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Комет Електроникс и Microchip организираха технически семинар в София
Microchip и Комет Електроникс организираха съвместен семинар на тема "AVR
+ PIC enabled Secure IoT solutions" на 6 юни т. г. в София. Основен акцент на събитието бяха IoT екосистемите, IoT продуктите и инструментите на Microchip и
IoT решенията за сигурност. Семинарът беше открит от Даниел Лука, мениджър
дистрибуция и продажби в Microchip, който разказа за технологичното развитие
на компанията и представи лекторите на семинара – Тарик Алкаер, регионален
мениджър продажби в Microchip, и Тибор Сарка, инженер embedded решения в компанията. В своите презентации Тарик Алкаер представи най-новото при PIC и AVR
микроконтролерите, които са с подобрена IoT функционалност. Направена бе и
демонстрация на Bluetooth Low Energy (BLE) възможностите за лесно разработване на IoT приложения с PIC и AVR. Тибор Сарка от своя страна разгледа темата за
сигурността и решенията на Microchip в тази област. Представен бе и новият
криптиращ/декриптиращ копроцесор ATECC608A, с който гостите по-късно се
запознаха подробно в рамките на демонстрация.
Безплатен технически семинар на Комет Електроникс и Microchip се проведе
и на 7 юни в Технически университет - София.

АТРА-96 разработи и внедри в производство нови изделия
Производителят на осветителни тела и електроинсталационни изделия АТРА96 разработи и внедри в производство нова гама продукти, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от компанията. Сред попълненията в производствената програма на фирмата са: LED прожектори, LED плафониери, нов модел модулен разклонител, нов двоен куплунг и нов универсален щепсел. Проектът за разширяване на производствения асортимент се реализира по линия на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа
за внедряване на иновации в предприятията“ и в изпълнение на ДБФП №
BG16RFOP002-1.001-0212-С01. „Продуктите притежават редица предимства по
отношение на функционалните и експлоатационни параметри спрямо аналозите на пазара. Чрез тези изделия значително ще подобрим конкурентоспособността си и ще създадем нови работни места. Продуктите са предназначени
както за вътрешен пазар, така и за износ“, коментират от компанията.

Елтрак България с разнообразна програма на Roadshow 2018
Елтрак България организира европейското турне Roadshow за демонстрация на
новостите в продуктовата гама багери Cat в няколко града в рамките на една
седмица. Шоуто се проведе в София на 1 юни и беше със специална съпътстваща
програма за децата и семействата на клиентите на компанията. За малките
гости бяха организирани интересни образователни игри и забавления, сред които
влизане в миньорска пещера със специално оборудване и управление на мини багер.
Междувременно продуктовите мениджъри на Елтрак България представяха
нововъведения в продуктовата гама, съпроводени с атрактивни демонстрации
на възможностите на машините. Бяха показани нови дигитални функции в управлението на новото поколение CAT 320 и нова серия телехендъри. Специален
акцент беше демонстрацията на възможностите на сита и трошачи на фирма
MB – световен лидер в областта, с който от май т. г. Елтрак България работи
като ексклузивен дилър за територията на страната. Турът Roadshow 2018
продължи и в Стара Загора, Бургас и Варна.
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Atlas Copco представи високоефективен маслен винтов компресор
Нов въздушен компресор бе представен в портфолиото GA-90 + -160 (VSD +)
на Atlas Copco smart AIR solutions, съобщиха от компанията. Той е проектиран за
намалена консумация на енергия, лесна инсталация и обслужване и разполага с
най-съвременните компресорни елементи с технологията Smart Injection, съчетана с високоефективни маслено охлаждани мотори IE4 и IE5, които не изискват никакво сервизно обслужване. Предлага се във версии с водно и въздушно
охлаждане, със стандартно задвижване или задвижване с променливи обороти и
като опция вграден изсушител. Оптималната ефективност се осигурява чрез
високоефективен агрегат от винтов елемент и електромотор, ниски вътрешни загуби на налягане и прецизен контрол от Elektronikon Touch контролер.
„Най-новото поколение GA компресори са особено подходящи за минната индустрия, металообработването и електроцентралите. Техният капсулиран агрегат от винтов елемент и електромотор предлага пълна защита от прах и
влага със степен на защита IP66, осигурявайки надеждна работа дори при найсуровите условия на околната среда. Тази надеждност осигурява дълъг и безпроблемен живот в общи промишлени приложения при температури на околната
среда до 55°C“, каза Джеймс Елбро, продуктов маркетинг мениджър.

Синотрак планира изграждане на завод за тежкотоварни автомобили в България
Представители на най-големия производител на тежкотоварни автомобили
в Китай, Синотрак (China National Heavy Duty Truck), бяха на посещение в България
и се срещнаха със зам.-министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията Велик Занчев. Двете страни дискутираха основно намеренията
на Синотрак за построяване на завод в България за асемблиране на тежкотоварни автомобили. Представителите на ръководството поясниха, че са добре запознати с европейския пазар и вече имат разкрити офиси в някои държави от
Европейския съюз. Синотрак е едно от водещите държавни дружества в Китай,
създадено през 1960 г. Оборотът на компанията за миналата година възлиза на
11 млрд. евро, а от 2009 г. немският концерн МАН е акционер в групата с 25%.

Стартира разширяване на Логистичен парк Ист Ринг край София
На 28 май т. г. беше даден старт на фаза 3 от проекта на инвестиционния
фонд East Balkan Properties за изграждане на Логистичен парк Ист Ринг край София.
Новата инвестиция включва строителство на сух склад с разгъната застроена
площ 12 800 кв. м, подходяща и за леко производство. Складовите площи са 11
650 кв. м, а офис площите – 1150 кв. м. Светлата височина в складовите площи
е 10,5 м. Сградата е със стоманобетонна конструкция, ще разполага със собствена фотоволтаична инсталация и ще бъде сертифицирана по BREEAM. Предвижда се обектът да бъде готов за експлоатация в средата на 2019 г., а инвестицията в него е в размер над 12 млн. лева.
Логистичният парк Ист Ринг, чието строителство започна през 2011 г., се
намира в непосредствена близост до София между Елин Пелин, Равно поле, Нови
хан и Лесново. Той се простира на площ от над 220 000 кв. м, с потенциал за
изграждане на повече от 90 хил. кв. м сухи и хладилни складови халета и производствени помещения. Планирано е изграждането на общо 10 сгради, като вече
успешно функционират два сухи склада с площ от 12 800 кв. м. Към днешна дата
инвестицията в целия проект възлиза на приблизително 21 млн. лв.
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Проведе се традиционният семинар “Ден на техниката” на DTS
На 5 юни т. г. в хотел „Холидей Ин“, София, се проведе традиционният семинар на фирма DTS „Ден на техниката“, посветен на актуални решения от Socomec.
Събитието бе открито от Иван Попов, управител на DTS, и продължи с презентация на Бартоломей Бруно, регионален търговски директор Socomec. Той подчерта, че Socomec e семейна компания, което я прави стабилна и с приоритет
да развива бизнеса си в дългосрочен план.
„Socomec поддържа водещи позиции в областта, в която работи, но за нас не
е толкова важно да сме навсякъде и да предлагаме всичко, колкото да бъдем
лидер в определени сегменти, на които държим, а именно безопасността, управлението, наличността, качеството и ефикасността на уредби за ниско напрежение“, заяви Бартоломей Бруно. „В момента можем да се похвалим, че сме една
от няколкото компании в Европа, която разполага със собствена тестова база
за изпитване на продукцията. Това, заедно със сериозните инвестиции, които
системно отделяме от бюджета за R&D, ни нарежда сред топ 3 по качество на
предлаганата продукция“, допълни още той.
В рамките на събитието бяха разгледани новите решения за одит на енергийната ефективност DIRIS и DIGIWARE, товаровите разединители и превключватели ATyS и INOSYS, както и добри практики за повишаване на надеждността
на модулните и монолитните UPS системи.

Тангра проведе семинар на тема енергийна ефективност чрез системи за ОВК
На 17 май т. г. Тангра организира технически семинар на тема „Енергийна
ефективност чрез системите за вентилация, климатизация и отопление“, насочен към ОВК инженери. Лектори бяха инж. Юлий Армянов, собственик и управител
на Тангра, инж. Норбърт Калман, търговски директор за Европа на газови термопомпи Yanmar и видепрезидент на Европейската асоциация за газови термопомпи,
както и инж. Петър Георгиев, ръководител ключови клиенти за Балканите на
Johnson Controls Hitachi. По време на своята презентация инж. Юлий Армянов представи високоефективните рекуператори Tangra REC HiE и климатичните камери
Tangra AHU Modular. Специално внимание бе обърнато на софтуера за проектиране на вентилационни и климатични камери. Голям интерес и много въпроси предизвика представянето на газови термопомпи Yanmar. Инж. Норбърт Калман разказа
на гостите за газовия термопомпен чилър, който работи на почти същия принцип
като електрическата помпа, но се задвижва от газов двигател.
В своята презентация инж. Петър Георгиев представи климатичната техника Hitachi и модулните VRF системи Set Free Sigma. Тяхното основно предимство, подчерта той, е инверторният компресор.

Тайвански фирми представиха решения за умни градове на бизнес форум
На 29 май т. г. в столицата се състояха бизнес срещи с тайвански производители, организирани от Тайвански Търговски Център, София. В събитието взеха участие 4 предприятия от различни сектори на тайванската индустрия, включително: производителят на интелигентни транспортни системи и решения
за Индустрия 4.0 Advantech, фирма Fsp Technology (специализирана в производството на UPS системи и LED драйвери), Lite-on Technology Corporation (умни
системи за осветление, видеонаблюдение и др.) и Nexcom International (индустриални компютри и IoT решения). Част от бизнес форума бе и семинар, посветен
на технологиите за умни градове, в който освен тайванските производители
взеха участие и български експерти. Сред тях бяха Орлин Пранджев от Столичен електротранспорт с презентация на проекти за дигитализация в транспорта, Красимир Стоянов от Съюза на инженерите, който даде насоки в помощ на
общините в работата по IoT проекти, и Елица Панайотова от програма „Зелена
София“ с новости около кандидатурата за „European green capital award“.
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LEDVANCE организира презентация на новата си продуктова гама
На 18 май т. г. в учебната зала на КИИП РК София-град се проведе продуктова
презентация на тема „Новости в осветлението от фирма LEDVANCE - осветителни тела марка LEDVANCE и източници на светлина с марка OSRAM“. Лектори
на събитието бяха д-р инж. Борислав Прегьов, ръководител продажби, и инж.
Георги Марценков, мениджър Ключови клиенти. В първата част Борислав Прегьов представи богатата история и структурата на фирма LEDVANCE и се спря
на актуалните новости в продуктовата гама за 2018 г. Акцент бе поставен на
изключително бързото развитие на компанията в последните месеци – повече
от 2500 представени нови продуктови номера в рамките на 2 години; пазарно
присъствие на LEDVANCE на всички континенти в повече от 140 страни и над
50 дистрибуционни центъра; новосъздадени развойни центрове в Мюнхен (Германия), Бостън (САЩ), Шенжен (Китай); гаранционни срокове на телата от 3 и
5 години, както и нов единен дизайнерски език на LEDVANCE „SCALE“. В своята
презентация Георги Марценков се спря на актуалните новости в продуктовата
гама за 2018 г. Организаторите съобщиха, че планират серия от подобни събития, които ще са с по-тясна продуктова специализация.

Кока Кола ХБК ИТ получи сертификат за инвестиции “клас А”
Кока Кола ХБК откри първата по рода си Лаборатория за технологични иновации в София. По време на официалното откриване на компанията бе връчен
Инвестиционен сертификат „клас А“ от Българската агенция за инвестиции за
проекта „Плиска“, който цели разширяване на активностите, прехвърляне и
централизиране на услугите, предоставяни от България на всички компании в 28
държави от групата Кока-Кола Хеленик Ботълинг.
„Инвестицията ни по този проект възлиза на 1,374 млн. лв. и е свързана с
наемането на сграден фонд, оборудването му за целите на компанията, придобиването на ноу-хау, както и закупуването на технологии и хардуер, наемането
и обучаването на персонал, посредством които ще се извършва дейността,
които представляват важна част от системната дигитална трансформация
на Кока-Кола в световен мащаб“, поясниха от компанията.
Лабораторията ще бъде обща платформа за представяне на решения за бизнеса, както и съвместно място за работа и проучване на възможностите с
Microsoft, SAP, Atos, Google, OTE. Планира се там да бъде създаден и мост между
Кока-Кола ХБК, университети за млади таланти и стартъпи.

Откриват процедура за стартиращи предприятия за 62 млн. лв.
Специална процедура за 62 млн. лв., която се очаква да подпомогне близо 400
новооткрити фирми, ще бъде открита през юни т. г. по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Това стана ясно по време на работна
среща на тема „Развитие на региона, инвестиции и бизнес климат“ в Силистра.
Силистра бе очертана като приоритетна област в рамките на ОПИК 20142020. От стартирането на програмния период към момента са сключени общо
9 договора за безвъзмездна финансова помощ в региона на обща стойност 14,1
млн. лв., поясни заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Освен
това стана ясно, че се работи за облекчен достъп до финансиране на малките
и средни предприятия в страната, като през т. г. българските компании ще
могат да се възползват от процедури на стойност близо 400 млн. лв. „По програмата до края на годината предстои процедура за подобряване на производствения капацитет, за която е заделен ресурс от 150 млн. лева за нови машини
и оборудване, а други близо 110 млн. лева са предвидени за иновации“, допълни
съветникът на икономическия министър Любомир Ганчев.

Седмата Балканска конференция по стандартизация се проведе у нас
На 16 и 17 май т. г. в столицата се проведе седмото издание на Балканската
конференция по стандартизация, а Българският институт за стандартизация
беше домакин на събитието. Във форума взеха участие представители на стандартизационните организации на България, Албания, Румъния, Молдова, Босна и
Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Македония, Словения, Турция и Косово, както и
представител на Управляващия център на CEN/CENELEC (Европейския комитет
по стандартизация и Европейския комитет по стандартизация в електротехниката). По време на събитието беше дискутиран предложеният документ
„Процедурни правила за организиране на серия балкански конференции по стандартизация“. Част от програмата бяха презентацията „Пазарни перспективи и
иновации, дигитална трансформация“ и проектът BRIDGIT 2 „Сближаване между
научноизследователската, иновационната и стандартизационната общност“,
по който си партнират стандартизационните органи на България и Румъния.
Дневният ред на форума обхвана още представянето на правила, процедури,
инструкции и документи от системите за управление на качеството, включително самооценка на организациите, комбинирана със сертификация по EN ISO
9001.
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Редовите клеми на WAGO TOPJOB S най-интуитивният начин за свързване.
свързване
Сред иновациите, които WAGO
Kontakttechnik представи в тазгодишното
издание на Хановерския технически панаир са новите редови клеми TOPJOB S, които се предлагат с лост, бутон или стандартно с отвор за отвертка.

с бутон работят с произволно избран инструмент. Можете да отворите клемата с бутона, използвайки произволен инструмент за работа - дори химикалка. Лесен за използване: оранжевият цвят подчертава задвижването.

WAGO редови клеми TOPJOB S
с лост

Редови клеми WAGO TOPJOB S
със стандартен отвор за
отвертка

Новите редови клеми WAGO TOPJOB S
с лост позволяват безпроблемно свързване
и разделяне на всички видове проводници безинструментно. Лостът остава отворен
и без усилие, с две свободни ръце се извършва окабеляване. Ясното положение на лоста сигнализира за отворената или затворената ел. връзка. Дори и твърдите проводници могат лесно и безпроблемно да бъдат
свързани чрез странично промушване.

Редови клеми WAGO TOPJOB S
с бутон

Новите редови клеми WAGO TOPJOB S
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Клемите на TOPJOB S с отвор за задействане, позволяват удобно свързване
със стандартен инструмент или клиновидна отвертка. Инструментът остава в отвора, докато не се осъществи промушването на проводника. Маркиране на
монтажната точката се осъществява
с поставения инструмент. Входът за
проводника остава отворен и двете ръце са свободни за свързване.

3 варианта = 1 семейство
Изберете от трите типа задейства-

не: с лост, бутон или стандартно с отвор за отвертка. Съществуващата гама TOPJOB S се предлага за цялото семейство от редови клеми. Благодарение
на еднаквия профил, всички клемни блокове TOPJOB S могат да бъдат маркирани с една и съща маркировка за много
кратко време. Всички варианти на клемите TOPJOB S имат предвидени тестови отвори. Всички са произведени с доказаната технология CAGE CLAMP.
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ИПО изпълнява проект за
по-устойчиво производство
И

ПО реализира проект за разширяване на производствения капацитет и повишаване на енергийната
ефективност в цеха си за производство на леярски формовъчни смеси и
леярски форми в гр. Карлово. В съоръжението се произвеждат единични
бройки, малки и средни серии детайли от черни и цветни метали с груба или окончателна механична обработка, които намират приложение
при машини и съоръжения в общото
машиностроене, рудодобива, строителството, енергетиката, селското стопанство, корабостроенето и
кораборемонта, транспорта и други отрасли.
Модернизацията, която включва
въвеждане на енергийноефективно
производствено оборудване и други
мерки за повишаване на устойчивостта на производствената дейност,
се финансира по Оперативна програ-
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ма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020. Предвидено е закупуването на нова линия за производство на леярски форми, както и
внедряването на автоматизирана
система за мониторинг на енергопотреблението с цел намаляване на
разходите за енергия.
"Планираме и влагане в производството на вторична рециклирана суровина от вече използваните форми,
с което ще постигнем намаляване на
използването на първична суровина
в производството на леярски форми", поясняват от ИПО.
Сред целите на обновяването е
повишаване на енергийната ефективност в предприятието и постигане на минимум 1 852 697,35 kWh
общи енергийни спестявания на година чрез прилагане на мерки за
енергийна ефективност. Като част
от дейностите по проекта е предвидена и сертификация по стандар-

та БДС EN ISO 50001.
"В проектните цели е заложено намаляване на въглеродните емисии от
производството с 1515,89 тона годишно, както и редуциране на количеството отпадъци, предвидени за
депониране. С изпълнението на инвестицията очакваме да постигнем
средна часова производителност
при леярските форми не по-малко от
7,5 т/час и годишна производителност на новата линия от 21 450 т
леярски форми", допълват от компанията.
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Международни
експерти
представят нови
методи за защита
от корозия
На 28 и 29 юни т. г. в Пловдив се провежда първото
издание на международната конференция и паралелна
изложбена зона Corrosion Prevention Balkans. За първи път
у нас водещи експерти от Австрия, Белгия, България,
Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Чехия
и Хърватия представят технологии, методи и продукти за защита от корозия. Форумът е под егидата на
община Пловдив, а официален партньор е Европейската
федерация по инженерна химия. Сред лекторите са специалисти от Международния съвет по корозията, Федералния институт за изследване и тестване на материали (Германия), OFI - Австрийски изследователски институт по химия и технологии, МГ Аноди Интернешънъл EC
Quadro (Италия), Полското дружество по корозия, Технопарк Кралупи (Чехия), PA-EL (Хърватска), Cathodic Corrosion
Control (Великобритания), Оргахим, Бласт Инженеринг,
Zingametal (Белгия), Elemko (Гърция).
Корозията нанася щети в икономически и екологичен
аспект във всяка индустрия. Те възлизат на 3-4% от БВП
на индустриализираните страни, а 30% (660 млрд. долара) биха могли да бъдат спестени чрез прилагане на
ефективни решения за защита. Налице е глобална необходимост от разпространение на знания за контрол на
корозията.

„Изявата, от една страна, е отлична възможност за
получаване на информация относно: кога протича корозията, как да се предотврати, какви са предимствата
на различните системи за превенция, а от друга - за създаване на бизнес контакти, обмяна на опит и идеи. Това
ще помогне на специалистите за намиране на решения
как да се удължи срокът на експлоатация на съоръжения,
инсталации и сгради“, коментират организаторите на
събитието.
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Акцентите от Lapp в Хановер бяха
тема на семинар на ВиВ Изоматик
На 17 май т. г. в столицата се
състоя заключителният трети семинар на ВиВ Изоматик от поредицата форуми в страната, на които
фирмата демонстрира новости от
партньорите си Lapp Kabel и Phoenix
Contact. Във фокус по време на първата част на събитието бяха акцентите от немския производител на
кабели Lapp от участието му в тазгодишното издание на индустриалното изложение в Хановер. Презентацията бе водена от Владимир
Кюне, мениджър „Бизнес развитие“ в
Lapp Kabel.
По време на форума той официално обяви, че Lapp Kabel и Lapp Group
вече функционират под единното
наименование Lapp, а целта на тази
промяна е да се оптимизира клиентското обслужване по цял свят. Кюне
представи новия продуктов каталог
на Lapp за 2018/19 г. „Каталогът
съдържа над 40 хил. статии с подробна техническа информация за актуалната гама кабели и аксесоари на
Lapp и вече е достъпен за сваляне от
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сайта на компанията“, допълни той.
Представителят на Lapp направи
обзор на иновациите в осемте бранда на германската фирма, сред които серията гъвкави кабели за управление Oelflex и кабелите за данни
Unitronic. Той запозна гостите на
семинара с най-новите продукти от
фамилиите гъвкави кабели за роботи
Oelflex Robot, кабелите с висока химическа устойчивост и издръжливост на атмосферни влияния Oelflex
Robust, безхалогенните кабели за
тежки индустриални среди Oelflex
540, серията Oelflex Crane за подемна техника и др.
Присъстващите имаха възможност да научат повече и за новостите в гамата на Lapp за хранителновкусовата промишленост, включително актуалните модели при щуцерите Skintop – версията за бърз монтаж Skintop Click и предназначените
за работа при ниски температури
Skintop Cold NPT.
Сред акцентите в презентацията
бяха още модулните конекторни си-

стеми Epic, контактите Epic
Powerlock, решенията за монтаж на
кабели в шкафове Skintop Multi, плоските кабели за пренос на данни на
дълги разстояния Unitronic Bus ASI,
както и нискочестотният кабел за
данни Unitronic FD Li 2YCY (TP). Гостите на събитието имаха възможност да разгледат на живо демонстрационни мостри на всички представени продукти.

17

събития

РАИС откри новата си
производствена база
Н

а 17 май т. г. водещият производител на металорежещи и металообработващи машини с ЦПУ фирма
РАИС откри новата си производствена база на територията на Пазарджик. Съоръжението заема площ от 3800
кв. м. в новообособен промишлен район в близост до сегашното производство на компанията. Изградени са два
цеха, шоурум и административна сграда със зали за обучения и повишаване на квалификация на персонала на обща
стойност от 8,6 млн. лв.
На събитието присъстваха Лъчезар Борисов, зам.
министър на икономиката, Стефан Мирев, областният
управител на Пазарджик, Тодор Попов, кмет на община
Пазарджик, НП Масато Ватанабе, посланик на Япония в
България, д-р Йошихару Инаба, председател и CEO на
FANUC Corporation, Япония, Клаус Понвайзер, ръководител
на направление Machine Tool Systems за Австрия и Югоизточна Европа в Сименс АГ, Австрия, Орлин Александров, главен финансов директор на Сименс ЕООД, както и
десетки партньори, колеги и приятели на компанията.
Церемонията започна със символична изненада от
домакините – изпълнение на лауреатите на редица национални и международни конкурси от представителен
танцов състав "Чудесия", Пазарджик. След емоционалното начало инж. Нишан Бъздигян, управител на фирма
РАИС, приветства присъстващите и направи равносметка на постигнатото.
"Тази нова инвестиция беше продиктувана от голямото търсене на машините, които ние произвеждаме", заяви той. "През последните 2 години утроихме нашето
производство. Това наложи да изместим целия монтаж
на металорежещите машини в новата база и да разширим производството на дребни детайли за металорежещи машини. В старото производство към момента остават механичната обработка на корпусни детайли и
производството на защитите на работните зони",
допълни инж. Бъздигян.
"В новите производствени мощности значително
сме подобрили технологията на организация на монтажа с Internet of Things дейности. В производството на
дребни детайли сме въвели два роботизирани комплекса, като продължаваме да инвестираме. В същото време е внедрен софтуер, който следи производството на
всички етапи. Смело мога да кажа, че това са дейности
от така популярната напоследък Индустрия 4.0. В момента са разкрити 40 работни места, като тенденцията е до края на годината да бъдат 100, но с много
висока степен на автоматизация", подчерта управителят на РАИС.
"За мен днешното събитие е знаково", коментира зам.министър Борисов, "днес в София са се събрали всички
европейски лидери и говорят за развитието на Западните Балкани, а какво по-силно доказателство от това в
този ден да видим една нова, модерна инвестиция като
тази".
Посланик Ватанабе отбеляза наистина добрите, дългогодишни отношения на РАИС с редица японски компании
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и изрази готовността на посолството да работи за
тяхното развитие в бъдеще. Останалите официални
гости също поздравиха РАИС и в частност г-н Бъздигян
за постигнатото и си пожелаха скорошна среща за ново
разширение.
"Убеден съм, че индустриалното производство в България, както и РАИС като негов представител, имат изключително бъдеще. Обещавам, че FANUC Europe и FANUC
Corporation ще задълбочат своята подкрепа за РАИС и
всички наши клиенти в България", заяви председателят и
CEO на FANUC Corporation, Япония д-р Йошихару Инаба, пристигнал в България специално за откриването на новата
производствена мощност.
"С FANUC Corporation и Сименс сме преминали през
много трудности, но много се радвам, че благодарение
на тях ние успяхме да научим всички новости в машиностроенето", сподели инж. Бъздигян и покани господата
Инаба и Понвайзер да засадят заедно в двора на новия
завод дръвчета като знак за добрите партньорски взаимоотношения.
Церемонията продължи с прерязването на лентата,
което бе последвано от обиколка на новата производствена база. В рамките й инж. Артин Бъздигян направи
демонстрация на софтуера за наблюдаване състоянието на машините Mt-link-i, с помощта на който се анализират различни техни показатели като натовареност,
производителност, време на престой и др.
Събитието завърши с официален коктейл в една от
залите на новото предприятие.
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МУЛТИВАК откри
модерна производствена
база в Божурище
Н

а 6 юни т. г. МУЛТИВАК България Продакшън ЕООД
откри новата си производствена база в Индустриална
зона Божурище. Инвестицията е на стойност 18,8 млн.
евро и ще разкрие 153 висококвалифицирани работни
места. Заводът ще произвежда струговани и фрезовани
части и детайли от неръждаема стомана за опаковъчните машини на МУЛТИВАК. В бъдеще е планирано да започне производството и на модули, а броят на модерните стругови и фрезови производствени машини с ЦПУ
до края на годината да достигне 40. Новият завод на
МУЛТИВАК е построен на площ от над 12 000 кв. м.
Сградният фонд на новото съоръжение включва производствено хале, складова и логистична база, индустриален шоурум, офис комплекс и социална сграда на обща
застроена площ от близо 7000 кв. м.
На пресконференция по повод официалното откриване на завода изпълнителният директор на МУЛТИВАК
България Продакшън ЕООД Ивайло Димитров подчерта,
че новата база е оборудвана с модерна система за сграден мениджмънт, LED осветление, технологии за въвеждане на естествена светлина и подобряване на комфорта за служителите. Производственото оборудване се
отличава с висока продуктивност и енергийна ефективност, като голяма част от машините разполагат с
интегрирана сервотехника, която пести 25% от енергията. „Производствената ни база е свързана чрез интернет връзка с всички фабрики на MULTIVAC по света
с цел оптимизиране на работата и гарантиране на еднакво високи стандарти. Тя е оборудвана съгласно изискванията на Industry 4.0“, поясни Ивайло Димитров. Той
представи на гостите и модерния шоурум на завода: „Индустриалният шоурум наподобява залите на нашите
клиенти. Нашата цел е да им покажем машините така,
както биха изглеждали в тяхното предприятие“. В рамките на събитието изпълнителният директор на българското дружество съобщи още, че в бъдеще е предвидено
да се провеждат различни стажантски програми и
MULTIVAC академии в реални индустриални условия с цел
привличане и запознаване на бъдещите специалисти с
технологии от най-високо световно ниво.
В пресконференцията взе участие и Ханс-Йоахим Бьокщегерс, главен изпълнителен директор на MULTIVAC
Group, който сподели, че България е избрана за място на
тази мащабна инвестиция поради нейното геополитическо местоположение и наличието на добре обучени и
квалифицирани специалисти. Той добави, че разходите
за труд и енергия у нас продължават да са конкурентни
и чрез разширяването на бизнеса си тук компанията цели
заздравяване на позициите си на световните пазари.
Последва официална церемония по откриването на
новата производствена база, на която присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, Баварският държавен министър на икономиката, енергетика-
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та и технологиите Франц Йозеф Пширер с 25-членна баварска бизнес делегация, Н. Пр. Херберт Залбер, посланик
на Германия, кметът на община Божурище Георги Димов
и др.
По време на приветственото си слово Трифон Филипов, управляващ директор на МУЛТИВАК България ЕООД,
заяви: „Осъществяването на тази инвестиция е признание за потенциала на българската работна среда, за
надеждността на родните специалисти и за възможностите на местния пазар“. Той определи служителите
като най-значимия капитал на компанията и изказа готовност МУЛТИВАК да продължи да гарантира и в бъдеще безкомпромисно качество, надеждност и професионализъм на своите бизнес партньори.
„Ключ към нашия успех е не само широкият ни асортимент от продукти, но и това, че сме близо до клиентите навсякъде по света. МУЛТИВАК е класически пример
за смел предприемачески дух“, подчерта Ханс-Йоахим
Бьокщегерс и добави, че новата база в Божурище е планирано да помещава и седалището на българското дружество за дистрибуция и сервиз, както и център за
споделени IT услуги и център за стратегическо снабдяване. Той поясни, че производствените съоръжения вече
работят с пълен капацитет в трисменен режим. Церемонията по откриването завърши с тържествен водосвет, официално прерязване на лентата на новия завод
на МУЛТИВАК и обиколка на производството.
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TMTS 2018 очаква
рекорден брой
изложители и
посетители
Новото издание на изложението Taiwan International Machine Tool Show
(TMTS) ще се проведе между 7 и 11 ноември 2018 г. в гр. Тайчунг, Тайван

T

aiwan International Machine Tool
Show (TMTS) е едно от двете големи
изложения в Тайван за металообработващи машини и инструментална екипировка. Организира се от
Taiwan Machine Tool and Accessory
Builders’ Association (TMBA) и се провежда веднъж на две години. Тазгодишното му издание е между 7 и 11
ноември и ще се проведе в Големия
изложбен център на Тайчунг.
С всяка изминала година, паралелно с развитието на сектора, TMTS
се разраства и набира все повече
популярност – регионална и международна. За да представи новото
издание на изложението като развитие, тематика и новости, през май
тази година организаторите събраха световната специализирана преса на пресконференция в Тайчунг.
На официалното откриване участие взеха ръководството на ТМВА
– президентът Карл Хуанг, председателят Джуй-Хсюнг Йен, вицепрезидентът Елиза Ли, официални лица от
градската управа на Тайчунг, представители на бизнеса. В словото си
председателят на TMBA Джуй-Хсюнг
Йен заяви: „Избраното от нас мото
на тазгодишната изложба е
„Manufacture Linking * Activate the future“. Поумняването на металообработващите машини свързва индустрията с глобалните тенденции за
интелигентно производство, подо-
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брява конкурентоспособността на
крайните клиенти и дава тласък на
тайванското интелигентно производство в усилията им да осигурят
на клиентите си цялостни решения“.
В словото си той описа най-съвременните технологии и технологични тенденции, които разработват и
прилагат производителите, участници на изложението през есента.
Подобно на миналото издание, и
сега интелигентните технологии са
големият фокус. „В тенденциите на
Industry 4.0 глобалната индустрия се
насочва към интелигентно производ-

ство и приложения. Големите обеми
данни (big data), интернет на нещата и автоматизираното периферно
оборудване навлизат с цел увеличаване на ефективността на производството, качеството на продуктите
и намаляването на разходите. С ключова роля в производството, металообработващите машини следват
тази тенденция, за да се възползват
от огромните бизнес възможности“,
заявиха организаторите.
Елиза Ли, вицепрезидент на ТМВА,
отбеляза очаквания ръст в броя на
изложителите на тазгодишното
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Джуй-Хсюнг Йен, председател на TMBA

шоу в сравнение с TMTS 2016. В предходното издание са се включили 738
(включително 658 местни и 80 чужди) компании. Сред тях са били изложители от 14 чужди страни като
Германия, Швейцария, Италия, Швеция, Холандия, Франция, Съединените
щати, Канада, Япония, Южна Корея,
Китай (включително Хонг Конг), Малайзия, Сингапур и Австралия и др.
Броят на изложбените щандове е бил
4002, а изложбената площ - 78 000
квадратни метра, като броят на
посетителите е достигнал 81 487.
Организаторите очакват 750
компании да участват в тазгодишното шоу на 4300 щанда на обща
площ от 91 000 квадратни метра.
Над 85 000 души от близо и далеч
ще посетят изложението тази година, което прави TMTS най-голямото изложение за металообработващи машини и инструментална екипировка в Тайван тази година.

Тайван - четвърти в
света износител на
металообработващи
машини и
инструментална
екипировка
Освен един от водещите играчи
в електрониката, Тайван с уверени
крачки атакува върховете в сектор
металообработване. В последната
класация на Gardner за най-добрите
страни производители, вносители и
износители на металообработващи
машини и инструменти през 2017 г.,
Тайван отново е позициониран високо. На седмо място е в света с годишна продукция за 4,29 млрд. долара, четвърти в света износител е с
годишен експорт на стойност 3,35
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млрд. долара. Потреблението на
металообработващи машини в Тайван е достигнало 1,78 милиарда долара през 2017 г., с което страната
се нарежда на девето място в света, като годишната стойност на
вноса е 840 млн. щатски долара.
Производството на металообработващи машини в Тайван е силно
експортно ориентирано – изнася се
80% от произведеното. Най-големите експортни дестинации са Китай
с 33,2% от целия експорт, следван
от САЩ с 11%. Останалото се разпределя между развиващи се пазари
в Азия и в някои европейски пазари.
Почти целият сектор на индустрията с металообработващи машини в Тайван се състои от малки и
средни предприятия - 90%, което
ясно означава гъвкаво производство
и бързи доставки. В Тайван функционират 1801 машиностроители и
фирми за инструментална екипировка, които разполагат с 40 405 служители. Обемът средства, които се
инвестират в изследователска и
развойна дейност, възлиза на 85 млн.
долара, а 3 млн. долара – в закупуване на технологии.

Тайчунг – центърът на
металообработващия
сектор
Близо 90% от фабриките в машиностроителния сектор са разположени в Централен Тайван, главно в района на Тайчунг. Тясната връзка между различните производители на
металообработващи машини, инструменти, аксесоари в региона е причина за оптимизиране на процесите
и резултатността по отношение на
срокове и цена/качество. Централен

Елиза Ли, вицепрезидент на ТМВА

Тайван е международно признат машиностроителен клъстер.
Секторът за металообработващи машини и инструментална екипировка има най-голям принос в общия обем на тайванското машиностроене. Обхваща цялата верига изследователска и развойна дейност,
обработка и производство на компоненти, асемблиране, тестване, продажби и сервизно обслужване. С глобален пазарен дял между 5 и 6%, Тайван е седмият производител на металообработващи машини и аксесоари в света. Освен че задоволяват
нуждите на вътрешния пазар, производителите в Тайван доставят и за
някои от най-големите производители на металообработващи машини
в света (в Китай, Съединените
щати, Япония и Индия), поради което Тайван е третият световен износител на сачмено-винтови двойки.
Немалка част от производителите
развиват глобален маркетинг и предоставят услуги на международни
клиенти. Според производителите в
Тайван, най-голямото конкурентно
предимство на техните металообработващи машини и инструментална екипировка е доброто съотношение цена/производителност.
Приложната насоченост е главно и
приоритетно към автомобилостроенето, авиоиндустрията, мотоциклетостроенето, железопътния
транспорт и други.
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интервю

Тазгодишният ни форум
за Industry 4.0 ще бъде още
по-практически насочен
Силва Вишич, мениджър дистрибуция, SECO Tools, пред сп. Инженеринг ревю
През октомври м. г. се състоя първото издание на техническата конференция за новостите в областта на Индустрия 4.0, организирана
от SECO и БТПП. От позицията на отминалите месеци, отговори ли то на очакванията Ви?
Имате ли обратна връзка за конкретните ползи от тази среща на бизнеса?
Живеем в бързо променящ се свят, в който е трудно
да се правят прогнози, но са налице много възможности. С поглед назад към парната машина, електричеството и масовото производство, днес се намираме на прага
на нова индустриална революция. На света почти няма
човек, който да не е чувал за Industry 4.0. Въпросът вече
не е дали революцията ще се случи, а колко бързо можем
да се адаптираме към новия ред. Най-простото обяснение на тази парадигма се корени във връзката между
дигиталните и физическите системи, комплексния анализ посредством големи масиви данни и адаптацията в
реално време. Но какво означава това на практика и
нуждаем ли се наистина от него? Първата стъпка е да
променим нагласата си, защото най-голямата грешка
би била да допуснем, че онова, което е работело до
вчера, ще работи и утре. По мои наблюдения, все повече ръководители, мениджъри и технолози разбират
важността на промяната и предприемат тази стъпка.
В тази връзка, докато обсъждахме дали да организираме конференцията, отговорът дойде от само себе
си. Искахме да споделим всичко, което сме научили и
открили в тази област досега и да се свържем с наши
партньори от индустрията, които имат същото желание. Целта беше ясна за всички – споделяне на информация и добри практики между професионалисти и представяне на най-актуалните разработки в тази сфера,
които да улеснят прехода. Събитието е отлична платформа за идеи, решения и обмен на бизнес контакти.
Имайки предвид всичко това, смятам, че постигнахме
целта си.
Наскоро организаторите съобщиха, че се планира второ издание на конференцията през
есента на т. г. На база натрупания опит от
2017 година заложили ли сте някакви промени
във формата и темите на тазгодишното мероприятие?
Промените са част от живота ни. Гледайки назад към
миналогодишния форум, смятам, че промени са необходими с цел да удовлетворим очакванията на участниците в събитието. А и винаги има място за усъвършенстване. Разбира се, основната концепция на конференци-
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ята не се е променила. Тази година платформата ще има
още по-отчетлива практическа насоченост. Ще организираме уъркшопи на базата на реални пазарни предизвикателства.
Вторият двудневен форум ще бъде организиран в
сътрудничество с много наши уважавани и добре познати партньори и ще се проведе на 25 и 26 октомври т.
г. в Пловдив. Най-съществената промяна е в името на
конференцията. Искахме да изберем наименование, което директно отразява целта на събитието. Ето защо
избрахме то да е KEY Machining days Bulgaria. В абревиатурата KEY са заложени понятията „знание“ (Knowledge),
„опит“ (Experience) и стремежът към висока „производителност“ (Yield). А KEY на английски език означава и ключ.
За да доближим форума до всички заинтересовани и да
улесним достъпа им до информация за събитието, създадохме специална уебстраница, на която ще публикуваме
и друго интересно съдържание.
Какви ще са акцентите в тазгодишната програма? Има ли вече потвърдени лектори и
теми?
Мартин Лутър Кинг е казал, че човешкият прогрес не
е нито автоматичен, нито неизбежен. Всяка стъпка към
целта изисква саможертва, неуморни усилия и стремителна отдаденост. „Иновация чрез вдъхновение“ е ключовото (KEY) мото на тазгодишната конференция. Надяваме се да успеем да осветим пътя към бъдещето от
много различни ъгли и перспективи. Иска ни се да вдъхновим всички онези, които все още се съмняват, смело да
посрещнат промените. Да допринесем за това да се
почувстват по-силни и с вълнение да поемат пътя си
към новата революция... Не ми се ще да разкривам повече подробности за събитието, но мога да ви уверя, че
всяка секунда от него ще си струва.
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електроника

Съвременни индуктивни
компоненти
М
Стефан Куцаров

акар че бобините са сред
първите създадени електронни елементи, те продължават да се използват масово и днес. Нещо повече,
благодарение на развитието на технологиите през последното десетилетие, те вече са част от устройства с малки размери и дори т. нар.
електроника в облеклото. Същевременно, твърде бързо нараства относителният дял на мощните бобини
и продължава да се увеличава максималната работна честота на високочестотните. Тъй като темата за
индуктивните компоненти е разглеждана на страниците на сп. Инженеринг ревю (бр. 4/2015), в настоящата статия са отразени новостите от 2016 - 2018 г. При избора на
индуктивни компоненти за разработвано изделие е добре да се има
предвид, че някои наричат бобините
Coil, други – Inductor, а трети Coil/
Inductor, но не трябва да се забравя,
че coil са бобини от навит върху тяло
проводник, а по-общият термин
inductor включва и други начини на реализация като спираловидно нанесен
проводник върху носеща повърхност,
например печатна платка или подложка на интегрална схема (ИС).

Мощни бобини
Наименованията им Power Inductor, High Power Inductor, High Current
Power Inductor се дължат на значителния максимален постоянен ток
(Rated Current) IDC и даваната в някои
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случаи вместо или заедно с него найголяма средноквадратична стойност Irms – техните типични граници се виждат от колона 5 на табл.1.
В някои каталози е отбелязано с колко градуса нараства температурата на бобината при тях спрямо температурата без ток. Индуктивностите (Inductance) L на бобините са в
съответствие със стандартите за
съпротивленията на резисторите, а
производствените им толеранси
най-често са ±20%, означавани с буква М, по-рядко ±30% (буква N) и в отделни случаи ±5% (J), ±10% (К) и +40/
-20% (P). Реално L не е константа, а
намалява с увеличаване на тока и понижаване на температурата, като
в техническата документация обикновено се дават графики на двете
зависимости. При тока на насищане
(Saturation Current) Isat стойността на
L е обикновено с около 30% по-малка
от тази без ток.
Класическите параметри качествен фактор (Quality Factor) Q и собствена резонансна честота (SelfResonant Frequency) SRF се използват
рядко при мощните бобини и затова
невинаги се дават в каталозите.
Често, макар и невинаги, параметър
е честотата (Test Frequency), при
която са измерени останалите параметри – най-често 100 kHz. Съществено за приложенията е постояннотоковото съпротивление (Direct
Current Resistance) DCR, тъй като
нагряването на бобините зависи от
IDCxDCR. Освен това като параметър
трябва да се ползва температура-

та във вътрешността им (работна
температура - Operating Temperature)
Top, която е по-висока от околната.
Сравнително рядко параметър е максимално допустимото постоянно
напрежение (Absolute Maximum Voltage) с типични стойности 20-30 V.
Конструкции. В зависимост от
начина на монтаж има бобини за
платки с отвори (Through Hole
Inductor) и за повърхнинен монтаж
(SMD Inductor), като таблиците в
статията съдържат примери само
за последните. Според конструкцията съществуват екранирани бобини
(Shielded Coil), неекранирани (NonShielded Coil) и бобини с частично
екраниране (Semi-shielded Coil), като
първите са особено подходящи за
апаратури с плътен монтаж на елементите поради малкия специфичен
шум (Buzz Noise), който създават. За
устройства с малки размери се препоръчват миниатюрните (Miniature
Power Inductor) и тънките (Low Profile
Power Inductor) бобини, а пример за
последните е серията на ред 3 в
табл. 1, която е и сред тези с найголям IDC. И не на последно място
съществуват мощни бобини със
сърцевина от ферит (Ferrite Core,
Ferrite Body) или друг прахообразен
магнитен материал. Полезно е да се
има предвид, че част от конструкциите на мощни бобини са подходящи за автоматичен монтаж.
Типични приложения. Те включват
всякакви видове преобразуватели на
постоянно в постоянно напрежение
(DC/DC Converter, VRM), течнокрис-

юни 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2018

27

електроника
Таблица 1. Мощни бобини.
№

Серия (бр. модели)
[година]

Производител

L, H; (толеранс,%) [Q];
{SRF,MHz}

IDC/Irms,A; Isat,A
[DCR,m ]

1
2

HPI2016/2520P (28)
SPD125R (29)

3L Electronic Corp.
API Delevan

0.22-2.2;(±20)
2.2-1000;(±20)

/1.8-10 (1.9-8.5); [11-147]
0.4-7 [20-2000]

3

LMLP Series-Style D (153)

Екран (сърцевина
от магн. матери- Раб. темп. обхват,oС (размери, mm)
ал) [за автомобили]

AVX

0.1-47;(±20)

1.2-60;(3-120) [0.5-210]

да; (не)

Bourns

1-68;(±20) [min 20-60] {3-23}

-/12-70;(9-60) [0.8-26.2]

да (да) [да]

BMRx Series (44)

Chilisin Electronics

0.1-10; (±20)

-/1.6-12;(2-25) [max 4-258]

да (не) [не]

Top=-55 +125 (2x1.6x1 до 2.5x2x1.2)
Top=-55 +125 (12x12x6)
Top=-55 +155 (4.5x4.1x2.1 до
14.2x13x6.5)
Top=-55 +155 (23.5x22x12.6)
Top=-55 +125 (4.6x4.1x1.2 до
13.8x12.6x6)

6

MPIA40-V2 (35) [2017]

0.1-22; (±20) {9.5-343}

-/1.2-16 (1.65-22) [6-245]

да (да) [да]

Top=-55 +125 (4.4x4.2x1 до 4.4x4.2x1.8)

7

KQC Series (24)

да (не) [не]

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MDH6045C (27) [2018]
NPM0806CM (8) [2016]
PA4334 (20) [2016]
CER70-C Series (45)
CDRH40D28T125 (11) [2017]
TFM252012ALMA (5) [2017]
HM72B (12) [2017]
IHLP-3232DZ-8A (12) [2017]
WE-PMCI (1) [2017]
SCD Series (16)

Eaton Electronics
Division
KOA Speer
Electronics
Murata
NIC Components
Pulse Electronics
Sagami
Sumida
TDK Epcos
TT Electronics
Vishay
Wuerth Elektronik
Yageo

Top=-55 +125 (1x0.5x0.55 до
1.6x1.05x0.7)
Top=-55 +150 (6.3x6x4.5)
Top=-40 +125 (2x1.6x1.2 до 3.2x2.5x1.2)
Top=-40 +125 (3.2x3.2x1.2)
Top=-40 +150 (7.6x7x3 до 7.6x7x5.5
Top=-40 +125 (4.2x4.2x3)
Top=-55 +150 (2.5x2x1.2)
Top=-40 +130 (13.7x13x6.5)
Top=-55 +180 (8.18x8.18x4)
Top=-40 +125 (3.2x2.5x1.2)
Top=-40 +85 (3.5x3x1.05 до 10x9x6.5)

4 SRP2313AA Series (12) [2017]
5

тални дисплеи, компютри, преносими комуникационни устройства.
Бързо нараства използването им в
автомобилостроенето, където
трябва да са в съответствие с действащите стандарти за автомобилна електроника.
В табл. 1 са основните параметри на серии мощни бобини. От специфичните особености могат да се
отбележат малките производствени
толеранси и голямата SRF на бобините в серията на ред 6, сравнително
големите стойности на L в сериите
на редове 11 и 17 и широкият температурен обхват на тази на ред 15.

Високочестотни бобини
Тази категория (RF Coil, RF Inductor,
Microwave Inductor) са предназначени
за честотен обхват, започващ от
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0.0014-0.025 (±0.1nH до
1-1.4 [19-120]
±5%) [18-35]; {2500-11000}
1.2-470 (±20;±30%)
0.34-3.9 [14.3-1885]
0.24-2.2; (±20)
-/1.3-4 (2-4.2) [max 40-204]
0.22-100 (±20; ±30) {5-328}
0.17-3 [17-2860]
1.1-1000 (±20;±30%)
(0.16-5.3) [8-3190]
1.5-3.3
(0.61-2.76) [35-495]
1-4.7;(±20)
1.6-3.7; (1.9-4.2) [35-180]
1-20
6.7-31.5; (12-51) [2.35-35.5]
0.22-33; (±20) {6.7-117}
3.1-36; (3.2-32) [1.68-149]
2.2 {25}
2.1;(3.5) [85]
1-8200; (±10;±20%)
0.03-4.5 [max20-55000]

няколко стотици MHz (няма международно приета стойност за началото му) и вече приближава 20 GHz.
Той обуславя малки индуктивности
и съответно принципната възможност те да са с намалени (в сравнение с мощните бобини) производствени толеранси – често ±10% и
±5% (означаван с буква J) и по-рядко
±4,5% (Y), ±3% (H), ±2% (G), ±1,5% (X) и
±1% (F). За индуктивност до десетина nH се предпочита задаване на толеранса като стойности около номиналната (буква W за ±0,05 nH, B за
±0,1 nH, С за ±0,2 nH, S за ±0,3 nH и D
за ±0,5 nH).
За разлика от мощните бобини
тук важни параметри са Q и SRF, а
съществената за приложенията максимална работна честота на бобините зависи от схемата на свързва-

да; (не)
да; (да)

не (да) [не]
не (не) [не]
да (да) [не]
да (да) [да]
да (да) [да]
да (да) [да]
да [да]
(не) [не]
да

нето им, но е поне с няколко десетки
процента по-малка от SRF. При използването на ВЧ бобините не трябва
да се забравя, че L остава неизменна
само до определена честота и след
нея нараства, но в каталозите невинаги има графики L (f). По-сложна е
зависимостта на качествения фактор Q – той силно нараства до определена честота, след която намалява, но графиките Q (f) също са рядкост. Вместо тях понякога се дават
таблични зависимости на Q от f,
например серията на ред 9 от табл.
2 има Qmin=8, а при 1,8 GHz типичната му стойност достига 244. Сравнително неголемите стойности на
IDC в повечето модели и малкото DCR
в част от тях обуславят по-слабо
нагряване на ВЧ бобините в сравнение с мощните (температурата им

юни 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2018

29

електроника
Таблица 2. Високочестотни бобини.
№ Серия (бр. модели) [година]

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

IDC,mA; (DCR,m ) [конструкция]
{за автомобили}

Раб. темп. обхват, oС
(размери, mm)

1500-4000; (max1.1-90) [керамично
TA=-40 +85 (3.68x3.05x3.18
тяло]
до 10.6x6.35x5.97)
HLQ 02 Series (29)
AVX
0.8-32;(±0.1nH,±0.2nH,±3%) [min 17]; {2-7}
85-350; (100-2200) [многослойна]
TA=-55 +125 (1x0.58x0.35)
CI100505 Series (25); [2018]
Bourns
1-100; (±0.3nH,±5%) [8-52]; {0.65-13}
max100-300; (80-1500) [многослойна]
TA=-55 +125 (1x0.5x0.5)
0.2-56; (±0.05nH,±0.1nH,
CCS0603 C Series (42)
CEC Coils
1.6-390; (±2%,±5%,±10%) [min16-40]; {0.7-12.5}
(2.25x1.7x1.42)
±0.2nH,±3%,±5%) [min8-14]
BSCH00160808 Series (32)
Chilisin Electronics 1-100; (±0.3nH,±5%,±10%) [min8-12]; {0.3-10}
100-600; (100-3000) [многослойна]
TA=-55 +125 (1.6x0.6x0.8)
KQ0603 Series (58); [2017] KOA Speer Electronics 1.6-1200; (±2%,±5%,±10%) [min16-40]; {0.4-12.5} 80-400; (30-5450) [жична бобина]; {да}
TA=-40 +125 (1.6x1x0.9)
0.2-56;(±0.05nH,±0.1nH,
LQP02HQ_02 Series (86) [2017]
Murata
1
0
0
1
0
0
0
;
(
1
0
4
2
0
0
)
[
м
н
о
г
о
с
л
о
й
н
a
]
T
A=-55 +125 (0.4x0.3x0.2)
±0.2nH,±3%,±5%,±10%) [min8-14]; {min1.9-17}
,±2%,±3%,±5%) 1150-3150; (12-71) [керамично тяло]
NIN-SK Series (24)
NIC Components 1.3-75;(±0.2nH[,2±00-.335n]H; ,{m±i0n.75.n8H
TA=-40 +125 (1.1x0.6x0.6)
-18}
0402CH Series (24)
Pulse Electronics
1-15;(±0.3nH,±5%) [8-244]; {2.3-10}
280-710;(70-450) [керамично тяло]
(1x0.6x0.5)
0
.
7
3
0
;
(
±
0
.
1
n
H
,
±
0
.
2
n
H
,
±
0
.
3
n
H
,
±
2
%
,
±
3
%
,
±
5
%
)
MHQ1005 P Series (90) [2017]
TDK Epcos
max220-1000; (10-800) [многослойнa]
TA=-55 +125 (1x0.6x0.5)
[min20-23]; {2.4-10.5}
ILC-0402 Series (30); [2017]
Vishay
1-270; (±0.3nH,±5%) [8-52]; {0.4->13}
110-300; (80-4800) [многослойнa]
TA=-40 +105 (1x0.5x0.5)
ILH2012T Series (29)
Yageo
1-470; (±0.3nH,±5%,±10%) [13-53]; {0.3->6} 200,300; (100-4000) [многослойнa]; {да} (2x1.25x0.9 до 2x1.25x1.25)
SMTSC Series (32)

3L Electronic Corp.

при максималния IDC нараства с не
повече от 15-20%) и поради това
параметър е обхватът на околната
температура (Ambient Temperature)
TA . Независимо от това някои производители определят IDC като тока,
при който температурата на бобината нараства спрямо ТА с определена стойност и/или определят ТА
като тази, до която е в сила стойността на IDC от каталога и добавят температурния обхват с ток,
по-малък от IDC.
Конструкции. Първият тип са
въздушните бобини (Air Coil, Air Core
Inductor), чийто достатъчно дебел
проводник позволява да са без носещо тяло, имат кръгло напречно сечение (ред 1 на табл. 2) или правоъгълно
(серия AS06 на AVX) и предимствата на големи Q и IDC. Подобни са
жичните бобини (Wire Wound Inductor), но техният меден или алуминиев проводник е с много тънък изолационен слой и е навит върху носещо
тяло. В масово разпространената им

30

L,mH; (толеранс) [Q] {SRF,MHz}

2.5-538;(±5%,±10%) [min87-145] {min0.49-12.5}

Източник: Murata

1

Производител

б
а
в
Фиг. 1. а - жична бобина; б - многослойна структура; в - тънкослойна структура.

разновидност Wire Wound Ceramic
Inductor то е керамично, в табл. 2 тя
е означена с „керамично тяло“ и пример за структурата й е даден на фиг.
1а, която е на серията LQW04AN_00
на Murata.
Съществуват и бобини с феритно тяло, каквито са част от тези
на ред 4. Следващата стъпка за реализация на ВЧ бобини е многослойната структура (фиг. 1б е корпусът
0402 на серията LQG15HN на Murata),
а по-нататъшно намаляване на размерите се постига чрез тънкослой-

ната структура (Film Structure) –
показана е на фиг.1в, а ползващата я
серия Accu_L 0201 на AVX е с размери 0,6x0,325x0,225 mm. Успехите в
новата област на органичната електроника не отминават и ВЧ бобините – пример е патентованата многослойна структура на серията на
ред 2 в табл. 2 с тяло от органична
материя, която обуславя много малки загуби и голяма стабилност на
параметрите в широк честотен
обхват.
Типични приложения. Те включват
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Таблица 3. Класически бобини
Серия (бр. модели) [година]

Производител

L,mH; (толеранс,%) [Q] {SRF,MHz}

IDC,mA; (DCR, ) [за автомобили]

Раб. темп. обхват, oС
(размери, mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SMW-2518LBP Series (18)
LCWF 1812 Series (45)
CM322522 Series (38); [2017]
CCSP 0801 F Series (21)
BSCL00160808 Series (34)
LQW32FT4700M0HL (1); [2018]
NLQ35 Series (18)
SIMID 2220-T (49); [2016]
SQV322520 Series (41)

3L Electronic Corp.
AVX
Bourns
CEC Coils
Chilisin Electronics
Murata
NIC Components
TDK Epcos
Yageo

1-680; (±10,±20) {3-100}
0.12-150; (±10,±20) [min30-50]; {min2.5-220}
0.18-820; (±5,±10,±20) [min20,30]; {min8-500}
1-39;(±5,±10) [min7-15]; {min15-387}
0.11-22, (±10,±15,±20) [min15-35]; {min11-300}
47; (±20) {min30}
0.15-560, (±10,±20) {5-400}
1-10000, (±5,±10) [min15-30]; {0.5-111}
0.1-560; (±5,±10,±20) [min20-50]; {min5-200}

35-775; (0.08-28)
30-700; (0.24-43)
65-450; (0.22-15)
108-434; (0.46-8)
max1-50; (0.2-1.8)
100; (max0.9)
6-1450; (0.028-28.6)
46-3510; (max0.025-112) [да]
40-700; (0.025-28)

TA=-25 +105 (2.5x1.8x1.8)
(4.8x3.5x3.5)
TA=-40 +125 (3.2x2.9x2.2)
(2.25x1.7x1.42)
TA=-40 +125 (1.6x0.8x0.8)
TA=-40 +125 (3.2x2.5x2.3)
TA=-25 +125 (3.2x2.5x2.2)
(5.6x5x5)
TA=-25 +85 (3.2x2.5x2)

Класически бобини
Наименованието им (Inductor for
General Circuits, Standard Inductor,
General Inductor, Fixed Inductor) се
дължи на приложенията в утвърдени
от десетилетия области, където те
работят до по-ниски честоти в сравнение с ВЧ бобините и стойностите на SRF (понякога се означава като
fres) не надхвърлят няколко стотици
MHz, а може да са дори под 1 MHz.
Kласическите бобини са от навит
върху тялото им проводник и в каталозите са част от раздел Wire
Wound Chip Inductor.
За съчетаване на по-големите им
индуктивности с изискванията за
малки размери практически задължително е ползването на ферит. В
част от бобините (дадените на редове 1-5 в табл. 3) от него е тялото
им (Ferrite Bobbin) и то осигурява затворен магнитен поток, който реално не пречи на работата на околните елементи и съответно е предпоставка за плътен монтаж. Използват се бобини и с класическата феритна сърцевина (Ferrite Core), каквито са тези на редове 6-9. Не са рядкост производителите, които предлагат двойки серии с един и същи
корпус, но едната е без, а другата с
ферит – това например са бобината на ред 4 в табл. 3 и ВЧ бобината
CCSP 0805 C. Индуктивността L
намалява с увеличаване на тока (типично с около 10% между 0 и максималния), но графики на зависимост-
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Източник: 3L Electronic

съвременните телевизионни приемници, спътникови комуникационни
системи (напр. GPS), преносими комуникационни и компютърни устройства, автомобилна електроника, за
реализация на лентови филтри и схеми за резонансно съгласуване.
Таблица 2 съдържа характерни серии ВЧ бобини, като е полезно да се
има предвид, че относителният дял
на бобините над 100 nH е относително малък и че обикновено моделите в
една серия са с различни производствени толеранси. Известно неудобство създава фактът, че някои производители не дават в каталога работния температурен обхват.

Източник: Pulse Electronic

№

а
б
в
Фиг. 2. Дросели за синфазни смущения: а - символично означение; б - SMD дросел с
пръчковидна сърцевина; в - дросел с тороидална сърцевина.

та невинаги се дават в каталозите.
Обикновено няма изисквания за малки производствени толеранси на L,
поради което те рядко са под ±5%.
Вместо тока IDC като параметър
рядко се ползват Irms или Isat, но и
трите водят до нагряване на бобината.
Конструкции. За осигуряването на
малки размери корпусите вече почти
задължително имат за изводи прилепени до тях метални лентички
(сребърни или посребрени освен класическите калайдисани медни и безоловни) или островчета, което е отразено чрез термина Chip Inductor.
Върху част от тези корпуси е
възможно нанасяне на стойността
на L в µH, например 22N e 0,022 µH,
R22 e 0,22 µH, 2R2 e 2,2 µH, 220 e 22
µH, 221 e 220 µH, 222 e 2200 µH и 23
e 22 000 µH. За най-малките корпуси
се ползват цветни точки, чието
значение обикновено се дава в каталозите. Сериозно внимание се обръща на голямата надеждност на
бобините, като част от корпусите
са с повишена издръжливост на удари, натиск, резки промени на околната температура и влажност, а изводите им – на опън.
Типични приложения. В голямата
си част те повтарят тези на мощните бобини, като трябва да се
отбележи, че много от преобразувателите на постоянно в постоянно
напрежение са сравнително маломощни и ползват класически бобини.
Многобройни са приложенията на
класическите бобини в индустриалната и битовата електроника, автомобилната електроника, в сигналноохранителната техника, за реализация на изглаждащи и развързващи
филтри.

Дросели за синфазни
смущения
Синфазните смущения, наричани и
синфазни шумове (Common Mode
Noise), представляват индуцирани от
външни магнитни полета токове с
еднаква посока през проводниците на
комуникационни и компютърни мрежи
или създадени от работата на устройства, свързани към електрическата мрежа. За отстраняването им или
по-точно за тяхното достатъчно
намаляване, всеки от проводниците
на мрежата трябва да съдържа потискащ филтър (EMI Suppression Filter).
Един от методите за реализация на
филтрите е поставяне във всяка от
двупроводните линии на мрежата на
дросел за синфазни смущения
(Common Mode Choke) CMC, състоящ
се от две еднакви бобини с общо тяло
и максимално силна индуктивна
връзка (символично означение на фиг.
2а). Токовете в една посока през двете бобини обуславят импеданса за
синфазни смущения (Common Mode
Impedance) ZCM, който намалява амплитудата им и определя филтриращите свойства. Параметър е стойността на ZCM при определена честота (Test Frequency) ftest, а от графиките ZCM(f) може да се определи неговата стойност при произволна честота заедно с максималната честота,
до която СМС може да се използва.
За предаваните по линията полезни
сигнали импедансът (Differential Mode
Impedance) на СМС е практически 0 и
реално те преминават без промяна.
Важно качество на СМС е, че практически не променят формата на правоъгълните импулси по линията, което е случаят на ползване на отделни
бобини във всеки от нейните проводници.
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Таблица 4. Дросели за синфазни смущения
№

Серия (бр. модели);
[година]

Производител

ZCM, при f,MHz;
(толеранс,%) [Risn,M ]; {L, H}

IDC,mA; (DCR, ) [Vdc,V]; {VWS,V}

1
2
3

SMDWCM2012S Series (7)
LCWF1206 Series (6)
SRF3216A (9); [2017]

3L Electronic Corp.
AVX
Bourns

67-370/100 {min 10}
90-2200/100;(±20) {min10}
90-2200/100;(±25) {min10}

280-400; (0,25-0,4) [50]; {125}
200-370; (0,3-1,2) [50];{125}
200-400; (0,3-1,2) [50]; {125}

4

BWCU_03 Series (3)

Chilisin Electronics

22-90/100;(±25) {min100}

250-400; (0,2-0,4) [50]; {125}

5
6
7
8
9
10
11
12
13

CMS1 Series (14);[2015]
049xxx Series (7)
DLW43MH201xK2 (1); [2018]
NCCA1206 Series (9)
PA4416NL (1); [2016]
LF2420NP_13 Series (7)
HM67 Series (10); [2017]
ICM-1206 Series (6); [2015]
WE-TPB HV (1); [2016]

Eaton Electronics Division
Kaschke Components
Murata
NIC Components
Pulse Electronics
Sumida
TT Electronics
Vishay
Wuerth Elektronik

{4.5-205}
(+50/-20) {1800-5600}
1200/1 [min10]
90-2200/100;(±25) [10]
{min9800}
{min2500-35000}
(±30;+50/-30) {5-4700}
90-2200/100 [min10]
{0.6}

800-7000; (0,0027-0,186); [300]
4000-10000 (0.013-0.076)
110; (max4.5) [20]
8000;(0,3-1,2) [50]; {125}
200-400; (max0.027) [250]; {1500}
600-2000; (0.13-1.58)
200-1000; (max0.12-0.67) [250]; {1500}
200-370; (0,23-1,2) [50]; {125}
max40000; (0.0032) [760]; {3000}

Раб. темп. обхват, oС
(размери,mm)

TA=-25 +85 (2x1.2x1.2)
TA=-40 +85 (3.2x1.6x1.8)
TA=-55 +125 (3.2x1.6x2)
TA=-40 +105 (1.25x1x0.8 и
2.05x1.25x1.2)
TA=-40 +160 (9.4x7.2x2.6)
TA=-40 +125 (42.3x42.3x42.3)
TA=-40 +105 (4.5x3.2x2.7)
TA=-40 +125 (3.7x1.6x1.9)
TA=-40 +125 (43x46x27)
(24x24x22)
TA=-40 +125 (5x3.5x3.9)
TA=-40 +85 (3.2x1.6x0.9)
TA=-40 +125 ( 70x39)

Таблица 5. Бобини за безжично зареждане
№

Серия (бр. модели);
[година]

Производител (тип)

L, H; (толеранс,%)
[Q при f,kHz]; {SRF,MHz}

IDC, A; (DCR,m )
[P,W]; {Eff,%}

Раб. темп. обхват, oС (размери,mm)

1
2
3
4
5
6

NWCLT Series (15)
NWCLR Series (9)
IWTX-47R0BE-11 (1); [2017]
IWAS-3827EC-50 (1); [2017]
760308101103 (1); [2-17]
760308102213 (1); [2017]

NIC Components (TxC)
NIC Components (RxC)
Vishay (TxC)
Vishay (RxC)
Wuerth Elektronik
Wuerth Elektronik

6.3-24;(±10) [26-170/100]
6.3-12;(±10) [12-23/100]
24;(+5/-10) [200/200]; {7}
10.7;(±5) [30/200]
6.5;(±10) [35/125]; {20}
7.9;(±10) [18/125]; {21}

(38-150) [1-15]
(170-380) [1-5]
6; (71) {>70}
(183) [10]; {>70}
max 3; (160)
1.7; (260)

( 15x2 до 50x6.5 50x50x3.5 до 57x48x2.9)
TA=-25 +85 ( 12x0.8 до 35x1 20x20x0.8 до 48x32x1.1)
TA=-55 +105 ( 47x5.08)
38.1x26.7x1.04
TA=-20 +105 ( 30x1.9)
TA=-20 +105 (29x29x0.62)

При дроселите за синфазни смушения Q не се използва като параметър.
Освен ZCM специфичен параметър на
СМС е изолационното съпротивление (Insulation Resistance) Rins между
бобините, което обикновено се определя при максималното постоянно
работно напрежение (Rated Voltage)
Vdc върху бобините, прилагано за не
повече от 1 min. Също специфичен
параметър е постоянното напрежение на издръжливост (Withstanding
Voltage, Dielectric Strengh) VWS, което
е допустимо да се приложи между
бобините за време 1-5 s и което
обикновено е 2,5 VDC.
Конструкции. Необходимостта
от максимално силна индуктивна
връзка между бобините налага ползването на феритна сърцевина, която може да е пръчковидна или тороидална, като е добре да се има предвид, че значителна част от СМС с
тороидална сърцевина са с корпус за
монтаж върху платка с отвори. Според начина за навиване и разполагане на бобините върху сърцевината
има два типа СМС. Първият са тези
с бифилярно навиване (дадените на
редове 1-4, 7, 8 и 12 на табл. 4), примери за конструкции има на фиг. 2б,
в и като параметър при тях се използва ZCM. При втория тип (редове
5, 6, 9-11) всяка от бобините е навита върху половината от задължителната тороидална сърцевина. Това
обуславя по-големи Vdc и VWS, прави
излишен Rins и вместо ZCM се използва индуктивността L на бобините.
Освен това в редки случаи (например
СМС на ред 10) като параметър е
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разликата (Inductance Balance) между
L на двете бобини (не повече от 150800 mH за конкретната серия). В
други случаи (ред 9) параметри са
SRF и импедансът при тази честота, която реално е максималната
работна честота. При ползването
на СМС от втория тип, предназначени за електрическата мрежа (AC
Common Mode Choke), трябва да обръща внимание на значителното им
нагряване поради тока, например
температурата на тази на ред 10 е
допустимо да надхвърли околната с
45°С.
Типични приложения. Те са за
свързване на устройства в мрежи, за
намаляване на смущенията от постояннотокови захранвания, вкл. ключови стабилизатори по захранващата ги електрическа мрежа.
Основните параметри на характерни СМС са дадени в табл. 4, като
този на ред 8 е в съответствие с
AEC-Q200.

Бобини за безжично
зареждане
Идеята и първият експеримент за
безжично прехвърляне на електрическа енергия с цел управление на уреди
датира от последните години на XIX
век, но едва наскоро тя започна да
намира практическо приложение при
зареждането на акумулатори. По
обясними причини най-бързо се развива разновидността й за преносими
прибори, важна роля за което има
международният Wireless Power
Consortium (WPC) със създаването на
стандарта Qi. Той се спазва от прак-

тически всички производители, тъй
като позволява свързването на всеки прибор към произволно зарядно
устройство, а прехвърлянето на
енергията става чрез електромагнитни вълни от предавателната
(Wireless Power Charging Transmitter
Coil) TxC към приемната (Wireless
Power Charging Receiver Coil) RxC. Тяхната еднослойна намотка е залепена през изолация върху пластинка от
материал с голяма магнитна проницаемост (типични стойности 2030). Той е от железен прах (Powdered
Iron), каквито са бобините на редове
3 и 4 в табл. 5 или ферит (Ferrite
Sheet) – редове 5 и 6. Намотката
може да е кръгла, квадратна или правоъгълна, като последните две имат
по-голям Q и могат да осигурят 2-3
пъти по-силно магнитно поле. Специфични параметри на бобините са
максималната мощност Р, която
може да бъде излъчена или приета и
ефективността (Efficiency) на приемането на енергията. Последната
показва каква част от излъчената
мощност се приема и се измерва чрез
двойките предавателна бобина - измервателна бобина и измервателна
бобина - приемна бобина.
В табл. 5 са дадени основните
параметри на бобини, като последната колона показва, че в някои случаи
част от моделите може да са кръгли,
а другата – правоъгълни. Има производители, които като параметри
дават само L и Q – пример е приемната бобина WR111180-49F5-G на
TDK с L=31,8 µH±5%, DCR=1,34 Ω и
размери ∅11x1,6 mm.
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Решения за
машинно зрение
в ХВП
Х

ранително-вкусовата промишленост (ХВП) е голям отрасъл с широк набор от потребности в сферата на автоматизацията. Независимо от степента на развитие на технологиите необходимостта от гарантиране на високо качество, безопасност и ефективност остава константна. Производителите на хранителни продукти са задължени да
спазват все по-стриктни норми и
стандарти по отношение на проследимостта, сигурността, хигиенния
и качествения контрол. Решенията
за машинно зрение изпълняват ключова функция при изпълнението на
регулаторните изисквания в предприятията от хранително-вкусовата индустрия. Системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват цялостно оптимизиране на
производствените приложения, като
спомагат за съкращаване на времетраенето на етапа по инспектиране
на продукцията, намаляване на разходите и редуциране на бракуваните
изделия.
Първите системи за машинно зрение в отрасъла се използват още
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през 80-те години на миналия век, а
едно от първите им приложения е за
инспекция на мъфини. Използвайки
камера с резолюция от едва 30 x 32
пиксела, пионерската система се
грижи да открива кексчета с прекалено големи размери, които не биха
се побрали в предвидената опаковка. Технологиите за визуална инспекция в ХВП значително са еволюирали
оттогава насам, не само по отношение на разделителната способност
на камерите, но и при процесорната

мощ, софтуерните възможности и
техниките за осветяване.

Технологично развитие
Сред ключовите технологични
разработки и подобрения, които
оказват голямо влияние в хода на
усъвършенстването на системите
за машинно зрение в хранително-вкусовата промишленост, са: камерите
с линейно сканиране, смарт камерите, средствата за заснемане на 3D
изображения, роботизираните pick-
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and-place системи и т. н. Паралелно
с технологиите, през годините сериозно развитие претърпяват и стандартите в областта на автоматизираната визуална инспекция. С автоматизирането на етапа на инспектиране и качествения контрол системите за машинно зрение изиграват ключова роля за цялостното
подобряване на производителността, ефективността и качеството в
хранителната индустрия.
Решенията за автоматизирана
визуална инспекция типично се
състоят от камера, оптична и осветителна система, компютър и софтуер за обработка на изображения.
През последните години значително
се развиха технологиите при т. нар.
CMOS сензори или матрици (CMOS
image sensors) – полупроводникови
сензори за изображения. Благодарение на подобренията при продуктите от последно поколение в сегмента най-съвременните системи за
машинно зрение се отличават с усъвършенствана разделителна способност, скорост на заснемане и чувствителност на сензорите. Това
позволява по-прецизна и детайлна
инспекция на много по-бързи процеси,
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а често и с по-ниски разходи за притежание. Така вместо инспекция на
произволни проби от дадена партида наличното време вече е достатъчно и за детайлно инспектиране на
всички продукти на производствената линия.
Крайъгълен камък в развитието на
технологиите в областта е създаването на цветните камери. Това позволява въвеждане на допълнителен
критерий за инспекция по цвят, както и сравнителен анализ на различни цветове. Тези възможности са
особено полезни например при оценката на съответната степен на
зачервяване на дадено печиво като
критерий за неговата готовност
или пък при сортирането на плодове
и зеленчуци по свежест.
Прогресът при процесорната мощ
на компютърните системи също
оказва ключово влияние върху развитието на технологиите за обработка на изображения и измервателните решения в областта на машинното зрение. Все по-достъпният и
лесен за инсталиране и използване
софтуер допълнително разширява
приложната област на съвременните платформи за автоматизирана

визуална инспекция в ХВП. Някои от
най-популярните софтуерни продукти в тази сфера разполагат с профили за персонализиране на инспекцията по продукти и/или приложения,
както и за обработка на данни от
инспекцията на различни артикули в
дадена производствена или технологична линия за обработка.
Лесният и удобен интерфейс при
продуктите за машинно зрение както при софтуера, така и при хардуера, спомага за постепенното изместване на приложението визуална
инспекция от специализирания персонал към възможността всеки редови
служител по контрол на качеството
да оперира със системата. По-високата кадрова честота при съвременните камери за машинно зрение позволява в пъти по-голяма производителност в сравнение с вариантите
от преди десетилетие например. За
осигуряването на достатъчен интензитет на осветяване при такива условия сериозна роля изиграва
еволюцията при LED осветлението,
която прави възможно адекватното
осветяване при все по-бързите и
динамични решения за автоматизирана инспекция. Подходящото осве-
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тяване минимизира всички ефекти
на естествената светлина, която
навлиза в цеховете на предприятията за преработка и производство на
хранителни продукти. Така модерните решения за машинно зрение могат да осигурят много по-задълбочен
анализ на качеството от елементарната инспекция на продукта от типа
„годен/негоден“. Възможностите за
обработка на резултатите от пълна
инспекция на всички продукти от
дадена партида и въвеждането на
изводите в статистическа система
позволява проследяване на тенденциите и предприемане на ранни коригиращи мерки, когато това е необходимо. Пример за такъв сценарий е
намаляването на температурата в
пекарна камера преди препичане или
изгаряне на изделията вътре и предотвратяване на бракуваните
партиди,
производствените
прекъсвания и всички последващи
разходи.

Еволюция при камерите
Голяма част от традиционно използваните в индустрията системи
за машинно зрение включват т. нар.
„area scan“ камери или камери, при
които обхватът на заснемане (и
съответно инспекция) е стандартно зрително поле. Във все повече
приложения обаче се налагат „line

40

scan“ камерите. Те разполагат само
с един ред от фоточувствителни
пиксели, които изграждат изображението линия по линия, докато
обектът на заснемане се придвижва
покрай тях. Това превръща камерите
с линейно сканиране в отлично решение за непрекъсната инспекция на
подвижни обекти или изделия, например на поточна линия. Сред приложенията на технологията са: инспектиране на зърнени култури или насипни
материали със сходна несвързана
зърнеста структура, които могат
да бъдат изсипвани пред линейното
зрително поле на камерата като
водопад. Системата може да идентифицира чужди тела или несъвършени зрънца, които незабавно да бъдат
премахнати от потока с помощта
на подвижни дюзи със сгъстен въздух.
Едно от ранните технологични
предизвикателства пред машинното зрение в индустрията е прехвърлянето на заснетите изображения към компютърната система на
големи разстояния. То води до известни ограничения при възможните
локации на камерата в цеха. Нещата
се променят с навлизането на т. нар.
смарт камери в практика. Тези интелигентни устройства разполагат
с усъвършенстван хардуер и софтуер за обработка на изображения, които се намират на едно място – в
корпуса на самата камера. Камерата
може сама да извърши необходимото измерване и да изпрати сигнал от
типа „преминава/ не преминава инспекцията“ към системата за управление на технологичната линия.
Въпреки огромните възможности в
пространствено отношение, които
разкрива тази иновация, съществено ограничение се явява бюджетът,
когато в дадено приложение са необходими по-голям брой камери. Индустрията успява до голяма степен да
преодолее и това предизвикателство с въвеждането на специализирани стандарти за трансфер на данни при системите за машинно зрение.
Нарастващата изчислителна мощ
на процесорите позволява появата
на пазара и на все по-достъпни ценово платформи за 3D изображения,
които позволяват адекватно измерване на обема на различни продукти.
Сред най-популярните техники за
триизмерно заснемане в ХВП е лазерната триангулация, която прави
възможно 3D реконструирането на
даден обект чрез заснемане на облак
от точки по осите X, Y и Z. Това

позволява не само триизмерна инспекция в реално време на обема и
детекция на дефекти, но и вземане
на решение дали обектът преминава инспекцията или не на базата на
много повече критерии в сравнение
с традиционната 2D инспекция, включително форма, пропорции и качество на повърхността. Системи за
3D машинно зрение широко се използват в производството на пици,
пайове, хлебни изделия, сладкиши,
торти, бисквити и сладки за инспекция на техните размери и форма, за
откриване на дефекти по ръбовете,
като и за проверка на плътността.
3D системи могат да бъдат използвани и за оптимизиране на операции
от типа pick-and-place чрез прецизно
направляване на движенията на роботите.

Характерни приложения
Хранително-вкусовата промишленост поставя пред технологиите за
машинно зрение уникален набор от
предизвикателства по отношение
на надеждността, повторяемостта,
продължителността и ефективността на визуалната инспекция. Приложенията на системи за машинно
зрение в ХВП могат най-общо да
бъдат подразделени в три категории: във връзка с производството и
преработката; във връзка с пакетирането и дистрибуцията; във връзка
с безопасността и проследимостта.
Традиционните приложения на системите за машинно зрение включват инспекция на формата, размерите, цвета, плътността, позицията
на дадено изделие, наличието на дефекти по ръбовете, дупки и други
несъвършенства, както и равномерното разпределение на глазури,
пълнежи и т. н. При суровите продукти машинна инспекция обикновено се
използва за проверка на цвета, зрелостта и размерите. Изделията,
които преминават термична обработка, се проверяват за степен на
готовност – дали не са твърде сурови или препечени.
Сред типичните приложения на
решенията за автоматизирана визуална инспекция в ХВП е порционният
контрол или спазването на ограниченията за тегло/обем/размери на
единична порция (доза), включително
дебелина на резените при машинното рязане на колбаси, сирена и други
подобни продукти. Основна задача на
системите за машинно зрение е да
сведат до минимум загубите на продукта и да оптимизират процеса по

юни 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2018

41

автоматизация

порциониране, измерване, опаковане
и етикетиране. Машинното зрение
следи и дали продуктите не са заразени или замърсени, както и да не се
допуска смесване на изходните материали в отделните продуктови
линии, особено при контрола на алергени като фъстъци, сусам и т. н.
Приложенията във връзка с пакетирането и дистрибуцията включват
проверка за цялост на контейнера или
опаковката, осигуряването на правилно етикетиране, проверка за наличието на необходимия брой единични
опаковки при вторичното пакетиране в стекове или кашони и т. н.
Нови методи като хиперспектралното изобразяване комбинират машинно зрение със спектроскопия,
позволявайки създаването на изображения с цветно кодиране според химичния състав на заснемания материал. Приложната област на тази
техника включва например изобразяването на мазнини и кости в птичето месо, откриването на набити
места по плодове и зеленчуци, сортирането на ябълки, инспекцията на
кафени зърна и т. н. Възможните
приложения обхващат и дейности
във връзка с етикетирането, проверката на опаковките за дефекти, инспекцията на нивата на пълнене на
различни контейнери и бутилки, както и инспекцията на неприкосновеността на готовия пакетиран продукт с оглед гарантиране на указания на опаковката срок на годност.

Функционален обхват
Освен традиционните конфигура-
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ции, в категорията „машинно зрение“
за предприятията от ХВП попадат
много други типове системи и технологии с различни функции, включително: специализирани средства за
автоматичен анализ и инспекция за
приложения с автоматизирано и роботизирано управление, комплексни
платформи за процесен мониторинг
и управление на базата на визуална
инспекция, специални терминали за
инспекция на етикети и опаковки,
баркод скенери и скенери за разчитане на серийни номера, включително
ръчни, портативни и стационарни
устройства и т. н.
Основна функция на системите за
машинно зрение е качественият контрол. В много приложения е необходимо да се гарантира не само, че
продуктът изглежда добре, но и че
са спазени стриктни изисквания по
отношение на вида, размерите и
съдържанието му. Това правило е
особено валидно в едросерийното
производство, където еднаквостта
и постоянно високото качество са
стандарт и задължително условие за
имиджа на дадена марка.
Важна роля изпълняват системите за машинно зрение в тандем с
роботизираните технологии при захващането, позиционирането и пакетирането на разнородни продукти с
различни форми, размери и пространствена ориентация. Ключова функция
на платформите за автоматизирана визуална инспекция е и валидирането на продуктовите етикети в
края на опаковъчната линия.
Сортирането на различни ценови

категории при насипни продукти
като ориз или при картофи, плодове
и зеленчуци спомага едновременно
за премахване на негодните за продажба продукти и гарантиране на
адекватно ценообразуване според
политиката на предприятието. В
тази задача основна роля отново
имат системите за машинно зрение. Технологиите от този сегмент
намират все повече приложения и в
търговската мрежа, например при
по-модерните теглоизмервателни
стендове, разположени в някои големи съвременни супер- и хипермаркети. Оборудването от този тип позволява бързо и лесно разпознаване
и измерване на съответното количество плодове, зеленчуци или други продукти, помагат на потребителите прецизно да проследяват
колко и какво купуват и предотвратяват възможностите за измама
от страна на недобросъвестни купувачи.

Безопасност
Сред най-важните задачи на системите за машинно зрение в хранително-вкусовата промишленост е
осигуряването на безопасност на
дейностите и продукцията. С помощта на средства за автоматизирана визуална инспекция в много
съвременни предприятия от отрасъла се следи за недопускането на замърсявания и зарази по храните, включително в рибата и птичето месо,
където традиционно се използват
рентгенови системи. Прилагат се и
специални решения за проверка на
наличието на различни чужди тела в
суровите и обработени продукти.
В индустрията важат все постриктни правила и стандарти по
отношение на документирането и
декларирането на производствените процеси, методи и рецепти за
приготвяне на продуктите. Много
производители използват 2D системи за баркод маркиране с цел проследяване и сериализиране на данни. Все
по-масово такива решения навлизат
в преработвателните предприятия,
където строго се следи движението
на широк набор от алергени. Използват се и технологии с оптично разпознаване и верифициране на символи (OCR и OCV), за да се проверява за
наличието на дадена буквено-цифрова комбинация или дума, която указва съдържанието на съответния
алерген в продукта (например глутен, краве мляко, яйца, фъстъци и
други ядки, соя, целина).
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VX25 - System perfection
След пет години усилена разработка Ритал представи за първи
път своята нова платформа VX25 в тазгодишното издание на
Хановерския индустриален панаир. Това е първата система
стоящи шкафове, която е напълно разработена в отговор на изискванията за увеличаване на производителността в производството на контролни и комутационни апарати и оптимизиране на
веригата на стойността съгласно стандартите на Industry 4.0.
С мотото "System perfection" Ритал обещава гигантски индустриален скок, възможен благодарение на задълбочения опит и интензивния диалог с клиентите. VX25 предлага отлично качество,
намалена сложност и спестяване на време, както и безопасно
сглобяване. Повече от 25 регистрирани патента в процеса на
проектиране доказват високото ниво на тази иновация.

Как може най-доброто да се направи още
по-добро?
Това е въпросът, който Ритал си задава, когато започва
разработването на нова система за стоящи шкафове. "Пазарът се нуждае от шкаф, при който са редуцирани разходите
за проектиране и монтаж и е намалена сложността. Шкаф,
който намира своето място като самостоятелен и пълноценен модул в условията на нарастваща дигитализация. Новата
система на Ритал вече е на 100 процента съвместима с идеологията на Industry 4.0. С комбинацията от реален шкаф и негов
дигитален двойник новото решение ще отговаря на всички
бъдещи потребности от цифровизация - от онлайн конфигурация и проектиране до монтаж, автоматизация, логистика и
поддръжка", коментира д-р Томас Щефен, управляващ директор "Изследвания и разработки" в Ритал.

Интензивният диалог с клиентите
на Ритал е от решаващо значение за разработването на новата система стоящи шкафове. В мащабно проучване за използваемост на системата изследователският екип на компанията използва думи, изображения и кратки филмчета, за да документира
ежедневния трудов живот на производителите на контролни и
комутационни устройства. Изследването обхваща десет фирми в
Германия, осем в САЩ и шест в Китай, включително малки, средни и големи компании. "Този анализ на потребителите отвори
очите ни. В някои случаи открихме проблеми, които самите клиенти все още не бяха идентифицирали ", добавя д-р Щефен.
В резултат на проучването са налице систематично записани и конкретни изисквания за нов шкаф, които предоставят
на разработчиците и продуктовите мениджъри детайлен
наръчник за действителната разработка. Ритал използва и
констатациите на консултативния съвет на клиентите, който също участва в анкетата, за да допълни резултатите. По
време на фазата на развитие на системата компанията на
практика не пропуска нито една съществена точка от изискванията. Новата система стоящи шкафове VX25 се отличава
със стриктна съвместимост с клиентските изисквания,

гъвкави възможности и перфектна
симетрия
- налице е едно и също 25-милиметрово отстояние при монтажните рамки както при вертикалните, така и при хоризонталните елементи. "Никоя шкаф-система досега не е била
разработвана толкова последователно и систематично, за да
се осигури максимална полза за клиентите. VX25 съответства
на начина, по който системният интегратор мисли и работи
- както по функции, така и по процеси", пояснява д-р Щефен.
Предимствата за клиентите по цялата производствена
верига на стойността могат да бъдат обобщени в следните
три основни точки: оптимално качество и постоянен поток
на данните, намалена сложност и икономия на време, както и
безопасно сглобяване.
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Ядрото на иновациите
е новоразработената носеща рамка. Тя определя пространството за инсталация, ефективността при проектирането и
монтажа, възможностите за разширяване и стабилността.
Всичко това гарантира надеждност и гъвкавост на системата в производствения цех на клиента. Новата платформа
запазва всички важни и утвърдени продуктови характеристики на съществуващата шкаф-система TS8 в световен мащаб,
като допълнително ги разширява с множество нови функции и
ползи за клиентите. Повече от 25 регистрирани патента в
развойния процес на VX25 демонстрират високото ниво на иновации в системата.
За Ритал "System perfection" включва и

високотехнологично производство
Компанията инвестира в нови производствени съоръжения,
за да създаде рамката на VX25. Модерното и напълно автоматизирано оборудване за производство на профили и обемна
обработка, включващо общо 31 робота за заваряване и други
обработващи операции, осигурява максимално качество, прецизност и стабилност на продукта. В резултат рамковата
конструкция на VX25, която следва един и същи модел с 25милиметрово отстояние между отворите във вертикално и
хоризонтално направление, е доказано по-стабилна от предшественика си TS 8 при същото тегло.

Ритал ЕООД
Адрес: София, бул."Искърско шосе" №7,
ж.к. "Дружба" 1
Търговски комплекс „Европа"; П.К. 1592
Тел: +359 (2) 4390550, 889 0055, 889 0056
Факс: +359 (2) 4390659
е-mail: office@rittal.bg
www.rittal.bg

юни 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2018

45

платена публикация

UFS - Подподови системи
Продуктовата група "UFS - Подподови системи" на ОБО
представлява обширна програма от конструктивни решения
за кабелна инфраструктура в пода. Според това дали помещението е със суха или мокра поддръжка на пода, вида настилка, нейната дебелина, видът на замазката и степента
на натоварване, съществуват различни варианти за подовата електрическа инсталация. Те включват и необходимостта например от бърза и лесна промяна на заданията за функциониране. При избора на подова система често от значение са и редица естетични изисквания, които включват и избора на материал за настилка.
Съставна част на подподовите системи на ОБО са различните кутии за вграждане на контакти. Основен критерий за избора е подовата настилка. Значение има поддръжката на пода. Чрез правилния избор на кутиите за вграждане
на контакти се гарантира, че електроинсталацията е защитена от проникването на влага, мръсотия и предмети.
Важна част от подовата инсталация са подовите канали. Според нуждата от приложение те представляват например покрита със замазка система и отворена подравнена
със замазката система. Първият вид представлява вградена
в пода инсталация, която може да разполага с ревизионни кутии и кутии за контакти. При втората вграждането в пода
предполага възможност за отваряне на системата с цел промяна или допълнително оборудване на съществуващата инсталация. Съществуват и други видове, като например надподовата канална система, която се използва при вече гото-
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ва подова мазилка. Такива са случаите на саниране на сгради,
където не са възможни много конструктивни промени.
Важно е да споменем, че подподовите системи на ОБО предлагат изключително гъвкави решения и богато разнообразие
от възможности за приложения. Различните подови кутии са
подходящи за разнообразни настилки, различна дълбочина на
пода и настилката, варианти за натоварване, поддържане,
форма и естетически вид. Те могат да бъдат оборудвани с богат набор от контакти за електрическата инсталация и инсталацията за пренос на данни. С подподовите системи на ОБО инсталацията е сигурна, обезопасена, надеждна
и изпълняваща най-високи изисквания
за естетика. От началото до самия й
край ОБО разполага с рационално решение за всеки неин елемент.
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Особености при избора
между софтстартери
и честотни регулатори
Е

нергийната ефективност е
много важен показател, на който потребителите на изделия и системи
държат, а доставчиците работят
сериозно за подобряването му в предлаганата от тях продуктова гама.
Всъщност, според общоприетото
мнение, инвестицията за покупка на
електрооборудване, както и разходите заради спирането на технологичния цикъл във връзка с неговото инсталиране и пускане, се компенсират
от намаленото енергопотребление
в резултат на по-енергийно ефективната експлоатация.
Двигателите често се нуждаят
от големи количества енергия, когато се ускоряват бързо до достигането на пълна скорост. И софтстартерите, и честотните регулатори
могат да се ползват за намаляване
на пусковите токове и за ограничаване на въртящия момент – по този
начин се предпазва скъпото оборуд-
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ване и се удължава животът на двигателя, като се редуцира нагряването му при честите пускания и спирания. Изборът между софтстартер
и честотен регулатор зависи от
режима на приложение, от изискванията към системата и от разходите (както за покупка и внедряване,
така и по време на целия срок на
експлоатация).

Софтстартери
(устройства за плавен
пуск)
Софтстартерът представлява
полупроводниково устройство, което предпазва променливотоковите
двигатели от повреда при стартиране, произтичаща от рязкото увеличаване на консумираната мощност. Това става чрез ограничаване
на големия пусков ток. Софтстартерите осигуряват плавно развъртане
до пълната скорост и се използват
само при стартиране (и спиране, ако
са оборудвани за това). Плавният

старт се осъществява чрез постепенно подаване на напрежението към
двигателя. Софтстартерите са известни още като софтстартери с
намалено напрежение (reduced voltage
soft starters, RVSS).
Тези устройства се използват за
управление на скоростта и въртящия момент само при стартиране.
Намират приложение и когато
свързаната с двигателя механична
система (товарът) трябва да се
пусне плавно, като се регулират пиковете на въртящия момент и натоварването при нормален старт (например при конвейери, ремъчни и
зъбни предавки и т. н.). Ползват се и
при помпите за елиминиране на резки покачвания на налягането по
тръбите, когато потокът на флуида бързо сменя посоката си.
Електрическите софтстартери
временно намаляват въртящия момент чрез понижаване на входното
напрежение или на тока. Някои софтстартери използват полупровод-
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никови елементи за регулиране на
тока. Управлението може да бъде по
една или по три фази, но трябва да
се отбележи, че трифазното управление обикновено дава по-добри резултати.
В повечето софтстартери за ограничаване на напрежението се ползват тиристори. В нормално изключено положение OFF тиристорите
спират тока, а в нормално включено
положение ON го пропускат. Тиристорите работят по време на плавното нарастване, а след достигането на максимална скорост те се
шунтират от байпасни превключватели. Това намалява значително нагряването на двигателя.
Софтстартерите обикновено са
по-икономичният избор в случаите,
когато се изисква регулиране на скоростта и въртящия момент само
при стартиране на двигателя. Освен
това, те са много подходящи за ограничени пространства, тъй като
обикновено заемат по-малко място
от честотните регулатори.

Честотни регулатори
По същество честотният регулатор работи по следния начин – на
входа му постъпва променливо напре-
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жение от мрежата, той го преобразува в постоянно, филтрира го и след
това го преобразува обратно в променливо със съответната ефективна стойност. Изходната честота на
регулатора обикновено е в границите от 0 до входната мрежова честота. Когато това се изисква за
конкретната система, са възможни
и изходни честоти със стойност, поголяма от тази на мрежовото напрежение.
В повечето регулатори се използва двуполупериоден мостов изправител с диоди или тиристори, с
който променливото напрежение на
входа се преобразува в постоянно.
Могат да се използват и активни
компоненти като биполярни транзистори с изолиран гейт (IGBT) например. Следва филтровата част,
представляваща основно група кондензатори, която изглажда постоянното напрежение, подавано на
изхода на преобразувателната част
(моста). След филтъра може да се
добави дросел или бобина, за да се
подобри факторът на мощността
и да се намалят хармониците. Изгладеното постоянно напрежение се
подава после на инвертора с IGBT
като ключови елементи. Те пре-

включват и създават такива импулси в инверторната част, че да се
генерира симулирано променливо
напрежение с подходящата ефективна стойност. Честотните регулатори позволяват на двигателя
да достигне номиналния си въртящ
момент при развъртане от 0 до
базовата си скорост, без да е необходимо прекомерно увеличаване на
тока.

Ефективност
Софтстартерите могат да достигнат ефективност до 99,5…
99,9%. Обикновено падът върху тиристора е по-малък от 1 V. Ефективността зависи от размера на софтстартера и от подаваното
трифазно напрежение. След като
завърши процесът на стартиране,
софстартерът включва вградените
байпасни контактори. Така се шунтират тиристорите и целият ток
протича през контакторите, което
поддържа или подобрява ефективността. Когато двигателят работи на
пълна скорост и е правилно натоварен, софтстартерите са по-ефективни от честотните регулатори.
Регулаторите обикновено са с
ефективност 95…98%. При старти-
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ране, работа и спиране (освен ако не
е настроен да спира след свободно
въртене до окончателния стоп, без
спирачни усилия) активните компоненти, като IGBT транзисторите, са
включени. Някои регулатори обаче са
способни по-добре да управляват потреблението на мощност в режим на
нормална работа. Ако регулаторът се
избира с оглед характеристиките на
товара, би било възможно да се намалят разходите за електроенергия.
Колкото повече са импулсите (респ.
диодите или тиристорите) в изправителната част на регулатора, толкова по-висока е ефективността.
Например 6-импулсен регулатор е с
ефективност 96,5…97,5%, а 18-импулсен – с 97,5…98%.

Хармоници, начини на
свързване и съображения
при инсталиране
Хармониците при софтстартерите обикновено са под 10% при стартиране или спиране, когато тиристорите са включени и пропускат
част от синусоидалното напрежение. Когато двигателят работи на
пълна скорост, тиристорите пропускат тока напълно и на практика няма
хармоници. В случай че се ползват
байпасни контактори, хармоници
почти не се генерират.
По отношение на кабелите/проводниците с по-голяма дължина, ползвани за свързването на софтстартерите, не е нужно да се вземат
някакви специални мерки, освен че
трябва да са оразмерени правилно,
за да се компенсира падът на напре-
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жение. При софтстартерите обикновено не са необходими и специални
мерки и средства за електромагнитна съвместимост (потискане на
ефектите от електромагнитни
въздействия), така че да се удовлетворят изискванията за хармоници
съгласно стандартите на IEC. Тези
изисквания се отнасят до нормалния
работен режим на софтстартера,
когато двигателят вече върти на
пълни обороти.
Когато честотен регулатор е
свързан с двигателя посредством
дълги кабели/проводници, могат да
възникнат проблеми с отразените
вълни. Препоръчва се използването
на линейни реактори, предотвратяващи връщането на хармониците
обратно към източника на енергия,
което причинява опасни за останалото оборудване изкривявания на
напрежението. Други компоненти и
устройства, използвани за намаляване на хармониците при честотните
регулатори, са дросели, пропускащи
постояннотоковата съставка, пасивни филтри, 12-импулсен изправител с фазоотместващ трансформатор, активен филтър, активен (регенеративен) преобразувател и 18импулсен изправител. При инсталирането на честотни регулатори
трябва да се внимава при избора на
вида на свързващите проводници.

Точност на времето за
стартиране и спиране
Софтстартерите са зависими от
товара и настройките за стартиране и спиране се задават програм-

но. Алгоритъм регулира напрежението така, че токът и въртящият
момент да нараснат и двигателят
да стартира. На основата на обратната електродвижеща сила на двигателя софтстартерът определя
дали той е достигнал нужната скорост на въртене. Ако софтстартерът отчете, че двигателят е
достигнал тази скорост преди предвиденото време за стартиране, той
подава пълното напрежение и включва индикатор за състояние на нормална работа. Ако двигателят не се
развърти до необходимата скорост
в рамките на зададеното време, софтстартерът подава пълното напрежение или част от него в зависимост от товара.
Честотните регулатори осъществяват прецизен контрол върху
скоростта, а така също и върху времето за стартиране и спиране. Точността зависи от избрания регулатор, от товара и от способността
на регулатора да издържа на претоварване.

Регулиране на скоростта
Някои софтстартери имат ограничени възможности за регулиране
на ниските скорости при стартиране и спиране. Например за двигател
с 1800 об./мин. възможните ниски
скорости са 18…270 об./мин. в права и обратна посока. Поддържането
на ниски скорости е възможно в рамките на броени минути поради нарастването на температурата в тиристорите и в двигателя.
Честотните регулатори осигуряват непрекъснат и пълен контрол на
скоростта по всяко време, от стартирането до спирането, с възможност за поддържане на дадена скорост в продължение на часове. Това
е така, защото честотата може да
се настройва. Въпреки че и честотният регулатор, и софтстартерът
могат да работят на ниски скорости, продължителността, в която те
могат да се поддържат, се определя
от двигателя и от товара. Степента на нагряване на двигателя, ако
работи на ниска скорост, зависи от
продължителността на работа. За
да не се оставя да работи твърде
дълго при ниска скорост, в софтстартера е предвидена температурна граница – целта е да се предпазят тиристорите и двигателя.
Непрекъснатата работа на честотния регулатор на честота под 5 Hz
налага ограничения на допустимите
условия на експлоатация.
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Пълен въртящ момент
при нулева скорост
Софтстартерите работят на
фиксирана честота и пълният
въртящ момент е възможен само при
пълно напрежение. Първоначалният
въртящ момент се задава програмно в софтстартера. На така зададения въртящ момент съответства
напрежение, което е началната точка за нарастването му. Пълен
въртящ момент не е възможен при
нулева скорост.
При честотните регулатори
100% въртящ момент при базова
скорост е възможен при честоти до
мрежовата. При скорости на двигателя над базовата, мощността е
100%, а въртящият момент намалява. Задържането на въртящия момент е предимство на честотните
регулатори, което е ценно в редица
случаи като например при един наклонен конвейер – поточната лента
с товара върху нея се задържа и не
се връща назад, щом въртенето
спре. В допълнение към пълния
въртящ момент при нулева скорост
съобразно конкретните условия се
преценява дали е необходимо активирането и на други предпазни функции на регулатора. При прилагане на
софтстартери за постигането на
същия ефект ще трябва да се използва механична спирачка.

Цена, размери и
температурни
особености
За малки токове (под 40 ампера)
предимството на софтстартерите
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пред честотните регулатори по
отношение на цената е малко. С увеличаването на тока и мощността
цената на регулаторите нараства
по-бързо в сравнение с тази на софстартерите. При големи токове
(над 100 ампера) цената вече е значителна.
Що се отнася до размерите, софтстартерите водят пред честотните регулатори за всякакви
токове поради самата структура,
по която са изградени едните и
другите. С нарастването на тока и
мощността тази разлика в размерите може да се увеличи експоненциално.
Освен това, когато към тях се
добавят електромеханични байпасни контактори (вградени вътре или
монтирани отвън), софтстартерите стават по-ефективни от честотните регулатори и обикновено
отделят по-малко топлина. Това се
дължи и на разликите в конструкцията на импулсната част на двата вида устройства - в сравнение
с регулаторите софтстартерите
имат по-малко активни компоненти в схемата си, а това оказва
влияние и при стартиране, и в режим на нормална работа, и при спиране.

Примерни приложения
Ограниченията поради малък ток
са често срещано явление по отдалечените краища на дадена електроразпределителна мрежа, когато
например трябва да се захрани една
система за напояване. В такива слу-

чаи мощността може да се ограничи до под 200% от номиналната
мощност на двигателя, без това да
доведе до претоварване на източника на енергия. Двигателите се
нуждаят от достатъчен въртящ
момент, за да задвижат товара,
така че параметрите и видът на
двигателя трябва винаги да са съобразени с конкретния товар. Софтстартерът може да ограничи
тока до 200%, при което ще ограничи и приложения въртящ момент. С
допълнителни изследвания, включително и с помощта на софтуерни
средства, се установява дали при
това ограничение на тока той ще
бъде достатъчен за стартирането
на двигателя. Честотният регулатор може да осигури въртящ момент с по-високи стойности, като
същевременно поддържа консумацията на енергия под изискваното от
електроразпределителната система ограничение.
В почти всички случаи, при които
в режим на нормална работа трябва да се поддържа постоянна скорост, е подходящо да се използва софтстартер. Добър пример за това
е сушилен вентилатор във фабрика,
който работи целодневно на постоянна скорост. За да стартира вентилаторът плавно, софтстартерът може да регулира първоначалния му въртящ момент. Щом веднъж
набере скорост, регулиране вече не
е необходимо до подаването на команда за спиране. За голям вентилатор, чиято скорост се изменя в хода
на технологичния процес, например
при промяна на температурата, подобро решение за управление ще е
честотният регулатор, който позволява изменяне на скоростта по
всяко време.
За да се избягват падания и разливания на материали на поточните
ленти, при стартирането и спирането на конвейер е по-добре да се
използва софтстартер. Той стартира и спира конвейера плавно, без
механично напрежение.
За пуск и стоп на помпи може да
се ползва както честотен регулатор, така и софтстартер. Софтстартерът намалява ефекта на
хидравличния удар при стартиране
и при спиране и обикновено е по-евтин. Същата работа може да свърши
и един честотен регулатор, а освен
това той може и да управлява скоростта на двигателя на помпата,
респективно и нейния дебит, по време на експлоатация.
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Глосметри
Б

лясъкът (англ. gloss, оттам и
глосметър) е зрителен ефект, който
се създава при наблюдението на
повърхност. Колкото по-голяма част
от пряко попадналата върху нея
светлина се отразява, толкова появно ще бъде впечатлението за
блясък. Ефектите на блясъка се основават на взаимодействието на
светлината с физическите характеристики на дадената повърхност.
Другият влияещ компонент е преценката на наблюдателя на чисто физиологическо ниво. Човешкото око си
остава най-доброто средство за
определяне на разликите в блясъка, но
все пак визуалният контрол не е
достатъчен, защото и условията,
при които се прави оценката не са
ясно дефинирани.
Гладки и добре полирани повърхности отразяват ясно образите. Падащата светлина се отразява директно от повърхността по основното
направление – това, при което
ъгълът на падане е равен на ъгъла на
отражение. При груби повърхности
светлината се разпръсква дифузно
във всички посоки, а отразените
образи не са така качествени – не са
ясни, очертанията им са размазани.
Колкото по-равномерно се разпръсква падналата светлина, толкова по-слабо е отражението по основното направление и толкова по-матова ще изглежда повърхността.
Когато се разглежда въздействието на предметите върху потребителя на физиологическо ниво, то
блясъкът е също толкова важна част
от зрителното възприятие, какъвто
е и цветът. Върху блясъка на една
повърхност голямо влияние оказват
редица фактори като например гладкостта на полиране, количеството
и вида на покритието или качеството на материала, върху който то се
полага.

Измерване на блясъка
Блясъкът се измерва с глосметър,
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който насочва светлинен поток под
определен ъгъл към изследваната
повърхност и в същото време отчита каква част от него е отразена.
От вида на повърхността, чийто
блясък ще се измерва, се определя
подходящият ъгъл за насочване на
светлинния поток към нея, а оттам
и подходящият модел глосметър.
Интензитетът на отразената
светлина зависи от материала и от
ъгъла на осветяване. При неметални
повърхности (покрития, пластмаси)
интензитетът на отразената
светлина нараства с увеличаване на
ъгъла на осветяване. Една част от
остатъка от падналия светлинен
поток прониква в материала и се
абсорбира от него, а друга се разпръсква дифузно в зависимост от
цвета.
Металните повърхности имат
много по-голяма отражателна способност, която не зависи толкова
от ъгъла на осветяване, както е при
неметалните. Резултатите от из-

мерване с глосметър са свързани с
интензитета на отразената светлина от еталонно черно стъкло с
даден коефициент на пречупване, а
не с интензитета на падащата
светлина. Измерената стойност за
това еталонно стъкло е равна на
100 единици блясък (gloss units, GU).
Стойността от измерването на
материали с по-висок коефициент на
пречупване ще бъде над 100 GU. Такива са например тънките покривни
слоеве (филми).
За прозрачни материали стойността от измерването е по-висока
заради множеството отражения
вътре в структурата на материала. Тъй като са с много висока отражателна способност, при металите
стойностите могат да достигнат
до 2000 GU. В тези случаи е прието
резултатите от измерванията да се
записват като процент отражение
на падналата светлина. Глосметрите и методологията на работа с тях
трябва да се специфицират на меж-
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дународно ниво, за да може да се осигури възможност за
сравнение на резултатите от измерванията.
Има три типа глосметри, които покриват целия диапазон за измерване на блясъка – глосметри, измерващи
под ъгъл 20°, 60° и 85°. Има и индустриални сектори, в
които обаче се ползват и други ъгли. За по-добра разделителна способност при слаб блясък измерването се прави
под ъгъл 85° спрямо повърхността. Тази стойност на ъгъла
се препоръчва за повърхности, при които са измерени под
10 GU при 60°. При 85° осветената зона при измерването е и по-голяма, което осреднява разликите в блясъка на
текстурирани или леко неравни повърхности.
Трябва да се отбележи, че всички нива на блясък могат да бъдат измерени при стандартния ъгъл от 60°.
Това е стандартният ъгъл за мерене на блясъка за всякакви изделия, като най-добри резултати се постигат
за повърхности с блясък в диапазона 10-70 GU. При стойност на блясъка под или над границите на този обхват
измерването може да е по-точно при другите две стойности – 85° или 20° – използвани съответно за ниска
или висока степен на блясък.
Острият ъгъл за измерване 20° предоставя по-добра
разделителна способност за повърхности със силен
блясък. За такива, при които е измерена стойност над
70 GU при стандартния ъгъл от 60°, често се прави
повторно измерване под ъгъл от 20°, при който замъгляването на повърхността от изобилното отражение
не влияе толкова силно.

Приложение
В много производства блясъкът се мери като показател за качеството на продуктите. Доказано е, че сте-

54

пента на блясък на дадено изделие оказва същото психологическо въздействие върху потребителя, както и
неговият цвят. Във външния вид на много продукти
силен блясък се съчетава с матово покритие с цел да
станат максимално привлекателни за купувача.
Често качеството на дадена повърхност може да се
оцени чрез измерване на блясъка й. Например недобре
изсъхнали бои или покрития с необичаен блясък на покъсен етап от производството могат да започнат да
се лющят и разслояват. Следенето на стойността на
блясък на дадено изделие позволява лесно да бъдат
открити подобни проблеми, като по този начин се
избягват разходите за повторно нанасяне на покритие
или за изтегляне и подмяна на продукта.
Автомобилостроенето е отрасъл, в който се държи
на блясъка и цвета като признаци за високото качество
на крайните изделия. Степента на блясък варира от
огледални хромирани детайли до съвсем матови пластмасови повърхности вътре в купето. Именно видът на
купето отвътре става все по-важен фактор при вземането на решение за покупка. За да се осигури еднородност на блясъка сред различните групи части на автомобила, в индустрията са зададени много строги толеранси. При измерване със стандартен 60-градусов глосметър и желан блясък под 5 GU типичните стойности
на толерансите могат да достигнат до 0,3 или 0,5 GU.
При такива малки допустими отклонения за цвета и
блясъка преценката на око е невъзможна. Нанасяните
отвън на каросерията бои със силен блясък се контролират под ъгъл 20°, пластмасовите и дървени части
със средна степен на блясък – под ъгъл 60°, а матовите
пластмасови повърхности вътре в купето могат да се
измерват и под ъгъл 85°.
Стойността на блясъка при повечето бои и покрития се контролира още на етапа на изготвянето им.
След това блясъкът се проверява редовно в хода на производството, както и след нанасянето на боите и покритията. Изменението на блясъка на който и да било
етап от този процес може да доведе до съществени
визуални разлики между отделните партиди, доставяни на крайните потребители. Стриктният контрол на
блясъка осигурява възможност изделията да се възприемат добре визуално и да се избягват отказите за
прием още при първоначален оглед. Производителите
на защитни покрития следят стойността на блясъка
им през целия им експлоатационен живот, тъй като със
стареенето блясъкът на боята намалява. При достигане на предварително зададена долна граница конструкцията се пребоядисва, което гарантира възможно найдълъг живот на защитното покритие, без риск от корозия на предпазваната конструкция. Боите и защитните покрития се контролират предимно под ъгъл от
60°, като другите две стойности се ползват съответно за матови покрития и такива с високо ниво на блясък.
Върху металните части и изделия често се нанася
допълнително покритие от друг метал, някакво защитно покритие или пък се полират, за да изглеждат добре
за потребителите или просто с цел предпазване от
корозия или износване. В повечето случаи стойността
на блясък служи като мярка за качеството на тези процеси. В производството на валцована стомана за оценка на качеството на продукцията се използват 45-градусови глосметри. С 60- и 20-градусови глосметри пък
се следи качеството на външното покритие и на полирането на металните повърхности.
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Блясъкът, или гланцът, е незаменим показател за качество в полиграфическата промишленост. Опаковките и кориците на списанията
редовно се подлагат на UV лакиране,
за да придобият качествен гланц, а
фирмените брошури се лакират и
обработват на слоеве, за да се съчетаят контрастиращи матово покритие и гланц. Недостатъчният
гланц на покритието може да е индикатор за проблем в процеса на
изсушаване. Малък спад в изходната
мощност на UV лампите за изсушаване например може да има катастрофален ефект върху качеството на
пакетите за хранителни продукти
– незасъхналите мастила и покрития
могат да се изтрият от хартията
или картона и дори да замърсят опакования продукт.
Върху мебелите могат да се нанасят покрития, те могат да бъдат
боядисвани, лакирани или оцветявани
при най-различни нива на блясък – от
най-силен до съвсем матов. Блясъкът
трябва да се контролира по време на
тези технологични процеси, за да се
гарантира, че партидите изглеждат
еднакво и за да се следи дали покритието е нанесено както трябва и
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дали съхне правилно. Неочаквани промени в блясъка често са ранно предупреждение за проблем в състава на
покритието, нанесеното количество
или режима на съхненето му. В мебел-

ната промишленост се използва
стандартното измерване под ъгъл
от 60°, като някои клиенти могат да
изискат то да се прави и под ъгъл от
20° и 85°.
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Мониторинг на
състоянието
на машини
М

ониторингът на състоянието
на промишлените машини и съоръжения е важен елемент от прогнозната поддръжка и спомага за предотвратяване на множество производствени прекъсвания и аварии в съвременните индустриални фабрики и
заводи. Решенията за машинен мониторинг са все по-масово прилаган и
рентабилен способ за намаляване на
броя и продължителността на престоите и редуциране на разходите
за ремонт и обслужване. Машинният мониторинг предоставя важна
информация за производителността
и ефективността на машините, която може да бъде използвана за ранно откриване на потенциални повреди и неизправности.
Мониторинг на оборудването се
извършва във всякакви типове промишлени, комунални и строителни
съоръжения. Проследяването на
състоянието на критичните машини,
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механични системи и електрическо
оборудване е от ключово значение за
поддържането на безпроблемната им
работа и плановата им ефективност.
В много сценарии вибрациите, високите температури или неприсъщите шумове са първи предупредителни знаци, че при съответната машина е налице риск от възникване на повреда. Такова предупреждение може
да осигури достатъчно време за подмяна на рисковия машинен компонент
преди настъпването на авария и да
предотврати отказа на оборудването, производствените прекъсвания и
всички разходи, свързани с тях. За
целите на машинния мониторинг в
модерните производства се използва комбинация от хардуер, софтуер и
съответната контролно-измервателна апаратура, която позволява непрекъснато следене на статуса и работните параметри на машините и
навременно регистриране на различни рискови отклонения.
Освен за контрол на състоянието

и производителността на машините, мониторингът на състоянието се
прилага и за други цели като: измерване на продължителността на непрекъснатите периоди на експлоатация; превантивна поддръжка; управление на качеството; управление на
енергийната ефективност; регистриране и отстраняване на неизправности и т. н. Решенията за машинен
мониторинг се превръщат в комплексна бизнес практика с нарастващ
брой приложения, а пазарът на продукти в сегмента за 2017 г. възлиза на
близо 11 млрд. щатски долара по данни от доклад на Research & Markets.

Същност и специфики
С навлизането на концепцията
Internet of Things в практиката все
повече производители в тежката индустрия залагат на сензорно-базирано събиране на данни, за да решат
критични проблеми като производствени закъснения и неочаквани спирания. Машинният мониторинг може
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да включва наблюдение на механичното и електрическо
оборудване чрез сензори за събиране на различни диагностични данни. Той е основен компонент от превантивната поддръжка на индустриалното оборудване, тъй като
позволява прогнозно планиране на ремонта и обслужването с оглед елиминиране на обстоятелствата, които биха
намалили нормалната продължителност на живота на
машините. С помощта на средства за мониторинг на
състоянието на оборудването биха могли да се предвидят различни повреди, възникващи вследствие на механично износване и други характерни фактори. Ключови
индикатори за статуса на промишлените машини и системи са нивата на шум, вибрациите, работната температура и др.
Непрекъснатото събиране на данни в рамките на
продължителни периоди от работата на оборудването
позволява проследяване на поведението им при различни
условия и извеждането на тенденции, свързани с нормалните работни параметри и отклоненията – индикатори за потенциални неизправности. Обикновено непрекъснат мониторинг на състоянието се прилага при критични промишлени машини и съоръжения с подвижни
(ротационни) компоненти и възли като компресори, помпи, електродвигатели, двигатели с вътрешно горене,
преси и т. н. Периодични проверки, включващи техники
за безразрушителен контрол и други способи и технологии, се правят на статичното оборудване в индустриалните предприятия, като парни котли, тръбопроводи,
топлообменници и др.

Видове мониторинг
В практиката се прилагат няколко вида мониторинг

на състоянието на машините с различни особености. Т.
нар. базиран на маршрут мониторинг (Route-based
monitoring) включва технически оператор, записващ периодично данни с ръчен уред. Тези данни се използват за
първична диагностика и установяване на тенденции, за
да се определи дали е необходим по-задълбочен анализ.
Диагностиката с преносими уреди е друг вид мониторинг, който включва използване на портативно оборудване за наблюдение на състоянието на машините. Сензорите обикновено са фабрично инсталирани в машината, а преносимото оборудване се използва за отчитане
на данните.
Т. нар. тестове по фабрични критерии (Factory
assurance test) се използват, за да се провери дали крайният продукт отговаря на своите проектни спецификации и за определяне възможните състояния на отказ на
производствените устройства.
Онлайн машинен мониторинг (Online machine
monitoring) e процесът на наблюдение на оборудването в
течение на неговата работа. Данните се получават от
вградено устройство и се предават на основен сървър
за анализ на данни и планиране на поддръжката. Онлайн
защита на машината (Online machine protection) също е
метод за активно наблюдение на оборудването, докато
то работи. Данните се получават и анализират чрез
вградено устройство. Настройките за ограничение могат да се използват за управление, включване и изключване на машините.
Някои често прилагани техники за мониторинг на основните състояния на оборудването в промишлеността
и транспорта са: вибрационен анализ и диагностика; анализ на лубрикантите; акустична емисия (въздушен ултразвук); инфрачервена термография; ултразвуково изпитване (дебелина на материала/тестване за недостатъци);
мониторинг на състоянието на мотора и анализ на сигнала за моторни токове (MCSA); системи за напрежение и
ток на базата на модели (MBVI системи) и др.

Други популярни методи и техники
Визуалната инспекция е основен компонент на машинния мониторинг в много промишлени производства. За
да е надежден този метод, резултатите от инспекциите трябва да могат да бъдат измерени или сравнени с
документиран набор от методически указания.
Леки температурни колебания на повърхността на
дадена машина или съоръжение могат да бъдат открити по безразрушителна технология с визуална диагностика и термографско оборудване. Топлината често е
показател за проблем с даден компонент или възел, особено при дефектирали електрически елементи или неизправна функция на уплътнения и смазочни флуиди, водещи до прекомерно триене и износване на подвижни машинни детайли. Термографията може да бъде успешно
прилагана и при високоскоростни лагери, флуидни съединители, конвейерни ролки и т. н.
Сензорите за детекция на отломки са в състояние
да откриват частици от износване от черни и цветни
метали в смазочното масло, което дава значителна
информация за състоянието на наблюдаваните машини. Чрез регистрирането и проследяването на тенденцията за генериране на отломки е възможно да се открият проблеми преди настъпване на фатални повреди
в различни видове оборудване с ротационни елементи,
като предавателни кутии, турбини и т. н. Отломките
в смазочните масла (взети от филтрите или магнит-
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Приложения и
инструментариум

ни събирачи на стружки) при машинната обработка могат да бъдат изследвани и анализирани посредством сканиращ електронен микроскоп. Методът WDA (Wear Debris
Analysis – анализ на износването на
база генерираните отломки) позволява разпознаване на съдържащите
се в смазочния флуид миниатюрни
частици метал, техните размери,
форма и морфология. Така може да
се определи дали има нежелано износване на даден материал, точното място на износването, механичната причина за това явление, както и да се прогнозира времето на
настъпване на евентуалната повреда на машината.
Спектрографският анализ на смазочно-охлаждащите течности (СОТ),
който тества химичния им състав,
също може широко да се прилага за
прогнозиране на откази на оборудването. Ултразвуковото изследване е
подходящо за механични приложения с
различна скорост и системи с флуиди
под високо налягане. Цифрови ултразвукови измервателни уреди масово се
срещат в практиката за отчитане на
високочестотни сигнали от лагери.

Честота и индекс на
критичност
Мониторингът на промишлените
машини и съоръжения може да бъде
периодичен или постоянен. Периодичният мониторинг е надежден, само
ако се извършва съгласно зададен
график, например от надзорник или
от автоматизирана система за
събиране на данни. Непрекъснатите
измервания се извършват постоян-
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но от системи за автоматизирано
събиране на данни посредством сензори. Този тип наблюдение се счита
за по-надежден и ясен индикатор за
наличието на условия и фактори за
настъпването на машинни повреди.
За определяне степента на важност на мониторинга на състоянието на дадена машина често се използва и т. нар. индекс на критичност
(Criticality index). За целта се отчитат предназначението на оборудването, възможностите за заместване на дадена машина, ако внезапно
спре да работи (има ли такива изобщо), разходите за ремонт, стойността на престоите, безопасността
за околната среда в случай на повреда и редица други ключови фактори.
Индексът на критичност поставя
машините в една от следните три
категории:
Критични машини: това са машини, които са жизненоважни за фабриката или производствения процес и
без които те не могат да функционират. Непрекъснатият мониторинг
при тях е ключов;
Основни машини: това са единиците, които са важна част от процеса, но ако се случи авария, производството може да продължи или да
бъде възстановено;
Машини с общо предназначение
или балансиращи производствения
процес машини: това са машините,
които съставляват останалата
част от промишленото оборудване
в цеха или завода и обикновено се
наблюдават периодично с помощта
на ръчни уреди за събиране и отчитане на данни.

Машинният мониторинг се прилага в широк кръг от индустрии, включително за наблюдение на: тежка
индустриална техника, машини и
съоръжения в металообработката,
машиностроенето, нефтената и
газова промишленост, автомобилния
сектор, транспорта, енергетиката
(в т. ч. вятърната) и др.
Решенията за мониторинг на
състоянието на промишлено оборудване включват: системи за събиране
на данни със съответните сензори,
измервателни прибори и софтуер за
анализ, различни видове регистратори на данни (дата логери), преносими
измервателни уреди, средства за
мониторинг на шума, регистратори
за ток/напрежение, системи за мониторинг на вибрациите, термокамери, оборудване за мониторинг на
температура, налягане и др.
Ръчните колектори и анализатори на данни са обичайни за използване при некритични машини, при които е икономически необосновано
монтирането на постоянно действащи уреди, устройства и системи за онлайн измерване, мониторинг
и анализ. Техническият персонал
може да събере данни от няколко
машини, след което да ги зареди на
компютър, където софтуерен анализатор (с помощта на съответните
алгоритми или изкуственият интелект) да провери за отклонения от
типичните стойности, които са
индикатор за неизправности и предстоящи повреди. За по-големи и критични машини, при които последиците за безопасността, прекъсванията
на производството и разходите
могат да бъдат значителни, обикновено се използва система за непрекъснат мониторинг вместо периодичното ръчно събиране на данни. Напоследък системи за постоянно онлайн
наблюдение на състоянието на оборудването все по-масово се прилагат
в тежки производствени отрасли
като целулозно-хартиената промишленост, минното дело, нефтохимията, производство на електроенергия
и т. н.

Типове сензори и
вибрационен анализ
Т. нар. ротационно или "въртящо се"
оборудване (rotating equipment) е често
срещан в англоезичната техническа
литература събирателен термин, който включва предавателни кутии,
възвратно-постъпателни и центро-
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за комуникация, съхранение и известяване. Достъпни са устройства със или
без дисплей, с безжична и LAN комуникация, както и многоканални системи
със множество входове.

Софтуер за визуализация
и анализ

бежни машини. Най-често използваният метод за мониторинг на такива
машини е вибрационният анализ.
Посредством акселерометри (сеизмични или пиезоелектрически преобразуватели), монтирани върху лагерите на машината, могат да се
извършват измервания на вибрациите. Преобразувателите на вихрови
токове, които директно следят
въртящите се валове за радиално (и
аксиално) изместване, също са често
използвани за мониторинг на критични машини.
Нивото на вибрациите може да
бъде сравнено със записана история
от базови стойности, например при
стартиране и изключване, а в някои
случаи – и с установени стандарти.
Производителите на оригинално оборудване (OEM) могат да определят
допустимите граници на вибрациите и въз основа на конструкцията на
машините и отделните им възли,
например спрямо честотата на откази при даден модел лагери.
В мониторинга на състоянието на
машините се използват предимно
три вида сензори: акселерометри,
тахометри и сензори за близост.
Акселерометрите позволяват проследяване и измерване на вибрациите на машината. Тахометрите се
използват за определяне на скоростта на въртене на валовете и ротационните елементи, за да се осигури фазова информация за вибрациите. Посредством сензори за близост
се осъществява наблюдение на движението на валовете.
Акселерометрите са преобразуватели за измерване на динамичното
ускорение на физическо устройство.
С тяхна помощ и на база мониторинг
на вибрациите може да се предскаже жизненият цикъл на детайлите и
да се открият предварително по-
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тенциални неизправности в машините. Пиезоелектричните акселерометри са най-често срещаните.
Сензорите за близост представляват датчици за измерване на изместването на физическо устройство.
Обикновено се използват по двойки с
90-градусово изместване, за да се извърши картиране на X-Y движението
на вала. Благодарение на това могат
да бъдат регистрирани проблеми като
несъосност на вала, повредени лагери
или други външни фактори, които пречат на идеалното въртене.
Тахометърът е датчик за измерване на скоростта на въртене на
физическо устройство. Тахометрите осигуряват и фазова информация,
за да могат честотните компоненти да бъдат свързани със скоростта и позицията на валовете.

Температурен
мониторинг
Температурата е най-често измерваният параметър, като много
приложения в сферата на машинния
мониторинг изискват отчитането
й в комбинация с друга променлива.
Индустриални термометри и измервателни устройства за температура се използват за мониторинг
на: електрическо оборудване (мотори, турбини и т. н.); пещи и оборудване за термоформоване; оборудване за научноизследователска и развойна дейност (климатични камери,
изпитателни стендове и т. н.).
Температурните рекордери (познати още като логери или регистратори) са подходящи за използване с всички популярни типове температурни
сензори, включително термодвойки,
RTD и термистори. На пазара се предлага широк спектър от регистратори за отчитане на температура с
голямо разнообразие от възможности

Софтуерът за наблюдение на
състоянието позволява на потребителите да визуализират на едно
крайно устройство данни от много
машини в различни локации и да ги
анализират накуп, за да идентифицират прогнозно потенциални проблеми. Всяка внезапна промяна в стойностите на работните параметри
на дадена машина може да бъде незабавно регистрирана, а операторът
получава възможност навременно да
предприеме съответните мерки.
Анализът на данните се извършва
чрез специализирани софтуерни инструменти. Персонализираните
платформи за конкретни приложения
в промишлеността (например за
мониторинг на металообработващи
машини) позволяват анализ на данни
на базата на избран набор от потребителски филтри. Резултатите от
анализа са достъпни във формат на
доклади, диаграми и таблици, показващи какви мероприятия във връзка
с поддръжката и ремонта на машината или съоръжението са необходими.
Цялостните платформи за машинен мониторинг включват функции
за събиране, анализ, съхранение и
обработка на данни, визуализация и
автоматизация. Крайният потребител получава възможност за лесен и
удобен преглед на всички измервателни системи, без значение колко
машини са под наблюдение.
За да се възползват от пълния потенциал на тези големи масиви данни, много съвременни предприятия
предпочитат системите за отдалечен мониторинг и управление, които
позволяват непрекъснато събиране и
анализ на данни за съответните машини и съоръжения. Достъпни са различни комуникационни функции за
трансфер на данни и изпращане на
алармени известия до персонални компютри и мобилни устройства, включително Wi-Fi, Ethernet, FTP, клетъчни
модеми и др. Съхранението и обработката на данни в облак е друга
възможност, която набира все повече популярност сред потребителите
на системи за отдалечен и онлайн мониторинг на промишлени машини и
оборудване.
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SANGEL Systemtechnik индустриални LED осветителни тела
Представяне на продуктовата програма. Част 2.
Новият партньор на Ехнатон - фирма SANGEL
Systemtechnik, е водещ доставчик на индустриални LED осветителни тела, кабелни възли и инсталационни модули.
Богатото портфолио продукти и услуги на SANGEL
Systemtechnik обхваща цялостна гама предложения - от единични компоненти до комплексни модули. В продължение на
статията от миналия брой на сп. Инженеринг ревю представяме и останалите серии LED осветители от продуктовата гама на SANGEL Systemtechnik.

LED осветители за повърхностен
монтаж LO
LED осветители за повърхностен монтаж LO на SANGEL
Systemtechnik са отлично решение за линейно осветление.
Оборудвани с всички предимства на осветителите за повърхностен монтаж от серия L, моделите от гама LO разполагат допълнително с 2 различни фокусни лещи, наклонени от
30 до 60 градуса. Анодизираният алуминиев корпус е с клас на
защита IP67, което го прави устойчив на прах и пръски вода. LED осветителите за повърхностен монтаж LO могат
да бъдат използвани и в тежки индустриални приложения.
Моделът се предлага с 3-метров кабел или с M12 конектор. Еднопластовото защитно стъкло е най-доброто прозрачно покритие за осветителите от този тип, ето защо
модел LO се предлага именно с такова. Възможна е поръчка
на продукта с още два вида прозрачно защитно покритие в
хигиенно изпълнение: вариант с FDA сертификат за използване в досег с храни и лекарствени средства или версия от
полиметилметакрилат (PMMA), съгласно изискванията на
EN 1935:2004.

LED осветители за работно място
APL
LED осветителите за работно място на SANGEL
Systemtechnik гарантират ефективно и ергономично осветление с клас на защита IP40. В тези приложения основният
фокус е именно върху ергономията, а не върху устойчивостта на напръскване с вода. Прозрачният предпазен капак на
осветителите от серията е със специална текстура с разсейвателни частици, които предотвратяват образуването
на множество сенки и спомагат за по-малко уморяване на
очите.
Гамата включва модели с различни дължини от 850 до 3050
мм. С цветна температура 5700 K и M12 конектори, осветителите от серия APL гарантират оптимално и гъвкаво
осветяване на работното пространство.
Продуктовата фамилия е произведена от висококачествени анодизирани алуминиеви профили и разполага с ESD защита (срещу електростатични разряди). Високата издръжливост на осветителите на SANGEL Systemtechnik в индустриални приложения пряко кореспондира с прилаганите технологии за топлинен мениджмънт в корпуса. При експлоатация в указания от производителя температурен диапазон на околната среда, осветителите за работно място от
серия APL разполагат с прогнозен експлоатационен живот
от около 60 хил. часа. Те осигуряват отлично решение за осветяване на работни зони. Достъпна е и едрогабаритна версия за специални приложения.
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Серия APL

LED осветители за повърхностен
монтаж EL/ELN
Подобно на осветителите за повърхностен монтаж от
гамите L и LO, фамилията EL също разполага с висок клас на
защита IP67. Прозрачният предпазен капак на корпуса е изработен от полиметилметакрилат (PMMA) и позволява ергономична работа дори при тежки работни условия. Алуминиевият профил гарантира необходимата стабилност и ефикасно топлоотвеждане.
Фамилията осветители EL е бюджетна алтернатива на
моделите за повърхностен монтаж от серия L. За приложения в сферата на осветлението за обработващи машини или
на оборудване за преработка на хранителни продукти серията линейни осветители L предлага широк набор от решения за повърхностен монтаж. Гамата LO включва и модели
за фокусно (директно), а не дифузно осветяване. Достъпни
са версии с оптични лещи, наклонени на 30 или 60 градуса.
Цветната температура от 5700 K гарантира оптимално
осветяване при всички модели от този тип. Посредством
M8 конектори осветителите могат лесно и гъвкаво да се
свържат към инсталацията.
Насладете се на по-високата светлинна ефективност!

Серия ELN
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Осветление в
хладилни промишлени
помещения
Х

ладилните промишлени съоръжения представляват помещения със
смесено предназначение, включващи
офис и склад. За да се постигне продуктивна работна среда с безопасни условия на труд, в хладилните
помещения се прилагат комбинация
от решения за климатичен контрол
и специализирано осветление за ниски температури.

Значение на правилното
осветление
Подходящото осветление е от
съществено значение в складовете,
където то подпомага запазването
на качеството на съхраняваните
артикули и помага на работниците
да изпълняват дейностите си безопасно. Очите на човека обработват
около 80% от информацията в обкръжението му, така че осветлението е важен инструмент, който помага за извършване на ефективна и
точна работа. Доброто осветление
подобрява и общото благосъстояние
на работниците, особено тези, които работят на смени. Правилният
подбор на осветителни тела също
така спомага и за свеждане до минимум на капиталовите разходи и разходите за поддръжка.
В противоположния случай, когато
осветлението в хладилни помещения
е лошо, работниците може да изпитват умора, натежаване на клепачите, напрежение, което от своя страна да доведе до главоболие, зрителни проблеми, повишен брой грешки в
работата и повишена вероятност
от злополуки. Проблемите с осветлението (като трептене на светлината, отблясъци, лошо светлоразпределение, недостатъчна осветеност и неправилен контраст) също
могат да допринесат за чувство на
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стрес, психическо безпокойство и
смущения в съня.

Изисквания за осветление
в хладилни помещения
Решенията за осветление в хладилни помещения трябва да са достатъчно издръжливи, за да устояват
на условията на околната среда, на
които са изложени – като температури, влажност на въздуха и вибрации. В същото време те трябва да
са съобразени и с регионалните правила за пожарна безопасност и изисквания за материали.
Според европейските изисквания
препоръчаните нива на осветеност
в различните помещения на складове и промишлени съоръжения са: товарителна площадка – 150 lux; рецепция – 500 lux; разопаковане и сортиране – 200 lux; складово помещение –
100 lux; хранилище за големи артикули – 100 lux; хранилище за малки артикули – 200 lux; опаковане и изпращане – 300 lux; хладилно съхранение
– 300 lux. За инспекция и тестване
на продукти стандартната осветеност трябва да е от 500 lux до 2000
lux.
В някои случаи тези нива може и
да трябва да са малко по-различни в

зависимост от изпълняваната дейност, необходимото ниво на детайлност, размера на обработваните
части и средната възраст на работниците.
При избора на решение за осветление е важно да се разгледат някои
особености на осветителните
тела:
Лесно почистване - правилният
дизайн на осветителното тяло е
ключов за лесното почистване и избягването на замърсявания. Освен
това заради употребата на различни четки и тръби при почистване,
както и понякога измиване под налягане, осветителните тела трябва
да притежават висока степен за
защита IP. За тези зони са препоръчителни осветителите със защита
IP 66/67.
Издръжливост - правилната комбинация от използвани материали в
осветителното тяло е важна, тъй
като осигурява стабилност и дълъг
експлоатационен срок. Материалите
и конструкцията на тялото трябва
да съобразени с естеството на помещението и да се има предвид
възможността от механични повреди при работата със замразени стоки. Осветлението трябва също така

юни 2018

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

осветление
да може да функционира без да възпрепятства или да се
влияе от електромагнитни смущения. Затова е препоръчително да има електромагнитна съвместимост (EMC)
според IEC 60533.
Възможност за работа при ниски температури –
температурите в помещенията за съхранение на охладени и замразени стоки могат да достигнат –40°C. Ето
защо от решаващо значение е осветителните решения,
инсталирани в тези зони, да са изключително внимателно подбрани да работят надеждно при такива температури.
Намалена консумация на енергия - много важно изискване в хладилните помещения е да се инсталират осветителни тела, които на практика не се нуждаят от
поддръжка. Това намалява и в някои случаи елиминира
разходите за труд, свързани с обслужване и смяна. Те
трябва и да консумират колкото се може по-малко енергия, за да се намали нуждата от допълнително охлаждане заради тяхното нагряване.

Характеристики на наличните
технологии
Нуждата от хладилни помещения нараства все повече в логистичните центрове. Осветлението там е изключително важно и в същото време представлява един
от най-големите оперативни разходи в целия склад – на
второ място след разходите за самото охлаждане. В
идеалния случай осветителите трябва да са енергийно
ефективни, да предлагат адекватна топлинна ефективност, да имат ниски разходи за поддръжка и да осветяват добре въпросното пространство. С избора на ефективно осветление се взима предвид и оптимизирането
на капиталовите инвестиции и разходите за поддръжка.
Като цяло взаимовръзката между светлината и температурата е ключова в областта на нискотемпературното съхранение на продукти.
Съществуват два основни вида складове за хладилно
съхранение – за охлаждане, с положителни температури
от 0 до 14°C, и за замразяване, с отрицателни температури до –40°C. И в двата случая флуоресцентното осветление не работи добре при студените условия, а
за фирмите не е рентабилно да инсталират голям брой
нискоефективни осветителни тела. Когато традиционни осветителни тела се оборудват с газоразрядни лампи с висока интензивност (HID) или натриеви лампи с
високо налягане (HPS), консумацията на енергия е висока,
както и отделената топлина. Освен това се налага и
честа смяна на крушките, а сензорните системи са помалко ефективни. При включване се изисква повече време до достигане на максималния светлинен поток, затова лампите трябва да се държат постоянно включени. За разлика от тях, светодиодните източници консумират по-малко енергия и произвеждат по-малко топлина. Така LED осветителите намаляват цялостния топлинен принос на осветителната система и следователно понижават разходите за охлаждане на хладилното помещение. Това прави енергийната ефективност на светодиодните осветителни тела още по-значителна в хладилни помещения.

до 50 000 часа полезен живот; работят много добре при
минусови температури, където гарантират незабавен
и постоянен светлинен поток.
За разлика от стандартните газоразрядни лампи с
висока интензивност (HID) и натриеви лампи с високо
налягане (HPS), които срещат затруднения в осветяването при ниски температури, LED осветлението се
включва незабавно и така осигурява висок светлинен
поток. Тази характеристика го прави по-подходящо за
включване към сензорни системи за управление. Светодиодите също така губят много по-малко осветеност в
сравнение с повечето традиционни светлоизточници, а
качеството на самата светлина като цяло е по-подходящо за чисти и хладилни помещения.
От гледна точка на бюджета, светодиодите реално
намаляват разходите за поддръжка. Това е сериозен плюс,
тъй като поддръжката в хладилните складове е трудна
и скъпа поради ниските температури. Извършването на
какъвто е и да е монтаж или ремонт не може да продължи
много дълго в толкова студена среда. Проблем на традиционните крушки е, че светват бавно при ниски температури, заради което е по-ефективно да се оставят
включени постоянно. Това обаче налага по-честата им
смяна, което, както вече бе установено, е трудоемко.
При LED осветлението обаче ниската температура има
положителен ефект - тя позволява да се удължи техният експлоатационен живот.
Като първоначална инвестиция LED осветителите са
по-скъпи от традиционните лампи, но ключовите им
предимства като намалено електропотребление и пониски разходи за поддръжка означават, че тази ценова
разлика бързо се възстановява.

Предимства на LED осветлението
Светодиодните осветители се отличават като найподходящ избор за инсталация в хладилни помещения
заради редица характеристики, сред които: не се нагряват; излъчват най-малко ултравиолетово лъчение; имат
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Използване на
соларна топлинна
енергия в
индустрията
Т

ехнологиите за отопление, охлаждане или процесна топлина чрез
слънчева енергия могат да се постигнат температури до 400°C и да
отговорят на до 50% от топлинната нужда в промишления сектор.
Някои промишлени процеси се провеждат при изключително високи
температури, като обикновено
първата асоциация е металургията,
но в повечето случаи предприятията работят с ниски или средни температури на отопление.
Соларните топлинни системи са
най-подходящи за генериране на ниски температури до 150°C, а те се
постигат дори от комерсиални
слънчеви колектори. При промишлени процеси като измиване или боядисване на текстилни изделия се използват ниски температури. В млечния
сектор процесната топлина се прилага при процесите на измиване и
пастьоризация. В минната индустрия се използва за извличане на разтворими компоненти от твърда
смес. Като цяло нискотемпературното отопление има разнообразни приложения, но най-голям потенциал се
наблюдава в хранително-вкусовата
промишленост, металургията и минната индустрия. Соларните топлинни системи са разпространени също
и в пивоварните, селското стопанство (за изсушаване на култури) и в
текстилния сектор. Въпреки това
повечето приложения на тези системи не са много мащабни и все още до
голяма степен имат експериментален характер.
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Технология и принцип на
работа
Една система, която осигурява
соларна топлинна енергия за промишлени процеси, включва голямо или
много голямо колекторно поле, през
което циркулира работна течност.
Това може да е вода, комбинация от
вода и гликол или друго. Системата
се счита за много голяма, когато е с
мощност над 350 кВт. С помощта
на топлообменник топлината се
прехвърля от първична верига до
топлинната верига под формата на
гореща вода, въздушен поток или
пара – в зависимост от изискванията на индустриалния процес.
В самата система може да има и
резервоар за съхранение на топлина.
Това устройство може да се използва, за да компенсира спада на топлинна енергия при колебания на соларния ресурс, а също така и да приравни непостоянната нужда от топлинна енергия при серийно производство. Изключително важно е правилното управление на системата, за
да се предвидят потенциалните аварии и загуба на производителност.
Технологиите за снабдяване с процесна топлина чрез слънчева енергия
могат да бъдат разделени на две
широкообхватни области. Големите
соларни сушилни се прилагат основно в хранително-вкусовата промишленост и използват оборудване за
естествена циркулация или изкуствена (принудителна) конвекция, за да
улавят слънчевите лъчения за целите
на процеса. Другото често приложение е за осигуряване на топла вода и
отопление на помещенията в различ-

ни индустриални сектори.
Обикновено разходите на системите за соларна топлинна енергия в
индустрията зависят от необходимата температура за процесите,
от това дали е необходимо постоянно захранване, от размера на проекта, както и от нивото на слънчевата радиация на обекта.

Соларни топлинни
системи за ниски
температури (<150oC)
Стандартните плоски слънчеви
колектори (FPC) и вакуумно-тръбните слънчеви колектори (ETC) осигуряват температурни нива до 120°C.
Плоските колектори имат медни
тръби с топлопреносна течност,
която преминава през изолирана, устойчива на атмосферните влияния
кутия от тъмен абсорбиращ материал и топлоизолация на задната
страна. Те могат да генерират температури до 100°C.
ETC колекторите се състоят от
вакуумни-стъклени тръби, топлинна
тръба, абсорбер и колектор. Конструктивно абсорберът е оформен
като двустранно оребрена тръба,
през която преминава загряваният
топлоносител. Топлинните тръби
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обикновено представляват медна
тръба, в която циркулира летлива
кипяща течност. Вакуумните тръби,
от които се изгражда колекторът,
са от висококачествено стъкло. В
тях се подържат условия на дълбок
вакуум, който осигурява изключително добра изолация на абсорбера и
защита от корозия. Стандартните
ETC колектори могат да осигурят
температури до 120°C и са по-подходящи за използване в студени климати. За някои нискотемпературни
приложения като пречистването на
отпадъчни води в студен климат могат да се използват и колектори без
стъклено покритие (unglazed).
FPC и EPC колекторите са зряла
технология, която има огромен потенциал за нискотемпературни промишлени отоплителни системи, особено в развиващи се региони като
Индия и Китай.

Соларни топлинни
системи за средни
температури (150-400oC)
В индустриалните процеси, където е необходима процесна топлина
със средни температури, някои модерни FPC модели с изключително
дълбок вакуум могат да достигнат
до 200°C. Обаче най-често използваната технология при такива изисквания са слънчевите концентратори.
В най-простия случай, зад вакуумните тръби на ETC колекторите се инсталират вид слънчеви концентратори, проектирани в параболична
форма – CPC (compound parabolic
concentrators). Те отразяват както
директната, така и дифузната
слънчева светлина върху абсорбера.
Подобни концентратори могат да се
използват и при плоските колектори.
Други слънчеви концентратори за
процесна топлина са подобни на системите, с които се произвежда концентрирана соларна енергия, само че
в повечето случаи имат по-малък
размер (от 10 kW до 2 MW). Но вместо топлината да се използва за
производство на енергия, тя се оползотворява директно в промишлените процеси. Сред примерите за
слънчеви концентратори са и рефлекторните чинии, параболично-цилиндричните коцентратори и линейните
френелови рефлектори.

Соларни системи за
охлаждане
Освен за отоплителни приложения,
соларните системи могат да изпълня-
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ват изискванията и за охлаждане и
климатизация. Този тип соларни системи могат да заместят електрическите или газови абсорбционни/
адсорбционни чилъри, както и електрическите климатични системи.
Абсорбционните и адсорбционните чилъри използват течни или
твърди хладилни агенти за охлаждане на помещения. Абсорбционните
чилъри, които са най-популярни, оползотворяват слънчевата енергия за
регенериране на абсорбционната
течност, която съдържа охладителя
след изпаряването му. Две често срещани системи са: затворени абсорбционни чилъри с амоняк и вода (NH3/
H20) или вода и литиев бромид (H20/
LiBr) за охлаждащи/абсорбиращи течности.
Изсушителите на въздух се използват за климатизация. Изсушаващият материал абсорбира или адсорбира топлата вода от въздуха и прехвърля охладен въздух обратно в сградата. При тях слънчевата енергия се
използва за регенериране на изсушаващия материал.

Интегриране на соларната топлинна енергия в
промишлени процеси
За изпълнение на много промишлени процеси е необходимо едновременното загряване на даден флуид (например поток от горещ въздух, гореща вода) и на резервоар (например
пещи и котли). Съществуващите
отоплителни системи за индустриална процесна топлина работят на
пара или топла вода от котел, кой-

то пък използва изкопаеми горива
като нефт, газ и въглища или електроенергия, генерирана от различни
източници.
Системите за процесна топлина
от соларна енергия от своя страна
могат да осигурят до 20% от потреблението на топлинна енергия в
дадено предприятие (т. нар. соларна
фракция). Съществува обаче лимит
на соларната мощност, която може
да се инсталира – заради параметрите на покривното пространство.
Интегрирането на соларни топлинни системи за промишлени процеси може да се извърши по три начина:
l като източник на топлина за директно загряване на циркулиращия
флуид (например захранваща вода,
предварително загряване на въздуха
и др.);
l в процеси с ниски температурни
изисквания;
l като допълнителен източник за
предварително загряване на захранващата вода за парни котли или
директна интеграция на соларни
отоплителни мощности към индустриални парни котли, работещи с
изкопаеми горива.
В първия случай съхранението на
топлинна енергия е важен компонент,
който гарантира достъпност през
целия ден. Вторият и третият вариант могат да се използват, когато
потреблението на топлинна енергия
е по-голямо от това, което може да
бъде осигурено чрез отопление със
слънчева енергия, или ако температурните нужди са твърде високи за
соларната топлинна система.
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Почистващи
препарати за ХВП
В

хранително-вкусовата промишленост рутинно се използват
различни продукти за почистване и
дезинфекция на контактните
повърхности. Прилагането на тези
химикали е необходим и наложителен
етап в гарантирането на това, че
произвежданите и консумираните
храни са с максимално ниско съдържание на болестотворни микроорганизми.
Преди да се разгледат видовете
химикали обаче, трябва да се обърне
внимание на разликата между почистващите препарати и дезинфектантите. Дезинфекцията означава
унищожаване или необратимо инактивиране на определен тип инфекциозни гъби или бактерии, но не задължително и на техните спори по
твърдите повърхности. Почистването се дефинира като редуциране на
важните с оглед на общественото
здраве микроорганизми до нива, считани за безопасни, без това да влияе
отрицателно нито върху качеството, нито върху сигурността на продукта. Докато мерките по дезинфекция могат да бъдат предприети при
обработката и приготвянето на
хранителните продукти, почистването се прилага много по-често за
ограничаване наличието на микроби.
За да се постигне необходимата
степен на почистване и дезинфекция,
използваният химикал трябва да се
употребява с определена концентрация и за специфициран период от
време. Тези параметри са описани на
етикета на продукта и трябва да се
спазват, за да се постигне желаното ниво на микробен контрол.
Ефективността на даден химикал
за почистване или дезинфекция зави-
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си от способността му за намаляване на степента на заразяване. Като
стандарт за почистващи препарати
за повърхности, встъпващи в контакт с хранителните продукти, се
приема редуциране на микробната
популация до 99,999% за 30 секунди.
За неконтактни с храни повърхности стандартът е 99,9% в рамките
отново на 30 секунди. За разлика от
това, дезинфекцията трябва да унищожи или да инактивира необратимо всички специфицирани организми
за определено време, обикновено 10
минути. Някои химикали могат да
действат както като почистващи
препарати, така и като дезинфектанти.
Процесът на почистване зависи
до голяма степен от подготовката
на повърхностите. Повечето почистващи препарати трябва да се
прилагат на повърхности, върху които няма органична материя или остатъци от други почистващи химикали. Общоприетата последователност на действията е промиване,
предварително почистване, промиване и почистване.
Независимо какъв продукт се ползва, почистващият разтвор трябва
да бъде тестван, за да се гарантира, че желаната концентрация е постоянна. Малките количества почистващ агент могат да доведат до
неприемливо ниво на ефективност,
а прекомерно големите – до неотговарящи на стандартите остатъци
от химикала върху повърхностите.

Хипохлорити
Те са най-широко използваните
химикали за почистване поради
ефективността им, ниската цена и
лесното им производство. Натриевият хипохлорит е най-разпростра-

неният от тях и освен отличен почистващ агент, той е и силен окислител.
Хипохлоритите водят до засилено микробно измиране благодарение
на факта, че увреждат външната
мембрана на клетките, което води
до загуба на контрола върху пропускливостта й. В допълнение, тези
съединения инхибират клетъчните
ензими и унищожават ДНК. Спорите
обаче са устойчиви към хипохлоритите, тъй като обвивката им е неподатлива на окисление, освен при много високи концентрации на препарата, съчетани с дълги времена на контакт при повишени температури.
Въпреки че хипохлоритите са силно реактивоспособни, полезните им
свойства могат да се повлияят негативно от фактори като суспендирани частици, високи температури,
светлина, примеси във водата и неподходящи стойности на pH. При
рутинна употреба повърхностите
трябва да са почистени от органична материя, а pH трябва да се поддържа между 5 и 7, за да се осигури
наличието на максимално количество хипохлориста киселина. Както
при всеки друг почистващ препарат,
периодично следва да се предприемат мерки за гарантиране, че количеството свободен хлор е в желаните граници.
Други недостатъци на хипохлоритите са корозивността им към метали, здравните рискове, свързани с
кожни раздразнения и увреждане на
лигавицата, както и замърсяването
на околната среда. Последният недостатък се обуславя от факта, че
хлорът може да се комбинира с органични вещества до получаването на
токсични съединения като трихалометани и диоксини.
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Хлорен диоксид
Това неорганично съединение е
широко използван почистващ агент,
ефективен срещу бактерии, гъби и
вируси. Хлорният диоксид е окислител, който реагира с протеините и
мастните киселини в клетъчната
мембрана, което води до загуба на
контрола върху пропускливостта й
и нарушаване на синтезата на белтъчини.
Въпреки че хлорният диоксид е
взривоопасен газ, в разтвор той е
относително безопасен. Произвежда
се на място, тъй като не може да
бъде компресиран и съхранен за употреба в газообразна форма. Нови разработки от последните години позволяват производството на разтвор на хлорен диоксид на място без
да се налага използването на скъпо
оборудване.
В сравнение с хипохлоритите,
хлорният диоксид изисква много пониски концентрации за елиминиране
на микробите. Например 5 ppm разтвор е ефективен почистващ агент
за контактни с храни повърхности с
време на действие поне една минута. Дезинфекция може да се постигне със 100 ppm разтвор при време
на контакт от 10 минути.
Хлорният диоксид реагира по-селективно със съединенията в микробните клетки, отколкото с органичните съединения като цяло. Това позволява употребата му в органично
наситени разтвори, въпреки че ефективността намалява с увеличаване
на органичния товар. Хлорният диоксид действа при pH в диапазона 610. Друго предимство е, че не формира хлорирани органични съединения, което го прави по-екологосъобразен.

Йодофори
Тези съединения са с по-ниска активност в сравнение с хипохлоритите, но също са ефективни почистващи препарати и дезинфектанти. Те се прикрепят към серните
атоми в белтъчините, причинявайки инактивация и увреждане на
клетъчната стена. Използването на
носители с йодофорните разтвори
осигурява ефект на продължително
освобождаване, водещ до постоянно ниво на микробна смъртност.
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Йодофорите функционират подобре при леко киселинно pH, тъй
като при стойности над неутралната формите им се отличават с
по-ниска активност. Обикновено
концентрацията за почистване е 25
ppm за 1 минута. За съжаление, йодните съединения лесно оставят
петна върху повърхностите, особено пластмасите. От друга страна
обаче, те се използват широко като
почистващи препарати за стъклени
повърхности например в пивоварната индустрия и винопроизводството. Йодофорите не оказват значимо въздействие върху околната среда.

Пероцетна киселина (ПОК)
Тя е ефективен почистващ химикал за редица микроорганизми и техните спори. Води до елиминиране на
микробите чрез разрушаване на химичните връзки в клетъчната мембрана. ПОК-базирани препарати често се използват в комбинация със
стабилизиран водороден пероксид.
Тези химикали действат добре при
студени условия (~4°C), осигурявайки приемливи нива на микробна
смъртност за оборудване, което
обикновено се експлоатира при температури под тази на околната среда. ПОК е ефективна и за отстраняване на биофилми и е по-активна от

хипохлоритите.
Разтворите на ПОК са екологосъобразни, тъй като съединението се
разпада на оцетна киселина, кислород
и вода. Тези препарати са и по-малко
корозивни в сравнение с хипохлоритите.

Четвъртични амониеви
съединения (ЧАС)
ЧАС са доста сложни химични съединения, в които азотът е свързан с
четири органични групи. Положително заредените катиони се свързват
с киселинните фосфолипиди в микробната клетъчна стена, което блокира приема на хранителни вещества и предотвратява отделянето
на отпадъчните вещества. Като
цяло, ЧАС са ефективни срещу широка гама микроби, въпреки че не влияят върху спорите.
Тези съединения могат да се прилагат в концентрации от 100 до 400
ppm, като най-често за контактни с
храни повърхности се използва 200
ppm разтвор, който се оставя да
изсъхне. ЧАС обикновено са без мирис, не оставят петна, не са корозивни и са относително нетоксични
за потребителите. Действат добре в широки диапазони на температура и pH, въпреки че активността
им е по-висока при по-високи температури и в алкални условия.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Íîâà IP68 êëàâèàòóðà îò
APEM ñ âèñîêà íàäåæäíîñò

Â äîïúëíåíèå êúì ñâîåòî ïîðòôîëèî, APEM ïðåäëàãà íîâàòà
PZ ñåðèÿ 12-êëàâèøíè ïèåçîåëåêòðè÷íè êëàâèàòóðè.
Ñ æèâîò îò 10 ìèëèîíà öèêúëà, ñëåäñòâèå îò ëèïñàòà íà
ïîäâèæíè êîíòàêòè, PZ ñåðèÿòà
êëàâèàòóðè ñà ïðîåêòèðàíè çà
ïðèëîæåíèÿ èçèñêâàùè âèñîêà íàäåæäíîñò. Áëàãîäàðåíèå íà çàòâîðåíàòà ðàáîòíà ïîâúðõíîñò, PZ êëàâèàòóðèòå îñèãóðÿâàò ñòåïåí
íà çàùèòà äî IP68. Ìîãàò äà áúäàò ïîñòàâÿíè áåç ïðîáëåì âúðõó
ïîâúðõíîñòè, ïîäëåæàùè íà ìèåíå, êàòî íàïðèìåð â ìåäèöèíñêà àïàðàòóðà èëè â îáîðóäâàíå çà õðàíèòåëíî-âêóñîâàòà ïðîìèøëåíîñò.
PZ ñåðèèòå ìîãàò äà áúäàò èíñòàëèðàíè çà ïîëçâàíå, êàêòî îò
ïðåäíàòà, òàêà è îò çàäíàòà ñòðàíà íà ìîíòàæíèÿ ïàíåë, à íåèçïúêâàùèòå êëàâèøè è àëóìèíèåâàòàïîâúðõíîñò îñèãóðÿâàò åñòåòè÷åí âúíøåí âèä. Ïðåäëàãàò ñå êàêòî ñúñ ñòàíäàðòíà ìàðêèðîâêà
- 0 äî 9; */#, òàêà è ñ ìàðêèðîâêà ïî ñïåöèôèêàöèÿ íà êëèåíòà.
Îñíîâíè ôóíêöèè:
l 10 ìèëèîíà ðàáîòíè öèêúëà
l ñòåïåí íà çàùèòà IP68
l âúçìîæíîñò çà ïðåäåí èëè çàäåí ìîíòàæ
l 12 êëàâèøà
l âúçìîæíîñò çà ìàðêèðàíå ïî ñïåöèôèêàöèÿ íà êëèåíòà
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