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накратко
ABB откри нов завод за електроапаратура в Петрич
На 17 септември т. г. ABB откри своята пета производствена база в България, втора за Петрич, само 11 месеца след официалния старт на строителството. Заводът с площ от 7400 кв. м ще създаде поетапно 420 работни
места в производството на продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане, като целта е в Петрич да бъдат заети общо 720 служители. На
церемонията по официалното откриване присъстваха гости и представители
на местната власт и правителството.
Инвестицията в новия завод е в размер на 7 млн. лв., като той се намира
до първата производствена база на ABB в града. Заводът предлага модерни
работни места за заваряване, предварителен и окончателен монтаж и изпитване на модулна апаратура за монтаж на DIN шина, разделени на ръчни и полуавтоматизирани операции.
„Произвеждаме дефектнотокови защити с биметални пластини, като те
са предназначени за италианския, германския и швейцарския пазар. Нашата цел
е да започнем да произвеждаме по 20 000 изделия седмично“, обясниха от компанията. Част от електрообзавеждането започва своя път в Петрич, но някои
продукти ще бъдат окончателно сглобявани в Италия.

VOSS Automоtive инвестира 15 млн. евро в Ловеч
„Най-добрият ни екип е този в България“, каза изпълнителният директор на
VOSS д-р Томас Рьотих по време на официалното откриване на завода на немската холдингова корпорация в Индустриален парк Баховица край Ловеч на 26
септември т. г. Производствената линия за автомобилни части на VOSS
Automotive ще създава компоненти за моделите на BMW, VW, Audi, Ford и много
други. Инвестицията възлиза на 15 млн. евро. Разкрити са над 130 нови работни места, като до края на 2020 г. се очаква те да достигнат 1000. На церемонията по откриването присъстваха много от служителите на завода, гости от холдинга VOSS, официални лица, медии, представители на властите и
гости от ТУ-София.
Новата производствена линия е напълно автоматизирана. Всеки процес в
завода започва със заявка от централата на VOSS. За поръчаното изделие се
създава баркод, чрез който производството може да започне под ръководството на внедрената система SAP.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов връчи 17 стипендии на студенти от МГУ
В деня на тържественото честване на патронния празник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ (17 октомври) проф. дтн инж. Цоло Вутов
връчи 17 едногодишни стипендии на студенти от учебното заведение. Те се
даряват от дружествата Елаците-Мед, Геотехмин, Геострой и Геотрейдинг.
Сертификатът бе връчен на ректора проф. д-р инж. Любен Тотев. „Висококачественото образование и обучение в университета е в основата на устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия, на минната наука и практика“, каза проф. дтн инж. Цоло Вутов в изказването си пред академичната
общност. „За нас, управляващите минни предприятия, е жизненоважно да осигурим перспектива за дългосрочното им развитие, за тяхната ефективност
и опазването на околната среда“, допълни той.
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накратко
Връчиха за 9-и път наградите на представителството на Бавария в
България за 2019 г.
На 16 октомври т. г. за 9-и път представителството на Бавария в България награди компаниите, участващи активно в двустранните икономически
отношения. Домакин на официалната церемония бе Multivac България. В категорията „Баварско предприятие с дейност в България“ с наградата бе удостоена компанията it-economics Bulgaria. Урзула Хайнцел, зам.-директор в Баварското държавно министерство на икономиката, връчи отличието на Холгер Финк,
управител на фирмата. Останалите номинирани в категорията бяха Lindner
Bulgaria и Schaeffler Bulgaria. Зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов
връчи наградата във втората категория „Българско предприятие с икономически контакти в Бавария“ на Smart Organic, спечелила в конкуренция с компаниите db Bauberatung, East Ring LP и Telelink Business Services.
„На годишна база двустранният стокообмен с Бавария вече надвишава 1
млрд. евро, като за 2018 г. той достигна рекордни стойности от 1,3 млрд.
евро.“, коментира Лъчезар Борисов. По данни на Министерството на икономиката у нас развиват дейност повече от 930 баварски дружества предимно в
отраслите на автомобилната индустрия, информационните технологии, електрониката и електротехниката.

Италианска машиностроителна компания с интерес към Индустриална
зона-Казанлък
Италиански производител, работещ в областта на машиностроенето, е
на път да стане първия инвеститор в Индустриална зона-Казанлък, съобщиха
от общината. В началото на октомври зам.-кметът Даниела Коева, председателят на Общинския съвет Николай Златанов и представители на Българска
агенция за инвестиции (БАИ) проведоха оглед на терен с компанията.
„По време на огледа бяха разгледани конкретни терени от общо 68-те декара площ на новата индустриална зона, която е разположена в южната част
на града“, обясниха от община Казанлък. Обсъдени са конкретните стъпки, които
трябва да бъдат реализирани за осъществяване на инвеститорските намерения, които ще бъдат изцяло подкрепени както от община Казанлък, така и от
БАИ. От страна на държавата предстои издаване на сертификат за инвеститор клас А. Инвестицията ще бъде в размер между 150 и 450 млн. евро в
рамките на следващите 2 г., като се очаква да бъдат създадени между 150 и
450 нови работни места.

Законът за индустриалните зони на финален етап
Проведе се Конференцията на почетните консули на Република България. Във
форума, който се състоя на 14 октомври т. г., участваха 71 от общо 75 почетни консули, представляващи страната ни в 45 държави, съобщиха от Министерството на икономиката. Целта на събитието бе да бъде направен преглед на
дейността на българските почетни консули, да бъдат споделени добри практики, както и да бъдат представени актуалните тенденции в сфери като външна
политика, икономика, търговия и инвестиционни възможности на България.
„Съвсем скоро ще бъдем готови със Закона за индустриалните зони. Всеки инвеститор, който желае да дойде и да прави бизнес в България, ще може да се
възползва от него“, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов. Той
обяви също така, че министерството търси възможности за ръст на експорта
на пазарите на бързо развиващите се икономики, както и за увеличаване пазарния дял на българските стоки в страни, които са традиционни търговски партньори и остават високо платежоспособни. Караниколов благодари на консулите,
че представят България като стабилна страна и подчерта, че разчита на съдействие за по-нататъшно разширяване на двустранните делови връзки и позиционирането ни като предпочитана дестинация за инвеститорите.
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накратко
Microchip представи сериен контролер за памет, ориентиран към центрове
за данни
Microchip Technology представи разширено портфолио от решения за центрове за данни и първия в тази област контролер за памет със сериен интерфейс. SMC 1000 8x25G дава възможност на процесорите (CPU) и другите едночипови системи (SoC) в изчислителни инфраструктурни приложения да използват четири пъти повече канали на паметта на паралелно свързана DDR4
DRAM. Серийните контролери за памет осигуряват по-голяма честотна лента и независима работа на компонентите за съхранение на данни към платформите за интензивни компютърни изчисления при свръхвисока скорост.
С увеличаването на броя на ядрата в съвременните процесори честотната
лента на паметта, достъпна за всяко ядро, намалява, тъй като CPU и SoC
приборите не могат да мащабират броя на паралелните DDR интерфейси на
един чип, за да задоволят потребностите на нарастващия брой ядра. SMC
1000 8x25G се свързва към процесора чрез 8-битов сериен Open Memory Interface
(OMI), съвместим с 25 Gbps мрежови канали и мостове към паметта чрез 72битов DDR4 3200 интерфейс. Резултатът е значително намаляване на необходимия брой хост процесори или SoC изводи на канала на DDR4 паметта,
което дава възможност за използване на повече канали за памет и увеличение
на наличната честотна лента на паметта.

CECIMO се присъедини към инициативата за универсален машинен
интерфейс umati
Европейската асоциация на машиностроителните индустрии (CECIMO)
стана партньор на инициативата на Германската машиностроителна асоциация (VDW) umati, целяща разработването на стандарт за свързаността на
всички металообработващи машини.
„Въпреки че основното приложение на umati (universal machine tool interface) е
с цел да опрости свързването на машини и външни IT системи, главната полза
е улесняването на обработката на данни. Ако данните са стандартизирани в
много от машинните интерфейси, мониторингът на тези данни ще е много
по-лесен“, коментират от CECIMO.
Проектът стартира през 2017 г., като в него от самото начало се включват компании като Chiron, DMG MORI, EMAG, Grob, Heller, Liebherr-Verzahntechnik,
Trumpf и United Grinding. Доставчиците на системи за управление Beckhoff, Bosch
Rexroth, FANUC, Heidenhain и Siemens също участват като партньори, предоставяйки опит, ноу-хау и данни, необходими за интерфейса. След две години
разработка umati участва на EMO Hannover 2019, където 70 компании от 10
държави представиха 110 машини и 28 услуги с добавена стойност, свързани
в реално време.

АИКБ и UNIDO разшириха сътрудничеството си в посока дигитализация и
киберсигурност
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и oрганизацията
на ООН за промишлено развитие – United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) подновиха споразумението си за сътрудничество, като
разшириха неговия обхват, информираха от асоциацията. Главният секретар
на АИКБ д-р Милена Ангелова и генералният директор на UNIDO Ли Йонг подписаха документа, чрез който работодателската организация да получава и
обменя знания, опит, информация и технологии, които да допринесат за подобряване на производителността на българската икономика. Спогодбата ще
подпомогне разработването на проекти, както и политиките за повишаване
на конкурентоспособността на МСП по важни въпроси като дигитализация,
киберсигурност, балансиране на знанията и уменията на служителите и използването на нови технологии.

Димитровград инвестира 1 млн. лв. в подмяна на уличното си осветление
На 14 октомври т. г. в Димитровград започна подмяната на осветителните тела по улиците в града с нови, информираха от кметството. Целта е
подобряване качеството и повишаване ефективността на уличното осветление. Цялостната подмяна на уличното осветление в града ще бъде извършена
до 3 месеца. Стойността на проекта е 1 млн. лв., а инвестицията ще спестява на общината над 130 000 лв. годишно.
От общината разкриват, че съществуващите осветителни тела ще бъдат
подменени с нови, в които ще бъде инсталиран LED източник с мощности 55,
40 и 30 W. Обновяването ще обхване основните булеварди и второстепенните улици. На обновяване подлежат и паркови осветители в централната пешеходна част на града и парковите площи. За тях от кметството са планирани нови осветителни тела с модерен дизайн, които да работят с 30 W LED
източник. Мярката включва и подмяна на старите шкафове за улично осветление. Предвидено е ново централно табло за уличното осветление. Въвежда
се също така система на централизирано управление за включване и изключване и работа на осветителната уредба в целонощен и полунощен режим.
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накратко
Председателят на БТПП бе преизбран за член на борда на Европалати
Бордът на Асоциацията на Европейските търговски палати (Европалати)
проведе среща в Рим, по време на която председателят на БТПП Цветан
Симеонов бе избран за член на борда на Европалати, съобщиха от Българската
търговско-промишлена палата (БТПП). В рамките на събитието представители на търговските палати обсъдиха актуалните въпроси пред организацията.
Основните теми на дискусията в рамките на заседанието бяха новият план
за действие на Европалати и стратегическата програма на организацията.
Европалати проведе избор на ръководство за следващия двугодишен период
и преизбра председателя си Кристоф Лайтл. „Организацията смята да се фокусира върху 6 най-важни теми, които да формират представянето й, изпълнението на мисията да свързва бизнеса с Европа и да генерира и реализира специфични дейности в тези области – европейски единен пазар, глобална Европа,
МСП, Европейска зелена сделка, умения и предприемачество“, коментираха БТПП.

Проект осигурява 370 хил. лв. за лаборатория за интелигентни системи в Бургас
370 хил. лв. ще бъдат предоставени на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас по проект „Изграждане и развитие на Център за компетентност
и чисти технологии MIRACle“ за лаборатория за интелигентни системи, в която
приоритетно ще се работи в областта на роботиката и мехатрониката. В
проекта участват осем научни и образователни организации, обединени в
консорциум от Института по механика към БАН.
Ръководител на дейностите ще бъде проф. д-р Сотир Сотиров, който е
сред водещите учени в областта на невронните мрежи и изкуствения интелект в страната. Високотехнологичната лаборатория ще бъде оборудвана с
хуманоидни роботи Robobuilder UXA-90, сензорен Dr. Robot Sputnik 3, манипулационен Robot Arm Mover4, и ново поколение компютърен хардуер и софтуер за
разработване на системи с изкуствен интелект. Проектът MIRACle e с бюджет от около 24 млн. лв., с които ще бъде изградена научноизследователска
инфраструктура с четири основни бази. Дейностите в лабораториите са
групирани в 6 работни пакета – иновативни решения в роботиката и автоматизацията; биомехатронни системи; интелигентни среди, процеси и технологии в мехатрониката; нови методи и средства за контрол и изпитвания
на мехатронни елементи; математическо осигуряване и моделиране на сложни
системи и процеси; 3D моделиране, разработване и въвеждане на пилотни
модели на елементи, детайли и системи за мехатрониката.

България се изкачва с 11 позиции в годишната класация за дигитализация
на бизнеса
България заема 47-о място от 115 държави в годишната класация за дигитализация на бизнеса на компанията Euler Hermеs. Индексът EDI оценява условията за работа и развитие на дигиталните компании, както и възможностите за дигитализация на бизнеса в съответните държави. За целта се използват 5 критерия – регулации, знание, свързаност, инфраструктура и мащаб, а
максималният възможен резултат е 100 точки. Със своя резултат България се
превръща в най-динамично развиващата се страна в региона на Централна и
Източна Европа. В класацията страната ни се нарежда преди съседните Сърбия,
Румъния, Турция, Хърватска и Черна гора. За т. г. класацията на Euler Hermes
отново е оглавена от САЩ, а Германия запазва второто си място.
Според експертите на Euler Hermes бизнесът е важно да следи темата с
дигитализацията и заради появата на нови рискове. Те са свързани както с
киберсигурността, така и с влиянието на т. нар. „нова студена война“, до
която ескалира напрежението между Китай и САЩ във връзка с казуси с технологични компании.

Процедурата за създаване и развиване на регионални иновационни центрове
е отворена
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ отвори дълго обсъжданата процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, съобщиха от Българската
браншова камара машиностроене. Процедурата е с бюджет 115 646 637,81
лв., като е разчетено, че всеки проект трябва да бъде за минимум 1,5 млн. лв.
Безвъзмездната помощ трябва да бъде максимум 7 млн. лв. По процедурата
могат да кандидатстват обединения, включващи минимум 3 предприятия,
регистрирани по Търговския закон, и 1 научноизследователска организация.
Допустимо е включването на неправителствени организации, общински и
областни администрации.
Ще бъдат финансирани дейности по придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научноизследователска дейност,
а също така и придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и
внедряване), патенти, лицензи, ноу-хау и др., необходими за работата на РИЦ.
Предвидени са средства за ограничени строително-монтажни работи (СМР)
за нуждите на научната инфраструктура и за закупуване на компютърно оборудване и софтуер.
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Дължим успеха си
на доверието на нашите
клиенти
Яцек Петрушевски, регионален мениджър
продажби за Югоизточна Европа, TME, пред
сп. Инженеринг ревю
ТМЕ е един от водещите дистрибутори на електронни компоненти в Европа с вече близо 30-годишна история. Как успявате да поддържате
пазарната си позиция?
От самото начало TME се развива по органичен начин. Първо
изградихме позицията си в Полша, след това в Германия, Чехия и Словакия. После дойде ред на цяла Европа, а сега фирмата ни е известна в повече от 140 страни в цял свят. Навлизайки на нови пазари, ние работим поетапно, запознавайки се с
местната специфика на бранша. Стремим се нашите клиенти да ни опознаят от най-добрата страна. Предлагаме качествени продукти, богат асортимент и бърза и сигурна доставка. Именно доверието на нашите клиенти ни даде възможност да постигнем такъв успех.

Портфолиото на компанията включва над 250 000
продукта от почти 950 производители. Предвиждате ли разширяване на каталога в краткосрочен план?
Нашата оферта непрекъснато се обогатява. Тя е разделена на продуктови групи, за които отговарят квалифицирани и
опитни инженери. Те се грижат за развитието на каталога,
търсят нови производители, анализират техните предложения по отношение на качество, цена и привлекателност за
клиентите ни. Електрониката и електротехническата индустрия се променят много бързо и се стремим да гарантираме,
че клиентите ни имат достъп до всички най-нови и най-добри
решения, поради което всяка година хиляди нови продукти се
добавят в каталога на TME.

Разкажете повече за решенията, интегрирани в
логистичните центрове на ТМЕ, които позволяват извършването на доставки на територията
на ЕС в рамките само на 24-72 часа.
В логистичния ни център работят повече от 400 души.
Скоростта и качеството на услугите ни са до голяма степен
се дължат на тях. Използваме съвременни логистични и складови решения, сред които много важна роля изпълняват манипулаторите за контейнери и палети. Те са с височина 23 м и
ни позволяват да запазим необходимата складова наличност
на продуктите. Разполагаме и с роботи, специално проектирани за нашите цели. Онлайн каталогът ни се актуализира в
реално време и клиентите знаят точно колко от дадените
компоненти имаме или кога ще бъдат налични.

Как оценявате българския пазар и какъв тип компании са Ваши основни клиенти?
Когато се появихме на българския пазар преди 15 години,
заварихме специфична ситуация, много подобна на тази, преобладаваща в пост-комунистическите източноевропейски
страни. Имаше много малки фирми, работещи на базата на
материални активи или ноу-хау на фалирали държавни предприятия. Пазарът беше фокусиран върху евтино производство
на вече известни технически решения. Основен приоритет на
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нашите клиенти бяха ниските производствени разходи и затова те търсеха най-евтините възможни компоненти, които в големи количества бяха внасяни от Китай или Турция.
Местните ни конкуренти предлагаха много ниски цени, но
офертата им в сравнение с нашата обикновено беше много поскромна. С развитието на пазара клиентите все повече започваха да оценяват TME като каталожен дистрибутор с невинаги най-ниски цени, но с огромен асортимент и много добри
условия за доставка. Днес много от фирмите, с които работехме в началото, вече не съществуват, а тези, които останаха, могат да бъдат разделени на отделни категории. Големите производители на електроника (например силният сектор за производство на фискално оборудване в България) купуват компоненти за производството си от Китай, а от TME
продукти от категорията оборудване за цехове. Малките и
средни производители на електроника също купуват от Далечния Изток, но ако се нуждаят от по-малки количества компоненти и много кратко време за доставка, избират TME. Профилът на производството също се промени. Фирмите вече не
се фокусират върху цената, а работят върху свои собствени
решения, които им позволяват да получат по-добри цени за
своите продукти. Важна роля играе не само цената, но и качеството на доставените продукти и следпродажбеното обслужване. С гордост мога да кажа, че днес имаме в портфолиото си
няколко фирми, които проектират и внедряват в производството най-нови продукти на много високо техническо ниво,
а един от клиентите ни дори е автор на уникални и патентовани решения в световен мащаб.
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SECO Tools посреща
предизвикателствата на
Индустрия 4.0 с нови услуги и
решения
Юрий Принчич, мениджър продажби в SECO Tools
Словения, пред сп. Инженеринг ревю
SECO Словения отбелязва своята 20-годишнина т. г. Как
бихте оценили пътя на развитие на компанията и какви са
стратегическите ви приоритети днес?
Компанията е създадена от SECO
Tools AB Швеция, за да представя
SECO на пазарите на бивша Югославия. В момента 9 човека отговарят
за продажбите и техническата поддръжка в Словения. Регистрирахме и
търговски клон в Сърбия, където четирима специалисти обслужват
местните клиенти.
През 2012 г. компанията разшири
бизнеса си в България, Гърция и Албания.
Присъстваме на тези пазари чрез
дистрибуционни канали. На същия
принцип вече обслужваме Босна и
Херцеговина, Македония и част от
Хърватия. Благодарение на това успяхме да завоюваме позицията на
дистрибутор, осигуряващ пълна подкрепа при реализирането на все повече ключови продажби.
Към момента се опитваме да увеличим капацитета на сервизната
мрежа и в най-кратък срок ще бъдем
в състояние да предложим на клиентите си усъвършенствани технологии в машинното производство. Успяхме да реализираме няколко пилотни проекта в Западна Европа и
потребителите останаха изключително доволни от полученото в замяна на инвестираните средства.

След две успешни издания на
техническата конференция,
посветена на Индустрия 4.0 в
България, какви са впечатленията ви? Планирате ли следващо издание?
За съжаление, екипът ни е доста
натоварен и нямаме възможност да
организираме техническа конференция през 2019 г. Но през последните
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две години успяхме да докажем, че в
България има голям интерес към форума. Идеално решение би било местен
организатор да се заеме с проекта, а
ние да запазим ролята си на спонсор и
активно да участваме в провеждането
на следващо издание.

Как дигитализацията трансформира решенията в областта на металообработката?
Кои са най-актуалните тенденции при инструментите и как
ги отразява портфолиото на
SECO?
Индустрия 4.0 не е някъде в бъдещето. Тя е факт. Серийното производство в малки партиди също. Технологиите стават все по-надеждни, а производителите предлагат все по-специфични инструменти. Същевременно от
ключово значение за потребителите остават разходите. Компанията ни
представя ново поколение система за
управление на инвентара - SECO POINT,
която позволява на клиентите ни да
придобият по-ясна представа за инструментите, които използват.
Създадохме и Suggest platform като
част от My Pages (онлайн платформата на SECO), която цели допълнително
да улесни избора на продукти. Новата
функционалност ще бъде полезна на хората, запознати с модерните технологии и търсещи най-полезните решения.
Консултантската ни програма осигурява на клиентите услуги, които надграждат стандартните технологии за
обработка. Тези услуги разглеждат производствените единици в цялост и оптимизират целия производствен процес. Предлагаме софтуер за машинен
мониторинг, който позволява проследяване работата на машините и управление на процесите в реално време.

ва по отношение на прецизността, качеството и ефективността, с които се сблъскват производителите в четвъртата индустриална революция?
Предлагаме нови продукти, които
са по-прецизни при по-висока скорост
и позволяват по-висока производителност и по-ниски разходи при процеса на
обработка.
В допълнение, предстои да въведем
още нови услуги, които ще помогнат
на клиентите ни в оптимизирането
на производствените им системи.
Ще продължим и практиката си да
обобщаваме тестовете на всеки инструмент с финален доклад, наречен
DCR (Documented Cost Reduction). Той
взема предвид не само цената на инструмента, но и жизнения му цикъл,
както и експлоатационните разходи.
Документът може да бъде полезен
при въвеждането на нов инструмент
в производствения процес.
Въпреки възможностите, които ни
предлагат новите технологии, ние от
SECO Tools вярваме, че хората са тези,
които придават истинската стойност.
Ето защо непрекъснато инвестираме и
в уменията на нашия персонал да предлага най-добрите решения на клиентите.

Как адаптирате маркетинговата си политика спрямо новите
практически предизвикателст-
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Решения за намаляване на критични
ситуации и повишена ефективност в
индустрията на БЕЗ аварии
"БЕЗ аварии" е единственият по
рода си бизнес форум в България, посветен на темата за надеждно функциониране на сгради и съоръжения,
за осигуряване на безопасни условия
на труд и защита на персонала. Събитието ще се проведе на 14 и 15 ноември, в Гранд Хотел Пловдив, във формат "конференция - изложбена зона".
"Съществуват редица съвременни
решения, чрез които се постига ново
ниво на сигурност и автоматизация",
коментират организаторите от Виа
Експо. "С БЕЗ аварии ще привлечем
вниманието на бизнеса към предимствата от внедряване на навременни мерки за превенция", допълват те.
В събитието участват експерти от авторитетни асоциации, университети и водещи компании от Австрия, България, Великобритания, Гърция, Италия,
Сърбия и Франция. Те ще представят иновативни решения в следните
направления: възстановяване и усилване на конструкции, сгради и съоръжения; диагностика на деформации в
инфраструктурни обекти; превенция от аварии в строителството;
пожароизвестяване, сигурност и
димна защита; видео наблюдение; де-
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текция на опасни газове и утечки;
евакуационно оповестяване и сигурност, системи за фоново озвучаване;
анализ на микроклимата и измерване на прах, влажност и температура в производствени помещения; аварийно и непрекъсваемо електрозахранване, съхранение на енергия и
енергиен мониторинг, филтри за неутрализиране на хармонични замърсявания, комутационно оборудване;
термовизионни камери; лични предпазни средства; превенция от инциденти в петролната индустрия и др.

Участниците и посетителите
ще имат възможност:
• Да получат знания как да минимизират риска и ограничават
щети, да повишават рентабилността и ефективността, да избягват непредвидени разходи, престои на хора и машини.
• Да осъществят личен контакт
с колеги и нови доставчици.
• Да научат как да финансират
проекти за внедряване на иновации, как да спазват европейските
норми за безопасност на стоки.
Част от лекторите и изложителите: Коника Минолта, Роберт
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Бош, Drager Safety, MIRCE Akademy
(Великобритания), Университет по
архитектура, строителство и геодезия, Salvetti Foundation (Италия),
Институт за пътна безопасност,
Национална камара за пожарна безопасност в строителството, Българска асоциация по инфрачервена термография, Камара на строителите,
Trokut Test, DTS - Цифрови преносни
системи, Mapei, Глобал-Тест, Mobiak
(Гърция), Дени Файер, Про Аудио
България, TROX Austria, Българска
асоциация на консултантите по Европейски програми, Център за изпитване и европейска сертификация,
ОЛИМП Предпазни Екипировки, ИкоЕЛ, ИТА Инженеринг и др.
Ако работите в областите: машиностроене, енергетика, измервателна техника, електротехника, автоматизация, ОВК, ХВП, химическа и
петролна индустрия, строителство, транспорт, фармация, екология, ВиК и др., станете част от БЕЗ
аварии. Това е форумът, който ще
ви помогне да бъдете по-конкурентни и защитени.

За повече информация: Виа Експо
www.viaexpo.com
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Инж. Георги Калоянов от Хенлих:
1/3 от проблемите по машините
са вследствие на неправилно смазване
В индустриалния свят има една някак си имагинерна тема тази за централното смазване. Хем знаем колко е важно то,
хем често го оставяме на заден план. Знаете ли обаче, че според
съвременните изследвания до 40% от отказите на лагери в
съвременната индустрия се дължат на неадекватно мазане?
Защо и как това се случва, разговаряме днес с Георги Калоянов, инженер от Хенлих и специалист в сферата на смазочната техника.

Здравей, Георги. Ти си човек с голям опит зад гърба
си, но разкажи ни с какво се занимаваш в момента.
Здравей, казвам се Георги Калоянов и от 5 години съм продуктов мениджър в Хенлих България. Отговарям за цялата ни
гама системи за централно смазване и уплътнители, като
само последните са над 3000 вида.

Що за фирма е Хенлих и какво точно прави един
продуктов мениджър?
Хенлих е инженерингово-търговска компания, която предлага широк набор от индустриални решения за българските
производства.
В моя отдел “Смазочна техника” предлагаме цялостен инженеринг на такива системи, като аз съм човекът, който
изготвя проектите и дизайна. Ръководя също екипа ни, с който задвижваме целия процес по доставка на компоненти, инсталиране на системата и пускането є в експлоатация. Доставяме различни аксесоари и допълващи продукти, които са
нужни за поддръжката и ежедневната работа на системите
за мазане.

В кои индустрии е важно да има инсталирана
система за централно смазване? И каква точно
е нейната роля?
Смазочни системи са необходими навсякъде, където има лагери или други подвижни елементи. Основната им роля е да удължат експлоатационния срок на машините, както и да се подобри безопасността и хигиената на труд. Силно застъпени са
в металолеенето, тежката земекопна и строителна техника, както и във всички съвременни поточни линии, било то за
сглобяване или транспортиране на продукти в производствата.

А какви са основните видове системи за централно смазване и къде какви се използват?

Ние ги наричаме накратко СЦМ. Те се делят на три главни
групи, като всяка от тях има собствени вариации.
Първият и най-силен сегмент в целия свят са прогресивните системи. Те са познати на пазара, но компонентите, които се влагат тях, постоянно се усъвършенстват. Много са
надеждни, защото не пропускат смазочни точки и могат да
бъдат както малки, така и много големи. Освен това позволяват лесен мониторинг.

А вторият и третият вид СЦМ? Какво е различното при тях?
Вторият тип са т.нар. еднолинейни СЦМ. При тях имаме
определен брой точки, които могат да се свържат към един
източник, но нямаме обратна връзка дали всяка точка се смазва. Ако една даде отказ, останалите ще продължат да работят и машината няма да спре. Подобни системи често се
прилагат в съвременните металорежещи и металообработващи машини тип CNC, в поточни линии и други по-специфични
инсталации.
Що се отнася до третия тип, това е т.нар. смазване на
подвижни елементи тип вериги или конвейери. При тях имаме
различни изпълнения в зависимост от използвания лубрикант
и вид на нанасяне. Най-добрите системи са тези с впръскване
със или без сгъстен въздух по конкретна зона от веригата.

Задължително ли е подобна система да е направена специално за нуждите на конкретна машина?
Разбира се. Системата трябва да е строго индивидуална за
конкретното производство или машина. В Хенлих осигуряваме
решения за всяка нужда и за 14 години на пазара не сме получили запитване, на което да не дадем адекватен отговор.

Има ли все пак универсални системи? Или е задължително всички да са поръчкови?
При системите за централно мазане е трудно да се намери
универсално приложение, но в Хенлих предлагаме две такива.
Едната е СЦМ за бетоновъзли с един или два хоризонтални
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вала. През последните години наблюдаваме голям ръст на
строителството в България, а бетоновъзелът е машина, изискваща интензивно мазане.
Второто ни универсално решение е Hennlich MPLS - прогресивна система за централно мазане до 18 точки. Тя представлява готов комплект, който е с малко настройки, лесен за инсталиране и може да се вгради във всяка машина. Състои се от
помпен модул с вграден прогресивен разпределител, контролер,
пластмасова тръба 6 мм и пълен набор фитинги за монтаж.
Много удобна е при малки и компактни машини например за металообработка като абканти и ексцентър преси или линейни
механизми в автоматизирани CNC системи.

Защо Hennlich MPLS е подходяща точно за този
вид машини? С какво те са по-различни?
Обикновено тези машини имат под 10 точки за смазване,
но те често се обработват ръчно. Разчитаме ли на човешка
намеса обаче, вариантите са два - липса на смазване или прекомерно такова. В 90% от случаите ръчното гресиране се
прави, докато смазката избие извън възела, а според съвременните разбирания това е сигнал за прегресиране. До 40% от отказите на лагери в цялата съвременна индустрия се дължат
на неадекватно мазане по ред причини.

Разкажи ни за ваш реализиран проект. Кой е найинтересният, по който сте работили наскоро?
В началото на тази година приключихме много сложен проект. В завод за леене на изделия от чугун в Стара Загора имат
специфична формовъчна машина, свързана с цялата производствена линия. Когато тази машина не работи, целият цех
спира работа.
Съответната машина е с едва десетина точки за смазване,
но много предизвикателни, защото са на подвижни изпълнителни елементи. Ходът на някои от тях е повече от метър и с
ротация на почти 90°. Изглеждаше невъзможно да свържем тези
точки към система, но трябваше да открием решение, защото
всяка седмица машината се профилактира и смазва ръчно.
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Бяхме два пъти на оглед, а колегите ни предоставиха цялата налична информация. Горд съм, че не само преодоляхме предизвикателството, а накрая дори успяхме да свържем помпата към втора линия. Технологично се оказа възможно да смазваме точки, които не бяхме предвидили като част от проекта.

Винаги ли монтирате сами системите, които
проектирате?
Да. Само така може да дадем гаранции. Ние буквално композираме всяка система и е много по-сложно, ако трябва друг
да работи по наш проект.

А как гарантирате за качеството на системите, които изграждате?
Работим с доставчици, които са доказани лидери в своите
индустрии. Хенлих е официален дистрибутор за България на
смазочна техника SKF. При уплътнителите представляваме
две световноизвестни марки - Hallite и Carcо, които имат над
100-годишна история и са доказали се в бранша.
Комбинацията от техните имена с това на Хенлих като
синоним на доверен партньор дава сигурност, че при нас ще
откриете качествени и надеждни продукти. Част сме от
международна група с над 22 страни членки и постоянно обменяме опит помежду си. Наскоро обособихме дори Сервиз Хенлих, който е много добре оборудван и ремонтираме помпи за
грес, дозиращи клапани и други компоненти.

Какви са плановете ти за развитие на твоя
отдел? Какво да очакваме от Хенлих в близко
бъдеще?
Що се отнася до смазочната техника, вече сме обхванали
всичко възможно като продуктова гама. Оттук насетне предстои да развиваме екипа си и да инвестираме все повече в
хората си. Искаме както сега, така и занапред да даваме компетентна консултация по все по-специфични теми. От инженери за инженери.
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Актуални
производствени
технологии
в хранителновкусовата
промишленост
Д

игиталните технологии постепенно си проправят път и в хранително-вкусовата промишленост.
Все повече предприятия от бранша
инвестират в модерни системи за
повишаване на производствената
ефективност и гъвкавост, за да запазят своята конкурентоспособност на бързо изменящия се пазар.
Наред с конвенционалните методи
за преработка и производство на
хранителни продукти в модерните
фабрики и заводи в отрасъла се прилагат все повече новаторски реше-
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ния в контекста на Индустрия 4.0.
Сред тях са роботизираните и високоавтоматизирани технологии,
Internet of Things, облачните платформи и дигиталните близнаци, изкуственият интелект и много други иновации, коренно трансформиращи производствените практики в
тази промишленост. Бързо технологично развитие търпят и машините, измервателните средства, компонентите и спомагателните системи в ХВП, а резултатите са повишена производителност, по-ефективно управление, подобрена безопасност и проследимост, по-ниски

оперативни разходи и т. н. Дигиталното съвременно предприятие разполага с функции за непрекъснат мониторинг на технологичните процеси в реално време, автоматизирано
управление на голяма част от операциите и превантивна поддръжка
на оборудването.

Industry 4.0 и дигитални
близнаци
Решенията за дигитализация на
хранително-вкусовата индустрия
далеч не са нововъведение от последните няколко години. Процесът на
цифрова модернизация в този бранш
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тече от десетилетия, а средствата за автоматизация от най-ново
поколение предлагат разширен кръг
от възможности. Днес, когато
Industry 4.0 вече е факт, а автоматизираните системи са интегрална
част от производството, изискванията към предприятията в тази индустрия за бързина и качество, екологосъобразност и безопасност на
продукцията са по-високи от всякога. На дневен ред идват технологии
като виртуалната и добавената
реалност, компютърното моделиране и симулация, чрез които всяка нова
машина, технология или рецепта
може да бъде тествана и конфигурирана предварително в дигитален
вариант преди реалното й въвеждане в експлоатация. Така се постигат
значителни икономии на енергия,
време, усилия и разходи, намаляват
се производствените прекъсвания и
се осигурява безпроблемно внедряване на иновации. Цифровите близнаци
позволяват още предварително обучение на персонала за работа със
съответното оборудване, за да се
избегнат всякакви възможни проблеми в реален работен режим. С тяхна
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помощ се минимизират рисковете,
свързани с първоначалната настройка и инсталация, става възможно
ранното откриване и предотвратяване на аварии и неизправности, а
времето за пускане в експлоатация
драстично намалява.

Технологични тенденции
Иновациите в сектора се популяризират и възприемат от глобалните производители с изключително
динамични темпове. Платформите
за планиране на ресурсите (ERP) вече
са масово утвърден инструмент за
бизнес управление в хранително-вкусовата промишленост, но внедряването им в по-малките предприятия
продължава да е сред водещите тенденции на развитие и през последната година, сочат данни от актуално
проучване на Nextec. Сред останалите модерни технологии, набиращи
популярност в ХВП, са мобилните
приложения, които все повече компании внедряват и използват за управление на производствените активи,
включително и в отдалечен режим.
Достъпът в реално време от всяка
точка до изчерпателна информация

за технологичните процеси, статуса на оборудването и качеството на
продукцията помага за по-ефективно и гъвкаво управление на производственото приложение.
Друга водеща технология в бранша са облак-базираните решения,
които елиминират много от разходите, свързани с изграждането и
поддръжката на хардуерна инфраструктура и съответното й софтуерно обезпечаване. Облачните платформи за съхранение и обработка на
данни се предлагат и под формата
на абонаментни планове със заплащане месец за месец, а за много производители в хранително-вкусовата
промишленост това позволява пренасочване на средства към други поключови инвестиции.
Хартиената администрация в сектора е сред практиките, които постепенно остават в миналото. Интегрирането на IoT-базирани сензори
и измервателни средства в производството позволява автоматизираното събиране на големи масиви от
данни за всяка машина, технологична
линия или процес. Това позволява непрекъснат мониторинг, прецизно уп-
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равление и детайлно документиране
на всеки аспект от производствената дейност в дигитален формат.

Развитие при машините
Модерните предприятия от хранително-вкусовия отрасъл фокусират
инвестициите си върху подобряване
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на производителността и ефективността, повишаване степента на
автоматизация, улесняване на управлението, почистването и дезинфекцията на оборудването, оптимизиране на качеството и безопасността
на продуктите и разширяване на производствените си програми. В много

компании ретрофитът на морално и
материално амортизираните машини и системи не се счита за рентабилно решение, тъй като новите
модели обикновено са проектирани и
конструирани така, че да възвръщат
инвестицията в изключително кратки срокове. Ето защо експоненциално
нараства търсенето в глобален мащаб на модерни машини за всички
отрасли на ХВП, снабдени с интелигентни функции, мрежова свързаност,
IoT-съвместимост и т. н.
Все повече производители закупуват специални машини, предназначени за конкретно производствено
приложение, тъй като те осигуряват
много по-големи ползи в дългосрочен
план в сравнение с универсалното
оборудване от миналото. Друго предимство на новите машини и системи е, че те са в пъти по-енергийно
ефективни от по-старите поколения, което ги прави по-рентабилни за
експлоатация и поддръжка.

Изкуствен интелект
Изкуственият интелект е сред
технологиите, които само преди
няколко десетилетия изглеждаха все
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още твърде футуристични за реалното производство. Ето, че днес AIбазирани платформи намират все пошироко приложение в сортирането
и опаковането на хранителни продукти, проследяването и верифицирането на изискванията за безопасност
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и качество, поддържането на чистотата, разработката на нови продукти и много други аспекти на хранително-вкусовото производство.
Непрекъснатите и високоскоростни технологични процеси в тази
индустрия стават все по-автоном-

ни с внедряването на изкуствен интелект и алгоритми за машинно
обучение в производствените платформи за управление. Приготвянето
на продукти по рецепти може да
става много по-бързо, надеждно и с
постоянна прецизност, когато AI
система направлява процеса, а роботи вършат физическата работа.
Така персоналът може да пренасочи
усилията си към по-стратегически
аспекти на производството, а човешките грешки могат да бъдат
елиминирани.
Изкуственият интелект е ключов
и в мониторинга и поддръжката на
оборудването. Проследяването на
работата му в реално време помага
на операторите да оценят ефективността, да набележат потенциални
области за подобрение, да прогнозират и предотвратят евентуални
проблеми и неизправности. Оборудването на машините със сензори с
IP адреси позволява мащабно събиране на данни на ниво полево оборудване. С помощта на алгоритми за машинно обучение и анализ тази информация генерира ценна база с резултати, чиято обработка позволява цяло-

октомври 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

стно подобряване на бизнес показателите в дългосрочен план наред с оперативна оптимизация на технологичните процеси.
Сред най-важните области на приложение на изкуствения интелект в ХВП е управлението на качеството, тъй
като то подлежи на регулаторен контрол, а от него
зависят здравето и безопасността на потребителите.
AI платформите осигуряват висока скорост на инспекция и проследяване в комбинация с устойчива прецизност.
Алгоритмите за самообучение пък позволяват идентифициране и оценка на широк набор от дефекти и задават предписания за предотвратяването им в бъдеще.

Роботи в производството
Нарастващото търсене на хранителни продукти в
глобален мащаб поставя високи изисквания към автоматизацията в цеховете от хранително-вкусовия отрасъл.
Все повече компании инвестират в роботи и изцяло
автоматизирани производствени линии, които да им
осигурят възможности за непрекъсната работа и драстично повишаване на производителността. По данни на
Robotiq, стойността на глобалния пазар на роботизирани решения за ХВП ще достигне 2,5 млрд. щатски долара
през 2022 г. Сред водещите двигатели на този ръст е
експоненциалният скок в търсенето на полуфабрикати
и готови за консумация храни през последните години.
Роботите намират приложение в два основни аспекта на хранително-вкусовото производство – първичната обработка на суровите хранителни продукти, тяхното сортиране, транспортиране, белене, кълцане и т.
н.; и вторичната обработка. При нея се комбинират
различни съставки, за да се приготвят нови продукти
чрез готварски и пекарски техники, охлаждане и др. Водещите роботизирани приложения са сортиране, премахване на дефектни продукти и смесване. Повече индустриални роботи се използват при вторичната преработка на храната, показват актуалните статистически
данни. Основна причина за това е, че технологиите за
преработка и приготвяне са по-стандартизирани и подлежат на цялостно автоматизиране.
Друга важна област на приложение на роботите в ХВП
са опаковъчните линии. На практика целият опаковъчен
процес в някои цехове може да бъде автоматизиран,
което повишава скоростта, ефективността и качеството на процеса и позволява работа в непрекъснат режим.
Роботите са важна част от оборудването за първично,
вторично и третично опаковане на продуктите, като
за тези приложения се използват съответно pick-andplace и палетизиращи роботизирани системи.

Развитие на машинното зрение
Опаковането на хранителни продукти по традиция
подлежи на автоматизирана визуална инспекция. Тази
утвърдена технология също непрекъснато еволюира с
динамиката на четвъртата индустриална революция.
Баркод четците и камерите за машинно зрение са неизменна част от опаковъчните операции, но през последните години машинното зрение става все по-ключово
и в производството на хранително-вкусови изделия.
Визуалната инспекция на изходните суровини, например
плодове и зеленчуци, позволява бързо и ефективно отсяване на годните от негодните продукти и пести ценно
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време за другите етапи на производствения цикъл, което съкращава времето за достигане на готовото изделие до пазара.
Сред иновациите в сегмента са
усъвършенстваните алгоритми за
обработка на изображения, изкуственият интелект, новите технологии
при осветлението и сензорите, ка-
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мерите с висока разделителна способност и т. н. В областта на автоматизираната визуална инспекция
навлизат техники като машинното
и т. нар. дълбоко обучение, както и
невронните мрежи, които придават
на машинното зрение способност да
„разсъждава“ подобно на човешкия
мозък. Така системата за визуална

инспекция може да регистрира дори
най-малките отклонения в цвета,
размера и текстурата на изделието,
да открие изключително голям набор
от дефекти и да вземе информирано
решение в реално време за оценка на
качеството на всеки отделен продукт и партида. Алгоритмите за
дълбоко обучение имат една особеност – изискват доста сериозни
изчислителни ресурси, които да обработват събраната информация.
Това прави технологиите от този
род скъпа инвестиция, която все ще
се оказва непосилна за много малки и
средни предприятия.
Сред другите новости в областта
е NIR (near-infrared) инспекцията. Тя
включва сензори, които са в близък до
инфрачервения спектър, и са много
подходящи за визуално инспектиране
в ХВП (на цвят). За целта обикновено
се използват силициеви сензори, като
обикновено са необходими специални
филтри и осветителни системи. NIRбазираните платформи за машинно
зрение постепенно набират популярност в сегмента поради възможностите си да събират повече данни в
сравнение с RGB сензорите.
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Иновации при транспортните системи
Някои хранително-вкусови, козметични и фармацевтични продукти се пълнят в контейнери под формата
на загрят флуид, който впоследствие се охлажда до
твърдо агрегатно състояние. Без адекватно охлаждане
тези продукти могат да повредят опаковките си, както и да създадат риск от изгаряне. Един от най-ефективните похвати за понижаване на температурата на
такива изделия са т. нар. охлаждащи конвейери. Тези
транспортни линии не са новост в ХВП и другите изброени отрасли, но съвременните технологии водят до
качествени подобрения при наличните на пазара решения. При придвижването си върху конвейерната линия
горещият продукт се охлажда достатъчно още преди да
достигне станцията за затваряне, поставяне на капачки, етикетиране, вторично опаковане и т. н.
Принципът на работа на охлаждащите конвейерни
системи обикновено е базиран на вентилатори, като
разликата при отделните конструкции е в мястото на
монтажа им. Те могат да бъдат интегрирани в линията
и да охлаждат отдолу нагоре или да бъдат монтирани
над конвейера. В зависимост от приложенията варират
дължините на транспортните системи, тяхната скорост и мощността на охлаждане. С цел максимално
ефективна работа на системата се използват честотни задвижвания, интелигентен софтуер за управление и
други модерни технологии.

Оборудване в санитарно изпълнение
Сред водещите приоритети в ХВП са прецизното
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почистване и дезинфекция, тъй като от тях зависи безопасността на продукцията. Ефективността на компонентите и системите в санитарно изпълнение, сертифицирани за хранително-вкусовия отрасъл, се свежда
до голяма степен до дизайна и материала за изработка.
За иновациите в сегмента спомагат компютърното проектиране и моделиране, нововъведенията в материалознанието (при неръждаемите стомани, сплавите и полимерните материали), съвременните достижения при уплътненията, спирателната арматура и т. н.
Основните изисквания и стандарти към оборудването в хигиенен дизайн остават непроменени. Материалите трябва да бъдат издръжливи на химическа корозия,
високи налягания и температури, да са подходящи за CIP
и SIP процедури по почистване и стерилизация на място,
да са лесни за източване и промиване. Всички тръбни
системи и компоненти на оборудването трябва да са с
гладки повърхности и дизайн, непредполагащ задържане
на частици от преминаващите през тях флуиди и други
продукти. Системите трябва да позволяват лесно разглобяване и измиване с вода под налягане и съответните препарати. В помощ на производителите от бранша
отново идват съвременните технологии за мониторинг
и инспекция, които могат да открият проблеми с почистването и отклонения от предписаните процедури.

Kонтролно-измервателно оборудване
Сред най-отчетливите технологични подобрения при
оборудването за хранително-вкусовата промишленост в
контекста на дигитализацията и Industry 4.0 е прогресът
при контролно-измервателното оборудване. В този сегмент аналоговите прибори почти изцяло отстъпват
място на цифровите инструменти, които се отличават
с по-висока скорост и прецизност при работа, както и с
възможности за съхранение на данните от измерванията
и изпращането им към компютърно или друго устройство.
Сред най-масовите средства за измерване и мониторинг
на процесни променливи в ХВП са IoT-свързани сензори и
полеви прибори, които извършват измервания директно
на производствените линии и машини.
Все по-популярни стават мултифункционалните измервателни устройства, които проследяват множество
параметри на хранителните продукти наведнъж, например температура, влажност, съдържание на сол, мазнини, протеини, съединителна тъкан и въглехидрати. Други признаци, които подлежат на измерване и инспекция,
са цветът, свежестта, обемът, размерите и т. н. Дигиталните измервателни средства позволяват лесно документиране на измервателните процедури, консолидиране на цялата събрана информация за даден продукт или
производствена линия и изпращането им към локален или
облачен сървър за последваща обработка и анализ.
Голяма част от актуалните измервателни прибори в
предприятията от ХВП са базирани на спектроскопски
методи. По-новите модели могат да измерват в три
измерения и позволяват по-детайлен анализ на продуктите и процесите. Иновациите при контролно-измервателната апаратура са свързани с непрекъснато подобряване на скоростта, точността и чувствителността
при работа. Благодарение на това, днес могат да бъдат
измервани с полева апаратура дори молекулярни структури.
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фирмена публикация
Сигурна връзка с машините
от всяка точка на света
Нов стандарт за отдалечен достъп
до индустриално оборудване
Гейтуеят Cosy заедно с Talk2M - първият сигурен индустриален облак, Ви свързват с вашите машини, където и да са разположени те. Икономисвате от експлоатационни разходи, тъй като
не се налага да пътувате до мястото за поддръжка, увеличава се
броят на отстранените проблеми още при първо посещение, побързо внедрявате и интегрирате машините.
Основните характеристики на Cosy 131 са:

Лесен и удобен за работа
• бърза настройка с помощта на съветник;
• работи с всички известни брандове PLC/ HMI и USB
устройства;
• машината (PLC) може да работи по време на инсталиране;
• лесни за внедряване без локална връзка.

Без скрити разходи

• ÁÅÇÏËÀÒÅÍ VPN клиент за настолен компютър
и мобилно устройство;
• включен VPN достъп до облачна услуга;
• неограничен брой машини и потребители.

IT Approved
• само изходящи връзки за по-висока сигурност;
• двуфакторна автентификация, проследяване
на връзките, сегрегиране на мрежата;
• âúçìîæíîñò çà контрол (on/off) на отдалечения достъп
от крайния потребител;
• ISO27001 сертифициран.

Висока степен на наличност на услугата

• повече от 25 сървъра по целия свят, îñèãóðÿâàùè
отдалечен достъп;
• лесно добавяне на EWON Cosy устройства
и потребители към акаунта;
• конфигурируемо известяване чрез SMS и имейл;
• вторичен WAN интерфейс за архивиране
на интернет свързаността.
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Интегрални AC/DC
преобразуватели
И

Стефан Куцаров

зползваният от десетилетия
в стабилизираните токоизправители с мрежово захранване голям и
тежък трансформатор отстъпи
мястото си в съвременните електронни устройства на много по-малък,
работещ на честоти поне няколко
десетки kHz. Функционирането при
тези честоти изисква друга структура на токоизправителите, наричани вече интегрални AC/DC преобразуватели (AC/DC Converter) поради
ползването на една или (по-рядко) две
специализирани интегрални схеми
(ИС). Сравнително по-малък е относителният дял на принципно още помалките безтрансформаторни преобразуватели, които също са разгледани в статията. Независимо че ИС
за преобразувателите съществуват
вече 20-ина години и за разработката на нови устройства продължават
да се предлагат модели от миналото десетилетие, в нея са намерили
място само пуснати на пазара след
01.01.2014 г. и главно такива от
последните 4 години.

Преобразуватели с
управление в първичната
намотка
Те представляват комбинация на
мостов токоизправител и ключов
стабилизатор (SMPS) с входно напрежение от електрозахранващата
мрежа и едно, и рядко повече стабилизирани постоянни напрежения VOUT.
Структурата на преобразувателите се изяснява чрез опростената
блокова схема на фиг. 1, в която с
прекъснати линии са блоковете, ползвани само в част от преобразувателите.
Действието им се управлява от
контролера Contr, означаван обикновено като AC/DC Controller или Offline
Controller и свързан в първичната
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Фиг. 1. Преобразувател с управление в първичната намотка.

намотка на трансформатора Tr, което определя наименованията
Primary-Side Regulation (PSR) и Primary
Side Control на преобразувателя. Основното предназначение на филтъра
F е отстраняване на електромагнитните смущения (EMI) към мрежата
поради високочестотните импулси
от Contr. Функциите му се разширяват в зависимост от модела на преобразувателя например чрез прибавяне на ИС за разреждане на капацитета му (X2 Capacitor Discharger), каквато е NCP4810 на ON Semiconductor.
Мостовият токоизправител BR е
диоден и неговото постоянно напрежение чрез веригата BIN осигурява
напрежението V IN на входа IN на
Contr. В зависимост от вида на BIN
максималното VIN е няколко десетки
или няколко стотици V. Блокът PFC
(Power Factor Correction) е за подобряване на cosϕ на преобразувателя (примери за ползваните за реализацията
му ИС са дадени в следващия раздел).
Означението на мощния транзистор Т показва, че той е MOSFET,
като освен външен може да е вграден в Contr - това е отбелязано в
колона 2 на табл. 1. В такъв случай
веригата BIN и изход G не съществуват, вход IN е дрейнът на транзистора и към него е свързана първична-

та намотка на Tr. Транзисторът е
високоволтов, като непрекъснато се
появяват технологични новости за
реализацията му: например този в
контролера на ред 7 на табл.1 е SiCMOSFET с напрежение BVDSS=1700 V,
докато в контролерите от серията
ICE5ARxxxxBZS на Infineon се използва Superjunction MOSFET. В контролери с външен транзистор често BIN
е заместена с резистор или не е
поставена и той трябва да е високоволтов – това са дадените на
редове 4-6 и 8 в табл. 1.
Напрежението върху резистора R
е за задействане на максималнотоковата защита, а чрез намотката
W2 и елементите D и С2 на вход VСС
се осигурява захранващото напрежение VСС на контролера. В някои контролери, например даденият на ред 6,
същото напрежение се ползва и за
защита от недопустимо големи изходно напрежение VOUT (Over Voltage
Protection, OVP) и температура в ИС
(Over Temperature Protection, OTP).
Веригата за обратна връзка FB осигурява чрез Contr стабилизация на
VOUT заедно с галваничното му разделяне от вход VFB.
В част от контролерите, каквито са дадените на редове 1, 2 и 9 в
табл. 1, стабилизацията се осъще-
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Таблица 1. Контролери в първичната намотка
№

Модел (мощен
транзистор) [година]

1

iW1691 (външен) [2018]

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Производител

Раб. темп. обхват, oС
(р-ри, mm) [бр. ИС в серията]

Защити

Dialog Semiconductor Max18V/526mW (max18V/3.5mA) [max130kHz/-]; {12V/6V}
OVP; UVP; OTP
M
a
x
7
0
0
V
/
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.
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.
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W
(
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x
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0
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/
)
[
6
5
k
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z
/
6
AP3983B (вграден) [2016]
Diodes
OVP; OTP
18W];{15.5V/6.8V}
ICE5AR0680AG (вграден)
M
a
x
8
0
0
V
/
(
1
0
V
2
5
.
5
/
0
.
9
m
A
)
[
4
3
1
2
5
k
H
z
/
2
7
Infineon
LOV; OVP; UVP; OLP; OTP
[2018]
68W];{16V/10V}
МАХ17598 (външен) [2014]
Maxim Integrated
85-265V/- (8-29V/2mA) [0.1-1MHz/-]; {18.5V/6.5V}
OVP; UVP; OTP
TEA19362T (външен) [2016]
NXP
Max380V/max1W (12.5V/1.8mA) [70kHz/75W]; {14.9V/9.9V}
OVP; OPP; OTP
NCP1342 (външен) [2019]
ON Semiconductor Max700V/450mW (9-28V/1mA) [70-500kHz/-]; {17V/9V} OCP; AOCP; OLP; OSCP; OVP
NCP13992 (външен) [2018] ON Semiconductor Max600V/- (max20V/5.4mA) [20-700kHz/-]; {15.8V/9.5V}
OVP; OTP
BM25CQ123T-LBZ (вграден)
R
O
H
M
M
a
x
1
7
0
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/
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1
1
.
5
2
3
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/
2
.
5
m
A
)
[
3
0
/
1
2
0
k
H
z
/
]
O
C
P
; OVP; UVP
[2018]
STCH03 (външен) [2018]
STMicroelectronics
Max650V/- (max20V/5.4mA) [max167kHz/-]; {17V/10V} OCP; OSCP; OVP; UVP; OTP
UCC28704 (външен) [2016]
Texas Instruments
Max38V/- (8.5-35V/2.3mA) [85kHz/-]; {21V/7V}
OVP; UVP; OCP; OTP

ствява чрез техни блокове (primary
side control technology) и FB не съществува. Токоизправителят R2 осигурява второ стабилизирано напрежение VOUT2. Съществено е да се има
предвид, че с малки изключения в каталожната документация се описва
действието на контролера и често
се дават схеми за свързването му и
дори изчисления на стойностите на
свързаните към тях външни елементи. Понякога са прибавени и параметрите на реализирани с контролера преобразуватели, например
този на ред 1.
Масови са приложенията на този
вид преобразуватели в адаптерите
(AC Adapter) на преносими комуникационни устройства, във вградените
в тези устройства блокове за зареждане на акумулаторите им, в захранващите блокове на индустриални
съоръжения, в медицински прибори, в
битовата електроника и т. н.
В табл. 1 са дадени основни сведения за контролери, предназначени
за разглеждания тип преобразуватели, като колона 4 съдържа и консумираната мощност PD в работен режим. По-рядко се дава консумираната липса на товар (no-load power)
мощност PINNL, а тя е съществен
параметър, тъй като преобразувателите често се оставят свързани
към мрежата, без да се ползват.
Например в контролера на ред 4 в
табл. 1 тя е 20 mW, а в тези на
редове 5 и 9 е не повече от 30 mW.
В същата колона са двете гранични
стойности на VСС. При подаване на
мрежово напрежение кондензаторите С1 и С2 започват да се зареждат
и когато напрежението на С2 достигне прага на включване (Start-up
threshold) VCC(ST), контролерът започва да работи и действието му е
осигурено при намаляване на VCC до
блокиращото напрежение (Undervolta-

34

VIN/PD (VCC/ICC); [fSW/PLmax] {VCC(ST)/VCC(UVL)}

ge lockout threshold) VCC(UVL).
С ICC е отбелязан консумираният
от ИС ток (Operating Current), а fSW
(Operating Frequency) е работната
честота на преобразувателя, която
е на генерираните в контролера
импулси и получавани на неговия изход G. Без да е параметър на контролера в каталожната информация,
често се дава максималната изходна мощност PLmax на ползващите го
преобразуватели.
Същността на работата на преобразувателите изисква те да имат
защити за изключването им при излизане на определени техни величини извън зададени граници и автоматично възстановяване на действието при нормализиране на работните условия. Наборът от защити зависи от модела на контролера, а за
реализацията им в него са вградени
необходимите блокове. Също в зависимост от модела са неговите изводи за напреженията, задействащи
защитите.
Класическата максималнотокова
защита (Overcurrent Protection) OCP
може да изключва товара, а разновидността й само за намаляване на тока
му се нарича защита от претоварване (Overload Protection) OLP. Понякога към ОСР е прибавена защита от
много бързо нарастване на тока през
товара (Abnormal OCP) АОСР, например при късо съединение на намотка
в трансформатора. Разновидност е
и защитата от късо съединение на
изхода на преобразувателя (Output
Short Circuit Protection) OSCP. Тъй като
при късо съединение изходното напрежение силно намалява, се ползва
и наименованието защита при ниско изходно напрежение (Output
Undervoltage Protection). Съществуват три напрежителни защити,
като се използва една или повече от
тях. Защитата от VСС над опреде-

TA=-40 +95°C (4.8x3.8x1.5) [8]
TA=-40 +105°C (4.9x3.9x1.4) [4]
TJ=-40 +140°C (9.9x3.9x1.75) [5]
TA=-40 +125°C (3x3x0.73) [1]
TJ=-25 +125°C (6.2x3.9x1.35) [1]
TJ=-40 +125°C (5x4x1.5) [7]
TJ=-50 +124°C (10x3.9x1.5) [3]
TA=-40 +105°C (25.6x10x4.5) [4]
TJ=-40 +150°C (4.9x3.9x1.25) [4]
TJ=-50 +125°C (2.9x1.6x1.3) [1]

лена стойност е Overvoltage
Protection (OVP), а тази под друга
стойност е Undervoltage Protection
(UVP, UVLO). Третата (Line Overvoltage Protection) LOV се задейства
при недопустимо голямо мрежово
напрежение. По-рядко се използва защитата от надхвърляне на максималната изходна мощност (Overpower Protection) OPP.
За температурната защита (Over
Temperature Protection) OTP е съществен хистерезисът, представляващ разликата между температурите на изключване (Thermal Shutdown)
и включване на преобразувателя със
стойности около 30°С. Съществено
е да се отбележи, че всички защити
имат като параметър времето за
задействането им със стойности
около 30 µs. Защитите в конверторите на разглежданите преобразуватели са дадени в колона 5 на табл. 1.
Тъй като повечето контролери са
част от серия с неголеми различия, в
някои от параметрите или вида на
корпуса в същата колона е и техният брой.
Най-често се използват преобразуватели със стабилизирано изходно
напрежение VOUT, за които са контролерите на редове 3 и 6-8 в табл. 1.
Съществуват модели на преобразуватели и със стабилизиран IOUT, за
каквито са контролерите на редове
9 и 10 със задаване на желания режим на работа чрез подходящо
свързване на изводи на контролера.
Различни са функциониращите по
два начина, дадени на редове 1 и 2.
При IOUT до определена стойност се
осигурява UOUT =const (CV mode), а при
надхвърлянето й автоматично се
преминава в режим CC mode с
IOUT=const. Подобен е контролерът на
ред 5, който в CV mode осигурява
UOUT между 5 и 20 V, в режим CC mode
върху товара може да има напреже-

октомври 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2019

35

електроника
Таблица 2. Контролери за cosϕ
№

Модел (година)

Производител

VMAIN/PF (ICC/PD);[fSW/PL] {VSUP(ST)/VSUP(UVL)}

Раб. темп. обхват, oС
(р-ри, mm) [бр. ИС в серията]

Защити

1 ICE3PSC01G (2017)
Infineon
90-270/-; (6.7mA/-) [21-100kHz/-]; {12V/11V}
OVP; OCP; OLP; BOP
2 TEA19162T (2016)
NXP
70-276V/-; (0.8mA/450mW) [max134kHz/90-500W]; {13V/9V} OVP; UVP; OCP; SCP; OTP
3
FL7740 (2018)
ON Semiconductor
90-305V/>90%; (5mA/663mW) [0.8-65kHz/-]; {16V/7.75V}
OVP; OCP; SCP; OLP
4
ISL6731A (2015)
Renesas
90-265V/-; (3.7mA/-) [124kHz/max2kW]; {10V/7.5V}
OVP; UVP; OCP; OPP; OTP
5 BD7692FJ (2018)
ROHM
(0.53mA/-) [max450kHz/-];{12V/9V}
OVP; UVP; OCP; SCP
6 STNRG011 (2018)
STMicroelectronics
Max410V/-; (22mA/-) [30kHz/-]; {17V/8.7V}
OVP; UVP; OCP; OLP
7 TB6818FG (2014) Toshiba Electronics Europe
85-264V/-; (100mA/1.19W) [20-150kHz/-]; {10V/8V}
UVLO; OVP; OCP; OTP

ние 3-20 V, както и напрежение 3-6 V
при работа като зарядно устройство. По принцип CC mode е подходящ за зареждане на разновидностите на литиевите акумулатори.
Специфичен е даденият на ред 4 в
табл. 1, който освен за преобразуватели с даденото в таблицата VIN
може да се ползва и за захранвания на
комуникационни устройства с постоянно напрежение между 36 и 72 V.

Контролери за cosϕ
ϕ
Интегралните AC/DC преобразуватели поради наличието на
трансформатори в тях се явяват
индуктивни товари за електрозахранващата мрежа. Това е причина
само част от тяхната входна мощност (Apparent Power, Total Power) PIN
с измерение VА да се превръща в
полезна мощност POUT на товара в
изхода им с измерение W. Отношението POUT/PIN е факторът на мощност (Power Factor) PF, означаван още
като cosϕ. Един от начините за подобряване на PF, т. е. приближаването му до 1, в електрическите мрежи се осъществява чрез прибавяне по
подходящ начин на кондензатор. В
преобразувателите от предния раздел той е заместен от контролер
за cosϕ със свързан към негов извод
кондензатор. Това е блок PF на фиг.1
и представлява ИС с типично наименование Power Factor Correction (PFC)
Controller. Осигуряваният PF от кон-
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тролерите не е константа, а нараства с увеличаване на POUT. Често в
каталожните данни присъстват и
графики PF(POUT).
Приложенията на контролерите
за cosϕ са аналогични на тези в предния раздел, като характерни са ключовите стабилизатори на телевизионни приемници и светодиодното
осветление. В табл. 2 са дадени контролери с външен мощен MOS транзистор, като VMAIN е мрежовото
напрежение на преобразувателя, а
VSUP(ST) и VSUP(UVP) са съответно максималното и минималното им захранващо напрежение. Допълнителна
защита е тази от късо съединение
на изхода (Short Circuit Protection) SCP.
При използването на контролерите
трябва да се имат предвид различията в начина на свързването им в
преобразувателите, които задължително са изяснени в техническата
документация.
PFC контролерът на ред 1 в табл.
2 е предназначен за преобразуватели с непрекъснато действие
(Continuous Conduction Mode) CCM и
се препоръчва да работи с моста
GBU8J на Vishay. Контролерът осигурява специфичната защита Input
Voltage Brownout Protection (BOP) от
мрежово напрежение под минимално
допустимата стойност, при задействането на която преобразувателят се изключва. Контролерът от
ред 2 работи съвместно със свърза-

TJ=-25 +125 (8.75x4x1.5); [1]
TJ=-40 +150 (4.9x3.9x1.45); [1]
TA=-40 +125 (4.9x3.9x1.25); [1]
TA=-40 +125 (8.65x3.9x1.6); [2]
TA=-40 +105 (6x4.9x1.65); [1]
TJ=-40 +150 (13x7.6x2.35); [1]
TA=-25 +85 (8.2x4.6x1.5); [1]

ния към напрежението му LLC резонансен контролер ТЕА1995Т на NXP,
като общата за двата PIN_NO е под
75 mW. Контролерът на ред 3 е предназначен главно за захранване на светодиоди чрез ключов стабилизатор
с вход за регулиране на тока им (димиране). Типичната стойност на
VOUT на контролера от ред 4 е 300 V
и начинът за ползването му за реализация на стабилизатори зависи от
потребителя.
Същото се отнася и за контролера на ред 5 с VOUT=390 V, може да
работи и със захранващо напрежение
VСС=10-26 V от външен източник. В
документацията му са предложени
две схеми със стойностите на
външните елементи и препоръки за
реализацията на печатната платка.
Дадената на ред 6 ИС съдържа
освен контролер за cosϕ и такъв за
LLC преобразувател с управление в
първичната намотка. Към тях са
прибавени драйвер за токоизправителя, микропроцесорен блок с памет,
блок за интерфейсите UART и I2C, 10битов аналогово-цифров преобразувател за напреженията от защитите и VLINE. Всичко това, заедно с
шината за обмен на данни, определя
контролера като цифров, също захранван от външно VСС=9,5-19 V. Контролерът от последния ред на табл.
2 разпознава краткотрайни прекъсвания на мрежовото напрежение, а
при максималната си работна температура разсейва 619 mW.

Контролери за управление
на синхронни
токоизправители
Синхронните токоизправители
(Synchronous Rectifier) SR се реализират чрез замяна на диода във вторичната намотка на Tr от фиг.1 с
мощен MOS транзистор. В по-рядко
използваните резонансни конвертори транзисторите са два (редове 4,
7 и 8 на табл. 3), а действието и
особеностите на SR са изяснени в
документацията на контролера от
ред 2 в табл. 3. Основното предим-
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ство от замяната е значително помалкото напрежение дрейн-сорс на
транзистора от това на диода и
съответно намаляването на разсейваната мощност. Това е съществено в AC/DC преобразувателите с
малки размери и напълно оправдава
поставянето на допълнителен контролер за управляване на транзистора. Неговото англоезично наименование e Secondary-Side Synchronous
Rectifier Controller и същността на
свързването му в ползващи SR преобразуватели се вижда от опростената им блокова схема на фиг. 2.
Нейната част към първичната
намотка на Tr е логично повторение
на съответната от фиг. 1, поради
което тя липсва в документацията
на контролери без веригата за отрицателна обратна връзка FB. В контролери с FB към частта са прибавени само необходимите елементи
за нея. Самата верига е реализирана
с оптрон, за да няма галванична връзка между елементите в първичната
и вторичната намотка на Tr.
Освен показаното реализиране на
транзистора Т2 като външен на контролера той може и да е вграден.
Такъв е контролерът на ред 3 в табл.
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Фиг. 2. Преобразувател със синхронен изправител във вторичната намотка.

3, а производителят му предлага и
AR30N60 основно за адаптери и зарядни устройства (включително за
USB Type-C). Изходното напрежение
VOUT на преобразувателите се подава на вход VСС на контролера за
постояннотоковото му захранване.
Съществена особеност е, че за осигуряване на нормалното им функциониране е необходим правилен подбор
на контролерите в двете намотки,
поради което в каталозите на тези
за вторичната намотка обикновено
се дава препоръчваният или препоръчваните за първичната намотка.

октомври 2019

От многобройните параметри на
контролерите в табл. 3 са дадени
основните статични: изходно напрежение VOUT, на което според фиг. 2 е
равно захранващото напрежение VCC
на контролера, минималната стойност VST на VСС, стойността VUVL,
при която контролерът престава да
работи, напрежението VG на извода
за свързване към гейта на управлявания транзистор заедно с максималния
ток IG на този извод, консумираният
ток ICC в работен режим на контролера и стойността му IST в режим на
очакване (energy-save current, disable

37

електроника
Таблица 3. Контролери във вторичната намотка
№

Модел (година)

Производител

VOUT; (VST/VUVL) [VG/IG]

ICC/IST; (PD/fSW) Защити

Раб. темп. обхват, oС
(р-ри, mm) [брой ИС в серията]

1
2
3
4
5
6
7
8

iW662-02-S08 (2018)
APR346 (2018)
APR3415C [2016]
TEA1995T (2017)
TEA1998TS (2017)
FAN6240M6X [2016]
NCP4306 (2018)
BD85506F (2018)

Dialog Semiconductor
Diodes
Diodes
NXP
NXP
ON Semiconductor
ON Semiconductor
ROHM

3.6-12V [5V/±3Amax]
5-20V;(3.1V/2.8V) [max1V/-]
3.3-6V;(3.1V/2.8V)
4.5-38V;(4.55V/-) [4.95-12V/1Amax]
0-10V;(3.7V/3.6V) [4.75-10.5V/0.5A]
3.9-20V;(3.4V/2.9V) [6Vmax/-]
-;(4V/3.5V) [3.7-10V/2Amax]
5-32V;(-/4.5V) [120mV/-]

15mA/-; (<20mW/-) [OVP]
150 A/-; (0.6W/-) [UVLO]
100 A/-; (0.7W/33kHz) [UVLO]
1mA/160 A; (0.5W/max500kHz) [UVLO]
1.2mA/-; (max300mW/-) [UVLO]
2mA/-; (max23mW/max200kHz)
1.4mA/60 A; (-/max1MHz) [UVLO]
1mA/360 A

TJ=-40 +150 (4.9x3.9x1.65); [6]
TA=-40 +85 (3x1.6x1.1); [1]
TA=-40 +85 (4.9x3.9x1.35); [1]
TJ=-40 +150 (4.9x3.9x1.35); [1]
TJ=-40 +150 (2.9x1.5x1); [1]
TA=-40 +125 (2.9x1.6x1.1); [1]
TJ=-40 +125 (3x1.5x0.94); [9]
TA=-40 +105 (8.7x6.2x1.71); [1]

mode current), консумираната мощност PD и максималната работна честота на преобразувателя. За разлика от
преобразувателите с управление в първичната намотка
тук са необходими много по-малко защити. Най-често се
използва UVLO за изключване на контролера при захранващо напрежение VUVL и по-рядко ОVР за регистриране надхвърляне от VOUT на определена стойност.
Таблица 3 отразява разнообразието на контролерите, като всички дадени са Flyback ключови стабилизатори. Специфичният със своето действие контролер от
ред 1 ползва технологията Qualcomm Quick Charge 3.0 за
бързо зареждане на акумулаторите на преносими устройства и чрез вградения си интерфейс USB BC1.2 изпраща към първичната намотка необходимите данни за
това. За зареждане по същата технология, но без вграден USB, е контролерът от ред 5.
Представените на редове 2, 3, 6 и 7 са предвидени за
ключови стабилизатори с прекъснато действие според
технологията DCM Flyback, към която при този от ред
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2 са прибавени CCM Flyback и квазирезонансни (QR Flyback).
Освен с последните контролерът на ред 7 позволява работа и в Forward ключови стабилизатори и полумостови резонансни LLC converter.
За двата MOS транзистора в преобразувателите на
редове 4, 7 и 8 са необходими две вторични намотки на
Tr и два блока за управлението им, но последните се реализират с един контролер. И накрая контролерът на
ред 6 има възможност за зареждане на акумулатори по
метода CV/CC (постоянно напрежение/постоянен ток).

Специфични видове преобразуватели
Те са с по-ограничени приложения, но не е изключено с
усъвършенстване на технологиите използването им да
нарасне.
Безтрансформаторни преобразуватели за класически електрически мрежи. Това са мрежите с напрежения
220 и 127 V, а наименованието на преобразувателите
показва липсата на трансформатора в схемите на фиг.
1 и фиг. 2 и съответно на галваничното разделяне на
V OUT от мрежовото напрежение (Non-Isolated Type
Convertor). Предимствата от намаляване на размерите
на преобразувателите и по-малките загуби на енергия в
тях (Energy Saving Converter) все още се ползват рядко
поради необходимостта от високоволтов мощен
MOSFET.
Типичен пример е интегралната схема BM2P134QF на
ROHM, пусната на пазара през 2018 г. Тя има вграден
superjunction MOSFET с максимално напрежение VDS=650 V
и типично VOUT =13 V, като стойността му може да се
увеличава чрез добавяне на външен ценеров диод. Изходният ток е 0,8 А, има вградени ОVР, UVLO, ОСР и ОРР. ИС е
с работен температурен обхват TA=-40÷+105°C при размери 6,2x5x1,71 mm. Също с вграден MOSFET е VIPer115
на STMicroelectronics, която в при мрежово напрежение 85265 V може да осигурява изходна мощност 6 W. Чрез
резистивен делител се задава VOUT между 4,5 и 30 V, а
вградените защити са UVLO, OCP, OSCP и ОТР. Съществена практическа особеност е ползването на ИС и за преобразуватели с управление в първичната намотка, вкл.
такива с отрицателно VOUT. Работният температурен
обхват е TJ=-40÷+150°C при размери 4,9x3,9x1,25 mm.
Безтрансформаторни преобразуватели за нисковолтови мрежи. Освен в жилищни, търговски и индустриални сгради тези мрежи, обикновено с напрежения до 49
V, се ползват в самолети, кораби, влакове и камиони. За
преобразувателите в подобни мрежи е предвидена серията LT4320/LT4320I от 14 модела контролери на Analog
Devices за мрежово напрежение до 80 V. Предназначени
са за управление на мостов токоизправител, реализиран
с мощни MOSFET вместо диоди (Ideal Diode Bridge).
Мостът може да осигурява VOUT =9-72 V при максимален
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Таблица 4. Модули за монтаж върху печатни платки
№

Модел (година)

Производител

VMAIN/PF (VOUT/PL) [fSW/PIN_NL]

Раб. темп. обхват, oС (размери, mm)
[брой модули в серията]

1
2
3
4
5

RAC04-05SK/277 (2019)
KWS25A-12 (2016)
TIDA-01560 (2018)
TIDA-01622 (2018)
TMSB 2-283 (2018)

RECOM
TDK-Lambda
Texas Instruments
Texas Instruments
Traco Power

80-305V/76% (5V/4W); [130kHz/100mW]
85-265V/84% (12V/26.4W); [-/500mW]
85-265V/85.2% (12V/13.5W и 3.3V/1W) [0.5-83kHz/4.2mW]
85-265V/max94% (15V/45W); [max600kHz/<60mW]
85-264V/69% (8V/2W и 3.3V/0.52W); [-/<150mW]

TA=-40 +75 (36.7x27.2x17.4); [4]
TA=-10 +85 (63.5x25.4x29); [16]
TA=-20 +85 [4]
TA=max+64.5 (62x28.6x18.4); [4]
TA=-30 +70 (34.2x28.4x14.8); [7]

ток 10 А, като предимството му е
около 5 пъти по-малкото нагряване
на транзисторите в сравнение с
диоден мост. Единствената вградена защита е UVLO, работният температурен обхват на модела
LT4320HDD-1 от серията е TJ =40÷+125°C при размери 3x3x0,75
mm.
Линейни преобразуватели (AC/DC
Linear Voltage Regulator). Предимството им спрямо разгледаните дотук
съответства на това на линейните
пред ключовите постояннотокови
стабилизатори. Типични приложения
са в системи за сградна автоматизация и някои типове сензори. Главно
за приложения, където създаваните
от ключовите преобразуватели електромагнитни полета са недопустими (например в електромери), е серията от 8 модела TPS7A78 на Texas
Instruments с пазарно представяне в
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началото на 2019 г. Принципът й на
действие е заимстван от преобразувателите с натрупване на заряд
(DC/DC Charge Pump), поради което
не използва трансформатор. Работи
с мрежово напрежение 70-270 V,
като вграденият линеен стабилизатор осигурява напрежение VOUT=1,255 V с толеранс ±1%, задавано чрез
резистивен делител, и максимален
IOUT=120 mA. Вградените защити са
UVLO и ОСР, работният температурен обхват TJ=-40÷+125°C при размери 5x4,4x1,1 mm.

Модули
По-големите размери на модулите
спрямо тези на ИС реално не са пречка за реализацията на повечето стационарни устройства. Към предимството на модулите за непосредствено монтиране в прибори и съответно скъсяване на времето за раз-
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работката им се прибавят възможностите за реализиране на по-големи VOUT и PL, наличието на модели с
повече от едно VOUT и такива произвеждани с параметри по заявка на
клиента. В зависимост от конструкцията съществуват модули за монтаж върху печатни платки (PCB
Mount), върху шасито на апаратурите (Chassis Mount), върху носещи релси (DIN Rail) и стойки (Rack Mount).
В табл. 4 са представени модули
за печатни платки с основни приложения в електроуреди, компютърни,
комуникационни и индустриални системи, измерителни уреди. Практически всички модули са със стабилизирано VOUT и пулсации, както на линейни
постояннотокови стабилизатори.
Дадените на редове 3 и 5 осигуряват
две захранващи напрежения, а една от
разновидностите на последния е с
VOUT=20 V и PL=100 W.
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Периферни изчисления
(edge computing)
в индустриалната
автоматизация
С

утвърждаването на Internet
of Things като ключова технология
в модерното промишлено производство все повече компании търсят
допълнителни решения за повишаване ефективността на производствените си активи. Периферните
изчисления (edge computing) бързо се
превръщат в мегатенденция в индустриалната автоматизация поради
множеството си предимства в
сравнение с вече популярните облачни платформи. Концепцията за интелигентно производство, базирано на периферни мрежи от данни,
надгражда функционалността на IoT
технологиите и техните индустриални (IIoT) приложения, осигурявайки
подобрена гъвкавост и отзивчи-
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вост на производствените системи.

Автоматизация от
следващо ниво
Популярна дефиниция твърди, че
ако автоматизираните системи
могат да „действат“ самостоятелно, то IoТ-опосредстваните производствени платформи могат да „усещат“ различни процесни изменения и
да „мислят“ автономно, както и да
„реагират“ на определени промени в
работните условия или други извънредни обстоятелства. Така навлизането на Internet of Things в производството извежда индустриалната автоматизация на изцяло ново
ниво. IoT технологията се явява функционална база на периферните изчисления и прилагането им в практи-

ката изисква инвестиции в IoT-съвместими производствени решения.
IoТ-базираните промишлени системи, в допълнение към високата си
ефективност и производителност,
са в състояние и да осъществяват
функции за автомониторинг и самоуправление. Те могат да регистрират различни аномалии в процесни
параметри като температура, мощност, скорост и позициониране при
механична обработка например, и да
ги коригират спрямо моментните
потребности на системата и приложението. На базата на IoT-свързани сензори една производствена линия би могла сама да инспектира
готовата продукция и автоматично
да идентифицира дефектни изделия
или партиди. В зависимост от характера на дефекта системата може
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или самостоятелно да внесе промени в процесните параметри, или да
уведоми отговорния персонал за настъпилия проблем. Това позволява
незабавна реакция при възникването
на отклонения по отношение на качеството, запазване на висока производствена ефективност и предотвратяване на загубите, свързани
с бракуване и преправяне на дефектни изделия. В допълнение, интегрирането на IoT-базирани технологии в
индустриалното производство осигурява и съществени ползи по отношение на енергийния мениджмънт,
управлението на инвентара, поддръжката и обслужването на производственото оборудване, както и
безопасността на персонала.

Ограничения на IIoT
платформите
Макар Industrial Internet of Things да
осигурява редица предимства в множество съвременни производствени
приложения, тази технология среща
и някои практически ограничения.
Налице са сценарии, в които IIoT решенията костват на производствените предприятия и допълнителни
разходи, които биха могли да бъдат
избегнати. Най-голямото бюджетно
перо, свързано с внедряването на
Internet of Things в едно индустриално производство, е изграждането и
поддръжката (или наемането) на
център за данни с голям капацитет,
който да обезпечи съхранението,
обработката и анализа на гигантските информационни масиви, генерирани при събирането на данни за
производствените системи от IoTсвързаните сензори и измервателни
средства. Разходите за трансфер на
големи обеми данни с висока скорост
и на значителни разстояния между
един централизиран дейта център и
свързаното полево оборудване могат да нараснат главоломно.
Налице е и друг риск. Централизирането на цялата изчислителна мощ
на едно място понижава надеждността на системата поради опасност
от отказ на целия ресурс наведнъж.
Всяка неизправност във връзка с центъра за данни или в мрежата,
свързваща центъра с полевите IoT
устройства, може да доведе до срив
в производствените операции, нарушаване на производствената и ресурсната ефективност и т. н. В зависимост от мащаба и географското разпределение на веригата на
доставките комуникацията между
централизирания център за данни и
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крайните полеви точки може да се
окаже недостатъчно бърза и адекватна, което да доведе до забавени
реакции към промени в производствената среда и ненавременни отговори при извънредни обстоятелства.
Решение на проблемите от този род
е децентрализирането на производствените мрежи за трансфер на
данни и разпределянето на функциите за управление по цялата мрежа и

42

най-вече – към нейната периферия. На
практика това означава изместване на контролните функции към крайните точки – по-далече от сървърите и по-близо до полевите източници на данни.

Периферни или облачни
изчисления
При облачните изчислителни архитектури критичната обработка на

данни се случва в мястото на генериране на информационния масив, а
не в централизиран облачен сървър.
IIoT платформите са базирани на
данни от множество сензори, контролери и прикачени хранилища, обикновено намиращи се на много и различни географски локации. Някои критични задачи по отношение обработката на данни за производствените системи е по-добре да бъдат
извършвани в близост до източника
вместо в облачна среда. Възниква
въпросът подходящи ли са тогава
облачните решения сами по себе си
за обработка на данни в реално време в IIoT платформи. Отговорът на
експертите е - не. При традиционните мрежови облачни системи данните се изпращат към сървър и след
това се връщат обратно към потребителите. Тази схема е подходяща за
видеа, снимки, музика, документи и
некритични информационни единици,
но не осигурява достатъчна сигурност и надеждност за IIoT данни в
реално време. Когато данните не са
в близост до техния източник, качеството им може да бъде компрометирано. Проблеми с актуалността,
точността на данните и скоростта на доставката им до точката на
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поискване могат също да възникнат
при използването на облачна архитектура.
При изграждането на комплексна
IIoT-базирана производствена платформа облачната услуга може да се
окаже доста скъпа по отношение на
разходите за честотен обхват и
изчислителен ресурс. Забавянията
при трансфера и отпадането на
мрежовата достъпност на облачните сървъри могат да се окажат сериозен проблем при IIoT платформите. В отговор на тези предизвикателства производствените информационни масиви стават все по-децентрализирани, а облачните технологии биват заместени от периферни изчисления във все повече промишлени приложения.

Предимства на edge
технологията
Най-отчетливото предимство на
edge платформите в сравнение с популярните решения в съвременните
производства е оперативната съвместимост – от ниво полево устройство до ниво облак. Ето защо е важно комуникацията в рамките на тези
платформи да е стандартизирана.
Протоколи като OPC UA TSN са базо-
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ви за свързването на едно edge устройство към всяко друго устройство
или система. При по-стари производствени платформи „преводът“ на
данните от патентовани фирмени
системи със затворен код към облачния сървър е необходимо да бъде осъществен посредством съответния
гейтуей (шлюз) с OPC UA интерфейс
през стандартна Ethernet връзка. Едно
периферно изчислително устройство
би могло да поеме ролята на гейтуей.
Друго предимство на технологията
е, че позволява локален анализ и оптимизация с цел постигане на по-висока
отзивчивост на системата при подинамични приложения.
Основен плюс на облачните изчисления е, че подготвят данните във
вид, достъпен от всяка точка на
света. Изборът на доставчик на
облачни услуги обаче може да се окаже сложен. При периферните контролери пък могат да са налице множество допълнителни услуги и функции за персонализация. Отговорността за обслужването и осигуряването на бекъп поддръжка обаче до голяма степен остава за потребителя.
На практика всяко приложение в
сферата на индустриалната автоматизация би могло да извлече ползи от

събирането и анализа на данни при
техния източник. Въпросът е какъв
е типът на информацията, кои аспекти на производствените операции
касае, както и дали обработката на
данни може реално да донесе подобрения в производителността.
Ако основен приоритет в едно
промишлено приложение е непрекъснатата работа на машините и системите, то ключови за него са данните по отношение на статуса и
състоянието на оборудването, включително на критични компоненти
като лагери, параметри като работни температури, нива на смазочни и
охлаждащи течности, триене, информация от контролно-измервателните прибори и др. Отклоненията
от допустимите стойности на
всички тези променливи могат да
доведат да директен спад в продуктовото качество. Износването на
механичните компоненти може да
причини намалена производителност
и да влоши производствената ефективност. При неадекватен анализ на
данните за подобно явление то може
да не бъде регистрирано навреме,
което да доведе до множество загуби в дългосрочен план.

октомври 2019

Продължава в следващ брой

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

електроапаратура

Електробезопасност
при производството
на храни и напитки
И

зискванията за електрическа
безопасност в хранително-вкусовото производство са по-различни, защото предприятията в сектора се
характеризират с мокра, понякога
прашна среда, бърз ритъм и непрекъснат работен режим, като всички
тези фактори увеличават нивото на
риска. Производствените зони в
предприятията от ХВП трябва да се
управляват правилно, за да се намалят рисковете и да се осигури съответствие със съществуващите разпоредби и насоки.
Разпоредбите, които специално
се отнасят до хранително-вкусовата индустрия, включват някои от
следните изисквания: електрическото оборудване да бъде конструирано така, че да издържа на мокри и
прашни среди; нетоководещите
проводими части, като външните
метални корпуси на машини, да
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бъдат заземени; по време на работа по електрически съоръжения, които са изключени, да бъдат взети
мерки (предимно процедури за електрическо изолиране), за да се предотврати повторно подаване на
захранване и да бъдат дадени подходящи инструкции (или да се вземат съответните предпазни мерки), когато е абсолютно необходимо да се работи под напрежение.

Хигиенни аспекти
Разпределението на електроенергия и използването на електрически
съоръжения са особено важни не само
в зоните с повишен риск, но и в останалите участъци на заводите за
производство на храни и напитки.
Поради честото почистване, необходимо в предприятията от ХВП
сектора, работната среда в много
от съоръженията обикновено е мокра. Електрическите съоръжения в
такъв случай трябва да бъдат водо-
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непропускливи. Проникването на
вода не само би било опасно и би
довело до повреда на електрическите компоненти, но създава риск и от
развитие на микроорганизми. При
условия с повишена температура,
каквито се наблюдават в електрическите табла, развитието на такива организми е силно вероятно и
би довело до замърсяване на зоните
и извън корпусите на оборудването.
При определени процеси като производството на мляко на прах, нишесте или меленето на брашно както
наличието на прах, така и рискът от
експлозия са фактори със съществено значение за електрическата безопасност.
Материалът, който се използва
в технологичните инсталации за
храни, обикновено е неръждаема
стомана. Тя е издръжлива, с гладка,
лесна за почистване повърхност.
Класовете стомана за контактните части за повечето хранителни
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приложения са аустенитните 304 и
316. Други класове като например
3Cr12 може да се използват в неконтактните зони. Останалите конструкционни метали обикновено са помалко подходящи за заводите от
хранително-вкусовия сектор. Алуминият например е податлив на повечето често използвани дезинфектанти. Галванизирането и боядисването могат да осигурят определена защита, но винаги има риск и от
нарушаване на целостта на покритието.
Както бе посочено, неръждаемата стомана е предпочитаният конструкционен материал, особено в
мокрите зони. Таблата за управление също трябва да са водонепропускливи. Горната повърхност на панела трябва да бъде с наклон 30°, а не
плоска, за да се предотврати доколкото е възможно задържането на
прах или влага върху нея. Повечето
стандартни и предлаганите на пазара табла обаче, които обикновено са и по-евтини, са с равни горни
повърхности. Когато таблата се
монтират на стена, те трябва да
са или вградени, като между задната част на панела и стената се
направи уплътнение от силикон или
друг подобен материал, или да се
инсталират на достатъчно разстояние от стената, което да позволи
почистването на пространството
зад панела. Общото правило при инсталиране на оборудването е или да
бъде оставено достатъчно място
за почистване около устройствата,
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или зоната около тях да бъде изцяло
уплътнена.
Електрическите двигатели, използвани в хранително-вкусовата промишленост, трябва да имат клас на
защита минимум IP55. В миналото
честа практика в сектора е двигателите, особено онези, които се
използват с помпи, да се покриват с
капак от неръждаема стомана. Сега
на пазара се предлагат електрически двигатели, изработени от
неръждаема стомана и подходящи за
директна експлоатация в мокра среда. Когато се използват електрически двигатели или редукторни задвижвания, трябва да се внимава кондензатът от повърхността на агрегатите или масло да не попаднат в
продукцията и да я замърсят. В това
отношение специално внимание
трябва да се обърне на задвижванията на смесители в резервоари с
входящ отвор отгоре или задвижванията на лентови конвейери.
При къси разстояния разпределителните кабели може да бъдат полагани в тръби. В хранително-вкусовата промишленост е честа практика за полагане на кабели да се използват тръби от неръждаема стомана. Тръбата трябва да бъде запечатана от всеки край, за да се предотврати навлизане на вредители.
При по-дълги разстояния трябва да
се използват кабелни скари от
неръждаема стомана. Кабелите не
трябва да бъдат полагани на снопове, а по-скоро индивидуално, така че
зоната между тях да може да се

почиства. Скарите е за предпочитане да бъдат монтирани вертикално, а не хоризонтално, за да се предотврати натрупването на замърсявания. Ако пространството не
позволява вертикален монтаж, тогава кабелните скари се монтират
под ъгъл от 45°. Когато кабелната
скара се инсталира на стена, зад нея
трябва да се остави пространство,
което да дава възможност за почистване. Където е практически
възможно, се препоръчва кабелите
да се полагат извън зоната на преработка на храни. Ако кабелите са
положени по тавана, отделните
захранващи или контролни кабели и
пневматични разпределителни
тръби могат да се спуснат вертикално в тръби от неръждаема стомана. Трябва да се обърне внимание,
че такива тръби трябва да бъдат
запечатани към таванните панели,
за да се предотврати навлизане на
прах в технологичното помещение.
Кондензирането на водните пари е
проблем за заводите, в които преобладава термична обработката на
храната. Кабелните трасета трябва да избягват зоните, в които се
образува конденз.

Конструктивни мерки за
безопасност
Хигиенните стандарти и стандартите за електрическа безопасност понякога може да си противоречат. Изискването да се поддържа
чистотата на оборудването предполага регулярно използване на агресивни техники за почистване с водни струи под налягане и химикали,
което често води до навлизане на
вода в електрическите съоръжения.
Необходимостта от гъвкавост
на производствените линии също
може да доведе до противоречие със
стандартите за електрическа безопасност. Това може да се прояви в
използването на дълги временни
проводници, които може да станат
и постоянни, прекомерната употреба на щепсели и контакти и липсата на внимание към заземяването и
свързването на оборудването. Сложното производствено оборудване
може да се захранва от един гъвкав
кабел със заземителен проводник
400 V. Много съоръжения, например
в опаковъчните линии, също се изолират от земя чрез пластмасови
крака или колела. Неизправността
на електроапаратурата при такива обстоятелства може да доведе
до опасни напрежения при допир до
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съседното оборудване и откритите проводими части.
Обикновено преобладаващите условия на околната среда определят по-строгия характер на стандартите,
управляващи навлизането на вода и заземяването и
свързването.
Първият въпрос, който проектантът трябва да си
зададе, е дали е необходимо електрическото оборудване
(напр. табла за управление) да бъде разположено във високорисковата производствена среда, или може да бъде
инсталирано в по-отдалечена зона. Опитът показва, че
различните марки апаратура, например табла и контакти, функционират различно в мокра и прашна среда,
въпреки че класовете им на защита са идентични. Проектантите трябва внимателно да специфицират оборудване. Трябва да се има предвид, че водата в електрическото оборудване не само влошава електрическата
безопасност, но е и съществена причина за повреда на
съоръженията. Разходите за реактивна поддръжка и загубата на продукция превръщат това в много важен
проблем, нуждаещ се от подходящо решение.
Важно е също и внимателно да се специфицират входовете на кабелите в електрооборудването. Понякога
не се отчита, че табло с висок IP клас по спецификация
изисква кабелните щуцери и другите входове да бъдат
със същия или по-добър клас на защита.
Фиксираната електрическа инсталация е необходимо
да бъде възможно най-близо до точката на използване,
където са разположени щепселите и контактите. Освен това допълнителните гъвкави кабели добавят импеданс от заземителния контур и увеличават потенциала
при допир до близки открити проводими части.

Правила за безопасност
Скорошно проучване показва, че 55% от електрическите аварии се класифицират като процедурни, а недостатъчно адекватните системи за безопасност при
работа водят до 68% от електрическите произшествия.
За изпълнението на всички електрически дейности
трябва да бъдат изготвени и спазвани правила за електрическа безопасност. Няма обаче примерни правила за
безопасност при работа с ниско напрежение, тъй като
те трябва да са специфични за организацията и условията на околната среда на конкретния обект. Някои от
основните фактори, които трябва да се имат предвид,
са: определяне на ясни роли и отговорности за всички,
особено за основния електроинженер; оценка и даване на
специфични правомощия на лицата, които може да извършват електрически работи; ясни правила, които
определят работата при липса на напрежение по проводниците и изключено оборудване; правила за работа
при проводници под напрежение – при какви обстоятелства, от кого могат да бъдат извършвани дейностите;
определяне на оценка на риска и мерки за контрол; одобряване и управление на измервателните уреди и специализираното оборудване за осигуряване на електрическа
безопасност.
Повечето големи заводи за производство на храни и
напитки използват огромни количества енергия – или
заради наличието на хладилни инсталации, или просто
заради мащаба на производството. В резултат на това
обикновено е необходимо захранване през отделна мрежа високо напрежение, включваща комутационна апаратура и трансформатори. Ако случаят е такъв, мрежата
ВН трябва да се контролира, управлява и поддържа, което предполага необходимост от компетентни инженери, спазващи строги правила и работни процедури.

Аварийни процедури
Тези мерки могат да бъдат подкрепени от процедури
за безопасност при работа и поддръжка на електрическата система и оборудване. Трябва също да са налице и
съответните насоки за изпълнението им, за да се избегнат всякакви неясноти.
Оборудването в производствените зони трябва да
бъде поддържано подходящо според най-високия постижим стандарт. Изпитването на съоръженията в много
мокри или прашни среди обикновено трябва да е със същата честота както съоръженията в сухи среди с нисък
риск. До аварийна ситуация може да се стигне и поради
непроверено състояние на заземяването.
Най-важните процедури по поддръжка в повечето случаи са най-прости за изпълнение. Производственият персонал се нуждае от много малко обучение, за да открие
потенциално опасни условия като повреда на кабел или
оборудване. В допълнение, електрическата поддръжка
трябва да се преразглежда, за да се гарантира, че се
правят базирани на риска проверка и изпитване. Това
трябва да включва и инспекция на целостта на заземяването.
В много случаи навлизането на вода в съоръженията
се дължи на лоша поддръжка на уплътненията на вратите. Повредените уплътнения на вратите трябва да се
сменят незабавно, като може да се определи и интервал
за периодичната им подмяна. Уплътненията също е необходимо да бъдат почиствани, тъй като по тях може да
се задържи продукт, което да създаде предпоставка за
възникване на воден мост.
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Енергийна
ефективност
на индустриално
осветление
П

роизводствените предприятия консумират огромни количества
енергия, като значителен дял от нея
се изразходва за осветление. В индустриална среда доброто ниво на
осветеност води до по-висока производителност, по-безопасна работа
с машини, подобрено качество на
продуктите и по-ефективно предотвратяване на инциденти. Сред техниките и стратегиите за реализиране на енергийни спестявания са:
използване на енергийно ефективни
осветители; максимално използване
на естествена дневна светлина; управление на осветлението на
възможно най-локално ниво и др.

По-ефективни
осветители
Светодиодните (LED) осветители осигуряват светлина с по-високо
качество, намалена необходимост
от поддръжка и най-вече подобрена
енергийна ефективност. Ретрофитът на конвенционална осветителна система с енергийно ефективно LED решение може да предостави
възможност за до 80% спестявания
от разходите за електроенергия.
Големият размер на спестяванията
гарантира кратък период за
възвръщане на инвестицията в новите осветители. Освен чрез намаляване на общото енергопотребление
LED системите допринасят за редуциране на въглеродния отпечатък на
производственото предприятие и
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чрез спестяване на емисии от транспортирането на нови и предвидени
за рециклиране лампи.
Обновяването на осветителната
система може да изисква и въвеждане на изменения в електроинсталацията. Използването на по-ефективни осветители може да доведе и до
редуциране на броя лампи и съответно до намаляване на инсталирания
товар. Ако случаят е такъв, може да
бъде изготвен изцяло нов проект на
осветителната система с оптимизирана селекция на лампите и пространственото им разположение.

Пространствена
конфигурация
Оптималната пространствена
конфигурация може да позволи максимално оползотворяване на естествената дневна светлина, което

ще намали необходимостта от използване на електрическо осветление. Енергийни спестявания могат да
бъдат реализирани благодарение на
подходящо избрана височина на монтаж на осветителните тела. В повечето случаи височината на производствените помещения е минимум
10 м, което налага инсталиране на
по-малко на брой лампи с висок светлинен поток или повече осветители
с по-нисък светлинен поток. Обикновено височината на монтаж на лампите е 10, 12 или 14 м. Възможността за оптимизиране на този параметър зависи от много фактори,
сред които е и наличието на релси
за кранови подемно-транспортни
системи в предприятието.
Друга алтернатива е внедряването на зоново осветление чрез промяна на конфигурацията на работ-
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ните места спрямо наличието на естествена светлина. Повечето промишлени помещения са разделени на
зони в зависимост от вида на изпълняваните в тях дейности (общо
асемблиране, машинна обработка,
складове и т. н.). Това дава възможност за проектиране на осветителната система така, че обособените зони да бъдат осветявани до необходимото за всяка една от тях
ниво. В някои зони изискваната осветеност може да е по-ниска, а в
други да се наложи инсталирането
на локална осветителна система,
тъй като осигуряваното ниво на
осветеност от общото осветление не е достатъчно. Такива са например участъци от заводите, в
които се извършва визуална инспекция на произведената продукция.

Управление на
осветлението
Управлението на осветлението е
сред най-бързо развиващите се направления в областта на осветителните технологии, чиито основни цели са увеличаване на комфорта, повишаване на качеството на
осветеност и не на последно място
– пестене на енергия. Количеството естествена дневна светлина в
промишлените пространства може
да варира в широки граници. Когато
в индустриалните помещения прониква достатъчно дневна светлина,
може да бъде внедрена система от
сензори, позволяващи димиране на
изкуствената светлина. Тази система намалява светлинния интензитет на лампите или ги изключва
напълно при засичане на приемливо
ниво на естествена светлина. Този
тип системи за управление на осветлението са много подходящи за
отворени производствени и складови пространства.
Сензори в системата за управление на осветлението могат да
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бъдат използвани и за засичане и
реагиране на движение в рамките на
дадено индустриално помещение.
Това позволява мониторинг на определена зона и изключване или димиране на осветлението в нея при липса на активност. При проектирането на такава система обаче трябва да бъдат взети предвид случаите, при които в управлявания
участък има работещи машини. Използването на система за управление на осветлението на база
присъствие на работници може значително да редуцира енергопотреблението в зони като високостелажни складове с множество пътеки между редовете, където осветлението на всяка отделна пътека
може да се включва и изключва независимо от останалите. Това означава, че във всеки един момент в
склада ще бъде осветена само пътеката, която се ползва.
Въпреки огромните ползи от системите за управление на осветлението в индустриална среда, приложението им все още не е много разпространено. Причината за това често
са разходите за оборудване и окабеляване, пускане в експлоатация и поддръжка.
Ново поколение системи за управление на осветлението обаче елиминира тези затруднения и разходи
чрез премахване на контролните
кабели. Безжичните системи за управление на осветление предлагат
цялостен контрол с добавена гъвкавост, надеждност, мащабируемост,
лесен монтаж и употреба. Тези системи използват безжична технология за комуникиране на команди между крайните точки – сензори, превключватели и баластите или LED
драйверите, свързани към осветителите. Софтуер предоставя на
операторите достъп за управление
на системата и промяна на настройките, които впоследствие се
подават през контролер към отделните крайни компоненти.
Безжичните системи за управление на индустриално осветление
предлагат повишена гъвкавост по
отношение на начина, по който могат да бъдат използвани различните помещения. Вместо управление
да се внедрява само там, където опроводяването позволява, операторите могат да го инсталират навсякъде, където е необходимо, за да
се повиши работната и енергийната ефективност на предприятието. В допълнение, при промяна в не-

обходимостта от пространство,
безжичната система може да бъде
преконфигурирана или разширена
спрямо направените изменения без
скъпоструващи и времеемки процеси по обновяване на електроинсталацията.
В случай на ретрофит съществуващата сградна инфраструктура
често затруднява инсталирането
на система за управление на осветлението. Добавянето на окабеляване понякога е много скъпо, нереалистично или дори невъзможно в зависимост от вида на промишленото
помещение и разположението на осветителната система. Безжичните
системи са идеалното решение при
ретрофит, особено за предизвикателни среди като високостелажни
складове и производствени предприятия. Съществуващите осветители могат да бъдат адаптирани за
новите безжични системи за управление чрез добавяне на малки радио
предаватели, даващи възможност
за комуникация с безжичната мрежа.
Двупосочната комуникация, която
предлагат безжичните мрежи, означава не само че системата за управление на осветлението може да изпраща команди към осветителите и
сензорите, но може да получава и
обратна връзка от тях. Това позволява регистриране на данни за състоянието на всеки един осветител в
реално време, измерване и обмен на
данни за енергопотреблението и
сигнализиране за наличието на неизправни лампи, които трябва да
бъдат подменени.
Този двупосочен поток от данни
предоставя на операторите на заводи ценна информация, която може да
бъде използвана за вземане на решения. Те могат да реагират бързо и
дистанционно на различни събития,
както и да анализират натрупаните
данни с цел оптимално регулиране на
системата за управление на осветлението за постигане на максимална енергийна ефективност. В допълнение, може да бъдат подобрени и
нивата на поддръжка, тъй като системата автоматично сигнализира
на персонала за всяка възникнала повреда.
Получаваните данни могат да
бъдат използвани също така и за
измерване и верификация на енергийните спестявания. Това в повечето
случаи е задължително изискване при
кандидатстване за финансиране по
проекти за подобряване на енергийната ефективност.

октомври 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

фирмена публикация

Интелигентен светлинен
мениджмънт от WAGO
Светлинният мениджмънт от WAGO е интелигентното решение за контрол на осветлението в големи производствени
помещения или складове.

WAGO използва комбинация от предварително дефиниран
хардуер и лесен за употреба софтуер и предлага система за
светлинен мениджмънт, която улеснява проектирането и пускането в експлоатация на нови осветителни системи, като
същевременно осигурява множество допълнителни предимства за тяхната работа.
Основата е интелигентна система за управление на осветлението, която осигурява правилната светлина в точното количество и в точното време с помощта на сензори за дневна
светлина, сензори за присъствие и интелигентно програмирани сценарии за осветление.
Описаната система също би могла да бъде използвана в управлението на обекти в хотелиерството. Приложеният софтуер е с
така изготвен човеко-машинен интерфейс, с който могат да се
справят и редови инженери, неспециализирани в програмирането.
Интелигентната WAGO система за управление на осветлението предлага гъвкавост за допълнително разширяване и дори
модернизация в бъдеще. Модулната структура се оказва и добър помощник в лесното специфициране на различни функционалности и интеграция с широк списък сензори и системи.

Предимства:
• Намаляване на разходите и увеличаване на жизнения цикъл
чрез ефективен светлинен мениджмънт
• Пускане в експлоатация чрез интуитивна и базирана на съветници конфигурация
• Лесно конфигуране без програмиране

Иновативна използваемост
Светлинният мениджмънт на WAGO е подготвен за различните изисквания към осветлението в складовете и производствените съоръжения. Основата: сградата е разделена на виртуални помещения, съответстващи на различните функции и дейности - например монтажни линии, пътища за движение или офиси.
Всяко виртуално помещение получава сигнали от сензорите и изпълнителните механизми за автоматично генериране на оптимално съотношение на параметрите на осветлението за съответните задачи, в зависимост от зададените функции.
С помощта на виртуалните помещения преобразуванията
и премоделирането им могат да се изпълняват бързо и просто
чрез конфигуриране в уеб средата на контролера. Освен това
системата може лесно да се свърже с контролера от по-високо ниво или със системите за управление на сградата чрез протокола MODBUS TCP/UDP.
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Хардуер с високо качество
Хардуерната част се базира на новия контролер PFC200 на
WAGO и на разширителния модул DALI от WAGO-I/O-SYSTEM 750.
Всеки модул може да интегрира в системата до 64 DALI баласта
и до 16 DALI мулти-сензора. Тъй като броят на разширителните
модули е променлив, светлинният мениджмънт на WAGO може
да се използва както за малки производствени съоръжения, така
и за големи логистични центрове. Освен това към контролера
могат да бъдат свързани допълнителни входно-изходни модули,
например трифазни модули за измерване на мощността, модул
за времево синхронизиране на базата на GPS или безжични ключове и датчици на база радио протокола EnOcean.

WAGO DALI Multi – Master модул

Модерен софтуер
Лесната конфигурация чрез уеб интерфейс прави светлинния
мениджмънт на WAGO мощно и удобно за потребителя решение. Всички настройки при пускане в експлоатация и по време
на работа могат да се извършват чрез едно кликване с мишката - не се изисква никакво програмиране. Тъй като графичният
потребителски интерфейс може да бъде достъпен от всеки
стандартен браузър, няма нужда от локална софтуерна инсталация. Уеб визуализацията, базирана на HTML5, елиминира
всички усложнения при конфигурирането на осветителната система. Допълнителна функция е груповата обработка чрез експортиране в и импортиране от Microsoft Excel. Стойностите
на параметрите могат да се съхраняват на SD карта или на
сървър за резервни копия чрез SFTP. Стойностите могат да бъдат пренасочени към система за управление на сградата от повисоко ниво или към център за управление на производството
чрез MODBUS TCP IP. На екрана за въвеждане екранните маски
с настройки по подразбиране са предварително попълнени и за
основни параметри се показват работните състояния.
Контролерите PFC200 са предназначени за обработка на
WAGO приложения. Те разпознават тези контролери чрез специална версия на номера на артикула. Например flexROOM® или
приложения за светлинен мениджмънт могат да се изпълняват чрез контролера на WAGO 750-8202/000-012.

www.wago.com/bg
Фейсбук @WAGO Bulgaria
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Новият CLX 750 впечатлява
със своята стабилност
Мощен шпиндел и опции с поглед към бъдещето
на дигиталното производство.
Тежка механична обработка на детайли с тегло до
600 kg върху площ от само 8.9 m2
• Детайли с диаметър до 700 mm и дължина
на струговане до 1290 mm (макс. диаметър на
детайла 640 mm за машина оборудвана с опция
за Y-ос)
• 2,000 Nm главен шпиндел (A2-11") с 46 kW мощност
• Проходен отвор за работа с материал до 127 mm
• 12-позиционен револвер VDI 50
• ±80 mm Y-ос (опция) за работа извън център,
опция за люнет до 430 mm диаметър
• Опционален втори шпиндел ISM76 с 4000 rpm
и 360 Nm
• Широка гама от ексклузивни технологични
цикли DMG MORI
• DMG MORI IoTconnector стандартно
• Технология за 3D управление с 19" тъч панел,
със SIEMENS или FANUC
На изложението ЕМО в Хановер 2019, DMG MORI
представи световната премиера на новия топ-модел
от серията CLX - CLX 750. Проектиран за детайли до
600 kg и дължина на струговане до 1290 mm, универсалният стругов център е абсолютно подходящ за
обработка на големи валове. С технологични цикли
DMG MORI, стандартния IoTconnector и модерна
технология за 3D управление, CLX 750 е готов за всяко производство ориентирано към бъдещето. Гамата от оборудване се допълва от възможността за
специфични според клиента решения за автоматизация.
Дължината на струговане до 1290 mm и обработваем диаметър до 700 mm (или 640 mm за версията с
Y-ос), определят CLX 750 като много гъвкав стругов
център, подходящ за широк спектър от индустриални производства. Опцията за задно седло подпомага
струговите операции с диаметър на струговане до
430 mm при производството на валове. За работата
по сложни и ексцентрични детайли, е налична опцията Y-ос с впечатляващ ход ±80 mm, а вторият шпиндел позволява пълна шестстранна обработка. За нуждите на тежките обработки, новият CLX 750 е оборудван с шпиндел с въртящ момент от 2000 Nm и
мощност 46 kW.
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DMG MORI проектира CLX 750 да бъде пригоден за
бъдещето, с оглед на все по-застъпената цифровизация в машинните операции. Модерната 3D технология на управление, налична за SIEMENS и FANUC, заедно с ексклузивните технологични цикли от DMG
MORI, като променлива скорост на въртене, Easy Tool
Monitor 2.0 и Multi-Threading Cycle, позволяват лесна
и ефективна работа. Функцията IoTconnector е част
от стандартното оборудване за всички машини от
серията CLX. Тя дава възможност за свързване на
машините в цифрова мрежа при най-високата степен на вградена защита и дава възможност за новаторски сервизни решения със SERVICEcamera и
NETservice.
Ориентираното към бъдещето производство все
повече се съпътства от автоматизации - тенденция,
която DMG MORI следва с постоянство. Производителността на CLX 750 може да бъде повишена в
дългосрочен план чрез персонализирани решения за
автоматизация и с добре познатото качество на
DMG MORI.

ф
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машини

Термоформовъчни
машини
Т

ермоформоването е широко използван производствен метод за изработване на богат асортимент от
изделия от термопластични полимери с помощта на матрици. Съвременното оборудване е с висока
степен на автоматизация и множество функции за повишаване на ефективността и качеството, което
значително оптимизира процеса в
сравнение с практиките само от
преди едно или две десетилетия.
Голяма част от модерните термоформовъчни машини са проектирани
за специфични производствени приложения и по-прецизна работа. Иновациите в сегмента стимулират
производителите да инвестират
във високотехнологични решения,
които позволяват тясно специализиране на оборудването спрямо съответното приложение. В условията на
масова дигитализация в индустрията практиката да се купуват конвенционални универсални машини с
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по-ниска точност и производителност постепенно остава в миналото.
Термоформоването динамично се
развива в технологичен план в синхрон с експоненциалното нарастване на приложенията и разнообразяването на гамата произвеждани
изделия. Усъвършенстваните функции за мониторинг, управление, автоматизация, дигитализация и
свързаност на машините от после-

дно поколение помагат на производствените предприятия в отрасъла
адекватно да отговарят на това
развитие и да следват тенденциите на Индустрия 4.0. Оборудването
в най-модерните термоформовъчни
цехове днес разполага с подобрени
сензорни технологии и удобни потребителски интерфейси, които
гарантират ниски оперативни разходи, висока ефективност и почти
автономна работа.
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машини
Същност на процеса
Термоформоването е широко прилаган производствен метод, при който лист пластмасов материал се
нагрява до съответната температура, която да го направи гъвкав. С помощта на матрица нагретият материал се формова, а излишните краища се изрязват с цел получаване на
завършен продукт, който впоследствие се охлажда. Подходящи за термоформоване са голям набор от термопластични полимери, включително,
полистирен, полипропилен, APET, CPET
и PVC. За неспецифични приложения
обикновено се използва единичен лист
от един вид материал. В някои поспециални производства се ползват
многослойни листове от няколко вида
полимери. Пластмасовият лист или
филм се нагрява в специална пещ до
температура, която позволява неговото разпъване и оформяне.
Най-опростената версия на метода е позната като вакуумно формоване. Тя може да се извършва и на
компактна настолна машина, която
загрява малки листове от полимерен
материал и ги формова върху матрица с помощта на вакуум. Този метод обикновено се използва за изработката на мостри и прототипи. В
по-комплексни и високообемни приложения типично се залага на големи
производствени машини или линии,
които извършват всички етапи на
термоформовъчния процес (загряване, формоване, изрязване и охлаждане) в рамките на един производствен
цикъл, като циклите се редуват с
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висока скорост в непрекъснат ред. В
резултат могат да бъдат произведени хиляди готови изделия за час в
зависимост от размера на матриците и продуктите.
Термоформоването значително се
различава от леенето под налягане,
формоването чрез раздуване, ротационното формоване и други методи за производство на пластмасови
изделия.
Т. нар. тънкомерно термоформоване е основно предназначено за изработката на изделия за еднократна употреба, като контейнери, кутии, чаши, капаци, тавички, блистери, контейнери с прикачени капаци
тип „мида“, профилни вътрешни контейнери (разделители) и други подобни продукти за хранително-вкусовата, фармацевтичната, медицинската индустрия и др. Чрез тънкомерно термоформоване могат да бъдат
произведени дори и автомобилни
врати и табла, хладилни облицовки,
пластмасови палети и др.
При най-разпространения метод за
високообемно непрекъснато производство на тънкомерни пластмасови изделия полимерният филм се подава от ролка или екструдер към комплект индексиращи вериги с шипове,
които пробождат листа и го транспортират през пещ, където той се
загрява до желаната температура за
термоформоване. След това нагретият филм се придвижва до станцията
за формоване. Там той попада между
матрицата и съответстващата й
по форма вакуумна камера, която из-

мества попадналия въздух между материала и формоващия инструмент,
за да заеме затопленият материал
необходимата форма с пълна точност. При по-големи и дълбоки матрици често се използват допълнителни вакуумни приспособления, които
осигуряват равномерно разпъване на
материала и постигане на еднаква
дебелина на стените на готовото
изделие. След кратък етап на формоване рязко се подава въздух под налягане от вакуумиращата част на матрицата с цел изваждане на заготовката. По-сложните изделия и тези с
комплексни профили и множество
вдлъбнатини и изпъкналости обикновено се изваждат от калъпа със специализирани спомагателни системи.
Тогава листът с формованите върху
него изделия се подава към станция
за обрязване на същата машина, където с помощта на щанци излишният
материал се отстранява. Остатъчният филм с прорезите се подава към
гранулатор за рециклиране или се
навива на макара за последващо използване. Рециклирането на отпадъчните материали чрез компресиране в
машина за балиране или гранулиране
(смилане) е все по-популярен метод за
повишаване на производствената
ефективност на принципа на кръговата икономика и се прилага от много
предприятия с екологосъобразна политика.

Иновации
Макар съвременният термоформовъчен процес по своята същност
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машини
да не се различава много от първоначалния си вариант, развитието на
технологиите в областта на машиностроенето, инструменталната
екипировка и материалознанието
значително са допринесли за качествената оптимизация на множество от аспектите на метода.
Микропроцесорните и компютърните технологии са друг важен „двигател“ за развитието на технологията и използваното оборудване по
отношение на процесното управление, повторяемостта на циклите с
едни и същи настройки и възможностите за икономии на време и енергия. При по-новите машини е налице
опция за паралелно обрязване на отделна станция в същата конфигурация. Ефективността на тази операция се гарантира с използването на
електрически сервомотори за позициониране и придвижване на филма
като алтернатива на въздушните
цилиндри, зъбни предавки и съединители при по-старото оборудване.
Сервомоторите в някои по-съвременни модели служат и за задвижване на формовъчните плочи, върху които е монтирана инструменталната
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екипировка за оформяне и изрязване.
При конвенционалните машини от постаро поколение това задвижване
обикновено се извършва с помощта
на въздушни цилиндри. Сервотехниката осигурява множество предимства
по отношение скоростта и синхрона
на отваряне и затваряне на калъпите и щанците. Кварцовите и лъчистите панелни нагреватели за пещите са друго нововъведение при метода, което повишава прецизността,
зонирането и регулирането на нагряването на полимерния филм.
Инструменталната екипировка е
ключов елемент от термоформовъчния процес. Всяка матрица е със
специален дизайн в зависимост от
вида на изработваното изделие.
Тънкомерното термоформоване почти винаги се изпълнява на цялостни
производствени линии, включващи
отделни станции за всички производствени етапи. При него са необходими матрици, спомагателни системи
за равномерно разпределяне на материала, съответните вакуумни камери (калъпи), монтажни плочи, щанци
за изрязване и системи за палетизиране на готовите изделия.
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Термоформоването на изделия с
по-плътни и дебели стени също изисква матрици със специален дизайн
според вида на продукта. Едрогабаритните изделия налагат използването на матрици от лят алуминий
или друг композитен материал, докато при тънкомерното формоване
калъпите обикновено са от обработен алуминий. В някои приложения се
използват още гипсови, дървени и
пластмасови матрици.
Дебеломерните изделия типично
се обрязват на CNC рутери или ръчно
с помощта на триони или резачки.
На практика дори най-високотехнологичната и прецизна машина е толкова ефективна, колкото инструменталната й екипировка. Ето защо
някои от най-големите глобални производствени предприятия в сферата
на термоформоването сами проектират и произвеждат матриците,
щанците и пресформите за собствените си машини.

Възможности за
управление
Машинните контролери непрекъснато се усъвършенстват. Софтуер
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машини
за машинно управление се използва в
практиката от повече от две десетилетия, а съвременните решения в
областта предлагат все по-богат
инструментариум от функции и
възможности. Релетата и таймерите, физическите бутони и превключватели при някогашните термоформовъчни машини в съвременните
модели са заместени от сензорни
екрани, удобни за използване интерфейси и софтуерни навигатори, които значително улесняват управлението на оборудването. При модерните конфигурации внасянето на промени в работните параметри, например температурата на нагряване на
полимерния филм, става буквално за
секунди. Това елиминира ръчния процес по задаване на команди, настройка на регулатори, отваряне и затваряне на клапани, въвеждане на параметри за нагревателните пещи, управление на налягането в различните етапи на термоформоването и
др. Дигиталното управление на термоформовъчните машини позволява
запаметяване и извеждане на предишни изпълнявани работни програми, бърза първоначална настройка и
използване на машината от служители без задълбочени познания по
програмиране.
Платформите за мониторинг и
диагностика с капацитет да обработват големи обеми данни от производствения процес вече са стандартна част от оборудването на
модерните термоформовъчни машини. Те осигуряват реакция на машината при регистриране и отстраняване на различни проблеми.
Съвременният софтуер за управление включва интелигентни функции за контрол на терфмоформовъчния процес, включително възможнос-
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ти за задаване на аларми, графици и
иницииране на предупредителни сигнали при риск от човешка или машинна грешка. Софтуерните продукти в
сегмента обхващат и помощни файлове, работни дневници, доклади за
поведението на машината в хронологичен план, статистики и друга
информация, която може да бъде лесно визуализирана и принтирана. Термоформовъчните машини от ново
поколение разполагат и с усъвършенствани системи за сигурност, които ограничават правомощията за
управление до оторизираните оператори според съответния йерархичен
ред.

Задвижвания и затягащо
оборудване
Близо 90% от произвежданите
съвременни термоформовъчни машини се конструират с моторни транспортни системи за полимерния филм
и формованите изделия. Както механизмите с ротационно задвижване,
така и тези с възвратно-постъпателно се отличават с високи скорости на придвижване на филма от
станция до станция (в рамките на 3
до 6 сек. в зависимост от модела). В
миналото пневматичните транспортни системи бяха най-популярната технология за такива приложения,
като при тях придвижването на
филма между отделните станции
отнемаше цели 8 до 14 сек. Тези
значителни икономии на време се
отразяват на цялата продължителност на производствения цикъл при
съвременните модели. В допълнение
са налице предимства и по отношение на формоването на тънкомерни
и бързоохлаждащи се материали. Тъй
като системите с моторно задвижване се отличават с по-плавна и пре-

цизна работа в сравнение с пневматичните, се наблюдават по-малко
износване на машинните компоненти и по-малко вибрации в работен
режим.
Приспособленията за затягане
също значително са еволюирали през
последните години, разширявайки
асортимента от изделия, които
могат да се произвеждат посредством термоформоване. Затягащите рамки при съвременните модели
машини позволяват регулиране според приложението, включително накланяне, огъване, приплъзване и т. н.
Така става възможно затягането на
по-малки размери листове, намаляване дебелината на изделията, управление на провисването на материал,
както и предварително приемане на
формата на матрицата преди етапа на формоване. Регулиращите се
затягащи рамки елиминират нуждата от закупуване и поддръжка на
различни размери рамки за отделните приложения и формати на полимерния филм. Конструкцията им позволява дължината на рамката да се
настрои спрямо конкретното приложение без нужда да се премахват или
добавят секции, както и без специални инструменти. Така настройката
на машината се прави много побързо, а отделните позиции на рамките могат да бъдат запаметени и
съхранени за следващия път, когато
ще се произвежда същият продукт.
На практика регулируемите рамки
спестяват между 1 и 3 часа на матрица в зависимост от вида на машината и броя на работните станции.

Подвижни пещи
С развитието на технологиите в
областта на термоформоването
производителите разработват и
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машини
гурации машини на пазара днес позиционирането на формовъчните
плочи и скоростите на задвижващите мотори се управляват от централното управление на термоформовъчната машина. За още по-бърза
настройка, по-прецизно позициониране и повторяеми скорости на движение плочите се оборудват с енкодери. Тези енкодери се свързват
посредством интерфейс със системата за управление на машината,
която позволява графична емулация
в реално време на движението на
плочите, която се визуализира на
екрана.

Усъвършенствана
автоматизация

въвеждат множество иновации при
пещите. Такива са подвижните пещи,
които осигуряват равномерно нагряване на полимерния филм дори при
провисване. При нагряване повечето
популярни материали започват да
провисват. Долните подвижни пещи
се грижат за това провисналите
секции да получат същото количество топлина като останалите, за
да бъде нагряването равномерно.
Това позволява не само по-прецизно
управление на процеса, но и пестене
на енергия. Материалите, за които
е характерно по-голямо провисване,
или тези, при които ефектът се
наблюдава вследствие на по-големите размери и тегло на филма, са
отлични кандидати за нагряване с
подвижни пещи. Възможностите за
движение на нагревателите позволяват по-ефективното им разполагане
и дори позиционирането им в по-голяма близост до филма без риск от
прекомерното му разтапяне. По-голямата близост между нагревателите и филма прави възможно използването на по-ниски температури за
едно и също време на нагряване, което води до значителни икономии на
енергия.

Формовъчни плочи
Термоформовъчната индустрия
непрекъснато възприема иновативни
технологии и материали, например
нови инженерни термопласти, които
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разширяват приложния кръг на метода и производствения асортимент.
Моторното задвижване на формовъчните плочи става все по-популярна
алтернатива на системите с пневматично задвижване. Модерните
конфигурации се отличават с по-голяма прецизност, по-добра управляемост, по-надеждна и бърза работа,
както и по-висока програмируемост.
Самите моторни механизми също
непрекъснато се развиват, като верижните задвижвания постепенно
биват замествани от по-нови решения, осигуряващи по-лесна поддръжка
и по-нисък риск от неизправности.
Такива са двойните синхронизирани
двигатели с директно задвижване,
както и единичните двигатели с
множество директни задвижвания с
предавателни механизми. На пазара
се предлагат широка гама от вариации при тези системи в зависимост
от функциите и приложението.
Друга иновация при формовъчните плочи е подобряването на тяхната здравина и оптимизирането
на теглото им с цел използването
им в нестандартни приложения, налагащи по-високи налягания, формоване на многослойни листове филм,
както и компресионно формоване.
Скоростта на движение на плочите
също е значително по-висока (с близо 40%) при съвременните модели в
сравнение с тези от по-старо поколение. Дори при най-базовите конфи-

Нарастващото търсене на средства за автоматизация е сред водещите технологични тенденции и в
термоформовъчната индустрия. Автоматизирането на процеса е ключово не само за стандартните приложения, но и за специфичните такива, при които се използват ролки
полимерни филми с големи размери.
Конвенционалното им зареждане на
машината от оператор би било бавно и неудобно, а в някои случаи би
изисквало и няколко човека. Във високоскоростните съвременни производства, в които машините работят в почти непрекъснат режим,
често едновременно се зареждат 6
до 8 листа филм и се разтоварват 6
до 8 готови изделия.
Повишаването на степента на
автоматизация е ключово и за множество приложения, в които в пластмасовите изделия се интегрират
метални, дървени вложки или елементи от пяна или друг материал. Обикновено те се поставят в някоя от
вдлъбнатините на матрицата във
формовъчната станция преди етапа
на формоване. В други случаи тези
вложки се поставят между два слоя
на полимерния филм. Ако поставянето им се извършва ръчно, това би
забавило процеса и би компрометирало прецизността на позиционирането. Роботите и автоматизираните pick-and-place системи са отлични кандидати за заместване на човека в тази дейност, тъй като гарантират висока точност и повторяемост на операциите, безопасност за персонала и свеждане до
минимум на грешките и отпадъчния
материал.
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фирмена публикация

3D принтиранетобъдещето е тук!
Представете си, че масивната статуя пред вас всъщност не е статуя и не
е масивна? Представете си сега, че скулптурата пред вас е принтирана... Да,
точно така - принтирана.
Вече всичко е възможно с 3D принтирането. Мислите, че тежи много килограми, но не. Всичко е само визуална опаковка. Добре дошли в 21-ви век!
Като начало, нека представим и какво е 3D принтирането. Ако трябва да
извадим точното определение, то гласи:
3D принтирането е съвременна техно"3D
логия за печат на триизмерен твърд
предмет с произволна форма с помощта
на цифров модел. Реализира се като адитивен процес, като се нанасят последователни слоеве от материала, така че
да оформят искания предмет."
С други думи - можете да принтирате почти всеки предмет, който може да
пипнете. Разбира се, ще обясним и в кои
индустрии се използва най-често и какви са нуждите от 3D принтирането
до този момент.
Като цяло, тази технология на принтиране започва още през далечната 1980
г., в разработката на продукти, визуализирането на данни, бързо направени
прототипи. Но големият удар при 3D
принтирането стартира след 2010 г.,
когато нуждата става много належаща
особено в архитектурата, строителството, индустриален дизайн, автомобилостроене, авиационната промишленост, машиностроенето и още много
други сфери.
Как работи 3D принтерът?
Представете си една къща. Тя се
строи тухла по тухла, ред по ред, докато къщата не стигне догоре. Образно
казано, 3D принтирането работи по
същия начин - полага слой по слой от даден материал, докато изгради целия
предмет. Материалите могат да бъдат
доста разнообразни - смола, пластмаса,
метал, дори и шоколад.
За да стигнем до "покрива" на нашия
предмет, ние редим слоеве. Те предварително са приготвени, като са нарязани
компютърно със специален софтуер. Всеки слой е изключително тънък, което
означава, че колкото по-висок е даден
предмет, от толкова повече слоеве има
нужда.
Материалите, които се използват, са
под формата на нишка, която е навита
на макара. Свободният край на нишката се поема от екструдера на принтера. Той придвижва материала, разтапя
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го и го полага върху основата, като се
изгражда съответният слой. Така се нанасят слой по слой, докато предметът
не бъде завършен.
И тъй като всичко е много техническо и е трудно понякога да си го представим, днес ще ви представим и реална
история и процеса на изпълнение. Четете внимателно!
Сградата на основно училище "Свети
Патриарх Евтимий" в град Велико Търново посрещна новата учебна година с
точно такава чисто нова скулптура на
своя патрон. Причината за изработката е 50 години от създаването на училището.
През всичките години от създаването на училището липсва най-важното скулптура на Свети Патриах Евтимий.
Една визуална изработка на бележития
духовник би мотивирала младите ученици повече и би дала различен облик на
училището. Така с оглед на 15 септември и 50-ата годишнина ОУ "Свети Патриарх Евтимий" решава да се обърне към
професионалистите от 3Dbgprint, които да създадат най-важния липсващ елемент на училището.

жение в автомобилната индустрия, в
авиоиндустрията, в киното, музеите,
изкуството, архитектурата и други.
Звучи доста внушително!
Преди старта на принтирането е
редно да се реши и каква ще бъде плътността на обекта. Ако обектът няма механично натоварване, той се прави на
минимална плътност. В случая Св. Патриарх Евтимий наистина изглежда масивен, но е направен на минимална
плътност.

Стартира творчески процес. Първо
скулптор моделира Св. Патриарх Евтимий с гипс. Следва сканиране на обекта
и изчистване текстурно от грешките.
Тогава файлът се подава на професионалистите от 3Dbgprint, представители
на холандската фирма Builder за България. Те трябва да направят най-важната част - принтирането.
Изборът на 3D принтер пада върху
широкомащабния Builder Extreme 1000.
3D принтерът се използва предимно
за принтиране на прототипи, различни
инструменти, произведения на изкуството, модели, реквизити и статуетки. Той е "малкият брат" на Builder
Extreme 1500 и Builder Extreme 2000.
Характерното при всички тях е, че не са
десктоп принтери. Всички те са над 1 м
високи и се използват за големи прототипи. Такива принтери намират прило-

Целият творчески процес от скулптурата, през сканирането, принтирането и постобработката трае само 7
дни. Добрата новина е, че само след 7
дни работа вече колективът и учениците на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" могат да се наслаждават на прекрасната скулптура.
Честито и на добър час!

След уточняване на всички детайли,
следва принтиране и предаване за постобработка на самия скулптор.
Обектът е принтиран на отделни части и асемблиран от 3Dbgprint.

София 1408, кв. Южен парк
ул. Сердикийски събор, бл. 27
тел.: +359 889 101 327
www.3dbgprint.com
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Солтех:
Солтех: “Преминаването от 2D към 3D
моделиране вече не е предизвикателство,
а стандартен процес.”

Интервю с Георги Стоянов,
приложен инженер в Солтех ЕООД
Споделете своя възглед за дигитализация на индустрията.
Дигитализацията е процесът, около който се обединяват
компании по целия свят и припознават в него следващата революционна стъпка в индустрията. Тя прави процесите поефективни, по-надеждни и по-проследими, осигурявайки конкурентно предимство. Тя ви дава възможността да обработвате реални данни във виртуален свят. Можете да погледнете
цялостния жизнен цикъл на едно изделие и да анализирате
целия обем от данни и заобикалящите го процеси - от началото до самия край. Внедряването и употребата на инженерен
софтуер е една неизменна стъпка по пътя към Индустрия 4.0.

Към кои индустрии е ориентирано внедряването
на инженерен софтуер?
Към всички видове индустрии, защото дигитализацията е
процес, обхващащ всички. Ако управител на компания успее да
припознае ползите и стойността от внедряването и употребата на инженерен софтуер това е първата крачка.

Какви са предимствата от преминаването към
3D проектиране?
Процесът на проектиране включва стъпки и инструменти
на изграждане на дигитална репрезентация на обект или цялостен процес. Преминаването към 3D проектиране предоставя допълнителна комуникативност, което от своя страна
открива много нови възможности в индустриалния свят:
• Дава Ви възможност да усвоите технологии като 3D
принтиране
• Одобрения и корекции на дизайна стават изключително
бързо и гъвкаво.
• Имате възможност за визуализация на изделие от всеки
един ъгъл и неговото действие в дигитална среда.
• Оптимизирате производителността и дизайна на изделия чрез инженерен анализ/симулация, за да тествате дали
отговарят на заложените изисквания.
• Възможности за фотореалистично рендериране на продукти, които могат лесно да се споделят с Ваши доставчици
и клиенти.

са нужни за Вашето производство, можете да подберете найподходящия за Вас пакет от функционалности. Софтуерното
решение, което бих препоръчал за гладко и неусетно преминаване от 2D към 3D моделиране е Solid Edge, част от портфолиото с решения на Siemens Digital Industries Software. Спирам се
на Solid Edge, защото софтуерът има заложена програма за
преминаване от 2D към 3D моделиране с включено ръководство
за процеса. Преминаването от 2D към 3D моделиране вече не е
предизвикателство, тъй като има ясно описани стъпки за
постигане на плавно преминаване. Съществуват два инструмента, които са изключително познати и интуитивни за служители, които идват от света на 2D чертането. Първият е
хибридното 2D/3D моделиране, което позволява трансформацията на един 2D чертеж в съвсем ново 3D изделие. Другият
инструмент е синхронната технология за дизайн. Тя позволява дори въвеждането на кадри без опит в процеса на изглаждане на 3D модели. Също така можете да се възползвате от
безплатен 45-дневен пробен период, което позволява на фирмите да се запознаят със софтуера преди планиране на инвестицията.

Какво предстои и какво да очакваме занапред в
усъвършенстването на проектантските процеси?
Разработването и усъвършенстването на софтуерите за
дизайн е изключително динамично. В една бъдеща дигитализирана производствена среда инженерните чертежи може да
са излишни, благодарение на цялостната дефиниция, базирана на модела (model based definition). Съпътстващата изделието информация ще бъде интегрирана в 3D изделието. Това
включва материал, геометрия на изделието, чертеж, анотации и таблици, CAM програма за производство, както и CMM
програма за 3D координатно измерване на изделието. Със
сигурност в следващите години ще станем свидетели на
въвеждане на иновации и екипът на Солтех ще продължава
да подкрепя индустрията чрез предоставяне на решения и
експертиза; организация на събития и провеждане на обучения.

Сложен ли е процесът на преминаване от 2D към
3D проектиране? Как се осъществява той?
Преминаването от 2D към 3D трябва да се осъществява с
разумно за Вашия бизнес темпо. Най-добрият начин е да започнете да изграждате новите си 3D проекти, използвайки
Вашите текущи 2D данни за основа. Така продължавате да
печелите от първоначалната си инвестиция, докато изучавате инструментите, които увеличават Вашата 3D производителност.

Кои софтуерни решения бихте препоръчал за
прехода?
Софтуерът за 3D дизайн е разделен на множество модули и
функционалности. В зависимост от инструментите, които
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Магнитни
приспособления
за фиксиране на
детайли
П

рез последните години магнитите се наложиха като успешна алтернатива на механичното закрепване на заготовки при механична обработка и при закрепване на спомагателни приспособления от рода на
осветителни тела и държачи (стиски, менгемета) към работния плот
на обработващите машини. Като
основен и общоприет метод за закрепване на заготовки при шлифоване на повърхности, магнитите намират широко приложение в металообработващите цехове. Водеща цел е
да се намалят времената за настройка на машините, да се улесни
достъпът от всички страни до де-
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тайла и да се опрости подходът за
обработка на заготовките. Фиксирането на метални детайли с магнити навлиза все по-масово и в основните металообработващи процеси,
особено при фрезоването.

Магнитни държачи
Магнитните блокове за фиксиране на детайли са конструирани на
основата на системи от магнитни
пръти. Колкото повече от тези
пръти привличат даден детайл, толкова по-силен е магнитният захват.
Правилно разположените магнитни
блокове задържат детайлите по
същия начин или в много случаи – дори
по-добре от механичните държачи.
Тези фиксиращи системи генерират

мигновена сила на задържане от порядъка на 12 кг/кв. см.
Електромагнитите не са практично решение за металообработващи операции, тъй като за поддържане на магнитно привличане се
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ложна полярност, те се анулират
взаимно и повърхността на магнита
е деактивирана.
Последните достижения в областта на магнитните материали увеличават силата на магнитно закрепване, като същевременно намаляват
размера на магнитното устройство
за фиксиране.

Особености на
магнетизма

изисква непрекъснат източник на
електрическа енергия. Ако захранването бъде прекъснато, електромагнитът губи способността си да
държи детайла, като в такъв случай
възниква сериозен риск за оператора. Постоянните магнити осигуряват предимство с малките си габарити и по-високата безопасност
при работа. Повечето промишлени
постоянни магнити са монтирани в
касети. Подравняването на прътите определя състоянието на магнита (дали той е включен или изключен). При работа тези пръти се преместват физически, за да активират и деактивират постоянния
магнит.
Постоянните магнити са с различни големини с цел да могат да осигурят достатъчна повърхностна площ,
съобразена с нуждите на металообработващите операции. Механичното усилие, необходимо за преодоляване на магнитното триене при
превключване на прътите в работно и неработно положение обаче,
понякога става твърде голямо. Ето
защо тези магнити намират добро
приложение при леките механични
обработки, където осигуряват достатъчна надеждност и безопасност.

Електро-постоянни
магнити
Магнитните системи за закрепване на детайли при фрезоване и при
работа с обработващи центри се
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наричат условно електро-постоянни
магнити. Както подсказва името им,
това са хибриди от електромагнити и постоянни магнити. Четвърт
век след изобретяването му, електро-постоянният магнитен патронник (държач) е станал по-компактен,
по-ефективен и вече е сред утвърдените методи за закрепване на детайли при фрезоване и струговане.
Всъщност електро-постоянните
магнити използват електричество
за превключване на прътите, което
позволява тези устройства да се
прилагат и в по-мащабни и по-мощни
металообработващи операции.
Електро-постоянният държач
включва няколко стоманени пръта,
всеки от които е разположен по начин, осигуряващ редуване на положителна и отрицателна полярност.
Броят на прътите зависи от размера на държача (патронника). Тези
пръти имат два магнита, монтирани като сандвич. Единият представлява комплект с електронно превключване, а другият е постоянен.
Постоянните комплекти са винаги
поляризирани в една посока.
Превключваемите магнити имат
електрическа намотка около тях и
могат да се поляризират в северна
или южна посока чрез преминаване на
ток през бобината. Когато и двата
магнитни набора имат еднаква полярност, те се допълват взаимно и
се постига пълна магнитна сила. Ако
двата комплекта имат противопо-

Петосната обработка налага необходимостта от закрепване на
детайлите с максимален достъп за
обработка до детайла от петте
страни, до които може да достигне
машината. За да се постигне това,
е необходим метод за закрепване,
който „блокира“ само от една от
страните на детайла.
По дефиниция скобите и механичните патронници обхващат детайла по начин, който елиминира достъпа до „долната“ страна и компрометира частично достъпа до други две
страни за обработка. Най-добрият
възможен сценарий за достъп са три
цели страни плюс част от още две.
Магнитите позволяват захватът да
се осъществи на части от едната
страна, оставяйки четири от страните напълно свободни.
Крехки детайли също могат да се
закрепват магнитно в случаите, при
които използването на скоби или
патронници причинява изкривяване.
Тъй като магнитният захват се осъществява на базата на директен
контакт между детайл и магнит, то
не е налице риск от нараняване на
крехките заготовки.
Дизайнът на магнитите с квадратни пръти осигурява отлична
платформа за инструменталната
екипировка. Тези стоманени блокове
могат да бъдат организирани за
създаване на надеждни закрепващи
повърхнини, които да съответстват на нуждите на всеки детайл.
Магнитното поле протича от северния и южния полюс и може да създаде
сцепление в оси X и Y, както и Z, или
всякаква комбинация от тях.
Напълно е възможно призматични
детайли да се закрепват на две или
три от страните си, а освен това е
възможно създаване на насочена последователност от магнитни импулси, за закрепване отстрани и след
това отдолу, за да се гарантира, че
дадена шина например е правилно
разположена и изпъната преди обработка.
Сърцевината на по-новите маг-
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Предимства

нитни държачи е направена от рядкоземен неодимов железен бор. Неодимът е поне пет пъти по-мощен
от другите материали, използвани
в магнитните държачи. За да заработи едно от тези устройства, е
нужно върху магнита да се постави
детайл, а обикновен бутон да подаде електрически ток, който да задейства магнита. След като електро-постоянният магнит се захрани,
той изисква друг електрически сигнал, който да го изключи. Подобно
на постоянните магнити, тази система е безвредна за оборудването
и преносима, което я прави идеална
за металообработващи приложения.

Електро-постоянна
магнитна верига
Основната високоефективна
електро-постоянна магнитна верига се състои от система с двойни
магнити (DM). DM схемата включва
стоманен корпус, в който са монтирани поредица от стоманени пръти
(обикновено квадратни). Под всеки
прът има намотка, навита около постоянен магнит, която може да
обръща неговата полярност. Използваният материал (обикновено
AlNiCo – алуминий, никел и кобалт)
има добри магнитни показатели, но
е сравнително лесен за магнетизиране, обръщане на полюсите и демагнетизиране. Стоманените пръти са
заобиколени с втори набор от магнити, които не променят полярнос-
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тта си – типичният материал е
неодимов рядкоземен елемент, който има добри магнитни характеристики и на практика е невъзможно
да се намагнетизира или демагнетизира.
За да бъде включена магнитната
верига, AlNiCo магнитите трябва да
се захранят в същата ориентация
като постоянните редкоземни магнити. Постоянните магнити със
северна полярност срещу страните
на стоманения прът се комбинират
с AlNiCo със северна полярност срещу основата на стоманения прът, а
стоманеният прът се превръща в
северен полюс.
За да се изключи магнитната верига, AlNiCo магнитът трябва да
бъде намагнетизиран в обратна посока, за да създаде южна полярност
спрямо основата на стоманения
прът. Ако двата набора магнити са
„съчетани“ да бъдат равни, тогава
цялата енергия на северната полярност на редкоземните се поглъща от
южната полярност на AlNiCo и работната повърхност става немагнитна. Тази конструкция е в състояние да насити детайла с максимална
сила на задържане. Времето на включване/изключване е кратко – по-малко от 1 секунда. Мощност се консумира само по време на фазата на
превключване. След като се намагнетизира, устройството остава намагнетизирано, докато не бъде изключено.

Постоянната сила на затягане е
важно предимство на магнитите. Те
биват или включени, или изключени.
За разлика от механичните скоби и
винтове тук няма вариации в това
колко плътно или разхлабено се захваща детайлът. Закрепването винаги е едно и също.
Пълната опора на повърхността
на детайла е още един плюс при избора на магнити. Когато се използват скоби със захващащи палци по
периферията на детайла, практически няма ефективен метод за обезопасяване на централната зона на
работа. Неподдържаните области на
детайла могат да предизвикат вибрации, което води до намаляване на
скоростите на подаване и рязане,
увеличавайки времето на производствения цикъл.
Магнитите закрепват цялата
контактна площ на детайла. Пълната поддръжка позволява на машината да реже с по-малък риск от поява
на вибрации и следователно – побързо. В допълнение, липсата на скоби около периферията дава възможност на машината да обработва
безпрепятствено. Програмирането
е опростено и е елиминирано времето, необходимо за препозициониране
на захващащите скоби.
Магнитните държачи могат да
бъдат надстроени с удължители на
прътите, представляващи дистанционни пластини, които повдигат
детайла над повърхността на магнитната маса. Това позволява пробиване на отвори, без тя да се повреди. Самонастройващите се удължения на прътите позволяват да се
захващат контурни или дори извити
детайли върху цялата им повърхност
без деформации.
Времената за настройката и скоростта на рязане са основна грижа
за повечето металообработващи
предприятия. Чрез магнити, монтирани на машинната маса като допълнителни пластини, детайлите могат да бъдат закрепвани директно
към магнитната повърхност. В допълнение, менгемета или други закрепващи елементи могат да бъдат фиксирани към машината без болтове,
като се използват магнити. Необходими са щифтове или марки за повторяемост на местоположението
и просто задействане на превключвателя на магнита.
Използването на магнит за закрепване на менгеме или друго работно приспособление позволява на про-
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механични системи
изводителите да обработват цветни материали, които могат да се
захванат конвенционално в менгемето или другото приспособление,
като същевременно се възползват
от възможностите за бързодействие на магнита.

Сила на задържане
Образувайки цялост с магнитния
държач, детайлът формира половината от магнитната верига. Магнитният патронник е „двигателят“, а
детайлът е елементът, който на
практика затваря магнитната верига и създава задържащата сила.
Разбираемо е, че различните материали имат различни нива на магнитно насищане, което води до различни максимални сили на задържане.
За меката стомана максималният
потенциал на притегателна сила е
около 15 кг/кв. см. За легираната
стомана и меката инструментална
стомана притегателната сила
трябва да бъде намалена с около 20
процента, а при твърдите инструментални стомани и чугунените
отливки – с около 40 до 50%. Следователно, детайлът може да се
превърне в „дроселна точка“, ограничаваща протичането на магнитния
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поток (в случай, когато е твърде
тънък, за да прехвърля пълния магнитен поток от северния и южния полюс). Или ако магнитната верига е
неуравновесена (контактната зона
в полюсите със северната полярност
не е равна на контактната зона с
полюсите с южна полярност), тогава плътността на потока в контактните повърхности ще бъде неоптимална и детайлът ще се намагнетизира.
И обратно, при правилна организация детайлът, който е закрепен
на магнит, няма да се намагнетизира и стружкоотделянето ще е безпроблемно. Често тази оптимизация включва редуциране или манипулиране на контактната зона – нещо,
което на пръв поглед не изглежда логично, но е полезно в практиката.

Магнитен поток
Най-често срещаният въпрос, задаван от производителите, които
не са запознати с използването на
магнитни държачи, е относно управлението на стружкоотделянето.
Технически погледнато, горната
част на детайла се намагнитва, ако
магнитният поток преминава през
напречно сечение на детайла.
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Обикновени удължители на
прътите контролират променливата на проникването на потока. Тя
може да бъде увеличена или намалена чрез физическа промяна на разстоянието за закрепване, като се
използват дистанционни пластини
с предписан размер. При някои магнитни фиксатори потокът може да
се регулира и чрез управление на
магнитното привличане на масата.
Тъй като магнетизмът е невидим,
важно е да бъдат разбрани някои
основни негови принципи, за да се
планира успешна настройка при закрепване на даден детайл. Има някои
основни правила, които цеховете,
желаещи да използват магнитно
фиксиране, е препоръчително да
спазват. Магнитният поток винаги преминава по най-краткия път.
Магнитният поток е по-малко ефективен, когато преминава през
въздушни празнини и други непроводими вериги. Магнитният поток от
северния полюс трябва да има осигурена равна площ на южния полюс,
през която да се върне. Магнитният поток трябва да бъде концентриран върху повърхността на детайла, дори това да бъде за сметка
на тази площ.
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Дюзи за почистване
на резервоари
и оборудване
В

различни сфери на промишлеността регулярните дейности по почистване и поддръжка са от ключово значение за гарантиране на непрекъснатост на процесите и осигуряване на оперативна безопасност.
Почистването на повърхности е
свързано с богато разнообразие от
изисквания. Сред най-разпространените задачи са общо почистване на
машинни части, транспортни контейнери, резервоари и др., почистване на технически инсталации и
повърхности, които влияят на производствения процес, отстраняване
на покрития, бои, ръжда и изгорели
материали вследствие на високотемпературни процеси или заваръчни дейности.
Използването на водни струи под
налягане е подходящо за широка гама
от повърхности и материали. В комбинация с иновативни аксесоари се
постигат едновременно висока работна ефективност и високо ниво на
безопасност. Неразтворими вещества като масло или неорганични оцветители, както и упорити отлагания могат да бъдат отстранени посредством вода под високо налягане.
Тъй като на практика водата навли-
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за във всяко малко пространство, не
е необходимо повърхностите с остри ръбове и фланците да бъдат почистени впоследствие. Техниката на почистване с вода под налягане не води
до експозиция на прах и елиминира
нуждата от набавянето и обезвреждането на бластиращи абразиви. Поради това, че при процедурата се
използва само чиста вода, отстранените вещества могат лесно да
бъдат филтрирани. Не е необходима
употребата на събирателни резервоари, киселини, основи или други разтворители, които да изискват третиране. В резултат количеството
използвани материали, генерираните
отпадъци и разходите се редуцират
в значителна степен.
Изключително важна роля за този
вид процеси на механично почистване играят използваните дюзи. Според
вида на струята те могат да бъдат
с куха или плътна конусовидна струя,
с плоска или плътна струя и др. Тяхната ефективност допринася за перманентно намаляване на разходите
за енергия и химични агенти, както
и за съкращаване на продължителността на почистването. Затова еднократната инвестиция в дюзи с
усъвършенствана технология се
възвръща много бързо.

Механично почистване
Ротационните миещи глави предоставят най-голяма ударна сила при
почистване на повърхността на резервоари. За да се постигне това,
големите капки вода трябва да се
движат с висока скорост. Това позволява отстраняването на плътни
замърсявания, които не могат да се
разтворят в почистващата течност. Важни фактори, които оказват влияние върху процеса, са разстоянието между дюзата и стената и работното налягане. Ако те са
прекомерно големи, водата ще се
разпръсне на по-малки капчици и ударната сила ще бъде намалена.
Освен удара, стичащата се по
стената на резервоара течност
също има значителен почистващ
ефект. Ако формиралият се филм е с
достатъчна дебелина, получаващите
се напрежения на срязване могат да
допринесат за отстраняването на
леки до умерени замърсявания. В този
случай ненапръсканите участъци не
са такъв проблем както при почистването посредством ударна сила.
Ударната сила, когато се използва водна струя върху повърхност,
има важна роля в технологията на
почистване. Този параметър може да
бъде управляван чрез изменението на
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няколко фактора. Колкото по-малка
е площта на почистваната
повърхност, толкова по-големи ще
бъдат стойностите на ударната
сила. Дюзи с голяма ударна сила например са плоскоструйните с остър
ъгъл на разпръскване. Повишаването
на дебита чрез използване на по-голяма дюза също увеличава ударната
сила, ако се приеме, че другите параметри (ъгъл на разпръскване, налягане и среда) остават същите. При
ротационните миещи глави подаваното налягане обикновено влияе на
скоростта на въртене. Колкото повисока е тя, толкова по-голяма е
възможността ротационните глави
да пулверизират течността до много по-малки капчици, което оказва
негативно въздействие върху ударната сила.

Статични и ротационни
миещи глави
Поради простата си конструкция
статичните миещи глави са икономични, но при тях съществува риск
от пропускане да се почистят важни участъци от оборудването или
резервоарите. Докато ротационните миещи глави разпръскват ветрилообразно водата по цялата
повърхност на стената на резервоара, струите от статичните миещи глави са концентрирани в определени точки. Останалата повърхност се почиства благодарение на
напреженията на срязване на стичащата се течност. Поради това консумацията на вода е значително повисока в сравнение с тази на ротационните миещи глави.
Ефектът на химично почистване
почти винаги е част от процедурата по почистване на резервоари,
като замърсяванията се разтварят
в почистващата среда или се намалява връзката между отлаганията и
стената на резервоара. По-високите
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температури могат да подсилят
този ефект.
Почистването с пяна се основава
предимно на гореописания ефект. Тъй
като пяната прилепва по-плътно към
повърхността, тя може да е по-ефективна от почистващите течности,
които се оттичат по-бързо.
Ефектът на механично почистване
в този случай има второстепенна
роля. Тук основната задача на дюзите е да разпределят пяната равномерно, като крайният резултат зависи от вида на пяната.

Материали и конструкция
Дюзите за почистване на резервоари и оборудване обикновено се
изработват от висококачествени
материали, проектирани да отговорят на високите изисквания на различните приложения, например устойчивост на химикали и температурни изменения. Богатото разнообразие от конструкционни материали, сред които неръждаема стомана
316L, поливинилиден флуорид (PVDF),
полиетер етеркетон (PEEK), политетрафлуоретилен (PTFE) и др., позволява избор на дюзи спрямо спецификациите на конкретното приложение или експлоатационни условия. В
допълнение, материалите за почистващите дюзи за оборудване и резервоари обикновено са с висока
степен на съвместимост помежду
си, което осигурява ниско ниво на
износване и съответно по-дълъг експлоатационен живот.
Износването на дюзите зависи
предимно от работните условия.
Както всички въртящи се части,
лагерните възли в ротационните
миещи глави са подложени на найвисоко напрежение. Процесът на износване се ускорява от следните
работни условия: наличие на твърди
частици в течността; експлоатация
в химично агресивни среди; раз-

пръскване на химично агресивни вещества; използване на дюзите извън
препоръчителния диапазон на налягане или температура.
Освен на изискването за устойчивост на износване, материалите за
дюзите за почистване на съоръжения
в производството на храни и напитки трябва да са сертифицирани и за
употреба в хранително-вкусовата
промишленост. Тези дюзи се отличават и с хигиенен дизайн – например
функция за автономно дрениране,
сведени до минимум мъртви пространства, както и външна конструкция без излишни междини и ръбове. Дюзите, предназначени за употреба в хранително-вкусовия сектор,
се изработват и от материали с
възможно най-ниска грапавост на
повърхността.

Особености при избора на
дюзи за резервоари
Изборът на подходяща ротационна или статична миеща глава се
определя предимно от вида на отлаганията, които ще се почистват, и
от диаметъра на резервоара. Трябва
да се гарантира, че диаметърът на
резервоара е по-малък от специфицирания за дюзите максимално възможен диаметър.
Дюзите трябва да бъдат позиционирани в горната част на резервоара, когато това е възможно. Препоръчва се дюзата да се разполага на
височина, равна на 1/3 от височината на резервоара. В допълнение,
трябва да се гарантира, че достатъчно количество почистваща течност достига и до горната част на
съоръжението.
Когато се почистват големи резервоари или сложни инсталации, е
необходимо да се инсталират няколко дюзи. Те трябва да бъдат монтирани така, че струите им да се застъпват, което осигурява висока
ефективност на почистване на
повърхностите.
Компоненти като бъркачки, преградни пластини или тръби не позволяват струята от дюзите да достигне до зоните, разположени зад
тези елементи. В тези участъци не
е възможно почистване, основаващо
се на ударна сила. Поради това трябва да бъдат монтирани няколко дюзи.
Броят им следва да бъде избран така,
че засенчванията на струите да
бъдат елиминирани. В допълнение, за
целево отстраняване на отлагания,
останали заради засенчвания, или за
трудни за почистване зони могат да
се използват и статични дюзи.
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Третиране
на технологични и
отпадъчни води в ХВП
П

отреблението на вода е един
от ключовите екологични проблеми
в хранително-вкусовия сектор. Изискванията към качеството й зависи
от нейното специфично приложение.
Според проучвания около 60% от
общото количество прясна вода, използвано при производството на
храни и напитки, са с качеството на
питейна. В някои подотрасли като
производството на млечни продукти, безалкохолни напитки и минерална вода, както и в пивоварните стойността на този параметър може да
достигне до 98%.

Технологични води
Водата за общи цели обхваща
всички количества, използвани за измиване на суровините, почистване
на основното и спомагателното оборудване. Нейните количества са найголеми и тя трябва да бъде питейна, бистра, без цвят и замърсители,
които могат да повлияят на вкуса
или мириса й. Обикновено за третирането й е достатъчно да се приложи единствено хлориране на място.
Основното предимство на този процес е редуциране на микробите върху
суровините, приготвяните продукти и повърхностите на оборудването в завода.
Водата, използвана за термична
обработка или добавяна директно
към продукта, трябва да е питейна
и с достатъчно високо качество, за
да не влоши характеристиките му.
Това включва липса на разтворени
неорганични вещества, които придават прекомерна твърдост на водата или влияят върху вкуса. По-голямата част от произвежданите напитки представлява вода, поради
което третирането й за постигане
на целите по отношение на вкус е
особено важно. Често обработката
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трябва да е на ниво, надвишаващо
изискваното от стандартите за
безопасна питейна вода, за да се
осигури постоянно качество на продуктите. Процесите на третиране
при производството на бутилирана
вода например в повечето случаи
включват омекотяване, обратна осмоза и дейонизация. Твърдата вода
съдържа неорганични вещества, които могат да окажат въздействие
върху текстурата на предвидените
за преработка суровини, например
зеленчуци. Желязото, манганът и
сулфатите могат да имат нежелан
ефект върху вкуса на продукта. Методите, използвани за крайно обеззаразяване, включват химично, термично, радиационно и ултразвуково
третиране.
Охлаждащата вода, която не влиза в контакт с хранителни продукти или запечатани контейнери, не
трябва да е питейна или да отговаря на изискванията за технологична
вода, тъй като отстраняването на
неорганични вещества и миризми не
е от такова значение. Предотвратяването на отлагания от котлен
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камък в тръбите и оборудването е
важно, особено когато охлаждащата
вода се рециклира. Питателната
вода също изисква отстраняване на
твърдостта, като това може да е
единственият необходим процес на
третиране за нея, ако не встъпва в
контакт с хранителните продукти.

Отпадъчни води
Въпреки изключително голямото
разнообразие, с което се характеризира хранително-вкусовата промишленост, някои източници на отпадъчни води са общи за всички сектори.
Сред тях са измиване, накисване и
транспортиране на суровините, почистване на инсталации, производствени линии, оборудване или помещения, почистване на контейнери за
продукцията, продухване на парни
котли, охлаждане, размразяване на
фризери и др.
ХВП секторът традиционно консумира големи количества вода като
съставка, почистващ агент и средство за пренос на материали. В големите инсталации в отрасъла могат
да се изразходват стотици кубични
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метра вода всеки ден. По-голямата част от водата,
която не се използва като съставка, в крайна сметка
попада в потока отпадъчни води.
Обемът на генерираните отпадъчни води в сектора
може да бъде редуциран съществено чрез прилагането
на техники за минимизиране на употребата на вода. Не
съществува проста зависимост между количеството
вода, използвано за почистване, и хигиенните стандарти. Също така, законодателството в областта на безопасност на храните не дава възможност за свеждане
на водопотреблението до минимум поради риска от незадоволителни нива на чистота, хигиена или качество
на продукцията.
Дебитът на отпадъчните води може да варира в
много широки граници на дневна, седмична или сезонна
база. Профилът на отпадъчния воден поток зависи до
голяма степен от циклите на производство и почистване. В някои сектори преработката и производството
протичат кампанийно (напр. производството на зехтин)
и през останалата част от годината се генерират малко
или никакви отпадъчни води.
Съставът на отпадъчните води от ХВП се изменя в
изключително широк диапазон. Обикновено обаче стойностите на химичната (ХПК) и биохимичната потребност от кислород (БПК) са много високи, като нивата
им могат да бъдат от 10 до 100 пъти по-високи от
тези на битовите отпадъчни води. Концентрацията на
суспендирани твърди частици може да е от незначителна до 120 000 mg/l. Отпадъчните води от месо- и млекопреработвателните сектори съдържат високи концентрации на хранителни мазнини и масла.

Потокът отпадъчни води от преработката на храни
се характеризира и с много висока киселинност или алкалност, като pH варира между 3,6 и 11. Факторите, оказващи влияние върху стойността на този параметър,
включват естественото pH на суровините, регулирането на pH с цел предотвратяване на влошаването на
материалите, използването на киселинни или основни
разтвори в преработвателните процеси и при почистване, реакции, при които се формират киселини в отпадъчните води, твърдостта на първичния воден ресурс и др.

Предизвикателства
Консумацията на вода и генерирането на силно замърсени отпадъчни води са едни от основните екологични
проблеми, свързани с преработката на риба. Значителни
количества вода се използват на всеки етап – почистване, термична обработка, охлаждане, миене на оборудването и подовете. По-голямата част от консумираните
води в този отрасъл се превръщат в отпадъчни, които
съдържат органични замърсители в разтворима, колоидна и твърда форма. Биоразградимата органична материя е предимно под формата на протеини и липиди. Концентрацията и обемът на отпадъчните води от преработката на риба варират в широки граници в зависимост от вида на рибата, използваните добавки, източника на вода и др.
Отпадъчните води са основният екологичен проблем
и в млекопреработвателната индустрия, където огромни количества вода се използват за поддържане на съответствие със строгите изисквания за нивото на хигиена и чистота.
В пивоварните обикновено се наблюдават флуктуации в генерирането на отпадъчни води. Пиковият поток
може да бъде от порядъка на 2,5-2,35 пъти по-голям от
средния дебит в зависимост от това колко близо до
производствената зона се прави измерването. Периодът
с пиков поток в повечето случаи е с малка продължителност. Тези пикове обикновено са свързани с дейности по
почистване, измиване на бутилките и изпразване на
тунелните пастьоризатори. Отпадъчните води от пивоварната индустрия обикновено са със съотношение
ХПК:БПК от 1,5 до 1,7, което е индикатор, че са лесно
биоразградими.

Технологии
Методите за пречистване на технологичните и отпадъчните води от ХВП сектора не се отличават от
използваните в други индустриални сектори. И тук се
прилагат процеси на първично (утаяване, отделяне на
мазнините и маслата, изравняване, неутрализация), вторично (пречистване с активна утайка, капещи филтри,
биореактори, анаеробни филтри) и третично пречистване (биологична нитрификация/денитрификация, отстраняване на фосфор, мембранна филтрация, дезинфекция и
стерилизация).
Анаеробните технологии стават обект на все поголям интерес за третиране на отпадъчни води от
производството на храни и напитки заради възможността за генериране на метан като страничен продукт,
който може да се използва за получаване на топлинна и
електроенергия, което е предпоставка за намаляване на
експлоатационните разходи на предприятието. Анаеробните процеси често са относително бавни и чувствителни на температурни изменения и изискват по-големи съоръжения. Затова целта е разработването на про-
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цеси, които протичат по-бързо, за да
може да се оптимизира производството на метан. Капиталовите инвестиции в тези технологии са значителни.
Отпадъчните води от преработката на риба се третират чрез
утаяване, центрофугиране, флотация
и др. Ако след първично пречистване
водите не са подходящи за подаване
към градска пречиствателна станция, е необходимо да се приложи и
вторично третиране. Ефективността на аеробните процеси за отпадъчни води с БПК/ХПК <3000 mg/l е
висока. За силно замърсени отпадъчни води, т.е. с БПК/ХПК >3000 mg/l
се прилагат анаеробни технологии.
Третичното пречистване в този подотрасъл включва мембранна сепарация и дезинфекция и стерилизация.
След първично третиране отпадъчните води от млекопреработвателната индустрия с БПК над 10001500 mg/l се подлагат на анаеробни
процеси. Тези техники са широко
разпространени в отрасъла в Европа за отпадъчни води с БПК над 3000
mg/l. След повърхностна аерация
пречистените води могат да бъдат
отведени директно към градска пречиствателна станция.
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При преработката на месо отпадъчните води отново се подлагат
на анаеробни процеси, като за понезамърсени потоци могат да се
използват и аеробни техники. С двустъпална биологична система – анаеробно, последвано от аеробно пречистване, може да се постигне качество на водата, позволяващо заустване във водно тяло. В случай че
стойността за допустимата концентрация на суспендирани частици
е ниска, може да е необходимо да се
приложи и третично пречистване.
За да се рециклира цялото количество или част от отпадъчните
води, и особено ако рециклираната
вода ще се използва повторно в производството като питейна, третичното пречистване, включително
стерилизация и дезинфекция, е от
критично значение.
Отпадъчните води от производството на зехтин се смятат за едни
от най-замърсяващите от ХВП сектора и представляват сериозна екологична заплаха. Те са с много висока
ХПК, около 200 000 mg/l, ниско pH
около 3-5,9 и високо съдържание на
суспендирани частици – 20 000 mg/l.
В допълнение, високото съдържание на
полифеноли (до 80 000 mg/l) затруд-
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няват биологичното пречистване на
отпадъчните води и им придават
фитотоксични свойства. Обикновено
малките предприятия за производство на зехтин използват изпарителни лагуни за отпадъчните си води, но
това крие риск от замърсяване на
подземните води и генериране на
неприятни миризми. Чрез анаеробни
процеси нивото на ХПК може да се
редуцира с 65-95%. Инвестициите в
тях обаче са високи най-вече поради
сезонния работен режим на предприятията. Алтернативно решение е
прилагането на ефективно първично
пречистване (флокулация), чрез което
да се елиминира голям процент от
разтворените и суспендираните
органични вещества, които след
това да бъдат филтрирани. Последният етап се състои в мембранна сепарация за осигуряване на 95% редуциране на органичните замърсители.
Водите, генериращи се при преработката на плодове и зеленчуци често се характеризират с недостиг на
азот и фосфор, което налага добавянето на тези хранителни елементи
за биологичното третиране на отпадъчните потоци. Третично пречистване може да осигури и възможност за рециклиране.
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Aimtec ïðåäñòàâè ñâîÿ
íàé-äîñòúïåí 60-âàòîâ
AC/DC êîíâåðòîð
AME60-VZ å ñúâñåì íîâ AC/
DC êîíâåðòîð, êîéòî îñèãóðÿâà ìíîãî ïî-ãîëÿìà èêîíîìè÷åñêà åôåêòèâíîñò, áëàãîäàðåíèå íà íîðìàëèçèðàíåòî íà
ìàòåðèàëèòå è àâòîìàòèçàöèÿòà íà ïðîèçâîäñòâîòî,
êîåòî ñúùî âîäè äî ïîâèøåíà íàäåæäíîñò è ïðîèçâîäèòåëíîñò. Áëàãîäàðåíèå íà òåçè ïîäîáðåíèÿ, AME60-VZ ñå ïðåäëàãà íà èçêëþ÷èòåëíî
äîñòúïíà è àòðàêòèâíà öåíà. Îñèãóðÿâàéêè äèàïàçîí íà âõîäíî íàïðåæåíèå îò 85-264 VAC è èçõîäíè íàïðåæåíèÿ îò 5, 12, 15, 24 è 48 VDC,
òàçè ñåðèÿ êîíâåðòîðè äàâàò íîâè ïðåäèìñòâà ïðè ïðîåêòèðàíå.
Íîâàòà ñåðèÿ ïðåäëàãà ðàáîòíè òåìïåðàòóðè îò -40 äî +70 oC è
ïúëíà ìîùíîñò äî 55 â çàâèñèìîñò îò ìîäåëà. Òîé ñúùî òàêà ðàçïîëàãà ñ èçîëàöèÿ îò 4000 VAC çà ïî-äîáðà íàäåæäíîñò è áåçîïàñíîñò íà
ñèñòåìàòà.
Îñâåí òîâà AME60-VZ èìà ïî-âèñîê MTBF îò 300 000 h, çàùèòà îò
êúñî ñúåäèíåíèå (OSCP), çàùèòà îò ïðåòîâàðâàíå íà èçõîäà (OCP) è
çàùèòà îò ïðåíàïðåæåíèå íà èçõîäà (OVP).
AME60-VZ å ïîäõîäÿù çà ïðèëîæåíèÿ êàòî óïðàâëåíèå íà óëè÷íîòî
îñâåòëåíèå, ìðåæîâè çàõðàíâàíèÿ, êîíòðîëíî-èçìåðâàòåëíà àïàðàòóðà, ïðîìèøëåíè ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå è êîìóíèêàöèîííè ïðèëîæåíèÿ.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - áóë. Ñâîáîäà 69 ñåê.5 îôèñ 3; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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