществява,
което води до появата на междинни
етапи и намаляване на качеството.
Освен това генерираната в
продължение на веригата от процеси информация невинаги е достъпна
и позволява споделяне.
Друг проблем според експертите
е, че компаниите се нуждаят от

Въпреки че на пръв поглед споменатите предизвикателства и пречки може да са обезкуражаващи, редица успешни внедрявания на АП подчертават факта, че като цяло
възможностите, които създава технологията, многократно компенсират ограниченията и недостатъците й.
Макар по своята същност да е
производствен процес, АП в много
отношения е по-скоро технологична
платформа. Поради цифровия си характер АП е съвместимо с широка
гама от други технологии в контекста на Индустрия 4.0, например основано на данни проектиране, изкуствен интелект и дигитални вериги на доставка. Тази уникална функционалност е възможна благодарение
най-вече на дигиталната нишка, преминаваща през веригата от процеси в рамките на АП. По време на
целия жизнен цикъл на един продукт
(проектиране, производство, верига
на доставка, валидиране, употреба,
край на експлоатационния срок) могат да бъдат събирани данни с цел
подобряване на производителността, ефективността и разходите на
едно АП приложение.
През последните години са разработени множество нови материали
за АП, което е широко приветствано от индустрията, тъй като доскоро липсата на налични материали
беше сред основните бариери за
внедряване на технологията. Създаването на нови материали специално за АП доведе до значителни ползи, например понижени разходи, повишена производителност и нови приложения.
Освен свободата на проектиране,
уникалните характеристики на веригата на доставка за АП са сред основните мотивиращи фактори за
внедряване на технологията. Това
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включва например възможността за
производство на продукти в единични партиди, без това да води до
съществено увеличаване на разходите, както и възможността за децентрализирано производство в близост до точката на експлоатация.
Както се видя в началото на пандемията от COVID-19, АП може да спомогне за създаване на по-надеждни и
гъвкави вериги на доставка, способни да функционират, когато конвенционалното производство е затруднено.

Нови материали
В областта на инструментите
вече се наблюдава бърз преход към
3D принтиране, което води до повишаване на адаптируемостта и експлоатационната достъпност на линиите за асемблиране и подобряване на
ергономичността за работниците,
които допреди това са използвали
по-тежки метални инструменти,
матрици и детайли. С композитни
материали, включващи Найлон 12
(PA12) и въглеродни нишки, с помощта на АП необходимите инструменти могат да се изработят на момента и на място. Друг материал, набиращ популярност, е PA11, който е
устойчив найлонов материал, получен от рициново масло. В много отношения механичните му свойства
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превъзхождат тези на PA12, което
до прави идеален за 3D принтиране
на резервни части за производствено оборудване и други приложения в
областта на медицината или електронната индустрия.
В продължение на много години АП
се прилага в автомобилостроенето
предимно за прототипиране на части, тъй като материалите не бяха
издръжливи и дълготрайни. С напредъка в областта на дълготрайните термопластични материали,
днес 3D принтирането може да ускори производствените процеси и да
елиминира проблеми във веригата на
доставка, същевременно понижавайки разходите за части като корпуси
на странични огледала и монтажни
скоби.
Полипропиленът например, термопластичен полимер, е популярен прахообразен материал, използван в автомобилостроенето заради гъвкавостта си за формиране на различни
детайли. Със своята температурна
устойчивост и дълготрайност, полипропиленът се използва за туби за
бензин, автомобилни брони и други
компоненти за превозни средства. В
допълнение, тъй като той е материал с ниска плътност, производителите на автомобили могат да изработват части със същите или подобри физични характеристики, но
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по-леки и с по-малко материал. Доскоро полипропиленът беше предизвикателство за 3D принтерите, но
благодарение на напредъка в технологиите с прахово легло ситуацията
се променя. Според доклада за пазара
на адитивно производство на
AMPower, употребата на полипропилен в индустриалното АП ще нарасне от 171 т през 2021 г. до 719 т
през 2026 г.
С разширяващите се възможности на материалите за 3D печат,
ползите за аерокосмическата индустрия са съществени предвид характера на производството в сектора
– малък обем продукция с висока
стойност. Полиетерният материал
ULTEM 9085 например позволява на
потребителите да разработват
качествени детайли за интериора на
самолети, като колички за напитки,
странични панели, санитарни възли
и др. Той отговаря на ключови критерии по отношение на запалимост,
отделяне на дим и токсичност и се
отличава с дълготрайни физични
свойства. В действителност в повечето от пътническите самолети
днес има адитивно произведени детайли, изработени именно от този
материал.
По-нов материал за FDM 3D печат
е Antero 840CN03, полукристален
термопластичен материал с отлич-
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ни експлоатационни характеристики.
Той е силно устойчив на топлина и
умора и запазва коравината си в широк температурен диапазон. Този
материал е подходящ за изработката на табла, корпуси, капаци и въздуховоди за отоплителни и охладителни инсталации. Химичната му устойчивост дава възможност материалът да бъде използван в ситуации, в
които ULTEM не е подходящ, като
може да осигури и защита срещу електрически разряд в случаите, в които
статичното електричество може да
бъде проблем. Водещи компании в
аерокосмическия сектор, както и в
железопътната индустрия, започват
да сертифицират употребата му.
Въпреки че все още не са широко
разпространени в аерокосмическия
отрасъл, фотополимерните смоли
търпят бързо развитие, като те
могат да бъдат ценни при по-големи
обеми продукция и когато е необходимо по-високо ниво на прецизност.
LOCTITE 3955 е смола, подходяща
както за аерокосмически, така и за
железопътни приложения, например
за електрически съединители. Много от тези смоли могат бързо да
бъдат формулирани за много специфични индустриални приложения.
Индустрията вижда необходимостта и стойността на адитивното
производство в множество различни сектори. През изминалите две
години, показали неустойчивостта
на традиционните вериги на достав-

48

ка, 75% от заемащите ръководни
постове отчитат значителни нарушения заради пандемията, благодарение на което ползите и подобренията, свързани с АП, отново влязоха
във фокус.
С разрастващото се сътрудничество между компаниите, произвеждащи материали, и тези, предлагащи 3D
принтери, секторът на АП е готов
да посрещне търсенето за пълномащабно производство чрез осигуряването на по-функционални дизайни и пониски разходи. В бъдеще може би ще
е възможно да се смесват и принтират персонализирани материали в
зависимост от геометрията за изработката на един-единствен детайл.
Например да е възможно да се добавят още въглеродни нишки в зоните
на детайла, където е необходима повече якост, докато други зони остават по-гъвкави. По този начин, комбинирайки нови материали с нови
техники за 3D печат, могат да бъдат
създадени нови части и приложения,
които ще допринесат за развитието
на адитивното производство.

Какво предстои
Може да се обобщи, че производителите все още не виждат ползите,
които може да им донесе АП. Голяма
част от инженерите по проектиране имат ограничени познания за
възможностите на технологията
или за това как да проектират за
нея. Простото преминаване от кон-

венционалното към адитивното производство на един компонент рядко
има предимства. Ползите се появяват, когато се използват уникалните възможности на АП, като комбинирането на множество функции в
един-единствен компонент с цел да
се редуцира общият брой части или
да се елиминира необходимостта от
последващи технологични стъпки.
Днес рисковете, свързани от внедряването на АП в индустриален
мащаб, се поемат изцяло от крайния
потребител. Тези бариери могат да
затруднят в изключително голяма
степен управлението на бизнес,
включващ директно производство
чрез технологии за 3D печат. Преодоляването им е предизвикателство за
целия сектор. Производителите на
оборудване могат да направят още
подобрения по отношение на скоростта, автоматизацията и интеграцията със съществуващите производствени системи, докато доставчиците на материали биха могли да разрешат проблемите около сертификацията, достъпността и разходите.
Не е нужно обаче амбициозните
производители да чакат АП секторът да свърши цялата работа.
Въпреки ограниченията, някои индустриални потребители постигат
значителен прогрес в директното
производство чрез адитивни технологии, развивайки знания и възможности, които ще им послужат добре с
еволюирането на отрасъла.
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СпейсКАД ускорява дигитализацията
CAD/CAM/CAE решения за
проектиране и производство
В ускорен цикъл на сътрудничество с клиенти и партньори, през 2022 СпейсКАД стартрира редица проекти за дигитализация на производствените процеси. Основен фокус на проектите е автоматизацията на проектирането с помощта на
Siemens Solid Edge и NX CAD/CAM. Доставено е най-голямото количество лицензии на Solid Edge CAD/CAM за голям производител на специална продукция.

В изпълнение на проекти за въвеждане в обучението на адитивно производство във висшите учебни заведения СпейсКАД
достави и въведе в експлоатация 3D принтери за метал в ТУ
- Габрово (3D Systems DMP 200) и в ТУ - София, филиал Пловдив
(E-Plus 3D EP-M260). Наред с това, по проект, финансиран от
ЕС, СпeйсКАД достави 3D принтери за пластмаси с голям изграждащ обем за Варненски свободен университет (CreatBot
F1000). Предстоят обучения на преподаватели, изпълнение на
тестови задачи за 3D печат на метални детайли и голямогабаритни пластмасови детайли.
За стартиращи компании СпейсКАД предлага безплатно
Solid Edge CAD/CAM/CAE за период от една година и Siemens
NX CAD/CAE/PLM с отстъпка от 92% от ценовата листа. Така
всяка стартираща компания може да получи най-добрия в света софтуер за проектиране и производство на цена, която
може да си позволи!

Инженерни проекти
Надграждащи решения за автоматизация на производствата със CNC машини са DNC и MDC решенията в портфолиото на
СпейсКАД. DNC решението позволява бързо и лесно мрежово зареждане на всяка управляваща програма от сървър към CNC машина
в цеха и обратно, спестявайки 15% от времето, необходимо за това
при конвенционалното "ръчно" зареждане на програмите.
От друга страна, MDC софтуерът предлага проследяване и
пълна видимост върху изпълнението на задачи в цеха чрез запис на активността и състоянието на всяка отделна CNC
машина.
СпейсКАД продължава сътрудничеството си с KUKA за доставка и внедряване на индустриални роботи. Новите роботи
KUKA KR SCARA са надеждни помощници за индустриалното производство и са подходящи за приложения като сглобяване на малки детайли, манипулиране на материали и проверка на качеството. Роботите с хоризонтални
фуги KR SCARA са
свръхкомпактни и в същото време осигуряват максимална икономическа
ефективност. С обхват
от 500 или 700 милиметра, изключително кратко
време на цикъл от само
0,36 или 0,38 секунди и атрактивна цена, роботите
KR SCARA са идеални за
автоматизация при потребители, чувствителни към разходите.
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В реализация на предизвикателен проект за нуждите на отбраната, СпейсКАД изпълнява инженерна услуга за 3D проектиране на голямогабаритни компоненти с комплексна геометрия в NX CAD.
Наред
с
това,
екипът изпълнява
серия поръчки за
производство на метални детайли чрез
3D печат. Като специализиран проект
СпейсКАД завърши
предизвикателна задача за разработка
на високоестетично озвучително тяло от hi-fi клас, предлагащо изчистен дизайн в 3D отпечатан корпус и звук от специализиран широколентов високоговорител от висок клас. Предстои изработката на два тестови прототипа за акустични
измервания в реални условия.
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Автомобилната
индустрия 
поглед напред
Повечето автомобилостроителни съоръжения не са достигнали това перфектно състояние на свързаност, при което хората и машините работят безпроблемно заедно
Въпреки че принципите на lean управлението са популяризирани от японските производители на автомобили, не всяка автомобилна компания се е възползвала напълно от техния
потенциал за добавена стойност
Правилният подход към трансформацията на автомобилното производство трябва да се
прилага по холистичен начин, за да се реализира максимална стойност от иновативните
технологии

В

основата на Индустрия 4.0
стои развитието на свързаността.
В едно съоръжение, пригодено за условията на Индустрия 4.0, устройствата са свързани едно с друго, както и
с човеко-машинен интерфейс, предоставяйки данни в реално време от безброй сензори. В съчетание с усъвършенстван анализ и машинно самообучение тази екосистема от сензори,
устройства и хора има невероятен
потенциал за производителност.
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Повечето автомобилостроителни съоръжения не са достигнали това
перфектно състояние на свързаност,
при което хората и машините работят безпроблемно заедно. Но автомобилната индустрия с готовност
възприема принципите на Индустрия
4.0. В същото време потребителите също искат по-голяма свързаност
с техните автомобили, което допълнително тласка развитието на
бранша.
Днес повечето производители и
доставчици на автомобили добро-

волно предприемат трансформация
на дейностите си към Индустрия 4.0
и тази промяна ги води към по-голяма рентабилност. Според Automotive
World внедряването на сензори във
веригата за доставки например е
стъпка от решаващо значение. Например Bosch реализира 25% увеличение на производителността при
автоматичната си спирачна система (ABS) и програмата за електронна стабилизация, просто като въвежда интелигентни свързани производствени линии.
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Преимущества на
Индустрия 4.0 за
автомобилната
индустрия
Специалистите в сферата на веригата за доставки признават, че
Индустрия 4.0 предлага безброй предимства, всички от които оказват
влияние върху крайния резултат за
организацията. Както доставчиците, така и производителите на оригинално оборудване (OEM) в автомобилната индустрия са обект на все
по-строги разпоредби относно горивата. Натискът за олекотяване на
товарите и за увеличаване на икономията на гориво изисква по-голяма
гъвкавост на веригата на доставки.
Възможностите на Индустрия 4.0
дават на OEM производителите и
доставчиците средствата бързо да
адаптират производствените спецификации в отговор на променящите се стандарти.
Тъй като съоръженията все повече преминават към 24-часово производство, надеждността на оборудването става още по-критична. Инсталациите, поддържащи Индустрия
4.0, разполагат със стабилни системи за наблюдение, за да идентифици-
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рат потенциални проблеми с поддръжката, преди те да причинят
прекъсване. Същата технология
може да се използва в самите автомобили за намаляване на неочакваните повреди.
Днешните водачи на автомобили
имат все по-големи изисквания за
персонализиране на конфигурацията
на автомобила им. Традиционният
процес на производство на автомобили не позволява такава персонализация. Въпреки това развитието в
посока към Индустрия 4.0 дава безпрецедентни възможности на автомобилните производители не само
да персонализират отделните превозни средства, но и да съкратят
времето за доставка на тези превозни средства.
Производителите на автомобили
разполагат с производствени съоръжения по целия свят. Индустрия 4.0
им позволява стратегически да
свържат процесите във всички свои
точки на производство. Ако има колебания в производството или
търсенето, то може да се компенсира, като операциите се прехвърлят
между съоръженията според необходимостта.

Прогнози за развитие на
индустрията
В някои аспекти автомобилните
компании остават един доста бавен
последовател на ИКТ компаниите,
които определят конкурентната
среда на Четвъртата индустриална
революция. Тези високотехнологични
компании разработиха бюджетните
периферни изчислителни системи,
високоскоростната свързаност и
машинното самообучение. Всички
тези иновации отвориха пътя на
цифровизацията на физическото производство, трансформирайки събраните данни в база за оптимизирани
действия. Сега тези технологични
играчи със солидна пазарна капитализация навлизат в автомобилния
сектор, а традиционните автомобилни производители, обременени
от наследени инфраструктури и продуктови портфолиа от старо поколение, се борят да поддържат тяхното темпо.
Технологиите, водещи до цялостна трансформация на глобалния автомобилен сектор, се обуславят от
няколко основни характеристики –
технологии за свързаност, автономност, споделена мобилност и елект-
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рическа мобилност.
Въпреки че всяка една технология
е започнала да влияе на сектора по
много начини, тяхното сближаване,
на фона на задаващата се макроикономическа несигурност, вероятно ще
има огромно въздействие върху глобалната верига на стойността. Това
също означава, че през следващите
две десетилетия е напълно вероятно някои глобални производители на
оригинално оборудване (OEM) с недостатъчен капитал да изостанат от
кривата на технологичните иновации. Тези компании е възможно да
бъдат погълнати от по-големи играчи или просто да затворят производствата си. Доставчици с продуктови портфолиа, обвързани с традиционните технологии, които в момента не съумяват да работят с нужния капацитет, е възможно да се
окажат с количества активи и умения, които са неприложими за новата маркетингова действителност.
В момента производителите на
автомобили трябва да преценят правилните стъпки, за да се утвърдят в
бъдещата производствена парадигма. Едни правят това чрез стратегически партньорства и целенасочени сливания и придобивания. Други се
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обръщат към конкуренти за възможности, чрез които да запълнят пропуските в своето технологично портфолио. Трети избират пътя на развитие чрез глобални иновационни
хъбове, както например правят в
Израел, където се стремят да разпознаят стартиращи фирми с потенциал, които да изиграят своята роля в
значима промяна в цялата организация. Други компании търсят инициативи за дигитална трансформация, за
да стимулират ефективността чрез
своите производствени процеси,
като инвестират сериозно в технологични решения, включително интелигентни фабрики, коботи, дигитални мрежи за доставки, изкуствен
интелект, предсказуема поддръжка и
блокчейн. Дори някои от фундаменталните технологии на Индустрия
4.0 са обект на внимателно обмислени стъпки от страна на компаниите
и начина, по който в бъдеще ще произвеждат превозни средства.

Предизвикателства на
прехода към Индустрия
4.0
За да успеят в ерата на иновациите, автомобилните компании вероятно ще трябва да приложат набор

от различни съвременни технологии.
В екосистемата Индустрия 4.0 основният фактор често са данните,
които се реализират чрез цифрови
двойници и комуникационни мрежи.
Цифровият двойник помага за оптимизиране на бизнес представянето,
а комуникационните мрежи свързват
заедно всички събития, случили се
през жизнения цикъл на продукта.
Продуктивността на тези цифрови технологии по цялата верига на
стойността и жизнен цикъл генерира тонове данни в реално време, които, когато бъдат дешифрирани,
могат да се окажат безценни за
множество заинтересовани страни.
Компаниите, които регистрират и
анализират данните и информацията, могат да отключат експоненциални възможности за растеж, за да
ускорят пътя си по кривата на дигиталното развитие.
Много от системите, които са в
основата на прилагането на Индустрия, са патентовани и интеграцията им може да представлява предизвикателство. Партньорски консорциуми, индустриални асоциации и
правителствени органи в момента
работят за установяване на набори
от стандарти, понякога дори конку-
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риращи се такива, без яснота кои ще надделеят. Интересното е, че не всички предизвикателства започват на
етапа на внедряване на цифрови технологии. Индивидуалните компании също са изправени пред редица фундаментални предизвикателства, които застрашават способността им дори да направят първа крачка към внедряване на цифрови решения.
Въпреки че принципите на lean управлението са популяризирани от японските производители на автомобили, не всяка автомобилна компания се е възползвала
напълно от техния потенциал за добавена стойност. В
основата на lean философията е непрекъснатото идентифициране и елиминиране на загубите, неносещи добавена стойност, чрез целенасочено решаване на проблеми и стандартизирани процеси. Lean принципите могат
да се прилагат по цялата верига на стойността, от
етапа на научноизследователска и развойна дейност през
маркетинга и дори при оптимизацията на разходите,
времето и усилията за внедряване на усъвършенствани
дигитални решения.
Водещите автомобилни компании вече разполагат с
екипи, които експериментират с модерни технологии и
данни. Тези усилия обаче често са възпрепятствани от
архаичните корпоративни процедури. Премахването на
такива пречки за правилна оценка и мащабиране на перспективни пилотни проекти е наложително, но може да
бъде постигнато само с подходящо подпомагане и управление. С други думи, правилният подход към трансформацията на автомобилното производство трябва да
се прилага по холистичен начин, за да се реализира максимална стойност от иновативните технологии.

и мъртвите зони и т.н.). Очаква се той също така да
бъде по-комфортен (напр. автоматично охлаждане, интелигентно регулиране на седалките с памет, автоматично отваряне на вратата на багажника и автопилот)
и да предоставя пълна информационно-развлекателна система (напр. навигация, аудио, гласов асистент,
Bluetooth).
Съвременните автомобили трябва да осигурят на
своите потребители непрекъснатост в техния живот.
Хората искат да бъдат постоянно свързани, за да получават различна информация, както и да взаимодействат
със своите социални и професионални екосистеми.

Справяне с рисковете за
киберсигурността
Успехът на интелигентната свързана екосистема на
автомобилната индустрия може да зависи от нивото
на киберсигурност, което тя успее да обезпечи. Кибератаките към екосистемата на автомобилното производство може да имат тежки последици – може да нарушат поверителността и безопасността на данните; да
доведат до прекъсване на операциите и компрометират
неприкосновеността на интелектуалната собственост;
да причинят сериозни финансови загуби и да подкопаят
доверието на потребителите в даден бранд. Това са
сериозни предизвикателства, но те откриват и интересни възможности.
Разбирането на различните решения и споделянето
на знания в индустрията са от съществено значение за
справяне с бързо развиващия се пейзаж на киберзаплахите. Киберсвързаността обвързва от край до край една
производствена екосистема от бек офиса през телеком
оператора и до самата платформа, позволяваща автоматично управление на превозното средство, функциите за подобрено потребителско изживяване, мобилни
горещи точки и т.н.
Сложността на електронните системи на автомобила непрекъснато нараства и се води от изискванията
на пазара. Пазарът очаква автомобилът да бъде безопасен не само като защитава пътниците в нея, но и като
предотвратява инциденти. Това се постига чрез електронни системи за подпомагане на водача (напр. паркиране, регулиране на скоростта, разпознаване на лентата
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Всъщност новото ниво на свързаност на автомобила с външния свят
създава много нови рискове. Системите си комуникират с милиарди
устройства и обекти по целия свят.
Въпреки факта, че сигурността на
някои от тези връзки може да бъде
подсилена от производителите на
автомобили или OEM, ситуацията

създава нови рискове.
Следователно свързването на автомобила води до драстично повлияване на безопасността. Това, което
може да се разглежда като проблем
със сигурността – нелегитимен
достъп и модифициране на данни в
превозното средство – сега е проблем с безопасността. Повишаване-

то на сигурността вече означава
повишаване на безопасността.
Като отговор на тези предизвикателства трябва да се дефинира
глобална стратегия за сигурност. Киберсигурността определено е нова
тема в автомобилната индустрия,
но за щастие вече съществуват необходимите технологии, инструменти и научени уроци и процеси от
други индустрии, които могат да
бъдат адаптирани и повторно използвани.
Индустрията трябва да създаде
списък с най-добри практики, които
трябва да се спазват, за да се гарантира сигурност в дългосрочен план,
според жизнения цикъл на автомобила, който е значително по-дълъг в
сравнение с традиционните компютърни продукти. Тези най-добри
практики ще помогнат за укрепване
на цялостната сигурност и за по-голяма безопасност на крайния продукт.
Трябва да се дефинират нови специализирани стандарти за киберсигурност за автомобилната индустрия, които да покриват задължително принципите на защита в дълбочина, като е необходимо сигурността
да се взема под внимание на всяка
стъпка от проектирането, като се
започне от спецификациите до валидирането.
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