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накратко
Дилтех отбеляза 15 години от основаването си
През 2019 г. Дилтех отбеляза 15-годишен юбилей от създаването си, съобщават от компанията. Още от основаването си фирмата е представител на
редица немски и шведски производители на оборудване за обработка на пластмаси, сред които KraussMaffei Technologies, Motan Colortronic, Rapid Granulators,
ONI и Setral. Броят на партньорите на Дилтех постепенно се увеличава и днес
компанията предлага и продуктите на Regloplas, Maplan, Sesotec и др.
„Партньорството с тези водещи фирми е задължаващо и носи голяма отговорност. През годините успешно се наложихме като представител на продуктите им на българския пазар. Съчетаването на висококачествените машини и съоръжения с бързи и надеждни сервизни услуги е наша основна цел.
Гордеем се, че сме я достигнали и ще продължаваме да я следваме и в бъдеще.
Клиентите ни са спокойни, защото знаят, че ще получат навременна и качествена помощ при необходимост“, коментира управителят на Дилтех Иван
Христозов.
Той допълва, че в основата на успехите на фирмата е изграждането на
висококвалифициран колектив, който непрекъснато се развива чрез обучения
и запознаване с новостите от партньорската мрежа.

Заводът на Festo в България с награда за висока ресурсна ефективност
Глобалният производствен център на Festo в София бе отличен с награда
за lean и екологосъобразно управление за 2019 г. Заводът е награден в категорията „Общо производство“ за внедряването на т. нар. OPEX (Operational
Excellence – върхови оперативни резултати) подход за организация на потоците на стойността и с оглед на постигнатия успех в това отношение.
„Наградата е признание за обединените усилия на всичките ни служители
в София. Тя е доказателство, че сме на правия път към идеалната организация
на потоците на стойността. Необходимите ресурси по веригата на стойността и отговорността за производството на дадени продуктови групи са
разпределени сред автономни екипи в рамките на завода“, коментира Калин
Добрев, отдел „Електроника и задвижвания“ в България.
Журито е впечатлено от начина, по който производственият център
внедрява еко елементи като интегрална част от визията си и използва
ресурсната ефективност като конкурентно предимство – с високо мотивирани екипи, фокусирани върху намаляването на загубите във всички зони по
продължение на веригата на стойността, както и от постигнатите в много
кратък срок отлични резултати. Призовете Lean & Green Management Award
се връчват за осми път от консултантските компании Growth Consulting
Europe и Quadriga Consult.

Мултинационално обединение с намерение да инвестира 200 млн. долара
в български завод за
Меморандум за намерение за изграждане на завод за електрически превозни средства беше сключен в присъствието на заместник министър-председаелектромобили

теля по икономическата и демографската политика Марияна Николова в
Министерския съвет (МС), съобщиха от Българската агенция за инвестиции
(БАИ). Инвеститорите са корейско-китайска и италианска фирма. Документът
беше подписан от изпълнителния директор на БАИ Стамен Янев, както и от
ръководителите на корейско-китайската компания Сонго моторс и италианската – Хадид холдинг. Изпълнителният директор на Сонго моторс Йонгбок
Шин изрази увереност, че проектът тук ще бъде финализиран. Очаква се при
реализацията на заявените инвестиционни намерения да бъдат открити 2000
работни места.
„Приемаме меморандума като много добра оценка за инвестиционния климат в България и за постигнатото от правителството по линия на облекчаване и развитие на бизнес средата. Страната ни е на инвестиционната
карта на Източна Европа с доказани предимства и висок кредитен рейтинг“,
коментира вицепремиерът Николова.

Полска млекопреработвателна компания проучва инвестиционни
На 10 декември се проведе среща между представители на полска млекопвъзможности в Сливен

реработвателна компания и кмета на Сливен Стефан Радев, информираха от
общината. Делегацията пристигна на посещение, за да проучи възможностите да развие бизнеса си в града и да установи партньорски взаимоотношения с фирми от областта. Посещението беше организирано от Българо-полската търговска камара (БПТК) и областната администрация, в партньорство с община Сливен.
Представителите на полската фирма посетиха няколко мандри и млекопреработвателни предприятия. В разговорите си с кмета на общината те са
получили уверение, че при заявен интерес община Сливен и държавата са
готови да съдействат за реализирането на бъдещите им инвестиционни
намерения.
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Microchip представи нова фамилия EERAM със сериен интерфейс
Microchip обяви нова фамилия EERAM памети с SPI интерфейс, която предлага до 25% икономия на производствените разходи в сравнение със алтернативните серийни енергонезависими памети (NVRAM). Фамилията включва
четири SPI варианта, вариращи от 64 Kb до 1 Mb.
EERAM е енергонезависима RAM памет, която използва същите SPI и I2C
протоколи като серийната SRAM, осигурявайки запазване съдържанието на
SRAM при отпадане на захранването, без да е необходима външна батерия.
Този процес е фактически невидим за потребителя. Когато приборът засече
загуба на захранване, той автоматично прехвърля данните в енергонезависими хранилища и ги премества обратно в SRAM, след като захранването се
възстанови.
Microchip поддържа в масово производство четири модела EERAM със сериен интерфейс в SOIC, SOIJ и 8-изводни DFN корпуси: 48L640 (64 Kb SPI),
48L256 (256 Kb SPI), 48L512 (512 Kb SPI) и 48LM01 (1 Mb SPI).

Българският екип на Вистеон представи своя 3D дигитален панел за
Peugeot 208
Вистеон Електроникс България представи своя нов 3D i-Cockpit – арматурно табло, разработено специално за новия модел Peugeot 208, по време на
събитие, организирано от компанията в Капитал Форт, София. Революционният продукт е създаден от българския екип на Вистеон съвместно с техни
колеги от Франция.
Арматурното табло за Peugeot 208 е проектирано изцяло от български
специалисти. В устройството на уреда са залегнали десетки хиляди условия
и технически спецификации от френския възложител. Корпусът му е изработен от алуминий и синтетична облицовка за декорация. В арматурното
табло са внедрени два TFT дисплея – основен заден 10,5-инчов и преден 7инчов.
„Благодарение на двата екрана с висока резолюция се създава триизмерен
образ. Единият (7') е монтиран отгоре на инструменталния панел, а другият
– отзад (10,5'). Диагонално на двата екрана е инсталирано полупрозрачно
огледало. Изображението от горния дисплей се отразява в полупрозрачното
огледало, създавайки холографско изображение“, обясни инженер Маргарита
Таслева, която участва в екипа за разработка.

Текстилната компания Калинел построи втория най-голям автоматизиран
склад у нас
Българският производител на текстил Калинел откри своя нов автоматизиран склад в Троян (12 декември), съобщиха от общината. Базата е най-голямото съоръжение в Северна България и е с капацитет от 25 000 палети.
Инвестицията е за 20 млн. лв., а реализацията на строителството му отнема близо 1 г. На официалното откриване присъстваха областният управител
Ваня Събчева, кметът на Троян Донка Михайлова и собственикът на компанията инж. Марин Радевски.
„Благодаря на банките, които кредитираха най-голямата инвестиция от
началото на Калинел, и на екипа, с който я реализирахме“, коментира инж.
Радевски. Новата складова база на Калинел е изградена с цел съхранение на
готова продукция. „Съоръжението е вторият най-голям склад в страната,
след този на веригата Jysk“, допълни Радевски. По думите му автоматизираният обект може да обслужва до 14 тежкотоварни автомобила едновременно с общо 1100 палета. Складът ще се обслужва от 5 до 7 души дневно.

ИАНМСП и БАН стартират партньорство за внедряване на иновации в бизнеса
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП) обяви партньорството си с Българската академия на науките (БАН)
с цел подпомагане развитието на българските предприятия. Сътрудничеството беше анонсирано след среща между председателя на Академията акад.
Юлиан Ревалски и изпълнителния директор на Агенцията Бойко Таков. На
срещата присъстваше и Марин Пандев, председател на Единния център за
иновации към БАН.
Предстои двете институции съвместно да организират специално събитие през януари 2020 г., в което българският бизнес ще има възможност да
се запознае с последните разработки на БАН в сферата на иновациите. Основната цел на обединените усилия е развитието на българските компании
с помощта на научния подход на БАН. „По време на предстоящото събитие
ще бъдат представени иновационните разработки на Единния център за иновации, достигнали ниво за въвеждане в бизнес структура“, съобщават от
ИАНМСП. Повече информация за събитието ще бъде предоставена в началото на 2020 г.
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Латекоер България разширява производството си с компоненти за Еърбъс A350
Френската компания Латекоер България започва разширяване на производствената си линия с нов авиационен продукт, съобщиха от Министерството на икономиката (МИ). На специална церемония компанията получи сертификат за инвеститор клас А за проекта си „Сглобяване на метални компоненти за носова част на самолет Еърбъс A350“, с който ще бъдат инвестирани
над 5,5 млн. лв. в завода, разположен в Индустриална зона Радиново. По данни
на компанията проектът ще разкрие нови 35 работни места към работещите вече близо 200 в производството.
„България се превръща в атрактивна инвестиционна дестинация не само
за производство на автомобилни части, но и в друг високотехнологичен
сектор, какъвто е самолетостроенето“, коментира зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

30-ото издание на SPS събра близо 1600 изложители
Юбилейното 30-о издание на изложението за технологии за интелигентно
и дигитализирано производство SPS се проведе между 26 и 28 ноември 2019
г. в Нюрнберг. На площ от 135 500 кв. м събитието привлече 1585 изложители и 63 708 посетители.
В рамките на SPS 2019 беше представена богата гама нови продукти и
решения, спомагащи за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства в индустрията. Посетителите имаха възможността да се включат и
в специални обиколки, посветени на машинното самообучение, изкуствения
интелект, симулацията на продукти и машини и облачните системи.
Във фокуса бяха и темите за големите масиви данни, дигиталните близнаци и индустриалната сигурност. Следващото издание на изложението ще се
проведе от 24 до 26 ноември 2020 г., отново в изложбения център в Нюрнберг.

ОПОС 2014-2020 финансира ВиК проекти на стойност 1,8 млрд. лв.
През настоящия програмен период по Оперативна програма „Околна среда“
2014-2020 г. ВиК операторите са кандидатствали за финансиране на проекти на обща стойност 1,8 млрд. лв., съобщи министърът на регионалното
развитие и благоустройството Петя Аврамова.
„Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработи регионални прединвестиционни проучвания за 14 области - Бургас,
Сливен, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Стара
Загора, Перник, Видин и Враца, които дадоха изчерпателни и актуални данни
за състоянието на мрежата, за качеството на водата, за наличните водни
ресурси, за населението и неговите потребности. Такива има и за Смолян,
като пилотен от предходния програмен период, и за Столична община“, коментира още Аврамова.
Реализацията на проектите ще спомогне за постигане на съответствие
с европейските директиви в областта на питейните води, отвеждането
и пречистването на отпадъчните води в агломерациите над 10 000 е.ж.
Осигурената безвъзмездна финансова помощ обаче няма да е достатъчна за
покриването на всички нужди за цялата страна, възлизащи на 11 млрд. лв.

Европейската асоциация на машиностроителните индустрии с нов
президент
По време на среща на Общото събрание на Европейската асоциация на
машиностроителните индустрии (CECIMO), която се проведе в Брюксел, д-р
Ханс-Мартин Шнеебергер бе избран за новия президент на организацията.
Наследявайки на поста д-р Роланд Файхтл, Шнеебергер ще ръководи асоциацията, която представлява над 1/3 от глобалната машиностроителна промишленост, за период от две години.
„Машиностроителният сектор може да допринесе за благосъстоянието
на европейската индустрия чрез оформяне на следващите регулаторни инициативи и политики на ЕС. Предвид че светът се развива в три измерения
на устойчивост (икономическа, екологична и социална), CECIMO може да изиграе ключова роля за преодоляване на предизвикателствата, свързани например с кръговата икономика и дигитализацията. Можем да помогнем в дефинирането на стандарти за нови технологии, какъвто е случаят с изкуствения интелект“, заяви д-р Шнеебергер.
От 2003 г. д-р Шнеебергер служи като член на Борда на директорите на
Schneeberger Holding. Между 1993 и 2018 г. той е главен изпълнителен директор на компанията, а от 1988 до 1993 г. – управляващ директор и директор
маркетинг и продажби в Schneeberger. От 2007 г. е член на борда на Klingelnberg,
а от 2008 до 2018 г. е член на борда на Unitectra.
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5G технологията
има потенциал
в автоматизираните
складове на бъдещето
Алекс Харви,
инженеринг директор автоматизация
и микропроцесорни системи,
Ocado Technology,
пред сп. Инженеринг ревю

Кой е най-сложният в технологичен аспект автоматизиран склад, разработен от Ocado
Technology?
Складовете, които разработваме, са с висока степен
на автоматизация и са най-сложните от вида си. В тях
хиляди роботи си сътрудничат, движейки се през складовата мрежа, която наричаме „кошера“. Роботите са част
от компактна система за депозиране и извеждане, която
съхранява и издава контейнери, пълни с артикули. В момента контейнерите се извеждат от хора. Скоро в това
ще се включат и роботите. Сега целта им е да отведат
продуктите от заявена поръчка за по-малко от 5 минути.
Във всеки един момент се обработват по 50 поръчки.
Всеки склад, който създаваме, има свое виртуално
представяне – дигитален близнак. Той ни позволява да
наблюдаваме и актуализираме хилядите оперативни
конфигурации. Така можем да извлечем най-доброто от
системата при постоянно променящите се условия на
работа.
Роботите „хвърчат“ из складовата мрежа със скорост
до 4 м/с. (14,4 км/ч.), като разстоянието помежду им е
5 мм. Те са по-скоро оркестрирани, отколкото автоном-
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ни. В основата на организирания процес е нашата технология 4G LTE, която действа аналогично на система за
контрол на въздушното движение. Тази система знае
къде се намират контейнерите и роботите и се грижи
за съвместната им работа.
В допълнение към роботите са системите за организация, както и безжичната технология, която ги поддържа. Но в складовете функционират и редица други
иновации. Такива са системите за машинно самообучение (ML), които използват стандартни HD камери за
видеонаблюдение с обективи тип „рибешко око“. Тези
камери се използват като измервателни устройства за
независимо проследяване местоположенията на роботите. Внедрили сме и още една система, базирана на ML,
чрез която можем да предскажем възникването на повреди в автоматизацията. Така можем да реагираме
превантивно, преди да се появят грешки в работата.
Разкажете ни за Ocado Smart Platform – кой е
най-специфичният аспект на софтуерната
платформа, която разработвате?
Ocado Smart Platform се роди в пресечната точка на
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пет успешни технологии – изкуствения интелект (AI), роботиката,
Cloud, Big Data и IоT. Платформата
за интернет магазини обхваща различни приложения, сред които програма за гласови поръчки, решения за автоматизирани складове, интелигентен софтуер и др.
Една от основните отличителни
характеристики на тази платформа
е интеграцията между компонентите. Интернет магазинът е свързан
със складовите помещения и системите за доставка. Тази плътна интеграция дава възможност на
търговците на хранителни стоки да
оперират в електронната търговия
много по-ефективно.
Какви са предизвикателствата, решенията и тенденциите при комуникационните
технологии в роботизираните складове?
Складовете вече са изпълнени с
автоматизирани и IоT-базирани устройства. В резултат на тези технологии комуникацията е изправена
пред различни предизвикателства.
Ако физически окабелим всичко, на-
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пример чрез cat5e Ethernet връзка, ще
получим километри медни проводници. С такова количество кабели капиталовложението в материали ще
бъде значително. Следващата инвестиция би била в техника, която да
оперира с данните – мрежови комутатори, PDU (protocol data unit) и др.,
което също е сериозен разход. При
нас е изключено използването на
физически мрежи, тъй като роботите са в постоянно движение. Решение са безжичните комуникации.
При тях обаче срещаме други предизвикателства. Радиосигналите
имат един основен проблем - затихват. Това се случва, когато проникват в различни обекти, разположени
в склада, и дори докато преминават
през въздуха.
Сигналите с ниски честоти успяват да преминат през предметите,
но пък количеството данни, които
могат да пренасят, е ограничено от
носещата честота. Сигналите с повисока честота могат да прехвърлят повече данни, но те отслабват много по-бързо и не се справят
с преминаването през насрещни
обекти.

В тази връзка използваме комуникационни устройства за предаване
на малки обеми данни. Технологиите
са подобни на температурни сензори, но подобрени с IоT система. Тук
при безжичните комуникации имаме
ниски скорост и честота.
С течение на времето системите с хиляди мобилни устройства,
като в нашите складове, ще имат
нужда от високоскоростен обмен на
данни, който засега е труден за реализиране. Това е основен проблем
пред складовете на бъдещето. За
такива системи потенциално са необходими високочестотни сигнали
като тези на все още недефинираните стандарти за 5G технологията.
Какви са специфичните ви решения за складове със специализирани изисквания, например за пресни храни?
Потребителското търсене на
храни се увеличава. В тази връзка
усъвършенстваната автоматизация и възможностите за по-бърза
спедиция позволяват продуктите да
пристигнат в складовата мрежа и
да излязат отново само след около
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5 часа. Така храната стига до потребителите по-свежа и дълготрайна. Доброто съхранение и бързата спедиция значат също, че има по-малко загуби.
Средата в автоматизираните складове за хранителни продукти се поддържа с помощта на симулационни и
предвиждащи инструменти, благодарение на които всеки продукт се съхранява при необходимата температура. Чрез този метод се постига изключително нисък обем
бракувани стоки.
Технологията на Ocado е разработена за среди, в които стоките изискват или съхранение при стайна температура, или охлаждане, което да поддържа храната
прясна. Често са необходими и адаптации според конкретното приложение, например в батерийните системи. Крайната ни цел е да създадем универсална технология, подходяща за всякакъв вид складове. Така можем да
бъдем максимално гъвкави при внедряването й.
Какви са приложенията на изкуствения интелект в контекста на високотехнологичните
складове?
Изкуственият интелект (AI) и машинното самообучение (ML) са внедрени в електронната ни търговия, логистичната ни дейност и цялостния процес по изпълнение на поръчките. Използваме усъвършенствани AI и ML
технологии например в комуникацията с клиентите чрез
интернет платформата ни. Уеб магазинът ни е базиран
на метод за анализ, който предвижда нуждите на потребителя и му помага да пазарува по-бързо. Прилагаме
изключителна персонализация на индивидуално ниво.
Двете модерни технологии се използват и за оптимизиране работата на комплексните ни автоматизирани платформи за управление на складове. Чрез AI- и
ML-базирани системи осъществяваме надзор върху процесите, за да предвидим повреди в средствата за автоматизация. Така помагаме и на инженерите по поддръжката да насочат усилията си по най-ефективен
начин. В края на веригата използваме двете технологии, за да оптимизираме в реално време и маршрутите
за доставка.
Разкажете ни за иновативните си разработки SecondHands и SoMa.
Проектът SoMa се осъществява по линия на програмата Хоризонт 2020. С помощта на партньори в рамките на технологичен консорциум успяхме да разработим
авангардна технология в роботиката (soft manipulation),
с която да изкопираме движението на човешката длан.
Тя е комбинация от усъвършенствани визуални системи,
хващачи, имитиращи човешката ръка, и алгоритми за
машинно обучение, с чиято помощ се вземат интелигентни решения в движение. Очакваме роботизирани ръце,
базирани на принципите на проекта SoMa, да влязат в
производство през идните 3 до 5 г.
В рамките на Хоризонт 2020 участвахме и в разработването на хуманоидния робот SecondHands, предназначен за колаборативна работа с техник по поддръжката. Роботът-асистент напълно разбира какво прави
човекът, анализира намеренията и потребностите му и
му предлага помощ. Той може да извършва различни манипулации, например хващане и предаване на обекти, да
разпознава човешката дейност, да води диалог и да осъществява взаимодействие.
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Нови компоненти
за LED осветление
алко са областите с динамика на развитие, съизмерима с тази
на светодиодните (LED) технологии.
Чрез LED се реализират осветителни тела, които е трудно да бъдат
направени с класически източници на
светлина, например вградени в стени и тавани тънки и равномерно
осветени плоскости включително и
с регулируема цветна температура.
Към това се прибавят реалистичните очаквания към ролята им като
един от факторите за намаляване на
екологичните проблеми в света. Темата за LED технологиите има традиционно присъствие на страниците
на сп. Инженеринг ревю – достатъчно е да се споменат статиите в броеве 5/2016, 5/2017 и 1/2018 г. Настоящият материал отразява новостите след 01.05.2016 г., а при компонентите за управление на LED
осветлението – след 01.05.2017 г.

Същност на новостите
Технологии за производство на LED.
Нараства използването на полупроводника InGaN, който представлява
съчетание на GaN и InN, като в зависимост от тяхното съотношение се
получават LED от близката ултравиолетова област до сини. Едно от предимствата на InGaN е намаляването
на напрежението в права посока до
около 2,6 V, което позволява захранване с драйвери с намалени размери и
с по-ниска енергоконсумация. Към
това се прибавят повишеният интензитет на излъчваната светлина,
регулирането му (димиране) с много
малко или въобще без влияние върху
цвета на светлината и по-ефективното (до 40%) преобразуване на електрическата енергия. Допълнително
повишаване на светлинния поток се
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получава чрез нанасяне на полупроводника върху подложка от сапфир, каквато е серията VLDB1232/
VLDTG1232 на Vishay Semiconductors.
Съществуват и разновидности с ползване на AlInGaP, например червеният
LED от серията VLMRGB6112-00GS08 на същия производител, чиито
основни приложения са за декоративно осветление и осветление в кабината на автомобили.
Терминът Multi-Color-Emitter се
отнася за LED с няколко излъчващи
структури (емитери) в корпуса, всяка за светлина с определен цвят и
независимо регулиране на интензитета й. Това позволява промяна на
цвета в процеса на работа на LED и
е подходящо главно за архитектурно, акцентно и сценично осветление,
както и за светлинни ефекти. Пример е серията LZ7-04M100 на LED
Engin (част от Osram Opto Semiconductors) с емитери за червен, зелен,
син, студен бял, кехлибарен, синьозелен и виолетов цвят и максимален
ток 1,5 А на всеки от тях.
Спектралната характеристика на
типичните LED за осветление е
представена на фиг. 1а, като значително и нежелано се различава от
тази на слънчевата светлина, дадена с прекъсната линия. Коригирането
на това се осъществява чрез т. нар.
ориентирано към хората осветление
(Human-Centric Lighting), за реализацията на което производителят Seoul
Semiconductor е разработил нов тип
LED с наименование SunLike, характеристика, близка до тази на слънчевата светлина (фиг. 1б) и структура,
схематично представена на фиг. 1в.
Такава е серията SAWS0661A, особено подходяща за производствени
помещения, търговски обекти, болници и музеи.
Друга нова разработка са т. нар.
LED с квантови частици (Quantum

а

б

в

Източник: Seoul Semiconductor

М

Стефан Куцаров

Фиг. 1. Спектрални характеристики
на LED за осветление

Dots LED), означавани като QDLED и
QLED. Наименованието е заради на
реализацията на полупроводниците
им от малки частици – около 3 nm за
излъчващите зелена светлина и около 7 nm за червена. Предимствата
спрямо класическите LED са възможността за получаване на много добри цветове, намаленото влияние на
външни фактори като влага и високото качество на производство.
Създадени са съвместно от компаниите Pacific Light Technology и Osram
Opto Semiconductors, като последната предлага серията GW QSLR31.PM
от осем LED с цветна температура
между 3000 и 6500 К, подходящи основно за външно осветление, напри-
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мер на улици и тунели.
Корпуси. Към масово използваните сравнително нови
Chip on Board (CoB) и Chip Scale Package (CSP) се прибавиха безкорпусните LED (Package-free LED) с логичното предимство на намалени размери, постигнато чрез нанасяне на луминофорния слой и на лещата върху него непосредствено върху полупроводниковия кристал. Допълнителни качества са подобреното охлаждане и съответно улеснената реализация на LED с голяма електрическа
мощност и намалена производствена цена. Производителят Seoul Semiconductor ги означава с WICOP, като
типични примери са мощните от серията Z8 Y11 с осем

бели LED (размери 1,14x1,14x0,455 mm), както и по-големият (7,2x3,5x0,814 mm) бял SWW0Y5PA, предназначен
за автомобили.
Чрез монтаж на полупроводниковия кристал върху
керамична основа платформата NX Technology на Cree
осигурява (по данни на производителя) с 50% по-голям
интензитет на светлината при дадена площ на LED и
намира приложения най-вече в LED с голяма мощност.
Сред примерите е серията XD16 от 31 LED с цветна
температура между 6000 и 7000 К и постоянен ток
между 350 mA и 2 А при размери 1,6x1,6x0,78 mm. Също
върху керамична основа компанията Everlight Electronics
произвежда 7 серии ултравиолетови LED всяка с по 4
модела. От тях с мощност 4 W е ELUA35 с дължина на
вълната λ=360-410 nm и размери 3,75x3,75x2,6 mm.
Интелигентно осветление (Smart Lighting). С този
все по-популярен термин се означава наличието в LED и
осветителните тела на допълнителни възможности за
управление и за създаване на комфорт. Засега няма точно определение на термина, а съществуващите от години "умни" системи осигуряват автоматично включване на осветлението при влизане в помещението и регулиране на интензитета на светлината в зависимост
от външната. Пример за новост в тази насока е E4633i
като част от Osire family на Osram Opto Semiconductors.
Следващата стъпка е споменатото регулиране на цветната температура на светлината. Смята се, че топлата бяла светлина (Warm White) с 2700-3500 К създава
спокойна и подходяща за почивка обстановка, докато т.
нар. естествена бяла (Natural White) с 3500-5000 К и
студената бяла (Cold White) с 5000-7000 К подобряват
концентрацията и повишават работоспособността.
Реализацията се осъществява чрез осветителни тела с
две или три групи LED с подходящи цветове и независимо регулиране на интензитета на всеки от тях посредством някой от съществуващите интерфейси, например DALI, Bluetooth и др.
Създават се нови разновидности на LED, един от
примерите за каквато е с три кристала за син цвят (460
nm) и два за червен (611 и 615 nm), нанесени върху керамична подложка 5x5 mm. За усъвършенстване на "умното" осветление продължават да се провеждат и изследвания с цел прецизно установяване на влиянието на спектъра на бялата светлина върху здравето и поведението
на хората с оглед създаване на по-съвършени бели LED.
Предлагат се множество безжични системи за управление на LED осветлението, типичен пример за които е
Osram Lightify, базирана на интернет комуникация и преносими устройства, например смартфони.

LED с общо предназначение
В зависимост от максимално допустимата електрическа мощност Р съществуват 3 групи LED за осветление. При средномощните тя е до 1 W при долна граница
0,1-0,2 W в зависимост от производителя, мощните
(High-power) са с P = 1-4 W, а при свръхмощните (P>4 W)
горната граница е малко над 100 W. Тъй като мощността е произведението от напрежението в права посока
(Forward Voltage) VF и максималния постоянен ток (Forward
Current) IF, последният често се дава вместо нея.
Бели LED. Те са най-често ползваните за осветление
и приложенията им стават все по-разнообразни: осветителни тела с излъчване във всички посоки (Omnidirectional) и насочена светлина (Directional), монтирани
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Таблица 1. Бели средномощни LED
№

Серия (брой модели) [година]

Производител

1
2
3
4
5
6
7

J Series 5630 (26) [2017]
L128-xxxxCA350 00x1 (21) [2019]
GW QLSM31.EM (7) [2019]
PLW2835AIE (7) [2018]
SMLK18WBJCW (2) [2018]
LM301B (32)
WL-SWTP (1) [2019]

Cree
Lumileds
Osram Opto Semiconductors
Plessey Semiconductors
ROHM
Samsung Electronics
Wuerth Elektronik

CCT, K; (CRI) [

v,

lm] {LE, lm/W}

2700-6500 (70-90) [25.9-36.6]
2700-6500 (80, 90) [47-61.5] {130.6-170.8}
2700-6500 (82) [30-40.5] {205}
2700-6500 (80) [34-40] {220}
[21]
2200-6500 (80) [28-42]
5000 (85) [9]

2 ,o; (IF, mA/P, W) [VF, V]
{TCVF, mV/oC}

Допуст. околна темп., oС
(размери, mm)

120 (240/-) [2.8] {-0.9}
120 (240/-) [3] {-1Ӟ-2}
120 (200/0.8) [2.65-2.95]
120 (200/-) [2.6-2.9]
130 (150/0.675) [3.9]
120 (200/0.3) [2.6-2.9]
120 (30/0.105) [3]

-40 +105 (5.6x3x0.6)
-40 +105 (3.5x2.8x0.65)
-40 +105 (3x2.6x0.65)
-40 +85 (3.5x2.8x0.7)
-40 +100 (4.5x2x0.6)
-40 +85 (3x3x0.75)
-40 +85 (3x1.4x0.8)

2 ,o; (IF, mA/P, W) [VF, V]
{TCVF, mV/oC}

Допуст. околна темп., oС
(размери, mm)

115 (300/-)
(13/1.75) [130-145]
116 (240/-) [6] {-2 -4}
120 (200/-) [6.4]
120 (350/1.4) [3.5] {-3}

-40 +100 (13.5x13.5x1.4)
-40 +105 (2.3x1.53x0.58)
-40 +100 (3x3x0.65)
0 +100 (6x6x1.5)

2 ,o; (IF, mA/P, W) [VF, V]
{TCVF, mV/oC}

Допуст. околна темп., oС
(размери, mm)

120 (1800/-) [33.3]
115 (3300/-) [51.2]
(200-2250) {-16}
120 (400/-) [28.4]
120 (1500/-) [2.6-3]
10 (2000/7.8) [2.86]

-40 +100 (19x19x1.4)
0 +85 (28x28x1.45)
-40 +105 (15x12x1.5)
-40 +110 (7x7x0.7)
-40 +85 (3.5x3.5x1.93)
-40 +125 (1.81x1.81x0.405)

Таблица 2. Бели мощни LED
№

Серия (брой модели) [година]

Производител

1
2
3
4
5

CLU7B2-0701C4 (3) [2019]
JHU4802-KM275J3-D51W8-000T (1)
LUXEON 3030 2D (40)
GW QSLR31.PM (8) [2018]
VLMW712T3U3US-GS08 (28) [2018]

Citizen Electronics
Everlight Electronics
Lumileds
Osram Opto Semiconductors
Vishay

CCT, K; (CRI) [

v,

lm] {LE, lm/W}

2700-4000 (min80) [379-515] {116-128}
2700 (80) [260-280] {155}
2700-6500 (70, 80, 90) [90-127] {125-176}
3000-6500 (72) [140-160]
[90]

Таблица 3. Бели свръхмощни LED
№

Серия (брой модели) [година]

Производител

1
2
3
4
5
6

6CLU03J-1210C9 (1) [2019]
CMT2890 (28) [2017]
LUXEON CoB (185) [2019]
GW P7LM32.CM (7) [2018]
LH353B (54)
WICOP2 Z8Y19 (9) [2017]

Citizen Electronics
Cree
Lumileds
Osram Opto Semiconductors
Samsung Electronics
Seoul Semiconductor

на тавана (High Bay Light за височина
на помещението над 6 m), външно осветление на открити площи и в
тунели и много други. Белите LED
практически винаги се предлагат
като серии (LED Series), някои
съдържащи над 100 модела. Прието
е в каталозите да се дава означението на серията (което е направено
в таблици 1-3), а това на всеки от
моделите е чрез букви и цифри, прибавени към нейното име. Често сериите съдържат модели от две или
трите групи по мощност и това определя набор от корпуси с различни
размери – за тези случаи в таблици
1-3 е даден най-малкият.
Първият от основните параметри на белите LED e ССТ (Correlated
Color Temperature) с мерна единица
келвин (К), който показва нюанса на
излъчваната бяла светлина – споменатите топъл бял, естествен бял и
студен бял. Индексът за цветопредаване (Color Rendering Index) CRI е
безразмерна величина и служи за
оценка на различието на излъчената
от LED и „естествената“ бяла светлина, която е със CRI=100 (на практика халогенните източници с нажежаема жичка имат CRI близък до 100).
По-големите му стойности означават LED с по-близка до естествения
цвят светлина.
Чрез светлинния поток (Luminous
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CCT, K; (CRI) [

v,

lm] {LE, lm/W}

2700-6500 (min80) [4830-5249]
2200-6500 (73-95) [8192-13748]
2200-6500 (60-95) [694-19291] {95-172}
2700-4000 (92) [820-1120]
2700-4000 (min70-80) [min377-471]
2600-7000 (70, 80, 90) [308-535]

Flux или само Flux) Φv с мерна единица лумен (lm) се оценява яркостта
(brightness) на светлината. Стойността му е в сила за излъчване по перпендикуляра към повърхността на
LED и намалява при излъчване под ъгъл
спрямо него. За субективното човешко възприятие потокът остава
постоянен до намаляване наполовина, което е при ъгъл ϕ, а 2ϕ е параметърът ъгъл на наблюдение (Viewing
Angle, Beam Angle).
Светлинната ефективност (Luminous Efficacy) LE представлява стойността на светлинния поток, създаван от електрическа мощност 1 W
и затова е с измерение lm/W, означавано и като LPW. Напрежението VF
зависи от температурата на LED и
при обикновено осигурявания от управляващата електроника IF=const
това води до промени на Р и Φv. Оценката на изменението се прави чрез
температурния коефициент TCVF с
измерение mV/°C или стойността
на V F при температури +25°С и
+85°С.
Оценка на разликата в нюансите
на цвета на екземплярите от даден
модел се прави чрез величината
SDCM (от Standard Deviation Color
Matching), като при 1CDCM (ползвано наименование 1-step MacAdam
ellipse и означение 1-step) не може да
се установи разлика. Тя започва при

2-step, нараства при 3-step и т. н.
Обикновено ползваните LED са от 2step до 5-step, а SDCM невинаги се
дава в каталозите.
В таблици 1-3 са представени
основните параметри на LED от
трите групи. Светодиодът на ред 5
в табл. 2 е с естествен бял цвят и
специфични приложения за градинско
(Garden Light) и архитектурно осветление и за осветяване вътрешността на бяла техника. Стойността на
IF на LED в серията на ред 6 в табл.
3 е валидна при монтирането му
върху медна печатна платка.
Цветни LED. Те излъчват в тясна
лента от дължини на вълните с широчина (Spectral Bandwidth) ∆λ, разположена около дължината λpeak с максимален Φv (Peak Wavelength, PWL,
Wavelength at Peak Emission). Заедно
с λpeak в техническата документация
се дава и съответстващият й цвят
на светлината. Съществуват LED
само с един цвят, такива с няколко
цвята и отделно захранване на всеки от тях (ред 2 на табл. 4), както и
серии с различни цветове, включително и бял (ред 1 на табл. 4). Понякога за Φv се използва мерната единица W, представляваща отношението lm/LE – например LED на ред 4 в
табл. 1 има Φv между 155 mW и 182
mW. При задаване на Φv във W вместо LE се ползва параметърът Radian
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Таблица 4. Цветни LED
№

Модел (година)

Производител

1

XPGDPR-L1-0000-00F01; (2016)

Cree

2

AAAF5051-05 [2019]

Kingbright

3
4
5

GH CSSPM1.24-4T2U- 1-1-L (2019)
SLI-580YT (2019)
VLMR71AAAC-GS08 [2019]

Osram Opto Semiconductors
ROHM
Vishay

peak,

nm (

, nm) [

v]

{RE,%}

660-670 [500 mW]
452 (25) [7.2 lm]
633 (20) [14 lm]
515 (30) [28 lm]
660 (25) [400-560 mW] {59}
570 [62.8 lm]
620-630 (18) [20-97 lm]

2 ,o (IF,mA/P,W) [VF,V]

125;(1500/-) [2.6]
120 (150/0.57) [3.3]
120 (150/0.42) [2.3]
120 (150/0.57) [3.3]
120 (1000/-) [2.07]
10 (50/0.125) [1.9]
120 (400/1.12) [2.2-2.8]

Допуст. околна темп.,oС
(размери, mm)

(3.45x3.45x2.26)
-40 +85 (5x5x1.3)
-40 +125 (3x3x1.75)
-30 +85 ( 5x8.5)
-40 +100 (6x6x1.4)

Таблица 5. Автомобилни LED
№

Модел (година)

Производител

1
2
3
4
5
6

A1FX-5850ADH203300 (2019)
SNW0NT08S (2018)
SPHWH1A3N500
XI3030-PA3501H-AM (2016)
SMLMN2ECT(C) (2019)
VLMRGB112-00-GS08 (2017)

Lumileds
Seoul Semiconductor
Samsung Electronics
Everlight Electronics
ROHM
Vishay

Efficacy (RE) с аналогично значение.

Автомобилни LED
Независимо от наименованието
освен в автомобили те се използват
и в мотоциклети, електрически велосипеди и др. Няма сериозни различия в структурата на LED за автомобили и тези за класически осветителни тела освен задължителното
съответствие със стандартите за
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peak,nm

(2 ,o) [

v,lm]

{IF,mA/VF,V}

Бял (120) [330] {1500/2.55-3.51}
Бял (120) [771] {1000/10.65}
Бял (120) [650] {1500/6.7}
610 (115) [70] {700/3.1}
527 (115) [1.76] {20/3}
630; 518; 468 (120) [9.18; 12.9; 2.89] {30/2; 3.1; 3}

автомобилната електроника. Поради това не са малко автомобилните
LED с възможност за ползване за
осветление и на други места, което
се отбелязва в документацията им.
Интерес представлява възможността за създаване на нов тип фарове,
съдържащи повърхност с множество
LED сегменти и разположение, както
пикселите в телевизионните екрани.
Всеки от тях може да се включва

декември 2019

Доп. околна темп.,oС (размери, mm)

-40 +130
-40 +125 (4.82x3.5x0.8)
-40 +125 (3.5x3.5x0.75)
-40 +125 (3.5x3.5x1.84)
-40 +100 (2x1.25x0.8)
-40 +110 (3.5x2.8x1.45)

самостоятелно за реализиране на
адаптивно осветяване - типичен
пример е хибридният светодиоден
модул Eviyos на Osram Opto Semiconductors.
В зависимост от предназначението и мястото на поставяне има LED
за външно и вътрешно осветление,
както бели и цветни с приблизително еднакъв относителен дял.
Бели LED. С малки изключения те
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Таблица 6. ИС на драйвери
Модел (година)

Производител

VIN (POUT,W/IOUT,A) [VOUT,V] {Dim,%}

Особености

Раб. темп. обхват, oС
(размери, mm)

1
2
3
4
5
6
7
8

AL8860Q (2019)
ILD8150 (2019)
MAX25610B (2019)
HV9918 (2019)
LYT6068C (2018)
SMJR-N-2-24 (2019)
ALED1262ZT (2018)
TLC6C5716-Q1 (2018)

Diodes Inc.
Infineon
Maxim Integrated
Microchip
Power Integrations
Seoul Semiconductor
STMicroelectronics
Texas Instruments

4.5-40VDC (40/1.5) [4.5-40] {5-100}
8-80VDC (-/1.5) [max90] {0.5-100}
5-36VDC (-/3) [max36]
4.5-40VDC (-/0.7)
Max650VAC (55/2.92) [max27]
15-400VAC (18-24/-) [80;106] {5-100}
5.5-38VDC (-/0.06) [max19] {10.8-100}
3-5.5VDC (-/0.05) [max8]

Една колона LED ISET, ON/OFF, SS, OTP
Една колона LED UVLO, ON/OFF, SS, OTP
Една колона LED UVLO, SCP, OVP, OCD, OTP
Една колона LED ISET, UVLO, OTP
Една колона LED UVLO, SCP, OVP, ILOV, OTP
Две колони LED ISET, SCP, SS, OTP
12 колони LED ISET, SS, OCD, OTP
16 единични LED ISET, SCP, OCD, OTP

TJ=-40 +150 (3x3x0.86)
TJ=-40 +150 (5x4x1.65)
TA=-40 +125 (5x5x0.75)
TA=-40 +125 (3x3x0.73)
TA=-40 +105 (10.8x9.4x1.55)
TA=-40 +70 (13.5x13.5x1.42)
TJ=-40 +150 (7.8x4.4x1)
TA=-40 +125 (12.5x6.2x1.2)

се ползват за външно осветление и
това налага да са мощни и свръхмощни. Типични приложения са във фаровете за дълги (High Beam) и къси (Low
Beam) светлини, за дневни светлини
(Daytime Running Light, DRL), за условия на слаба видимост (Fog Light) и
т. н. Примери за бели LED са дадени
на редове 1-3 в табл. 5.
Цветни LED. Ползват се и за
външно, и вътрешно осветление.
Типични прибори са показани на редове 4-6 в табл. 5, като този на ред
5 е част от серия със син и бял LED,
а от ред 6 се вижда предлаганата
серия от червен, зелен и син LED.
Неголемият IF на последните два
определя използването им само за
осветление в купето.

LED за
селскостопанското
производство
През последното десетилетие
бяха разработени LED със специфични спектрални характеристики
(Horticulture LED) и осветителни тела
на тяхна основа (Grow Lamp), позволяващи по-бързо и евтино отглеждане на културите в парници. Допълнителни предимства на тези LED спрямо ползваните досега натриеви лампи са два до три пъти по-малката
консумация на електроенергия, намаленото нежелано излъчване на топлина и възможността за разполагане един над друг на множество съдове с растения (Vertical Farm). За създаването на оптимални условия за отглеждане са необходими LED с излъчване на червена, зелена, синя и бяла
светлина и независимо регулиране на
интензитета на всяка от тях, тъй
като всяка от фазите на растежа
изисква специфична спектрална характеристика. Към това се прибавят необходимостта от значителна мощност, мерките за добро охлаждане не само от корпуса на LED,
но и чрез печатната платка и радиатора, както и стойността на 2ϕ
между 80° и 150°.
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При избора на "селскостопански"
LED трябва да се има предвид, че
могат да се ползват и някои от предназначените за осветление, което е
отбелязано в техническата им документация. Две са възможностите за
реализация на осветлението, първата
от които е чрез една серия LED с
различни цветове. Примери са дадената на ред 3 в табл. 1, серия XI3030P
със 7 цвята на Everlight Electronics,
серията Z5 Horticulture на Seoul
Semiconductor с десет LED и серията
WL-SMDC на Wuerth Elektronik със син,
червен, зелен и жълт LED. Втората
възможност е с LED от различни серии за всеки цвят, какъвто е червеният LH351H на Samsung Electronics.
През последните години бяха направени изследвания за ползата от прибавянето на ултравиолетови лъчи
към тези на видимия спектър.

Интегрални схеми за
управление на LED
Съществуват две основни разновидности на ИС, първата и най-масово използвана от които са драйверите. Тяхната структура е предвидена за захранване с неизменен ток с
максимална стойност IOUT обикновено на една, две или повече групи от
последователно свързани LED (колона 5 на табл. 6). Допустимият брой
LED във всяка от тях e в зависимост
от цвета им и максималното изходно напрежение VOUT на драйвера. Към
IOUT някои производители прибавят
като параметър максималната изходна мощност POUT. Нежеланите
изменения на изходния ток (по каквито и да е причини) се оценяват чрез
параметъра Output Current Accuracy
със стойности обикновено около
±5%. Получените поради това промени в интензитета на светлината са
незабележими за човешкото око.
Реализацията на драйверите найчесто е на основата на понижаващ
ключов стабилизатор (Buck LED
Driver) с постоянно входно напрежение VIN. Ползваните за захранване на

Източник: Microchip

№

Фиг. 2. Пример за свързване на драйвер

LED в автомобили (Automotive Grade
LED Driver) са за вътрешното и/или
външното осветление, нямат принципни различия от останалите освен
съответствие със стандартите за
автомобилна електроника и обикновено в края на означението им е прибавена буквата Q. Полезни в практиката, но с по-малък относителен дял,
са драйверите с променливо VIN и
възможност за непосредствено
свързване към електрическата мрежа (дадените на редове 5 и 6 в табл.
6).
Част от драйверите осигуряват
димиране чрез подаване на техен
извод на импулси с широчинноимпулсна модулация (ШИМ), на постоянно
напрежение и по-рядко на данни от
външен интерфейс (редове 7 и 8 на
табл. 6), при което токът им се
променя в широки граници (Dim, % в
колона 4 на табл. 6). Също така в
някои драйвери IOUT се задава чрез
свързване на резистор към определен
техен извод или между два извода тази възможност в колона 5 е означена с ISET. По-рядко този извод или
друг се ползва за включване и изключване на драйвера (означение ON/OFF
в колона 5). При включването на драйверите съществува опасност в някои от тях изходният ток да се установи след един или повече отскоци, което се избягва чрез вграден
блок за плавен старт (Soft Start) - SS
в колона 5.
Практически не съществуват
драйвери без защити, чийто избор
се прави при проектирането. Те също
са отразени в колона 5, като UVLO

декември 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Източник: Diodes Inc.

електроника

Фиг. 3. Същност на свързването на
LED контролер

(от Under-Voltage Lock-Out) изключва
LED при VIN под определена стойност
и нормалната работа автоматично
се възстановява при увеличаването
му над нея. Подобна е ILOV (от Input
Line Overvoltage) при надхвърляне на
друга стойност на VIN, която защита е с по-малко приложение главно в
драйвери с мрежово захранване. Тя не
трябва да се бърка с ОVР (от Over
Voltage Protection), която е за надхвърляне на VOUT. Също свързана с
изхода на драйверите е SCP (Short
Circuit Protection) за тяхното изключване при късо съединение на изхода
им, която в някои модели се задейства при надхвърляне на IOUT. Температурната защита (Over Temperature
Protection) OTP е от класическия тип
за електронните схеми и има хистерезис между 10°С и 30°С. Специфична е тази при прекъсване на веригата на LED (Open Circuit Detection) OCD.
При практическото ползване на
драйверите трябва да се има предвид даваната в документацията им
схема (или схеми) за тяхното свързване, която обикновено е сравнително
проста. Пример за драйвера от ред
4 в табл. 6 е показан на фиг. 2, като
RSENSE е за задаване на ISET , извод
ADIM е за димиране с постоянно напрежение и DIM – чрез ШИМ. Диодът
служи за предпазване на LED от обратни напрежения, а на схемата не е
отбелязано свързването между ADIM
и маса на термистор за температурна защита.
В табл. 6 са дадени основните
параметри и особености на драйверни ИС, като за битови осветителни
тела са приборите от редове 5 и 6,
специално за полилеи се препоръчва
този на ред 2, за индустриално и
архитектурно осветление е драйверът на ред 4, а за автомобилно
осветление са драйверите на редове 1, 3, 7 и 8.
Нарастващото през последните
години използване на микромодули в
електронните устройства не отми-
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нава и LED осветлението. Такъв е
LTM8005 на Analog Devices с размери 11,25x9x2,2 mm, V IN=5-38 V,
IOUT=1,6 A и TA=-40÷+150°C. Не са
малко и драйверите, реализирани на
печатна платка с типичен представител STEVAL-ILL070V4 на STMicroelectronics, предназначен за свързване към електрическата мрежа и осигуряващ IOUT =700 mA и VOUT=24-48 V.
С по-малък относителен дял и
същото действие и значение са контролерите, а основната им разлика
от драйверите е, че транзисторът
за осигуряване на тока на LED и резисторът за ISET са външно свързани
елементи към тяхната ИС и те определят максималните ток и напрежение на LED. В зависимост от стойността на VIN съществуват два вида
контролери, в първия от които то е
от същия порядък както на драйверите, а приложенията им са главно в
автомобили. Идея за свързването им
е дадена на фиг. 3, а ползваната ИС
е на Diodes Inc. с VIN между 4,5 V и 60
V. Друг пример е интегралната схема МАХ20078 на Maxim Integrated,
предвидена за работа с двойка
външни транзистори, което обуславя изходящ и входящ ток на извода
им за свързване на LED и съответно
разширява възможностите за
свързване. Димирането е с напрежение и с ШИМ, а работният температурен диапазон е ТА между -40°С и
+125°С. Със същия температурен
обхват са BD18345EFV-M на ROHM
Semiconductor и TPS92830-Q1 на
Texas Instruments, като първата е с
VIN=4,5-19 V, а втората – с 4,5-40 V.
Особеност на последната е възможността за свързване на 3 колони LED
с независимо захранване, задаване на
ISET и димиране.
Вторият вид са контролерите за
свързване към електрическата мрежа,
чието напрежение чрез мостов токоизправител създава постоянното
VIN на тяхната ИС. Реализират се чрез
ключов стабилизатор с галванично
разделяне и свързване на ИС в първичната намотка на трансформатора
му. Основно за ползване в осветителни тела е XDPL8210 на Infineon
Technologies, позволяваща работа както с мрежово напрежение 90-305 V,
така и с постоянно напрежение между 127 и 432 V, например получавано
от акумулатора на електромобил. С
възможност за захранване на LED и с
неизменно напрежение са NCL30386
на ON Semiconductor и HVLED001B на
STMicroelectronics.
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Роботи при
производството
на пластмаси
И

ндустриалните роботи от десетилетия са част от производственото оборудване в редица предприятия от полимерната промишленост. Последните технологични достижения в роботиката в контекста на четвъртата индустриална
революция правят роботизираните
системи практически незаменими
във все по-широк набор от приложения, свързани с производството на
пластмаси и пластмасови изделия.
Сред тях са инжекционното формоване, заваряването, асемблирането,
опаковането и етикетирането –
дейности, при които се налагат изисквания за по-висока гъвкавост, ефективност, прецизност и надеждност
на производствените решения. Така
тази индустрия се превръща в един
от ключовите клиентски отрасли за
производителите на промишлени
роботи.
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Освен класическите линейни роботи, които от години се използват в
производството на пластмаси и
пластмасови изделия, в този бранш
все по-често намират приложение и
специално проектирани 6-осни роботи, които могат да извършват широк набор от операции като заваряване, манипулиране и други типове
обработка на различни полимерни
изделия.

Предимства
Внедряването на индустриални
роботи в производството на пластмаси носи множество ползи за промишлените предприятия, сред които
по-висока продуктивност (средно с
15 до 30%), подобрена гъвкавост,
ресурсна и енергийна ефективност.
В много приложения от ключово значение са точността и прецизността на работа, тъй като те имат
пряко значение за качеството на
крайния продукт. Ето защо в такива

производства инвестицията в роботизирано оборудване е добре икономически обоснована и бързо се изплаща предвид многократното увеличение на точността и устойчивото
високо качество, които могат да
бъдат постигнати.
Ползите по отношение на ефективността се осъществяват по
няколко направления. От една страна, роботите могат да работят
непрекъснато, почти или изцяло автономно (без надзор от страна на
оператор), което увеличава общия
брой работни часове и количеството произведена продукция за единица време. От друга страна, при роботизираните системи е елиминиран рискът от човешка грешка, което намалява загубите и бракуваните партиди. Не е за подценяване и
огромното предимство по отношение на скоростта, което демонстрират индустриалните работи в
сравнение с човешкия труд. С тяхна
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помощ значително се скъсяват производствените цикли и периодът на достигане на продуктите до пазара.
Важни са и възможностите за намаляване загубите на
суровини, особено при работа със скъпи материали като
въглеродни композити.
Сред най-важните документирани ползи от интегрирането на роботи в технологичните линии на предприятията от полимерната промишленост е подобрената
гъвкавост. Шарнирните роботи могат да манипулират,
да извършват монтажни дейности и свободно да се
движат и завъртат в множество посоки и равнини, което увеличава набора от операции, които подлежат на
автоматизация и могат да се осъществяват на една
роботизирана станция.
Друго ключово предимство при внедряването на роботи в производството на пластмаси е значително
подобрената безопасност на персонала. Замествайки
служителите в изпълнението на тежки, опасни и повторяеми задачи, индустриалните роботи им спестяват
множество здравословни рискове. Така не само намаляват общите оперативни разходи на предприятието
вследствие на повишената производителност, скорост
и ефективност, но се редуцират и разноските за здравни грижи на трудещите се в производството.

Приложения
Роботизираните системи намират приложения във
всички етапи и разновидности на производствените
операции в полимерната индустрия. В зависимост от
особеностите на задачата се използват компактни
настолни или мобилни роботи, колаборативни модели,
както и големи индустриални конфигурации с висока
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мощност и товароносимост. Те се интегрират в производството в комбинация с комплексни системи за визуална инспекция и мониторинг, както и за управление на
оборудването в реално време.
Сред водещите приложения на роботи в отрасъла е
леенето на пластмаси под налягане, където високата
степен на автоматизация осигурява значителни подобрения в качеството, скоростта, ефективността и
устойчивостта на работата. Конкретни операции, които все по-масово подлежат на роботизиране, са: зареждане и разтоварване на пластмасови детайли от различни производствени и обработващи машини и станции, рязане, обрязване и отстраняване на леяци, вторични манипулации като поставяне на фиксиращи приспособления и захващане на вложки, проверки на качеството и т. н. Все по-популярни стават роботите и при
асемблирането, последващата обработка, инспекцията,
опаковането и палетизирането на пластмасови изделия
поради множеството ползи, които осигуряват в сравнение с ръчното изпълнение на тези манипулации.
Сервороботите са често използвано решение във
формоването на пластмаси, например в автомобилната индустрия. Те притежават потенциал значително да
повишат ефективността и безопасността на процесите, изпълнявайки рискови и повторяеми задачи като
разтоварване на готови изделия от преси за леене на
пластмаси под налягане. Големите 4-осни роботи се считат за изгодна инвестиция при избор на система за
автоматизирано обслужване на машини за инжекционно
формоване, тъй като типично могат да се справят с
широк набор от изделия и работни параметри. Това
позволява гъвкаво използване на оборудването за дълги
периоди от време без нужда от преконфигуриране или
подмяна/ретрофит на роботизираната система. С богатия си асортимент от функции обслужващите роботи заместват напълно служителите, като елиминират
необходимостта от ръчното извършване на необходимите действия и придвижването на оператор между
отделните работни станции.
Сред водещите приложения на роботизирани системи в производството на полимерни изделия са т. нар.
pick-and-place операции, както и позиционирането на печатни платки на линии за повърхностен монтаж на електронни компоненти и последващото им снемане от
конвейера. Основно предизвикателство пред индустриалните роботи в този отрасъл е да са способни да работят в широк диапазон от температури, тъй като производството и обработката на различните полимерни
материали често изисква различни температури на загряване и охлаждане, като в някои приложения се налага
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устойчивост на изключително високи температурни диапазони.
Роботизацията позволява автоматизиране на множество дейности
в пластмасовата индустрия, включително и организирането им в
напълно автономен режим ( т. нар.
„lights-out“ производство – без нужда
от човешка намеса). Сред множеството ползи от подобна организация на работата е елиминирането на
необходимостта от излагане на персонала на вредните газове, отделяни при производството на пластмаси и полимерни изделия. Рискове крие
и ръчното боравене с горещи детайли и матрици, остри предмети и
други опасни обекти. Колаборативните роботизирани рамена са идеално решение за автоматизирано изпълнение на избрани задачи с цел снижаване до минимум на рисковете за
здравето на персонала.
В заводите за производство на
пластмасови продукти често се налага преконфигуриране на технологичното оборудване или процеси при
разширение или изменение на производствената програма. Внедряването на индустриални роботи позволява висока гъвкавост при промяна
на работните параметри и методологии чрез просто препрограмиране,
което елиминира нуждата от обучения и преквалификация на персонала.
Колаборативните роботи са леки и
компактни и бързо се внедряват в
производството, като в допълнение
могат да бъдат лесно премествани
на други работни станции в цеха.
Така практически всяка задача,
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свързана с производството на пластмаси и пластмасови изделия, може
да бъде безпроблемно автоматизирана. На подобен тип модернизация
подлежат дори производствени програми с малки или единични партиди, както и такива с чести промени
на технологичните параметри.

Роботи при леенето под
налягане
Леенето под налягане е утвърден
метод за изработване на пластмасови изделия в големи обеми. Това е
популярна производствена технология в едромащабни производства, в
които се произвеждат хиляди идентични продукти в повторяеми цикли. Подобни предприятия са отличен
кандидат за роботизация, като найтипичната дейност, която подлежи
на автоматизиране, е обслужването
на машините за инжекционно формоване. Оборудвани с пневматични или
вакуумни хващачи, индустриалните
роботи могат внимателно да боравят и с най-сложните обекти, включително и с още топли прясно формовани изделия без риск от изгаряне.
Сред интересните приложения на
роботите в пластмасовата индустрия е интегрирането на метални
вложки (например щифтове, остриета или резбовани елементи) и функционални компоненти от други материали в лети изделия. Тези обекти могат да бъдат поставени прецизно и безопасно от робота преди
същинското леене под налягане, по
време на процеса или след края му.
Сходни са възможностите на робо-

тизираните системи и при т. нар.
повторно формоване, при което два
(или повече) вече отлети компонента се съединяват, за да се получи
едно цяло изделие. Този процес може
да бъде автоматизиран в различна
степен с цел повишаване скоростта,
точността и ефективността на
работа. Роботите улесняват вземането на изделия от една работна
станция и поставянето им на подходящото място в друга, максимално
ускорявайки и улеснявайки процеса, а
крайният продукт се отличава с устойчиво високо качество и надеждност.
Етикетирането и декорирането
на пластмасови изделия по време на
етапа на инжекционно формоване
също е популярна област на приложение на роботизираните системи в
тази индустрия. Роботите могат да
поставят предварително принтирани етикети или декоративен филм
директно в отворената матрица за
шприцване (технология, позната в
англоезичните източници като inmould labeling, IML). Така тези допълнителни елементи трайно се запечатват в изделието и стават интегрална част от крайния продукт.
В зависимост от конкретните изисквания на приложението се използват различни хващачи със специален
дизайн, който позволява максимално
прецизно позициониране на желаните
компоненти в матрицата.
Сред ключовите ползи от въвеждането на роботи в експлоатация в
технологичните линии за шприцване
на пластмасови изделия са отличните възможности за рециклиране на
отпадъчните материали, например
обрезките и леяците при инжекционно формоване на термопластични
полимери. Ненужните парчета
втвърдена пластмаса от каналите
на матриците и другите зони на
машината се събират с помощта на
pick-and-place роботи, които бързо ги
поставят в гранулатор за рециклиране и освобождават работната
зона за следващия работен цикъл.
Поради фиксираните зони, от които
се събират отпадъчните материали,
роботът може да бъде предварително позициониран още преди отваряне на матрицата с цел икономия на
време.

Технологично развитие в
сегмента
Множеството ползи от внедряване на роботизирани системи в процеса на леене на пластмаси под наляга-
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не мотивират все повече предприятия в глобален мащаб да инвестират
в подобна модернизация. Актуални
данни от Европейската организация
на производителите на оборудване за
полимерната индустрия Euromap показват, че делът на машините за
инжекционно формоване с вградено
роботизирано обслужване е нараснал
от 18% от общия брой продадени
машини през 2010 г. до почти една
трета (32%) от сегмента през 2018
г. През същата година организацията
въвежда и първия дигитален Industry
4.0-базиран стандарт, което създава
допълнителен потенциал за разширяване приложенията на роботизираните системи в Европейската полимерна индустрия.
Сред двигателите на тази технологична еволюция са изискванията за
повишена гъвкавост и производителност, а иновативни решения като 6осните роботи намират все по-широка употреба в прецизното формоване на пластмасови изделия. Декартовите роботи също са сред често
интегрираните в производството
системи поради нарастващата достъпност на цените им и улесненото програмиране. Така изборът на
конфигурации за производителите на
пластмаси и полимерни изделия неимоверно се разширява, а сложността на приложението определя и типа
на подходящата система. При автоматизацията на еднотипни прости
и повторяеми задачи конвенционалните триосни роботи са напълно
достатъчни. 5- и 6-осните модели са
приложими в комплексни производствени и обработващи програми,
при които се извършват множество
манипулации на една и съща роботизирана станция. Роботите са незаменими и във взискателни приложения като боравене с миниатюрни и
прецизни електронни или медицински компоненти. В някои приложения
роботите могат да преместват
малки обекти по-бързо, отколкото
ако те бъдат оставени да падат
свободно в контейнер под въздействието на гравитацията.

Иновации
Сред иновативните решения, които се внедряват в пластмасовата
промишленост, са комбинираните
роботи за принтиране и поставяне
на етикети върху или във различни
пластмасови изделия. Роботизираните системи за интегриране на текстилни елементи в лети пластмасови компоненти за автомобили (най-
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често интериорни детайли) също са
сред популярните иновации в бранша.
Роботите, предназначени за извършване на спомагателни операции
по време на шприцването на пластмасови продукти, са популярни като
„in-mould“ (IM) роботи. Те представляват все по-голям дял в сегмента
роботизирани системи за полимерната индустрия, а функционалността им непрекъснато се разширява.
На пазара се предлагат високотехнологични модели с вградени платформи за визуална инспекция, които
могат да осъществяват прецизен
мониторинг на качеството и да се
грижат за проследимостта на продуктите. В много производства се
използват и цялостни роботизирани
клетки, които се управляват посредством централна компютърна система, оборудвани с машинно зрение,
станция за лазерно маркиране и други технологии.
Роботизирани клетки в автомобилната индустрия се използват
например за производството на високотехнологични врати със сензорни функции за управление. По време
на изработката на корпуса на панела за управление 6-осен робот със
специален хващач внимателно поставя защитно фолио върху устройството, за да може то да бъде вградено във вратата при следващия
етап на инжекционно формоване.
Всички данни от процесите, които
протичат в клетката, се събират
посредством сензори и се изпращат
към цялостната MES система за
управление на производството. Други елементи на клетката включват
станция за обрязване на излишния
материал, станция за нанасяне на UV
защитно покритие, станция за полиране, както и станция за визуална
инспекция, като всички тези етапи
на производството могат да бъдат
роботизирани.
Роботите са ключово допълнение
към технологичното оборудване и в
специфични приложения с високи хигиенни изисквания като производството на медицински изделия и компоненти, което обикновено се извършва в чисти стаи. След първоначалното въвеждане на робота в експлоатация и последващо филтриране на атмосферата в работната
клетка производството може да
тече в непрекъснат режим с нулев
риск от замърсяване, тъй като на
автоматизираната система не й се
налага да напуска помещението за

разлика от хората служители.

Роботи в последващата
обработка
Важна роля имат роботите в последващата обработка на формованите пластмасови изделия, тъй като
осигуряват еднакво високо, устойчиво качество. Роботизираните станции за обрязване, полиране и друга
финишна обработка на полимерни
детайли и компоненти се характеризират с висока повторяемост,
прецизност и производителност.
При нанасянето на лепило, други адхезиви и защитни покрития върху
пластмасови компоненти роботите
депозират винаги едно и също прецизно измерено количество от материала на точното място, без отклонения. Така се намаляват загубите на
материал и бракуваните изделия, а
циклите на изработка значително се
скъсяват, което води до цялостна
оптимизация на разходите. Роботизираните системи са изключително
полезни и при автоматизирането на
операции като инспекция, функционални тестове и горещо щамповане,
а в зависимост от изискванията
използваните конфигурации разполагат и със съответната платформа
за машинно зрение.
Сред най-важните приложения на
индустриални роботи в последващата обработка на формовани полимерни изделия е асемблирането на пластмасови компоненти. Освен стандартни монтажни дейности, роботите
могат да извършват и комплексно
заваряване посредством лазерни, ултразвукови и инфрачервени системи,
като многократно надминават ръчното заваряване по бързина, прецизност
и производителност.
На базата на роботизирани системи могат да бъдат изграждани цялостни технологични линии за производство на завършени пластмасови продукти, включващи етапи на инжекционно или друг тип формоване, обрязване, рециклиране, полиране, монтаж
и асемблиране, нанасяне на покрития,
тест и инспекция, опаковане, етикетиране и т. н. Освобождаването на
служителите от тежките, повторяеми и опасни операции позволява пренасочването им към по-стратегически дейности в производството, а
спестените средства от цялостната оптимизация на ефективността
и производителността могат да
бъдат вложени в допълнително повишаване на степента на автоматизация в предприятието.
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Поддръжка на
акумулатори за
електрокари
Т

ехнологията на оловно-киселинните акумулатори не се е променила
много от въвеждането й, но това не
оправдава използването на остарял
подход за поддръжката на тези, захранващи електрокарите в едно предприятие. Напредъкът в технологията на зареждане и методите за поддръжка, заедно с ефективните методи за охлаждане, могат да помогнат
да бъде изминат дългият път към
осигуряване на възможно най-доброто състояние на акумулаторите –
задължително условие, предвид значителната инвестиция, необходима
за закупуването им.
Експертите са единодушни, че
животът на акумулатора в голяма
степен зависи от това колко тежък
е режимът на използване на оборудването. Колкото по-често се използва електрокарът, колкото по-тежки
са товарите, които пренася, и кол-
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кото по-неблагоприятни са работните условия, толкова по-къс ще е експлоатационният живот на акумулатора. Според експертите обаче следването на правилните методи за зареждане и поддръжка може допринесе за удължаване на живота на акумулатора с няколко години, което е
предпоставка за реализиране на значителни спестявания.

Зареждане
Не съществуват акумулатори и
зарядни системи, които да са подходящи за абсолютно всички електрокари. Всяка една система за конвенционално, междинно и бързо зареждане се характеризира със съответните предимства и ограничения. Може
да се твърди, че това доколко
паркът от електрокари е добър се
определя до голяма степен от качеството на използваните акумулатори и зарядни системи.
Конвенционалното зареждане е

подходящо за приложения с една работна смяна, при които не е необходимо зареждане на акумулатора. Конвенционалният подход изисква зареждане в продължение на 8-часов период, охлаждане за още 8 часа и използване (разряд) за 8-часова смяна. Акумулаторът се използва през деня до
20% остатъчен капацитет, презарежда се вечерта до състояние на
100% заряд, до следващия ден се охлажда и тогава вече е готов за употреба. Конвенционалните зарядни устройства ежедневно зареждат акумулатора до състояние на 100% заряд, което е свързано със значително изпускане на експлозивни газове,
за да се достигне подходящата относителна плътност на електролита. Това налага разполагане на зарядните устройства в централизирани
зони с цел поддържане концентрацията на водород под граничните стойности.
При многосменна работа (на две
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или три смени) потребителите се
нуждаят от поне 2 акумулатора за
един електрокар, тъй като се изисква смяна на акумулатора на приблизително всеки 8 часа, което е свързано с разходи за труд, загуба на време и риск от нараняване. Макар че
съществуват ефективни начини за
смяна на акумулаторите, подходът
има също и някои недостатъци: оборудването за смяна на акумулатори
е скъпо; съображения за безопасност;
екологични съображения, свързани с
течове или разлив на електролит;
производителността може да бъде
засегната отрицателно; потенциално по-кратки периоди на работа;
подмяна на акумулатора по-рано от
очакваното; вероятност за по-високи разходи за ремонт.
Ако има висока консумация на енергия в едносменни приложения, потребителят често се налага да ползва
електрокара за повече от 1 смяна на
ден, или смяната е с продължителност над 8 часа, системата за междинно зареждане се явява като добро решение. Междинното зареждане
се извършва по време на почивки,
между смените и всеки друг кратък
период, в който акумулаторът не се
използва.
Устройствата за междинно зареждане са програмирани да се изключват
при състояние на заряд до 80-85% през
деня, когато работните смени ограничават използваните цикли, като
същевременно се контролира количеството генерирана топлина. Акумулаторите се зареждат до 100%
веднъж на денонощие, обикновено
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през нощта. Системите за междинно зареждане имат някои ограничения:
зареждането не може да отговори на
изискванията на приложения с висока
консумация на енергия или при повечето приложения с 3-сменен режим на
работа, при които електрокарите се
използват до предела на възможностите им. Ако все пак работните условия на потребителя предразполагат към такъв тип зареждане, има
някои допълнителни фактори, които
трябва да се имат предвид: има разходи за инфраструктура за локализиране на зарядните устройства в близост до помещенията за почивка или
работните зони, така че да е удобно
за операторите да зареждат при
всяка възможност; процедурите за зареждане по време на почивките трябва да се спазват стриктно, за да
може електрокарът да се използва
през всички смени; потребителят
трябва да осигури време за престой
всяка нощ, за да може между смените акумулаторът да възстанови
състоянието на заряд до 100%; електрокарите трябва да бъдат зареждани постоянно в продължение на 12
часа, за да се постигне седмичното
изравняване на напрежението.
Дори и при такива условия междинното зареждане може да спести на
компанията средства в дългосрочен
план чрез използване на по-малко акумулатори, елиминиране на необходимостта от оборудване за подмяна на
акумулатори и увеличаване на производителността благодарение на премахването на загубите на време за
подмяна.

Ако предприятие с висока производителност използва машини с прекомерно голяма консумация на енергия или ако се работи при непрекъснат режим, тогава най-доброто решение би била система за бързо зареждане. При тези системи скоростта на зареждане е по-висока и зареждането през деня може да се осъществява с по-голяма честота, което означава, че за всеки електрокар
е необходим само един акумулатор.
Акумулаторът може частично да се
зареди по време на почивките или
между смените. Това елиминира нуждата от допълнителни акумулатори
и подмяна между смените. Предприятията, в които пространството е
ограничено, също ще извлекат полза
от бързото зареждане, тъй като
вече няма да са необходими помещения за подмяна на акумулаторите.
Бързозареждащите се акумулатори са проектирани така, че да се
сведе до минимум повишаването на
температурата, като същевременно се увеличи до максимум капацитетът на натоварване, което означава, че те могат да издържат на
по-висока скорост на зареждане, без
да се стигне до нарастване на работните температури. При бързото зареждане акумулаторите се зареждат само до степен на заряд от
80-85% на ежедневна база, като така
се елиминира ненужното формиране
и отделяне на газове. Премахва се и
необходимостта от допълнителни
акумулатори и до голяма степен се
подобрява продуктивността на водача на електрокара, тъй като се
елиминира времето, прекарвано в
подмяна на акумулатори в приложения с две и три смени. При бързо
зареждане коефициентът на използване на акумулаторите скача до цели
100% (пълно използване на актива).
Производителите изискват също
всички бързозареждащи се акумулатори да предлагат обратна връзка за
температурата. Трябва да се вземат
предвид и някои други аксесоари, включително едноточкова система за
доливане на вода с индикатор за нивото и опционално устройство за
следене на състоянието на акумулатора.

Поддържане на графика за
допълване с вода
Осигуряването на навременното
доливане на вода е втората практическа стъпка, която може да се предприеме от персонала за удължаване
на живота на акумулаторите. Тази
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дейност често остава на заден план в натоварените
предприятия, което само вреди на акумулаторите. Оловно-киселинните акумулатори съдържат вода, която се
изразходва по време на работа и е необходимо да се
допълва регулярно. Пренебрегването на този процес може
да доведе до множество проблеми, най-същественият
от които е окисляване на пластините на клетките, когато те са изложени на въздух. Тъй като промишлените
акумулатори имат много клетки, които трябва да бъдат
наблюдавани и допълвани, процесът може да отнема
време и да изисква много усилия.

От друга страна, препълването също е често срещан
проблем. То настъпва, когато персоналът допълва акумулатори, които не са напълно заредени, добавя твърде
много вода и/или доливането се изпълнява твърде често. Това може да доведе до загуба на известно количество киселина, необходима за поддържане на работата
им. Възможно е да се стигне и до корозия на компонентите на акумулатора. Ето защо акумулаторите трябва да
бъдат допълвани само след като са напълно заредени.
Водата, използвана в акумулаторите, трябва да е с pH
между 5 и 7 и съдържанието на примеси да е в рамките
на препоръчителните нива. Спецификациите и допустимите граници на примесите във водата могат да бъдат
открити в документацията за акумулатора на електрокара. Предпочита се използването на дестилирана вода.
Спазването на регулярен график за поддръжка ограничава тези проблеми. Акумулаторите трябва да бъдат
проверявани ежеседмично и да бъдат допълвани само онези, които имат нужда. Едноточковите системи за доливане на вода, които позволяват работниците да допълват множество клетки от един източник, са добър начин
за пестене на време и труд. В допълнение, аксесоари като
светлинен индикатор за нивото на водата могат да
допринесат за ускоряване на процеса на поддръжка.

Управление на температурата
Излагането на топлина е друг фактор, който влияе на
ефективността на акумулатора, което е свързано с
третата практическа стъпка за удължаване на живота
на акумулатора – вентилацията. Простото добавяне на
вентилатори в помещението със зарядната станция и
отварянето на капака на електрокара при бързо зареждане на акумулатора могат да донесат значителни ползи.
Управлението на температурата може да помогне за
намаляване на степента на износване вследствие на поинтензивна експлоатация. Общото правило, свързано с
температурата на акумулатора, е, че всеки градус над
25°C намалява очаквания живот на акумулатора с 2%.
Ако акумулаторът е със средна температура 38°C през
целия срок на експлоатация, очакваният му живот намалява почти наполовина.
Поддържането на подходящо съотношение на акумулаторите спрямо оборудването помага и за това акумулаторите да се използват, зареждат и след това охлаждат правилно, преди отново да се използват.

Изравняване на напрежението
Някои акумулатори изискват изравняване на напрежението. По своята същност изравняването означава свръх
зареждане с цел отстраняване на сулфатните кристали,
които се натрупват по пластините, скъсявайки живота
на акумулатора. Изравняването на акумулатора реверсира също стратификацията на киселината, която възниква, когато концентрацията на киселината на дъното на
акумулатора е по-голяма от тази в горната част. Не всеки
акумулатор за електрокар изисква изравняване, затова е
нужно предварително да се проверят спецификациите на
акумулатора преди дейността да се добави към процедурата за поддръжка. Акумулаторите с мокри клетки изискват изравняване на напрежението веднъж седмично.

Почистване
Почистването и подсушаването на оловно-киселинните акумулатори за електрокари е жизненоважно, тъй като
по време на работа, зареждане и доливане на вода се из-
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електроапаратура
пускат електролит, водни пари и
други газове. Това създава влажен
филм върху акумулаторите, в който
се натрупват прах от въздуха, масла
и други вещества, които могат да се
открият в работната среда. И тъй
като отделящата се от акумулаторите топлина изпарява водата от
този филм, това, което остава, е
сярна киселина и други примеси, които правят филма опасно електропроводим. Замърсените акумулатори
могат да се разреждат през електрически проводимите пътища, създадени между връзките на клемите на
акумулатора и металния корпус на
акумулатора или металните части на
електрокара, което може да доведе
до запалване на отделяните газове и
да предизвика пожар или взрив. По
тези и други причини е необходимо
акумулаторите на електрокарите да
се поддържат чисти и сухи.
Почистването и подсушаването
на акумулаторите за електрокари
повишават безопасността на работата с тях и зареждането им чрез
свеждане до минимум на възможността персоналът да влезе в контакт с разлята вода (избягват се
потенциални подхлъзвания и падания), изпускан електролит (избягват
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се потенциални химични изгаряния)
и проводими повърхности на акумулатора (избягват се потенциални
къси съединения). По-чистите акумулатори предотвратяват също и повреждането на акумулаторните
клеми и кабели, както и ненужното
и скъпо увреждане от корозия, които могат да възникнат, ако се допусне контакт на флуидите на акумулатора с компонентите и елект-
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рониката на електрокара.
Почистването на акумулаторите
на електрокарите със специален препарат или топла вода не е само добра практика за поддръжка. То е необходимо също и за поддържане на условията на гаранцията на някои акумулатори. Ежемесечното почистване е препоръчително, дори ако не се
изисква от гаранцията, за да се избегне формирането на филм.
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Тенденции при
5-осната обработка
5

-осната механична обработка се
основава на използването на цифрово програмно управление (ЦПУ) за едновременно преместване на режещи
инструменти или детайли по пет
оси. Режещият инструмент се движи по всяка ос така, че върхът му
винаги да е перпендикулярен на детайла. Този процес позволява обработката на различни изделия със
сложни форми.
Както е известно, при работата
с конвенционални 3-осни машини инструментите се преместват по
осите X и Y в хоризонтално направление, а по оста Z се извършва движение нагоре и надолу.
При 5-осната обработка са налице две допълнителни оси и множество нови възможности – режещият инструмент може да подходи към
детайла от всички посоки, което
създава условия за спомагателни дейности като подрязване. Иначе такава операция би била възможна само
при машини с долна ос и при препозициониране на детайла. То не само
отнема време, но често води и до
грешки при обработката, които се
свеждат до минимум при използването на 5-осна машина с ЦПУ.
Автомобилната и отбранителната промишленост, енергетиката,
аерокосмическата и авиационната
индустрия са сред ключовите отрасли, в които 5-осната механична обработка на изделия намира все пошироко приложение. Търсенето на попрецизни детайли в медицинската
индустрия поставя и този сектор
сред пазарите с висок потенциал за
развитие. Сериозна тенденция на
преход от конвенционална към 5-осна
обработка се наблюдава и в потребителската електроника, където са
налице нарастващи изисквания за
високо качество на повърхностите.
С високопроизводителна или високоскоростна 5-осна обработка мо-
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гат да бъдат изработени сложни
геометрии бързо, точно и с една
настройка. Подобрената ефективност се дължи на възможностите за
премахване на възможно най-много
материал за най-кратък период от
време. Високата скорост на обработка предполага по-високи темпове на подаване, ускорение и забавяне.

Предимства на 5-осната
обработка с ЦПУ
Списъкът на предимствата, които 5-осната обработка с ЦПУ предлага в сравнение с традиционното
3-осно металорязане, е дълъг. Като
най-полезни за производствените
предприятия в практиката се доказват следните възможности:
Еднократна настройка – 3-осните
машини изискват множество настройки, което може да доведе до
неправилно базиране, по-високи разходи и други негативни ефекти. С 5осната обработка е възможно изработването на сложни форми с една
настройка, което подобрява ефективността, спестява време, намалява разходите и предотвратява
грешките.
По-къси режещи инструменти – 5-

осната обработка позволява използването на по-къси режещи инструменти, тъй като главата може да
бъде спусната, а резецът – ориентиран по подходящ начин. Това помага
да се постигнат по-високи скорости
на рязане, без да се оказва прекалено
голям натиск върху режещия ръб. Покъсите режещи инструменти също
така намаляват вибрациите, които
могат да причинят пукнатини и неравности. В резултат се получава подобро качество на повърхността.
Сложни детайли – този процес
прави възможна изработката на
сложни детайли, които иначе биха
изисквали методи като леене. При
производство на малки партиди или
прототипни продукти изделията
могат да бъдат изработени веднага, вместо първо да се правят матрици за отливки.
Увеличен живот на инструмента
– с поддържането на постоянно
стружкоотделяне и оптимална позиция на рязане при 5-осната обработка се съкращава производственият
цикъл, като същевременно се удължава жизненият цикъл на инструмента.
Пробиване на отвори – 5-осната
обработка осигурява възможности
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машини
за пробиване на серии от отвори под
различни сложни ъгли за минимум
време. При използването на 3-осна
машина е необходима различна настройка за всеки отвор.
Предотвратяване на сблъсък –
възможностите за накланяне на работния плот или режещия инструмент при 5-осна обработка позволяват ефективно избягване на сблъсъци с държача на инструмента.

Допълнителни ползи
Често срещано, но погрешно схващане за 5-осната обработка е, че тя
е ефективна само за производството на комплексни детайли, изискващи специална обработка. Въпреки че
последното е факт, а ползата от
допълнителните оси в подобни приложения е очевидна, тя не се проявява единствено при сложните изделия.
Експертна статистика показва, че
повече от 60% от детайлите, изработвани в съвременните цехове с
ЦПУ оборудване, изискват обработка от пет страни. Въпреки че машините с 3 оси могат да се окажат
достатъчни за изпълнение на производствените задачи, 5-осната обработка осигурява възможности за
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тяхното по-бързо и по-ефективно
реализиране.
За разлика от обработката по 3
оси, в 5-осните конфигурации режещият инструмент остава винаги
тангенциален спрямо обработващата повърхност. При всяко подаване
на инструмента се премахва повече
материал, а изискването за по-малко на брой настройки води до икономия на време и разходи.
Допълнително
предимство,
свързано с възможностите за финишна обработка с по-високо качество
на повърхностите, е, че допълнителните оси спестяват време. При обработка с 3-осна машина са необходими по-дълги времена на подвеждане, тъй като се изискват много малки подавания, за да се постигне качество на повърхността, като това
при 5-осната обработка.
За изработка на голяма част от
детайлите се налага движение по
всичките 5 оси. Допълнителните
движения позволяват обработка на
дъги и ъгли, които биха могли да
бъдат обработени на друга машинна конфигурация само с допълнителни настройки и специални приспособления, включително лесно подрязва-

не. Това е едно от най-широко признатите предимства, свързани с
тази усъвършенствана технология.
5-осната обработка подобрява и
точността на работа вследствие
на възможностите за по-малък брой
настройки, които драстично намаляват риска от грешки. Някои задачи
могат да се извършват дори с еднаединствена настройка.
По-късите режещи инструменти
създават предпоставки за по-дълъг
живот на инструмента. 5-осните
машини позволяват главата на машината да бъде по-близо до повърхността на режещия ръб. Това прави
възможно използването на по-висока
скорост на рязане, което в крайна
сметка води до удължен жизнен цикъл
на инструмента, тъй като вибрациите са редуцирани.

Видове 5-осни машини
Съществуват редица приложения,
при които 5-осните машини пестят
време и оптимизират производствения процес. Важно уточнение обаче
е, че няма универсална конфигурация,
подходяща за всички технологични
задачи. За да отговорят на нуждите
на съвременната металообработка,
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машини
производителите на 5-осни машини ги предлагат в няколко варианта. Най-отличителната разлика при отделните модели на оборудването от този тип е организацията на въртящите се оси. За улеснение достъпните
на пазара конфигурации могат да бъдат подразделени
условно в три категории: „глава-глава“, „маса-глава“ и
„маса-маса“.
При 5-осните машини с конфигурация „глава-глава“ (както подсказва и условното им наименование) и двете
въртящи се оси на машината са разположени в главата.
Конструкцията на тези машини включва глава с възможности за движение по 5 оси върху портал, който се движи над неподвижна маса, на която е закрепен детайлът.
Това позволява на главата на практика да обикаля изделието, което прави конфигурацията идеална за производството на големи детайли. Поради своя дизайн тези
машини обикновено имат ограничен ход както на наклона, така и на въртящите се оси.
При 5-осните машини от типа „маса-глава“ едната
въртяща се ос е разположена в масата, докато другата
е разположена в главата. Накланящата се ос, позиционирана в главата, има ограничен обхват, докато въртящата се ос в масата обикновено има възможност за неограничени движения. Тъй като детайлът е закрепен на
въртящата се ос, при тази конструкция е налице лимит
при размера на компонентите, които могат да бъдат
обработени. Предимство на конфигурацията пред моделите от типа „глава-глава“ е възможността за непрекъснато въртене на детайла.
5-осните машини с конфигурация „маса-маса“ разполагат с две въртящи се оси, позиционирани в масата.
Подобно на конструкциите от типа „маса-глава“, те

обикновено имат ограничен обхват на оста на накланяне и неограничен обхват на въртящата се ос. От трите
изброени варианта този типично се характеризира с наймалко работно пространство. В замяна на това някои
машини тип „маса-маса“са оборудвани с линейни двигатели, което ги прави изключително бързи.
Интересно е сравнението между 5-осната обработка
и тази по 3+2 оси. Макар на пръв поглед да изглеждат
сходни, между двете производствени методологии има
съществени разлики. Т. нар. 3+2-осна технология (често
наричана 5-осна индексирана обработка) изисква спиране и повторно стартиране на рязането, докато 5-осната обработка е непрекъсната. Тя се явява усъвършенстван, опростен и по-бърз начин за постигане на същите или по-добри резултати.

Аналогични методи
Редно е да се посочат ключовите разлики между двата гореспоменати метода за металорязане. При едновременна обработка по пет оси всички те работят едновременно. При обработката по 3+2 оси обикновено се
изпълнява програма за 3-осно фрезоване, докато режещият инструмент остава статичен по 4-ата и 5-ата ос.
Поради тази причина „3+2“ технологията понякога се
нарича и позиционна 5-осна обработка.
Пълноценното 5-осно рязане предлага предимства,
които методът „3+2“ не успява да осигури, като по-краткото време на изпълнение и повишената точност са
само няколко от множеството примери. 5-осната обработка осигурява значително разширени възможности,
които я правят все по-приложима във високотехнологични отрасли като аерокосмическата индустрия и отбраната. Основен аргумент в полза на 3+2-осните машини
е, че някои конкретни детайли (предвид дизайна им) е поефективно да бъдат изработени на такава машина,
отколкото на 5-осна. Изборът на метод до голяма степен се определя от вида на самия детайл, който се произвежда. Сред водещите предимства на 3+2-осната
обработка е, че не е необходима толкова голяма начална
инвестиция, колкото за закупуването на 5-осна машина.
Ето защо предприятията понякога използват този тип
оборудване като междинен стадий при прехода между 3осна и 5-осна обработка. Тъй като 5-осните машини на
пазара стават все по-компактни и достъпни обаче, тази
практика вече не е толкова честа.
При избора между 3D печат или 5-осна обработка
втората технология е категоричен победител в приложения, при които качеството и ефективността са приоритет. Основната разлика между двата метода се
корени във факта, че 5-осната обработка се състои в
отстраняване на материал, докато триизмерното принтиране е адитивен процес. Тези два съвременни подхода
са водещи в различни производства, но е възможно да се
изпълняват и като допълващи се технологии. За изработката на сложни детайли, компоненти от различни
материали и работа с големи натоварвания 5-осните
машини са по-доброто практическо решение. 3D печатът се доказва като по-подходящ метод за изработката само на определени детайли със специфични характеристики.

Иновации при обработващите центри
Модерните 5-осни обработващи центри се отличават
с множество иновативни технологии, които допълнително повишават ефективността и производителността

42

декември 2019

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2019

43

машини

им в сравнение с конвенционалните
машини за 3-осно металорязане.
Възможностите за управление
посредством сензорен екран отдавна не са присъщи само на смартфоните и таблетите. Производителите на обработващи центри с ЦПУ
все по-масово интегрират такава
функционалност в машините си, за
да улеснят и ускорят програмирането им, правейки го по-удобно и интуитивно. Сензорният екран позволява
на оператора да навигира през дълги
списъци, програми, таблици и друго
съдържание чрез т. нар. скролване или
кинетично превъртане.
Модерните обработващи центри
за 5-осни операции осигуряват и
възможности за улеснено програмиране на сложни форми. Водещите
производители на централни програмни управления продължават да
интегрират в продуктите си функции, които оптимизират програмирането на контури или отвори на
наклонени повърхности например и
го правят достъпно и за по-малко
опитни оператори.
Интелигентните възможности за
обработка на 5-осните системи позволяват на машините лесно и ефективно да подават данни към корпоративни платформи за ресурсно планиране или цялостно управление на
производството, към програми за
мониторинг и др. Безпрецедентните
видимост и прозрачност и функциите за анализ, които тези технологии осигуряват, са ключови фактори
за повишаване на конкурентоспособността и рентабилността на предприятията, които инвестират във
внедряването им.
Свързаните възможности за обработка включват функции за: отдалечен мониторинг; управление на инструментите; пакетна обработка и
планиране; машинен мониторинг (с
графика на състоянието на машината в реално време, предупреждения
за предстоящи и настъпили откло-
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нения в работните параметри и
други неизправности и т. н.); контрол на качеството; събиране и анализ на данни; ERP интеграция; възможности за сърфиране в интернет и др.
В допълнение към тези интелигентни функции подобряването на скоростта на обработка е друга водеща стратегия за повишаване конкурентоспособността на предприятията. Техниките за високоскоростно
рязане (HSC) на 5-осни обработващи
центри са сред технологиите с голям потенциал да навлязат в производствените практики на все поширок кръг от отрасли. На практика увеличение на скоростта може да
бъде постигнато сравнително лесно,
но поддържането на висока прецизност и качество на обработка при
такава скорост в условия на съкратени производствени цикли изисква
усъвършенствани технологии при
инструментите и най-високо ниво на
управление с ЦПУ.
Все по-сложните геометрии и
трудните за обработка материали
продължават да създават предизвикателства при механичната обработка, включително и при 5-осните
системи. С всяка изминала година
обаче производителите на машини,
инструменти и софтуер разработват все повече решения, които да
помогнат за ефективно преодоляване на тези предизвикателства. Трохоидалното фрезоване е пример за
това. Тази техника използва постоянно кръгово интерполирано движение за по-ефикасно отстраняване на
материал в гребените и на повърхността на детайла. Трохоидалното
фрезоване спомага за намаляване на
износването на машините и инструментите.

Усъвършенствани
функции на 5-осните
машини
ЦПУ устройствата от най-ново
поколение имат богат асортимент
от функции, които правят 5-осните
машини все по-лесни за настройка и
експлоатация. Кинематиката и математическите изчисления при 5осната обработка могат да бъдат
изключително сложни. Високотехнологичното програмно управление на
оборудването разполага с достатъчно възможности да обработи и найсложните приложения, така че да е
възможно автоматизираното им изпълнение без нужда от ръчно въвеждане на команди от страна на опитен машинен инженер или програ-

мист.
Функциите за управление на централната точка на инструмента
например контролират движението
на всяка ос чрез автоматично добавяне на компенсация на дължината на
инструмента към програмата на
инструменталния път. Тези функции
също така управляват скоростта на
подаване на всяка ос, така че централната точка на инструмента да
се движи по протежение на детайла
с определената скорост на подаване. С тази инструментална опция не
се налага да се взимат предвид центровете на ротация при програмиране на детайла.
Функцията за динамично отклонение на фиксирането е задължителна
за 3+2-осната обработка. Тя позволява изчисляване на всички останали
работни координати от ЦПУ при
въвеждането само на една-единствена стойност. В резултат е налице
опростена програма за изработка на
детайла.
С по-голямата свобода на движение на инструмента и детайла при
5-осната обработка непреднамерените сблъсъци на инструмента или
държача с други части от детайла
или елементи на приспособлението
е основателна грижа. Функциите за
предотвратяване на сблъсъци помагат да се елиминират грешките от
уравнението, които допускат
сблъсъка, като се интегрират
възможности за 3D симулиране на
машината, материала и инструмента с цел създаване на виртуален
модел на процеса. С тези данни симулацията на процеса в реално време
може да се стартира секунди преди
реалното рязане. Всякакви възможни
проблеми могат да бъдат открити
достатъчно рано, а машината автоматично да спре преди реалното
настъпване на сблъсък.
Понякога данните за повърхността на детайла от CAD модела не са
непрекъснати и когато се внесат в
CAM платформата, тези прекъсвания на геометрията могат да създадат нежелани резки ъглови движения
в пътя на инструмента. Контролът
на стойката на инструмента автоматично компенсира това състояние, което води до по-кратки времена на цикъл, подобрено качество на
повърхността и опростено програмиране. Тази функция улеснява работата както на програмистите,
така и на операторите, тъй като
може да се прилага изцяло във фонов
режим на управление.
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Нови технологии
при индустриалните
компресори
С

нарастването на изискванията за повишаване на екологичната
пригодност и редуциране на въглеродния отпечатък на индустрията в
глобален план все по-стриктни стават стандартите за енергийна ефективност и оптимизирана поддръжка
при промишлените въздушни и газови компресори. Високотехнологични
концепции като Industrial Internet of
Things (IIoT) и Industry 4.0 създават
възможности за събиране на данни за
статуса и работата на индустриалните компресори, отдалечен мониторинг и управление, повишаване на
енергийната ефективност, прогнозна поддръжка и автоматизиране на
различни процеси.
По данни на маркетинговата агенция ARC стремежът към подобрена
производителност, съкращаване на
времето за достигане до пазара и
увеличаване на гъвкавостта в процесните индустрии е сред двигателите на прехода към технологии от
ново поколение при промишлената
компресорна техника. За да останат
конкурентни на динамичния съвременен пазар, все повече компании в
нефтената и газова промишленост,
химическата, фармацевтичната, хранително-вкусовата индустрия и производството на напитки инвестират в модерни средства за оптимизиране на системите за сгъстен
въздух и газове, при които се постига бърз период на възвръщане на инвестицията и значително повишаване на оперативната ефективност в
дългосрочен план. Големите производители на компресорна техника
предлагат все по-богата гама от т.
нар. „Industry4.0-ready“ решения, под-
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ходящи за приложения с ниско, средно и високо налягане. Разработват
се и централизирани платформи за
мониторинг и контрол на широк набор от комбинации от индустриални компресори (бутални, винтови,
центробежни, осеви), въздуходувки,
бустери и изсушители, с чиято помощ може да се конфигурира и управлява оптималната система за
сгъстен въздух за всяко приложение.

IIoT и пазарните
тенденции
Актуално проучване на Sierra
Wireless прогнозира, че глобалният
пазар на промишлени въздушни компресори ще нараства с комбиниран
годишен темп от 3,65% до 2025 г.,
когато ще надмине 40 млн. щатски
долара. Маркетинговите анализатори отчитат, че въпреки очаквания
динамичен ръст, производителите в
сегмента са поставени пред сложното предизвикателство да диферен-
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цират офертите си от тези на останалите компании в бранша, за да
останат конкурентни. Сред ключовите изводи от проучването е, че
именно иновации като IIoT са в основата на мащабния технологичен
скок, който вече се случва в сферата на компресорната техника за промишлени приложения.
Internet of Things е комуникационна
платформа, която през последните
години обхваща все повече сегменти
при свързаните устройства – от
смартфоните и таблетите, през
умните уреди за домашна и сградна
автоматизация до интелигентните
индустриални машини и оборудване.
За свързаност и интелигентност
все по-често се говори и при промишлените компресори, които на базата на smart компоненти като сензори и комуникационни модули могат
да станат част от единна производствена мрежа, в която да обменят
данни с останалите устройства и
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системи с цел оптимизиране на синергията помежду им, улеснено управление и възможност за непрекъснат мониторинг от всяка точка. В
доказателство на тази тенденция
друго актуално проучване, проведено от изследователската агенция
International Data Corporation, изчислява, че глобалните капиталовложения
в IoT технологии ще достигнат приблизително 1,4 млрд. щатски долара
до 2021 г., а индустриалното производство ще е водещият клиентски
сектор.
В качеството си на един от водещите промишлени енергийни източници сгъстеният въздух ще
продължава да играе ключова роля и
в експлоатацията на интелигентните фабрики на бъдещето, убедени са
пазарните анализатори. Делът му
към момента представлява около
една десета от общото количество
енергийни носители, използвани в
глобалната индустрия. В множество
проучвания от последните години
експерти изследват как протича
процесът на преход към четвъртата индустриална революция при компресорната техника. Специалистите подчертават, че мрежовата
свързаност и възможностите за
събиране и анализ на данни не са изцяло нови технологии в сегмента, но
ползите от внедряването им в системите за сгъстен въздух тепърва
предстои да се разгръщат с пълния
си потенциал. Тези иновации оказват
влияние не само върху първоначалния
дизайн на оборудването, но и върху
мониторинга и поддръжката му в
реална работна среда. На база детайлното изучаване на този процес анализаторите от Sierra Wireless очертават водещите фактори, които
повлияват технологичното развитие в сегмента на индустриалните
въздушни компресори през последни-
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те години. Сред тях са: нарастващата достъпност на данните за статуса и работата на оборудването
(както за производителите, така и
за потребителите); все по-масовото
внедряване на IIoT технологии в процесните и дискретните индустрии;
превръщането на големите информационни масиви, събирани от интелигентното оборудване, в бизнес актив; както и възникването на нови
бизнес модели от рода на „сгъстен
въздух като услуга“ (Compressed-Airas-a-Service, CaaS) с помощта на облачните технологии.
Ключово изискване към компресорните системи продължава да бъде
оптималното потребление на енергия, като голяма част от IIoT-базираните решения в сегмента са ориентирани именно към възможностите
за свързване на компресорната техника към платформи за енергиен
мениджмънт и цялостно управление
на производството. Основната цел
на такъв холистичен подход е възприемането на компресорите като елемент от производствената система и идентифициране на всички зони
с риск от загуби, както и на най-подходящите потенциални мерки и
стратегии за пестене на енергия.
Високата степен на свързаност и
автоматизация осигурява по-прецизно управление на индустриалните
компресори, съкращава периодите на
престой и спомага за по-високи печалби и рационализиране на технологичните процеси. Събраната от интелигентното оборудване информация (например за налягането в системата, дебита, работната температура, статуса на компресора, качеството на въздуха или газа, съдържанието на частици, точката на оросяване и др.) позволява не само детайлен анализ на работата на системата в дългосрочен план и откриване

на различни тенденции, но и навременно коригиране на неефективните
практики.

Нови технологични
възможности
Възможностите на съвременното
IoT-базирано компресорно оборудване
могат да бъдат обобщени в следните функции: отдалечен мониторинг,
управление на енергията, прогнозна
поддръжка, събиране и обработка на
големи обеми данни, автоматично
регулиране на работните настройки и параметри. Обикновено работните показатели на един компресор
драстично се влошават, преди в системата да настъпи неизправност.
Възможностите за непрекъснат и
отдалечен мониторинг на оборудването в реално време позволяват
незабавно идентифициране и локализиране на подобни проблеми, дори в
големи промишлени системи със
стотици компресори. Съвременните
платформи за наблюдение на работата на индустриалната компресорна
техника могат да доловят и най-слабото отклонение от допустимите
работни параметри, като така лесно се откриват бъдещи аварии не
само непосредствено преди възникването им, но и много по-рано. Предотвратяването на повредите в
системата улеснява отстраняването на причините за тяхното възникване и спомага за по-евтини ремонти и по-бързо повторно въвеждане в
експлоатация. По този начин се избягват и фаталните щети по агрегатите, които биха наложили тяхната цялостна подмяна.
Сред ключовите данни за работата на компресорната техника са
данните, свързани с консумацията им
на електроенергия. Някои от модерните достъпни на пазара модели записват тази информация в доклади,
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съвместими с изискванията на международния стандарт
ISO-50001. Предвид възможността подобен мониторинг
да стане задължителен в бъдеще, все повече производители на компресорна техника оборудват продуктите
си с такава функционалност. Благодарение на събраните
данни за енергийното потребление, налягането и температурата в системата може лесно да се проследява
графиката на енергийната ефективност в течение на
времето. Всеки спад в стойностите е евентуален показател за износване на компонентите на компресора и
належащ ремонт.
С всяко компрометиране работата на системата за
сгъстен въздух се влошава и нейната производителност,
а така се натрупват допълнителни разходи и възниква
риск от неизпълнение на поставените цели. Възможностите за прогнозна поддръжка, заложени в модерните индустриални компресори, спомагат за прецизно насрочване и целенасочено таргетиране на мероприятия по обслужване на отделните агрегати в компресорния парк с
цел оптимизиране на поддръжката, разходите и цялостната ефективност. На база данни за състоянието и
оставащия полезен живот на всяко устройство се предотвратяват критичните системни повреди и сривове, като се елиминират и ненужните инспекции на добре
работещото оборудване, които костват време в престой, усилия и средства. С помощта на данните от IIoTбазираната система за мониторинг на компресорната
техника в реално време всеки агрегат може автоматично да изпрати известие към техническия екип, че се
нуждае от ремонт и поддръжка.
Експерти изчисляват, че с въвеждането на практики
по превантивен мониторинг и прогнозна поддръжка на
компресорното оборудване времената на престой се
съкращават средно с около 25%. Незабавните известия
за предстоящ или настъпил проблем допълнително ускоряват обратното въвеждане в експлоатация на системата след ремонтните дейности. Без наличието на
сензори и интелигентни измервателни прибори, инсталирани в съвременните компресори, малките тенденциозни отклонения в параметри като температура и налягане могат да останат незабелязани при конвенционална
инспекция, но на практика да се окажат ключов показател за предстояща авария. Ето защо инвестицията в
интелигентно и свързано компресорно оборудване, макар и първоначално по-висока в сравнение със закупуването на конвенционален модел, се превръща в по-рентабилно решение в дългосрочен аспект.

най-съвременните базирани на изкуствен интелект версии, би могла лесно да замести оператора в тази дейност.
Концепцията за добавяне на интелигентни функции
към индустриалните компресори чрез свързването им в
мрежа и делегирането им на комуникационни възможности не е нова, но става все по-популярна с навлизането
на Industry 4.0 в промишленото производство. На практика вече има голям брой свързани компресори в експлоатация, способни да извършват стотици измервания в
секунда, които се превръщат в гигантски информационен масив. С помощта на мощни иновативни инструменти за анализ и обработка на данните и алгоритми за
машинно обучение тези данни могат да бъдат транс-

Интелигентни функции и управление
Сред най-важните функции на технологии като IIoT при
индустриалните компресори е възможността за автоматично регулиране на работните настройки спрямо
предварително зададени стойности. Факт е, че всички
компресори, дори IIoT-свързаните модели, все още се
нуждаят от оператор. Благодарение на напредъка при
технологиите за автоматизирано управление обаче все
повече пренастройки ще могат да се извършват автоматично. Така корекциите не само ще влизат в сила побързо, но ще се сведат до минимум и погрешно предприетите мерки, което ще доведе до цялостна оптимизация на производителността. Операторското управление
на този етап се извършва чрез подаване на команди към
програмируем логически контролер, който осъществява
контрол върху работата на компресора. Ето защо предварително програмирана компютърна система, особено
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машини

формирани в специализирани обобщени доклади, хроники и прогнози.
Сред новостите при индустриалните компресори в контекста на
четвъртата индустриална революция са интелигентните контролери,
които могат да се свържат към централизирана платформа за управление на производството например
чрез Modbus или Profibus връзка.
Възможностите на тези контролери
позволяват и свързването им към
мобилни устройства като таблети
и смартфони през сигурна мрежова
комуникация, която позволява надежден отдалечен мониторинг и управление.
Следващата логична стъпка по
посока повишаване интелигентността на индустриалните компресори
е превръщането им в автономни
кибер-физични системи, които навременно и адекватно реагират на промени в работната среда и са способни да предприемат коригиращи мерки с цел оптимизиране ефективността на инсталацията.
Възможностите за превантивен
мониторинг на компресорни системи и експоненциално нарастващото
търсене на решения в тази област
води до обособяване на цял отделен
технологичен сегмент продукти за
„прогнозна поддръжка 4.0“. Той се
състои от съвременни хардуерни
компоненти, комбинирани със софтуер за мониторинг, събиране и обработка на данни от последно поколение. С помощта на специализираните платформи от сегмента операторите на индустриална компресор-
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на техника могат отдалечено да
проследяват индикатори като енергийното потребление и налягането
в системата, за да е възможно незабавното внасяне на корекции, когато
това е необходимо.

Функции за анализ на
данни
Анализът на наличните системни
данни при свързаните компресори
показва, че при оборудването, което
подлежи на прогнозна поддръжка, циклите на престой са с 3 до 5% по-редки от тези при конвенционално обслужваната техника. Макар да не
звучи като голяма разлика, тази практика осигурява средно над 200 работни часа годишно при агрегатите, които работят по 6 хил. часа на година. В такива сценарии бизнес ползите бързо стават осезаеми на фона
на цялостната повишена ефективност на системите за сгъстен
въздух.
Информацията за статуса и работата на компресорите в реално време генерира информационна база, чийто анализ позволява навременното
локализиране на сериозни проблеми в
процес на развитие, разкриването на
неоползотворен потенциал за икономии на енергия и постигането на
максимално дълги периоди на безпроблемна работа без нежелани прекъсвания в работата на компресорната
техника и останалите промишлени
системи, чиято дейност обезпечава.
Анализът на събраните от системата данни се извършва автоматизирано, а ползите от прилагането на

изводите от него в практическата
оптимизация на работните процеси
са много. В редица проучвания маркетинговите експерти посочват интересни примери за предимствата от
въвеждането на интелигентни решения за анализ на данни от мониторинга на индустриални компресори. Такъв
е например случаят с предприятие за
производството на зърнени закуски,
при което в зимния период на компресорната техника й се налага да работи при сравнително ниски температури на околната среда. Платформата за мониторинг на компресорите
в реално време, анализираща входящите данни от електронните датчици
за кондензат на системата долавя
отклонения в работните параметри
и изпраща известие към техническия
екип за необходимост от инспекция
на място. Проверката установява, че
е необходимо загряване посредством
портативни отоплители на дренажната система, за да се предотврати
нейното замръзване, които би довело до сериозни щети по оборудването.
В друг частен случай платформата за мониторинг на индустриалните компресори, работещи във фабрика за производство на стомана,
открива данни за прегряване и неефективна работа на оборудването.
При насрочената по повода инспекция от страна на технически екип
се оказва, че компресорната зала е
зле вентилирана, което води до повишаване на температурата на
въздуха до над 40°C. Предписанието
за разрешаване на проблема включва
реинженеринг (препроектиране) на
цялото съоръжение и почистване на
охладителните системи с цел
възстановяване на нормалната работа на системата за сгъстен въздух.
Тези практически примери демонстрират важността на технологиите за отдалечен мониторинг на
индустриалната компресорна техника в реално време и възможностите
за целенасочен и ефективен анализ
на събраните от оборудването данни. И макар IIoT-базираните системи
да позволяват заместване на оператора от компютърни платформи в
множество дейности, ролята му в
управлението на модерните компресорни системи не е елиминирана. В
интелигентните промишлени екосистеми човекът продължава да изпълнява ключовата функция на обединяващ елемент между компресорната техника и заобикалящата я
свързана производствена среда.
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Превантивна
поддръжка на
индустриални
топлообменници част II
В

настоящото издание публикуваме продължение на материала, посветен на стратегиите за прогнозна поддръжка на индустриални топлообменни апарати, който стартира в брой 8/2019 на сп. Инженеринг
ревю. В първата част на статията
бяха разгледани някои често срещани предизвикателства при конвенционалната поддръжка, както и популярни методи за детекция на проблемното оборудване.

Предимства
на безжичните
измервания
Автоматизираното събиране на
данни и прогнозният им анализ с цел
иницииране на превантивна поддръжка е добре обосновано от икономическа гледна точка. С динамичното развитие на технологиите на
съвременния конкурентен пазар разходите за измервателна апаратура
са сравнително ниски, но инсталирането на кабелни системи в големи комплексни съоръжения може да
се окаже скъпо. Едно от решенията
е инвестирането в безжични сензори за измерване на дебита, температурата и налягането във и извън
всяка зона на тръбните снопове на
индустриалните топлообменници.
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Безжичните измервания създават
база за непрекъснато събиране на
данни и превръщането им в полезна
и навременна информация с помощта на софтуер за прогнозен анализ.
Необходима стъпка при подобна оптимизация на измервателните процедури и поддръжката е обучението
на персонала какви действия да
предприема при различни сценарии.
При инсталиране на допълнителна
измервателна апаратура е добра
практика да се направи преглед на
стандартните оперативни процедури и стандартните процедури за

поддръжка, които описват как служителите трябва да реагират на
новополучената информация. Без
подходящо обучение или актуализации на процедурите сигнализацията
за неправилна работа на оборудването може да причини объркване и
бездействие, което е крайно нежелан резултат при въвеждането на
сензорни измервания и прогнозен
анализ.
В предприятията, които разполагат с необходимите данни от измервания на технологичните процеси и оборудване, автоматизирани
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средства за прогнозен анализ, стандартизирани процеси и процедури за
действие при различни сценарии,
както и с обучен персонал, резултатът е висока работна култура и
адекватно обслужване на съоръженията. Въвеждането на такива практики носи някои ключови ползи: надеждна работа на оборудването,
почти безотказно и високоефективно функциониране на топлообменните апарати, ниски разходи за поддръжка и висока производителност.

Софтуер за прогнозен
анализ
При избора на безжични измервателни решения с предимства са системите, които използват отворен стандарт, тъй като те позволяват свободно конфигуриране, мащабиране и свързване на продукти
от различни производители в единна платформа. Препоръчително е
самата интеграция да се извърши
от доставчик на решения за автоматизация с опит при внедряването на подходяща измервателна апаратура за конкретното приложение.
Получаването на данни от измерванията е само началото на установяването на практики по прогно-
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зен анализ и превантивна поддръжка
на топлообменниците в едно индустриално съоръжение. Необходимо е
и въвеждането на софтуер, който
да обработва и анализира събраната информация. Добавянето на точки за измерване не само генерира
база данни в софтуера, които да
бъдат използвани за анализ на причините след настъпил инцидент с
оборудването, но позволяват още
регистриране на тенденции и идентифициране на зони за извършване
на бъдещи подобрения или превенция
на неизправности. Така чрез технологиите предприятията могат да
функционират проактивно на база
събраните от измерванията данни.
Прогнозният анализ превръща данните в информация, която се използва за вземане на обосновани решения, които от своя страна се превръщат в успешни действия.
Софтуерът за прогнозен анализ
може да работи с няколко измервателни точки едновременно, да анализира автоматично и да предупреждава персонала за необичайна работа или предстояща повреда при
някой от топлообменните апарати.
Като част от софтуера за прогнозен анализ, основните показатели за
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ефективност на топлообменниците показват дали оборудването работи правилно във всеки един момент. Въвеждането на стратегия
за автоматизиран мониторинг осигурява онлайн индикации за състоянието на апаратите, което, от
своя страна, предоставя възможности за навременни предупреждения
и осигурява време за предприемане
на необходимите мерки. По този
начин могат да бъдат преодолени
сривовете на процесите, процедурите с отклонения от спецификацията и инцидентите, свързани с безопасността.
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Фитинги
за водопроводи
Ф

итингите се използват във водопроводните системи за свързване
на прави тръбни участъци, адаптиране към различни размери или форми,
разклоняване или пренасочване на
тръбната система и, ако е необходимо, осигуряване на метод за съединяване в случаите, когато в една система се използват тръби, изработени от различни конструкционни материали. Най-често фитингите са изградени от същите материали като
тръбите, които свързват – неръждаема стомана, мед или пластмаса.
Могат обаче да се използват и всички други материали, които отговарят на нормативните изисквания,
съвместими са с другите материали
в системата, транспортираната
вода и температурите и наляганията в и извън системата. Например
месинговите фитинги са често срещани във водопроводните системи с
медни тръби и елементи.

Основни видове фитинги
Фитингите в тръбопроводните
системи имат пет основни функции
– промяна на посоката на потока,
създаване на отклонения, промяна на
размера на линиите, завършване или
свързване на линии. Тези елементи
могат да са скъпи и инсталирането
им е свързано с пропорционално високи разходи за труд, поради което
правилният избор и употреба са от
ключово значение. Всеки вид тръбен
материал има гама от фитинги, които могат да се използват с него,
като някои материали могат да
имат и няколко различни гами от
такива компоненти. Най-широко разпространените видове фитинги са
колена, тройници, кръстове, редукции, капи и тапи.
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Коляното е вид фитинг, който се
инсталира между два тръбни участъка и позволява промяна на посоката
на потока, обикновено на 90° или
45°. Краищата могат да са машинно обработени за челно заваряване,
с резба (обикновено женска), муфово
съединение и др. Когато двата края
са с различен диаметър, фитингът
се нарича редукционно коляно. Повечето колена се предлагат с къс или
дълъг радиус. При тези с къс радиус
разстоянието от центъра до края е
равно на номиналния диаметър, докато дългият радиус е 1,5 пъти номиналния диаметър. Колената с дълъг
радиус се използват за приложения,
при които дебитът е от критично
значение и няма пространствени
ограничения. Колената с къс радиус
не трябва да се използват в системи, изградени от дълги линии, и с
множество промени на посоката на
потока.
Функцията на тройниците е или
да обединят, или да разделят водния
поток. Най-разпространени са трой-

ниците с еднакъв диаметър на тялото и разклонението, но на пазара се
предлага и богата гама редуктив
тройници, при които или разклонението, или тялото е с различен размер.
Тройниците, при които разклонението влиза в тялото под дъга, се използват за минимизиране на загубите от триене и увеличаване на дебита в системата. При Y-образните
тройници разклонението влиза в
тялото под ъгъл и обикновено те се
използват, когато разклонението е
с по-малък диаметър от основната
тръба.
Фитингите тип кръст имат един
вход и три изхода, или обратното.
Аналогично на тройниците се предлагат и в редукционни версии.
Кръстът е по-скъп от два тройника,
но предлага предимства като по-голяма компактност и по-лесна инсталация.
За определени приложения е важно да се намали обемът на водата
или да се увеличи напорът в тръбопроводната система. За да се постиг-
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не това, често се използват редуктиви, свързващи две тръби с различни диаметри. Редуктивите могат да
бъдат или концентрични, или ексцентрични в зависимост от относителната позиция на централните оси на
изхода и входа. Специално внимание
трябва да се отдели на случаите,
когато редуктивите се използват в
хоризонтална ориентация, тъй като
наклонът ще предотврати свободното оттичане на системата при
неправилен монтаж на фитинга.
Капите се използват за затапване на края на водопроводите. Обикновено се използват в част от системата, която е демонтирана. За
запечатване на отворите във фитинги се използват тапи. Те осигуряват също достъп до тръбопроводната система, в случай че линията
за запуши.
За съединяване на два тръбни участъка се използват съединители и
холендри. Съединителите представляват просто тръба с резба. Холендрите са фитинги, включващи горен
край с резба, долен край с вътрешна
резба и пръстен. Холендерът не променя посоката на потока, затапва
водопровода или осигурява отклонение, а просто улеснява свързването и
разединяването на тръбите, без да
се налага промяна на положението им.

Типове присъединяване
Присъединяването към тръбите
може да е винтово, фланцово или
заваръчно. Всеки от изброените методи се използва широко и всеки от
тях има своите предимства и недостатъци.
Винтовите фитинги се съединяват към тръбата посредством резба. Основното предимство на използването на резбови водопроводни
фитинги е фактът, че могат да
бъдат подменени лесно. Процесът на
нарязване на резба обаче включва
отнемане на конструкционен материал и може да намали якостта на
тръбата в зоната на присъединяване.
Най-слабото място в една тръбопроводна система е точката на
присъединяване. Тъй като резбовите
съединения могат да са потенциални проблемни зони, особено при наличие на по-високи налягания, резбите
трябва да бъдат нарязани качествено, за да не се стигне до допълнително компрометиране.
Обикновено методът за осигуряване на добро уплътнение на резбовите фитинги е покриването на рез-
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бите със специализирани пасти. Друга техника включва навиването на
тефлонова лента около резбите.
Фланцовите фитинги се присъединяват чрез болтове или заваряване
към фланците на тръбите. Лицевите страни на фланците могат да
бъда шлифовани или лепинговани за
осигуряване на гладки, плоски, съответстващи си повърхности. Разбира се, присъединяването трябва да е
плътно с цел предотвратяване на
течове и спадане на налягането.
Понастоящем, благодарение на
усъвършенстваните тръбни технологии и на съвременните техники и
оборудване за заваряване, практиката да се използват заварени съединения става все по-популярна. При
качествена заварка тръбопроводната система става непрекъсната,
комбинирайки тръби, вентили, фланци и други фитинги. Освен че осигурява дълготраен период на експлоатация без течове и необходимост
от поддръжка, гладкото присъединяване чрез заваряване опростява изолацията и не заема допълнително
пространство.

Вентили
Вентилите също са вид фитинги,
но в повечето случаи се разглеждат
като отделна категория. Вентилите
се определят като всяко устройство, с помощта на което водният
поток може да бъде стартиран,
стопиран или регулиран чрез подвижна част, която го пропуска или задържа. Те се използват за контролиране на дебита, налягането и посоката на водния поток през водопроводната система. Изработват се от
бронз, чугун, стомана, неръждаема
стомана и други метали. За конструкционни материали могат да се
използват и пластмаса и стъкло.
Вентилите се произвеждат в пълна
гама от размери, пасващи на размерите на тръбите, и за експлоатация
при същите налагания и температури, на които са подложени водопроводите. Допустимото работно налягане зависи от материалите, дизайна и температурата на експлоатация. Във водопроводните системи
се използват редица видове вентили – сферични, иглени, дроселни, спирателни, възвратни, мембранни, регулиращи, предпазни, шибъри и др.
Действителният размер на вентилите се основава на международно
приетата дефиниция за номинален
размер. Неговата стойност е удобна за целите на сравнения и е при-
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близително свързана с производствените размери.
Вентилите могат да се управляват ръчно, електрически, пневматично, механично, хидравлично или чрез
комбинация на два или повече от
тези методи. Факторите, определящи метода на управление, включват
предназначението на вентила, дизайна и предназначението на системата, местоположението на вентила
в системата и наличието на достъп
до източник на електроенергия.
Пневматичните и хидравличните
устройства за управление на вентили изглеждат и функционират по
почти един и същ начин. Хидравлични цилиндри, използващи или водния
напор от станция, или хидравличен
флуид, често управляват вентилите
в пречиствателните и помпените
съоръжения. В един пневматичен задвижващ механизъм за сферичен вентил цилиндърът е прикрепен към
стеблото на вентила в близост до
тръбата. Буталото в цилиндъра
може да се движи и в двете посоки,
като прътът му е свързан със стеблото, отваряйки или затваряйки вентила в зависимост от посоката на
хода на буталото. За осигуряване на
по-висока надеждност някои от тези
вентили са с пружини. В случай на
загуба на хидравлично или въздушно
налягане управляващото устройство на вентила го връща в безопасна позиция.
Магнитните устройства за управление на вентили използват соленоиди, представляващи намотка
от магнитен проводник. Когато в
енергизираната намотка се постави железен прът, то той се движи
по продължение на намотката поради създалото се магнитно поле. Ако
плунжерът (металният прът) се оборудва с пружина, той се връща в
начална позиция, когато подаването
на ток спре. Електромагнитите се
използват за управление на много
различни видове вентили при дейностите с питейни и отпадъчни води.
Както при всяко друго механично
устройство, ефективната поддръжка на вентилите започва с правилната експлоатация. С времето
вентилът започва да функционира
по-трудно и в крайна сметка започват да възникват течове. Добрата
програма включва превантивна поддръжка, която, от своя страна, обхваща инспекция на вентилите, правилно смазване на всички движещи
се части и подмяна на уплътненията.
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