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накратко
MEP Teknik ще представи индустриални газови инфрачервени системи
За първи път тази година MEP Teknik ще участва в изложението Machtech &
на Machtech & Innotech
Innotech, съобщават от компанията. Специализираната в производството на
съоръжения за прахово и течно боядисване фирма ще представи взривозащитени газови инфрачервени нагреватели за приложение в потенциално експлозивна
атмосфера. „Инфрачервените системи, използвани в линиите за боядисване или
индустриалните пещи, с помощта на отделената енергия извършват процеса
на изпичане на боята или изсушаване повърхността на материала за кратко
време, като същевременно осигуряват пространствена и енергийна ефективност. Тези системи имат редица предимства – размерът на инфрачервената е
съкратен до съотношение 1/3-1/4. Разходите за енергия също са с 25-30% пониски“, обясняват от MEP Teknik.
Като други преимущества от компанията посочват съкратеното до 15 мин.
време за влизане в експлоатационен режим и липсата на емисии от вредни газове. Предлагат се и алтернативи за електрически или газови инфрачервени
решения при индустриалните системи. На фирмения щанд (зала 2, D7) посетителите ще могат да се запознаят и с другите технологии в индустриалното
боядисване от MEP Teknik.

Новото оловно производство на КЦМ 2000 достигна проектния си капацитет
Новото оловно производство е 7200 тона черно олово за месец януари т. г.,
като по този начин производството е реализирало заложените по проект параметри, съобщават от компанията. КЦМ 2000 получи разрешение за ползване на
строежа на новото оловно производство през декември 2015 г., като година покъсно е достигнат заложеният в проекта капацитет. „Постижението идва
напълно закономерно и е резултат от непрекъснато усъвършенстване и подобрение на всяко звено от технологичната верига“, обясняват от КЦМ 2000.
Според компанията изключителен успех за екипа на новото оловно производство е краткият период на оптимизация на технологичния режим. В подобни
мащабни проекти оптимизацията се постига в рамките на 6-7 години. „Зад
успешното усвояване на технологията от специалистите на КЦМ и постигнатия обем на произведено черно олово стоят много месеци упорита работа на
целия екип – от ръководителите и инженерите на смяна до операторите“, допълват от КЦМ 2000.

IPO Lifts представи своя нов уебсайт
Българският производител на мотокари IPO Lifts анонсира новия си уебсайт –
www.ipolifts.com. Сайтът представя подробно портфолиото на компанията, като
е насочен както към крайни потребители от широк спектър от браншове, така
и към потенциални партньори.
„Сайтът предоставя много детайлна информация за продуктовата гама на
машините. Освен информация за предлаганите от IPO Lifts мотокари, сайтът е
място, на което ще намерите актуални новини и отговори на основни въпроси
за нашите машини. Тъй като основно звено в нашата дейност са специалните
и високопроходими машини, често проектирани по специфични изисквания на
даден клиент, сме обособили страница, която да описва подробно всеки един
наш нестандартен и адаптиран проект. По този начин се стремим да информираме посетителите за възможностите на конструктивния отдел на фирмата“,
споделиха от IPO Lifts.
Също така сайтът предоставя лесна и интуитивна навигация, както и адаптивен дизайн, оптимизиран за употреба на мобилни устройства. Съдържанието
е обогатено с разнообразно мултимедийно съдържание, проектни графики на
машините, както и видео материали на мотокарите в работен режим, преодоляващи нестандартни условия на работа.
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Технологията SuperFlash на Microchip намери приложение в банкови карти
Разработената от подразделението Silicon Storage Technology (SST) на
Microchip технология SuperFlash намери приложение в банкови карти с висока
степен на защита, след като бе интегрирана в интегрална схема на StarChip.
Интегралната схема SCB136 е разработена и произведена въз основа на 110 nm
eNVM технология, лицензирана от SST. Технологията SuperFlash се основава на
произведена от SST клетка флаш памет тип split gate (с два транзистора) и
сред основните й характеристики са енергийноефективните операции за изтриване и четене, високата скорост на четене, възможност за преминаване от
1 ӝm към 28 nm технология, дълъг експлоатационен цикъл (до 500 000 цикъла),
съхранение на данните над 20 години и ефективна работа при високи температури, както и устойчивост срещу нежелан ток на утечка.
„Включването на SuperFlash в защитените интегрални схеми на StarChip за
банкови карти е още едно потвърждение от партньора ни, че с технологията
могат да се произвеждат иновативни и защитени продукти, способни да издържат при строги тестове на сигурността за по-бързо излизане на пазара“,
коментира Марк Рейтен, вицепрезидент технологично лицензиране в SST.

През април в София ще бъде създаден Фонд за стартиращи компании
Проектът за създаване на Фонд за стартиращи компании, които работят на
територията на София, е на финала си и през април т. г. се очаква да бъде внесен
докладът за неговото създаване в Столичния общински съвет, съобщават от
Столичния общински виртуален пресцентър. Фондът ще кандидатства за средства пред Фонда на фондовете, а целта е да спечели проект, чрез който Столична община ще подкрепи иновативните и стартиращи компании в столицата.
„Привличането на инвестиции и подкрепа за бизнеса, който споделя приоритетите и визията за развитие на София като зелен и иновативен град, са
основни цели в работата на Столична община. За нас е важен както интересът
от страна на чужди инвеститори към София, така и възможността български
компании да получат достъп до чуждите пазари“, коментира кметът на София
Йорданка Фандъкова.

ГБИТК връчи наградите на германската икономика
За тринадесети път Германо-Българската индустриално-търговска камара
(ГБИТК) награди компании, допринесли за развитието на българо-немските икономически отношения през изминалата 2016 г. За първи път наградата бе връчена
в четири категории: за голямо предприятие, за малко и средно предприятие, корпоративна социална отговорност и иновации. За голямо предприятие ГБИТК удостои с приз Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт, която управлява и развива летище Варна и летище Бургас. През 2016 г. Фрапорт е реализирала инвестиции в размер на 6 131 098 евро в движими активи и ИТ оборудване в летищата.
В категорията „Малко и средно предприятие“ наградата на ГБИТК получи Мултивак България Продакшън, която е специализирана в производството на детайли
и компоненти за опаковъчни машини. До 2019 г. Мултивак България Продакшън се
очаква да изгради високотехнологично предприятие за производство на детайли
и компоненти за опаковъчни машини Мултивак, като инвестицията е близо 37
млн. лв. Второ място в същата категория бе отредено на Роо Брандс, а трето
– на Михалково. В категорията „Корпоративна социална отговорност“ награда
получи Била България, а за иновации бе наградена Кауфланд България.
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Откриха процедура за повишаване енергийната ефективност в големи
Управляващият орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспопредприятия
собност“ 2014–2020 откри процедура за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия. По процедурата могат да кандидатстват с проекти големи фирми, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат минимум три приключени финансови години и развиват икономическата си дейност в секторите на добивната и преработващата промишленост, производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставянето на води, канализационните услуги,
управлението на отпадъци и възстановяване, и строителството.
По процедурата се допускат проекти с конкретни мерки за енергийна ефективност, които са включени в доклад от извършен енергиен одит. В рамките
на процедурата ще бъдат финансирани инвестиции в машини и оборудване,
разработване на софтуер, строително-монтажни работи на производствени
сгради, както и разходи за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен
мениджмънт и др. Кандидатури по схемата се приемат по електронен път чрез
системата ИСУН 2020, като крайният срок за кандидатстване е 19 май т. г.
Общият бюджет на процедурата е 50 млн. евро (97 791 500 лв.).

Мини Марица-изток пусна в експлоатация нови верижни машини
В трите рудника на Мини Марица-изток стартира експлоатацията на нови
тръбоклади, съобщават от дружеството. Те са доставени в края на 2016 г. в
рамките на програмата за подмяна на спомагателната техника и в изпълнение на
инвестиционната програма на Мини Марица-изток. От дружеството очакват
машините да допринесат за повишаване ефективността на производството,
осигуряване на нормални експлоатационни условия за тежкото минно оборудване
и намаляване на разходите за поддържането на старата, амортизирана техника.
„Тръбокладът е универсална верижна машина, която дава възможност за повдигането на тежки товари и придвижването им на средни разстояния. Верижните
машини могат да се използват и за преместването на гумено-лентов транспортьор. Тръбокладите са с дизелови двигатели, с газотурбинно свръх пълнене и междинно охлаждане на нагнетения въздух, с електронно управление на впръскването.
Скоростната кутия е с хидравлично управление, тристепенна, превключваема под
товар. Системата за управление и превключване на предавките е с един джойстик - еднолостово, без прекъсване на потока от мощност към всяка от ходовите вериги по време на завой“, обясняват от Мини Марица-изток.

Отделят допълнителни 40 млн. евро за финансиране на малки и средни
предприятия
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Националният гаранционен фонд
(НГФ) подписаха споразумение, с което се осигуряват допълнителни 40 млн. евро
финансиране за малките и средни предприятия в България по програма COSME на
Европейската комисия. Средствата се осигуряват с подкрепата на Европейския
фонд за стратегически инвестиции, който е в основата на Инвестиционния план
за Европа. EИФ осигурява гаранционна линия в размер на 20 млн. евро, с която НГФ
ще подкрепи финансиране за 40 млн. евро към МСП в България, изпитващи затруднения при осигуряване на изискваните обезпечения. Очакванията са през следващите 3 години от споразумението да се възползват 330 български предприятия.
„Като част от групата на Българска банка за развитие и член на Европейската асоциация на гаранционните институции, нашата мисия е да подобрим достъпа до финансиране на МСП в България. С подкрепата на ЕИФ и контрагаранционното споразумение по програма COSME ние сме в състояние да разширим
обхвата на посредниците, с които работим, както и да разширим обхвата на
допустимото финансиране, което подкрепяме, като по този начин ще помогнем
на повече компании да реализират своите бизнес идеи“, коментира Самуил
Шидеров, изпълнителен директор на НГФ.
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Дариха ново оборудване за 75 000 евро на Минно-геоложкия университет
Студентите от Минно-геоложкия университет (МГУ) в София вече разполагат
с изцяло обновени зали, едната от които е оборудвана с компютри и софтуер за
геостатистика. Дарението, направено от Тотал Е&П България и неговите партньори в проучвателния проект „Хан Аспарух“– ОМВ и Репсол, е на стойност 75
хиляди евро. Очаква се новата компютърна лаборатория да предложи на студентите по-добра академична атмосфера и по-качествено образование. От своя
страна Минно-геоложкият университет награди Тотал за дарител на 2016 г.
„За нас е изключителна част да приемем наградата „Дарител на 2016 г.“.
Нашата мисия винаги е била да подкрепяме талантливи български студенти и
да им даваме шанс да подобрят компетенциите си през годините. Сигурни сме,
че тази модерна компютърна лаборатория със специализиран софтуер ще помогне на студентите да придобият повече практически умения за евентуална
кариера в областта на нефто-газовата промишленост“, коментира Кзавие
Фожрас, управител на Тотал Е&П България.

800 компании от 33 страни участваха в interplastica и upakovka
Около 800 компании от 33 държави взеха участие в тазгодишните издания
на панаирите interplastica и upakovka в Москва, съобщават от Messe Duesseldorf.
20-ото изложение interplastica за пластмаса и каучук и 25-ото издание на международния панаир за опаковки upakovka се проведоха между 24 и 27 януари в изложбения център ЗАО Експоцентър. 23 000 експерти от цяла Русия и съседните
държави са посетили двата панаира, докато през изминалата година посетителите са наброявали 20 900. За пръв път през 2017 г. в рамките на interplastica
се проведе и изложба 3D fab+print Russia, демонстрираща големия интерес към
иновативната технология на руски и международни експерти, които представиха възможностите и предизвикателствата й. Следващото издание на
interplastica ще се състои в Москва от 23 до 26 януари 2018 г., като отново ще
е съпътствано с изложението upakovka. „Международните изложители на
interplastica и upakovka не се оттеглиха от Русия, продължиха да поддържат
контакт с партньорите си там и това им се отплаща“, коментира Вернер
Дорншайд, главен изпълнителен директор на Messe Duesseldorf.

Предлагат увеличаване издръжката на студентите от техническите
специалности
Правителството предлага допълнение на Постановление №328 на МС от 30
ноември 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка
на обучението в държавните висши училища. Целта е да се разрешат проблемите на бизнеса с липсата на кадри в техническите специалности. Според постановлението издръжката по специалности във висшите учебни заведения зависи
от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с
нуждите на пазара на труда, като средствата от държавния бюджет се умножават по коефициент за всяко професионално направление.
С проекта се предлага увеличение на коефициентите за всички приоритетни
направления с между 6 и 28%, като най-голямото увеличение е за професионалните направления „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт,
корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване,
добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“,
„Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“ и „Материали и материалознание“.
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Вайд-Бул стана представител на
италианската фирма за промишлена
автоматизация Carlo Gavazzi
О

т началото на годината ВайдБул стартира партньорство с международната група Carlo Gavazzi, занимаваща се с проектиране, производство и разпространение на електронно оборудване за промишлена
и сградна автоматизация, съобщиха от българската компания за сп.
Инженеринг ревю. В рамките на новото сътрудничество от Вайд-Бул
ще предлагат на българския пазар
пълната гама решения на Carlo
Gavazzi. Продуктовите групи на италианския производител са съсредоточени в четири направления – датчици, превключватели, устройства
за управление и модули за полеви
мрежи. Портфолиото на компанията включва сензори, следящи и времерелета, системи за енергиен мо-
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ниторинг, полупроводникови релета, устройства за безопасност и
полеви мрежи.
„Carlo Gavazzi е утвърдено име на
световния пазар в областта на промишлената и сградната автоматизация. Историята на италианската
компания изобилства от новаторски въведения, като изделия на фирмата са внедрени в многобройни модерни и високотехнологични продукти,
процеси и приложения из цял свят.
Основен приоритет на фирмата е
осигуряването на технологично иновативни, висококачествени и конкурентни решения, съобразени с изискванията и очакванията на клиентите. С повече от 80 години безпроблемна работа, опитът на Carlo
Gavazzi е ненадминат“, споделиха от
Вайд-Бул.

Централният офис, развойните
центрове и производствените бази
на италианската фирма са разположени в няколко европейски страни,
както и в Китай. В световен мащаб
Carlo Gavazzi има 22 офиса, както и
изградена мрежа от 65 представители, обхващаща от САЩ на запад
до граничните азиатски държави на
изток.
Дейността на компанията е насочена към пазарните сегменти,
свързани с производство на опаковъчни машини, машини за екструдиране
на пластмаси, производство на машини за хранително-вкусовата промишленост, оборудване за транспортиране на насипни материали, системи за контрол на достъп, асансьори и ескалатори, както и ОВК приложения.
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Арбитражният съд
съд гарантира
по-бързо, компетентно и
справедливо разрешаване
на спорове
д-р Мая Найденова,
вицепрезидент на ГБИТК,
пред сп. Инженеринг ревю
Какво продиктува необходимостта от създаване на Арбитражен съд към Германо-Българската
индустриално-търговска камара (ГБИТК)?

Всеобщо известно е, че редовната правосъдна система в България продължава да бъде критикувана поради
факта, че е податлива на влияние, че е бюрократична и
бавна, въпреки че ситуацията значително се е подобрила в сравнение с тази отпреди десет или петнадесет
години.
Все още липсващото доверие в българската правосъдна
система – особено при чуждестранни контрагенти и найчесто при сключването на важни договори, води до желанието в случай на спорове уреждането им договорно да
бъде поверено на арбитражен съд вместо на редовните
съдилища. Причина за това е надеждата, че чрез избора
на арбитър – професионалист, кратката продължителност на производството и останалите предимства на
арбитражното производство, както например избора на
език, ще се гарантира по-бързо, по-компетентно и по-справедливо при разрешаване на спорове.
Подобни постоянни арбитражни съдилища, вече действащи при десет други двустранни германски търговски камари в чужбина, а именно в Полша, Румъния, Турция,
Франция, Холандия, Италия, Бенелюкс, Аржентина, Швейцария и Бразилия, станаха пример за създаването на
такава независима институция и при ГБИТК.
Какви са ползите за българския бизнес от новосъздадения Арбитражен съд?

Целева група за арбитражното производство при
ГБИТК са не само предприятия от Германия, съответно
от немскоезичния правен свят, които извършват дейност или встъпват в търговски отношения в България,
но и други чуждестранни предприятия и търговци в България, които могат да уговорят "неутрално" арбитражно
производство на българска територия. Български предприятия, които сключват договори с чуждестранни
търговски партньори, могат вече да уговорят международен арбитраж в България, вместо да избират "скъпите" арбитражи в Париж или Виена.
Целите на съда са амбициозни. За подобрение на ефективността и една справедлива процедура в правилника
му е въведен т.нар. процесуален план – страните, както
и арбитрите, се обвързват да спазват специални процедурни правила. Също така страните, арбитрите и администрацията се задължават да спазват т. нар. Комплайънс-кодекс за поведение на съда. Възнамеряваме да
спазваме и принципа на публичност чрез публикуване на
арбитражните решения.
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На какво ниво функционира Арбитражният съд –
национално и/или международно?

Може да се каже, че постоянният Арбитражен съд при
ГБИТК е първият действително международен търговски
арбитражен съд със собствен правилник за дейността и
седалище в България, защото в органите – Президиум,
Секретариат и Арбитражна колегия – са представени
равен брой немски и български юристи и съдът в своя
Правилник във всички отношения е ориентиран към модерното международно арбитражно право. Президент на
арбитражния съд е проф. Мариан Пашке – професор по
търговско право в Университета в Хамбург, както и доктор хонорис кауза в Софийския университет "Св. Климент
Охридски". Вицепрезидент е известният юрист в областта на международния арбитраж проф. Екарт Брьодерман.
По отношение на спор между две български предприятия има все още ограничителни законови разпоредби.
Например, по отношение на избора на материалното
право – съгласно § 3, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за международния търговски арбитраж, арбитражът прилага избраното от страните
чуждо право само ако спорното правоотношение има
такъв международен елемент, който според българското международно частно право води до прилагането на
чужд закон.
Има ли вече съдът разрешени спорове и бихте ли
посочили пример за успешно завършили производства?

Тъй като този съд беше създаден едва през лятото на
2016 година, към настоящия момент все още няма висящо производство, въпреки че организационно съдът вече
е в състояние да води производства. Първо, търговците
трябва да уговарят съответната арбитражна клауза на
Постоянния арбитражен съд в договорите си.
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Клиентите ще видят как
чистите канали подобряват
охлаждането на инструмента
Ралица Хаджиева, маркетинг мениджър
в Тех Индустри България,
пред сп. Инженеринг ревю
Тех Индустри България ще участва на тазгодишното изложение за машини и индустриално оборудване MachTech & InnoTech. Това първото участие на компанията ли е и какви бяха мотивите
Ви да се включите?

Тех Индустри България е основен вносител на оборудване и химически препарати за повърхностна обработка
и прецизно почистване в производството и при поддръжката на машини и инструменти – за премахване на
ръжда, почистване на котлен камък, обезмасляване на
части и детайли и защита от корозия. Това е първото
участие на фирмата в изложението MachTech & InnoTech.
Основен мотив да се включим в изложението е желанието ни да осъществим повече лични контакти с потенциални клиенти, както и да им демонстрираме на живо
иновативни технологии, с помощта на които да решат
основни проблеми, които възникват ежедневно в тяхната дейност.
Кои продукти са акцент в портфолиото на компанията за настоящата година?

Единият от акцентите тази година са уредите
Cleantower Optisystem 4000 & 5000, с помощта на които
се промиват охладителните канали на матрици и шприцформи. За производителите на пластмасови изделия
тези уреди са от основна необходимост, защото позволяват труднодостъпните канали на инструментите да
бъдат почистени отвътре, без сложните операции по
разглобяване на формата. Cleantower Optisystem 4000
премахва ръждата и котления камък, а Cleantower
Optisystem 5000 съчетава функцията на почистването,
заедно с допълнителната опция за нанасяне на антикорозионна защита отвътре в каналите на охлаждане,
което за в бъдеще намалява значително повторно отлагане на замърсявания. И двата уреда работят само със
сгъстен въздух, без електричество и без нагряване. Освен това с тяхна помощ може да се диагностицират
проблеми по шприцформите – като например запушвания или пукнатини в охладителните канали. Другото им
приложение е за почистване на водни батерии, пластинчати топлообменници и въобще цели системи за водно
охлаждане и отопление.
Вторият акцент са нашите решения за миене и обезмасляване на части и детайли. В производствата на
механично отработени детайли, чистота на компонентите, когато те отидат при крайния клиент, е един от
основните показатели за качеството – това означава
без стружки и прах, без следи от смазочно-охлаждащи
течности и дори без пръстови отпечатъци. А в сервиз-

20

ната дейност или при ремонт на машини, миенето и
обезмасляването на различни части е ежедневие. И в двата случая ние имаме подходящи продукти и решения,
като по време на изложението клиентите ще могат да
поговорят с нашите специалисти и да получат индивидуална консултация по техния казус.
Като трети акцент сме подготвили продукти за
байцване и пасивиране на неръждаема стомана на немската марка PELOX. Как неръждаемата стомана става наистина неръждаема и защо е нужно да байцваме заваръчните шевове, а не да ги шлайфаме – ще разберете на
изложението!
Кои от продуктите ще могат да видени от посетителите на щанда Ви в Интер Експо Център
през април?

На щанда ни в зала 2 ще бъдат демонстрирани на живо
приложенията на всички продукти, върху които сме акцентирали. Може би най-голям интерес за посетителите от пластмасовата индустрия ще предизвика
Cleantower 4000, защото в България няма подобни уреди.
Почистване на шприцформи и матрици отвътре е наистина сложна процедура, ако се изпълнява на ръка, а
Cleantower работи самостоятелно и позволява на работника през това време да се концентрира над допълнителни задачи. На изложението ще демонстрираме как
чистите канали подобряват охлаждането на инструмента. Клиентите могат да видят резултатите от приложението на Cleantower веднага – оптимално охлаждане,
което съответно води към по-бърз производствен цикъл,
по-висока продуктивност и удължен живот за екипировката.
Какви цели си поставяте с участието си в
MachTech & InnoTech 2017 и какви са очакванията
ви от него?

Целите ни са три – да затвърдим контактите си с
клиенти от металообработващата и пластмасовата
индустрия, да ги впечатлим с това колко прости, ефективни и в рамките на техния бюджет решения можем
да им предложим и да отговорим на всички техни въпроси професионално и компетентно.
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VIPA предоставя покомплексни възможности
на българските
машиностроители
инж. Георги Генчев,
управител на Гемамекс Моушън Ко.,
пред сп. Инженеринг ревю

Г-н Генчев, преди 1 година споделихте с читателите на сп. Инженеринг ревю за наградата
си като партньор на Yaskawa за 2015 г. Как се
разви съвместният ви бизнес оттогава?
Благодаря, че помните това отличие. Наистина то
ни мотивира за постигане на сериозен ръст от 46% само
с YASKAWA за 2016 г. Още повече се радваме, че този
ръст дойде от факта, че български производител избра
най-новата серия SIGMA7 серво задвижвания на YASKAWA
за своя перспективна разработка. Определено изпитваме задоволство от факта, че у нас се търси вече повисоката функционалност и качество на продуктите,
което означава успехи на български машиностроители в
чужбина.
Кои бяха най-значимите проекти, върху които
работихте през отминалата година?
Имахме силна, но така също и трудна година. Разработихме съвсем ново изделие за нуждите на електроавтомобилния транспорт. Съвместно с компанията Чериот
моторс произведохме и внедрихме в чужбина зарядни
станции за автобуси със суперкондензатори. Проектът
бе много интересен като новаторско техническо решение и мина през създаването и внедряването на 8 броя
прототипи. Натрупахме много опит и сега работим
върху започване на малкосерийно производство.
Какви са акцентите в политиката ви за настоящата година и в каква посока планирате да
насочите усилията си?
Независимо от ангажираността си през миналата
година, успяхме да поддържаме сериозно търговско
присъствие в България. При OMRON и YASKAWA винаги
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има нещо ново, но тази година излизат наведнъж много
нови продукти. Ще се опитаме да реализираме нови серии моушън контролери и честотни инвертори. Предизвикателствата са много и ще са нужни сериозни усилия.
Отскоро в портфолиото на Гемамекс са и продуктите на VIPA. Как те ще допълнят останалите марки, които компанията предлага на
българския пазар?
Относно VIPA има няколко новини. Като част от
YASKAWA, тя е вече със синьо лого. Като компания, израснала върху Siemens платформа, тя определено продуктово търси нов облик като YASKAWA. Рожба на това са
новият контролер MICRO, познатата вече серия SLIO,
новият развоен софтуер с функционални блокове за сервозадвижвания и инвертори на YASKAWA, PLC сензорни
терминали и промишлени PC-та. VIPA прави моушън света на YASKAWA по-универсален и за нас като нейни представители предоставя по-комплексни възможности за
задоволяване на потребностите на българските машиностроители. Екип на ГЕМАМЕКС е вече обучен за продуктите на VIPA и може да е активен не само в ролята
си на доставчик, но и като разработчик на управления.
На конференцията, която стана повод за това интервю,
мениджърският екип на VIPA ми постави доста сериозни
задачи за обслужване на българския пазар.
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DMG MORI проведе "Дни на
отворени врати" в завода
Deckel Maho в Пфронтен
М

ежду 14 и 18 февруари т. г. DMG MORI демонстрира съвременни решения в рамките на ежегодното събитие „Дни на отворените врати“ в най-големия си завод
Deckel Maho в Пфронтен, Германия. По традиция акцентът на събитието бе в последните иновации и технологии от света на машиностроенето. На площ от
8500 m2 близо 9000 гости от компании от цял свят
видяха в действие 80 високотехнологични машини, сред
които и 3 световни премиери – новият Lasertec 75 Shape,
трето поколение DMU 50 и новият струг CLX 350. Посетителите на завода можаха да се запознаят и с усъвършенствани модели от сериите DMU/DMC FD duoBLOCK,
производство с LPP 24 linear pallet pool system, както и
още актуални тенденции при металообработващите
машини. Основна дискутирана тема бе „Digital Factory“.
„DMG MORI засилва значението на интегрираната
дигитализация с нови решения от CELOS Solutions, ексклузивни технологични цикли и Powertools за подпомагане на развиващото се цифрово производство във всяка
последователна стъпка на производствения процес.
Като водещ производител на металообработващи
машини, DMG MORI подкрепя и стимулира клиентите
си по пътя към цифровизацията“, коментираха от компанията.
С базирани на CELOS приложения производителят
представи пълен цикъл – от идеята до завършения продукт. DMG MORI демонстрира богат избор на интелигентни софтуерни решения, ориентирани към бъдещето. От компанията информираха, че по света вече има
успешно инсталирани и пуснати в експлоатация няколко
хиляди машини със CELOS, а в портфолиото си DMG MORI
има над 100 модела машини, които „говорят езика“ на
иновативното управление.
„Това включва и новия универсален обработващ
център DMU 50 от трето поколение, който с повече от
20 години опит в 5-осната обработка и уникалните
технологии от бъдещето поставя нови стандарти в 5странната едновременна обработка чрез подобрени
характеристики – по-голям диапазон на завъртане на масата, по-мощен шпиндел, иновативна концепция за охлаждане на задвижването и линейните направляващи. С
новия DMU 50 от трето поколение доказахме по-висока
степен на прецизност и затвърдихме модела като отличен конкурентен избор в този сегмент на пазара“,
поясниха от DMG MORI.
Като допълнение на концепцията за интегрирана дигитализация на производството, DMG MORI демонстри-
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ра Robo2Go – решение за гъвкава автоматизация към
стругове с улеснено програмиране чрез CELOS APP.
Robo2Go лесно може да бъде прехвърлена от един струг
на друг с помощта на подемно оборудване, като същевременно се осигурява и лесен достъп до машината. Като
предимства на системата специалистите от компанията посочиха гъвкавостта и високата степен на адаптивност според нуждите на производството – DMG
MORI предлага модификации на стандартната конфигурация, което я прави подходяща за приложение при малко
и средно серийно производство.
Гостите на събитието имаха възможност да видят
и още новости в портфолиото на DMG MORI - новия
високопродуктивен универсален струг CLX 350 от базовия сегмент с широк диапазон на приложение, както и
Lasertec 75 Shape. Високотехнологичната машина с наклоняема въртяща маса премахва пласт след пласт чрез
използването на 3D лазер. От DMG MORI информираха
още, че Lasertec 75 Shape се отличава и с модерна философия на управление, базирана на CELOS, за лесно управление и пълна интеграция в производството, Siemens 840
D solutionline и потребителски ориентиран Lasersoft
софтуер.
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З

Стефан Куцаров

ахранващите модули за осигуряване на едно или повече стабилизирани постоянни напрежения от нестабилизирано входно напрежение
(DC/DC Converter) от десетилетия са
важна съставна част на електронните апаратури. Класическият стремеж за намаляване на размерите и
теглото и най-вече бързо нарастващият относителен дял на преносимите устройства се проявява особено ярко при захранващите модули –
докато през 1990 г. за получаване на
изходен ток 1 А обемът им е бил
около 10 000 mm3, то през 2016 г.
вече е под 10 mm3 и продължава да
намалява. Напоследък използваните
захранвания от типа „система в
един корпус“ (System-in-Package, SiP)
постепенно започнаха да се реализират като микромодули (Micromodule,
module, mmodule, microSiP module) ММ. Английският термин mmodule
се ползва главно от производителя
Linear Technology, докато Texas
Instruments нарича някои от своите
модели наномодули (Nanomodule).
Използва се и наименованието преобразуватели с вградена бобина
(Converter with Integrated Inductor).
Не съществува критерий под какви размери един модул може да се
нарича "микро", но като първа стъпка
може да се приеме, че двата му найголеми размера не надхвърлят 25,4
mm, т. е. 1х1 инч. В част от ММ е
запазен негласно възприетият принцип да се произвеждат серии с даден
корпус и максимална изходна мощ-
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ност POUT, но различни стабилизирани изходни напрежения VOUT. Реално
развитието на ММ е през последните 5-6 години, като в статията са
разгледани модели, представени на
пазара след януари 2015 г., но в таблица са дадени и кратки сведения за
продължаващите да се произвеждат
по-ранни серии, главно от 2014 г.

Същност и особености на
микромодулите
Те са само ключови стабилизатори (Switched Mode Power Supply), поради чиито доказани предимства
ММ не се реализират чрез линейни
стабилизатори. В корпуса им са включени задължителните интегрална
схема (ИС) и бобина, а в зависимост
от модела към тях могат да са прибавени някои от останалите елементи. Сред предимствата на ММ спрямо класическите модули е и намаляването на времето за производството им, което е сред предпоставките за по-ниска цена. Към това се
прибавят по-малкото тегло и брой
външни елементи, което обуславя и
малка заемана площ. Естеството на
масовите захранвания определя широкото използване на понижаващи
ключови стабилизатори (Buck Regulator), които са в основата на реализацията на ММ. Не са много другите
познати структури на ключови стабилизатори, намерили място в ММ,
и това определя по-скромното им
отразяване в статията. Над 80% от
ММ са без галванично разделяне на
входа от изхода (Non-Isolated Power
Module) и в каталозите това обик-

Източник: Linear Technology

Микромодули на
постояннотокови
захранвания
Фиг. 1.

новено се подразбира. Микромодулите с галванично разделяне са все още
сравнително редки поради по-трудната реализация на необходимия
трансформатор, но този недостатък постепенно се преодолява. В
зависимост от стойността на VOUT
по време на експлоатацията има две
категории ММ – фиксирано и задавано чрез един или два външни резистора.
Идея за структурата на ММ се
получава от фиг. 1, която е на
LTM4623 от табл. 5 с означени основни блокове – радиатор, бобина, ИС
на управляващия контролер, пасивни
елементи и мощни MOS транзистори.
Основните свързвания на ММ са
изяснени чрез примерната схема на
фиг. 2. Класическите изводи за входното нестабилизирано напрежение
VIN и стабилното изходно VOUT са
изводи VIN и VOUT, към които задължително се свързват кондензатори
с малко ESR. Този на входа трябва да
е керамичен (често два или повече в
паралел), да издържа пулсиращия ток
на VIN и да се монтира максимално
между изводи VIN и силовата маса
PGND. Освен керамичен за COUT на
изхода се допуска полимерен или
танталов кондензатор, както и
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Таблица 1. Понижаващи модули без галванично разделяне и IOUT≤5А.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Производител

VIN,V (допълн.изводи)

Фиг. 2.

тяхна комбинация с керамични. Към
някои ММ, например от ред 4 в табл.
1, има изисквания за минималния и
максималния капацитет на двата
кондензатора, а нерядко производителите дават съвети за избора им.
Разрешението за работа на ММ сe
осигурява от вход EN (от Enable),
означаван още с ON/OFF и RUN, а при
изключването чрез него се разрежда
COUT.
Сред предимствата на ММ е малката им постояннотокова консумация в изключено състояние – например токът на дадения на ред 7 в
табл. 1 е типично 33 mA. Освен чрез
собствения си вграден генератор,
чиято честота fSW може да е фиксирана или да се задава чрез външен
резистор, част от ММ могат и да
се синхронизират с външен ШИМ
(PWM) генератор в определени граници около f SW . На фиг. 2 тази
възможност е изключена чрез
свързването на извод SYNC към VIN.
На изхода с отворен дрейн PG (Power
Good) се осигурява съответното
логическо ниво при наличието на
VOUT. Този извод и EN са с хистерезис, чиято стойност е няколко % от
напрежението на прага им на задействане. Плавният старт SS (Soft
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VOUT,V (бр. изходи)
[програмиране]

IOUT; (POUT) [ ]

P78A-1000 (2)
CUI Inc
7-28; 8-28 (не)
3.3; 5 (1) [не]
1A; (3.3W; 5W) [87%; 91%]
XR79103 (1)
Exar
4.5-22 (PG, EN, SS)
3A; (3.4W) [max 95%]
0.6; (1) [да/чрез R]
ISL8205M (1)
Intersil
2.6-5.5 (PG, EN, FS)
0.6-5; (1) [да/чрез R]
5A [max 95%]
LTM4632 (5)
Linear Technology
3.6-15 (PG, EN)
0.6-2.5; (3) [да/чрез R]
2x(±3A) [max 94%]
LTM4643 (3)
Linear Technology
4-20 (PG, EN)
0.6-3.3; (4) [да/чрез R]
по 3А/изход [max 94%]
LTM8003 (4)
Linear Technology
3.4-40 (PG, EN, FS)
0.97-18; (1) [да/чрез R]
3.5A [max 94%]
MIC45404
Microchip
4.5-19 (PG, EN, FS)
0.7-3.3; (2) [не]
5A [max 95%]
MPM38222 (1)
Monolithic Power Systems (MPS)
2.7-6 (2xEN)
0.6-VIN; (2) [2 x да/чрез R] 2x2A; (2.8W) [max 93%]
MPM3515 (3)
Monolithic Power Systems (MPS)
4-36
0.8-0.85VIN; (1) [да/чрез R] 1.5A; (2.7W) [max 92%]
OKDL-T/60-W12-001-C
4.5-14 (PG, EN, SS); работа
M
u
r
a
t
a
P
o
w
e
r
S
o
l
u
t
i
o
n
s
0.6-18; (1) [да/чрез R]
60A; (108W) [max 94%]
(1)
с PMBus, SMBus, I2C
R-78E-0.5 Series (5)
RECOM International Power
min 6-18; max 28 (не)
3.3; 5; 9; 12; 15; (1) [не]
0.5 [max 95%]
LMZ136002 (1)
Texas Instruments
4.5-60 (PG, EN, SS)
2.5-7.5; (1) [да/чрез R]
2A [max 95%]
XCL223 (1)
Torex
2,7-5,5 (не)
0.8-3.6 [да/чрез R]
0.7A
WPMDH1100xx1S (2)
Wuerth Elektronik
7-42 (не)
3.3("xx" 33); 5("xx" 50) (1)
1A (3.3W; 5W)

Източник: Intersil

11
12
13
14

Модел
(брой модули)

Start) осигурява постепенно нарастване на VOUT след подаване на VIN,
чиято скорост се определя от CSS
(капацитетът му обикновено се препоръчва в документацията на ММ).
Пример за действието на SS в
WPMDH1100xx1S на Wuerth Elektronik
е даден на фиг. 3.
Съществен е и фактът, че някои
ММ имат максимален COUT, надхвърлянето на който не гарантира
определено време за SS. Обикновено
има отделна маса за управляващите
сигнали SGND и споменатата силова маса PGND. Схемата на фиг. 2 е
представител на тези със задаване
на VOUT чрез външни елементи, които в случая са RSET-CFF към извод FB
(Feedback), а в документацията има
формула за изчисляване на RSET при
зададено VOUT. Масово разпространени са и ММ с резистивен делител,
както и такива без кондензатора
срещу самовъзбуждане, който по
принцип е предназначен за специфични работни условия. Важна особеност е, че в ММ с повече от едно
VOUT стойността на всяко се задава
с отделни резистори. Добре известната опасност от самовъзбуждане
на усилвателя на грешка в постояннотоковите стабилизатори е причина за въвеждането в него на компенсиращи вериги. В ММ на фиг. 2 това
се осигурява чрез показаната връзка
на извод COMP, но той (в зависимост
от ММ) не винаги съществува. Чрез
извод VSENSE на ММ се подава VOUT ,
а извод SW е специфичен само за
някои ММ с предназначение контрол
на формата на напрежението в генератора им. Някои ММ (например

Размери, mm
(раб. темп. обхват, oС)

11.6x10.4x9 (TA= -40 +85)
6x6x4 (TJmax=+150)
7.5x4.5x1.85 (TA= -40 +85)
6.25x6.25x1.82 (TJ= -40 +125)
15x9x1.82 (TA= -55 +125)
9x6.25x3.32 (TA= -40 +125)
10x6x2 (TJ= -40 +125)
4x4x1.6 (TJ= -40 +125)
5x3x1.6 (TJmax=+150)
25.1x14.1x7 (TJ= -40 +150)
11.6x10.4x8.5 (TA= -40 +85)
10x10x4.3 (TJ= -40 +105)
2.25x1.5x0.75 (TA= -40 +105)
11.6x10.5x8.5 (TA= -40 +85)

Фиг. 3.

даденият на ред 5 в табл. 1) имат
вграден диод за регистриране на
температурата на мощните им
транзистори и съответно измерването й чрез външна схема.
При ММ с повече от едно VOUT
съществуват някои особености, които позволяват самостоятелна работа на всеки от стабилизаторите
им – например освен отделни изводи
за всяко от VOUT те имат и такива
за EN и PG. В документацията на
тези микромодули се дават достатъчно сведения за свързване на
външните елементи за получаване на
определена последователност на
включване и изключване на напреженията. Още по-добър ефект се постига чрез вграден в ММ интерфейс,
например PMBus – при този на ред
10 от табл. 1, който работи и с
SMBus (двупроводен I 2C). Интерфейсът обикновено разширява и други възможности на ММ, например в
споменатия може да се променя
прагът на задействане на PG.
Съществуват ММ с двуполярен
изходен ток (Sink and Source
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а
Фиг. 4.

Capability), означаван като ±IOUT - пример са дадените 5 модела на ред 4
от табл. 1. За сравнително редките
случаи на захранване на два товара
без замасени изводи е XRP9710 на
Exar. За специфични приложения, където захранването трябва да представлява източник на малък шум (например за някои индустриални сензорни системи), се предлагат ММ с
подходящ допълнителен вграден линеен стабилизатор. От такъв в ММ
(ред 7 от табл. 1) се осигурява 5,1V/
10 mA, а при LTM8058 на Linear
Technology - програмируемо VOUT между 1,2 и 12 V и максимален IOUT от
0,3 А.
В ММ се ползват добре познатите защити от класическите ключови стабилизатори. Максималнотоковата защита (Overcurrent Protection)
ОСР не позволява IOUT да надхвърли с
повече от няколко десетки % максималната си стойност и обикновено
представлява измерване на тока
през бобината при всеки период на
fSW, а начинът на ограничаването му
е в зависимост от схемата на ММ.
Например в този на ред 7 от табл.
1 могат да се задават 3 стойности
с допълнителна възможност за ограничаване на разсейваната мощност
при продължително късо съединение
на изхода (Hiccup mode protection).
Защитата от изходни пренапрежения (Overvoltage Protection) OVP изключва VOUT, когато надхвърли също
с няколко десетки % максималната
си стойност и след зададено от схемата на ММ време се опитва да го
включи. Основната разлика при предпазването на микромодулите от
прегряване в сравнение с това на
интегралните схеми е, че ММ могат
да имат сравнително отдалечени
зони с по-ниска допустима максимална работна температура от други,
поради което следенето трябва да
се извършва в зоната, която трябва
да е с най-малка температура. При
превишаването й се изключва VOUT.
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Фиг. 5

б

Възстановяването става автоматично при намаляване на температурата под друга стойност. Практически всички ММ се изключват
при VIN под минималното за нормална работа (Undervoltage Lockout)
UVLO и автоматично възстановяват действието си при връщането
му в работния обхват. В някои ММ
(например №13 в табл. 1) прагът на
UVLO се задава чрез външен делител.

Характерни параметри,
свързвания и корпуси
Входното напрежение VIN по принцип е в широки граници и с отношение на максималното към минималното най-често между 2 и 4, но в
някои случаи (напр. редове 6 и 13 на
табл. 1 и ред 4 на табл. 4) то достига 10. Терминът входен обхват означава VINmax:VINmin с популярни стойности 2:1 и 4:1. Познатото създаване
на смущения при работата на ключовите стабилизатори налага в редица случаи между източника на нестабилизираното напрежение и входа VIN на ММ да се свързват LC филтри, типичен пример за какъвто е
на фиг. 4. Обикновено производителите на ММ дават в каталога им
стойностите на елементите на
филтъра за удовлетворяване на изискванията на съответния стандарт
(обикновено EN55022 Class B и порядко EN55022 Class A). Съществуват разновидности на филтрите без
кондензатора С2 и такива с две бобини (вж. модула на ред 3 от табл.
3). В някои ММ се препоръчват филтри като този на фиг. 4, свързвани
между изхода на модула и товара му.
Специфична особеност на VOUT е

наличието на ММ с фиксирани негови стойности и с останали негови
параметри, които позволяват непосредственото им използване вместо
линейните стабилизатори от сериите LM78xx и LM79хх. На фиг. 5а е
представено свързването на ММ от
ред 14 на табл. 1 (в зависимост от
захранвания блок може да са необходими и CIN и COUT), а на фиг. 5б е пример за двойно захранване. Сравнително по-рядко се предлагат ММ с
възможност за донастройка на фиксираното им VOUT с десетина или
малко повече процента – пример е
серията на ред 3 от табл. 3, където
това се прави чрез външен резистор.
Същността на независимото задаване на няколко VOUT се вижда от фиг.
5в, на която е представен микромодулът от ред 5 на табл. 1.
Параметърът IOUT е максималният изходен ток, който е в сила до
определена околна температура,
след която намалява. Същото е положението и с максималната POUT ,
като в документацията на някои ММ
се дава обобщена графична зависимост на двата параметъра от околната температура (Temperature
Derating Curve). Като пример на фиг.
6 е тази на ММ от ред 1 на табл. 1,
според която параметрите се запазват до околна температура 60°С и
при максималната от 85°С са 40%
от нея. В много ММ като параметър
POUT не съществува, а се отбелязва,
че тя е вътрешно ограничена. Полезно е да се добави, че в някои ММ
(напр. на ред 10 в табл. 1) се ползва
принудително въздушно охлаждане за
запазване на IOUT и POUT до по-висока
температура и съответно се дава
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Таблица 2. Понижаващи модули без галванично разделяне и IOUT>5А.
Модел
(брой модули)

1
2
3
4
5

XR79206 (1)
ISL8272M (1)
LTM4650-1 (6)
LTM4636 (2)
MPM3682

Производител

Exar
5-40 (PG, EN, SS)
Intersil
4.5-14 (PG, EN, SS, TS, PMBus)
Linear Technology
4.5-15 (PG, EN, FS)
Linear Technology
4.7-15 (PG, EN, FS, Temp)
Monolithic Power Systems (MPS) 4.5-18 (EN, FS, SS, вгр. LDO)

семейство графики за различни скорости на въздушния поток.
За параметъра ефективност
(Efficiency) на ММ е в сила същото
определение, както при всички постояннотокови стабилизатори
(h=100POUT /PIN ,% при PIN – входна
мощност) и тъй като стойността
й зависи от VOUT и IOUT в документацията се дават съответните графики, а като числен параметър - нейният максимум.
При ползването на ММ трябва да
се има предвид, че за някои модели е
задължително да имат товар на изхода си, който да осигурява даден в
документацията им минимален изходен ток – например този на ред 11
от табл. 1 изисква 0.02IOUT. Захранването на аналогови схеми и особено на работещи със слаби сигнали
обикновено поставя изисквания към
пулсациите върху VOUT (означавани с
Output Ripple and Noise), които невинаги се дават като параметър. Например тези на ММ на ред 14 в табл.
1 са с типично 30 mV от връх до връх
при наличието на керамичен кондензатор 10 mF в изхода.

Понижаващи модули без
галванично разделяне
Микромодулите от този тип
(Non-Isolated Switching Regulator) са с
най-голям относителен дял, тъй
като при портативни устройства
разделянето не е необходимо, а при
тези с мрежово захранване може да
се осигури от токоизправителя. От
експлоатационна гледна точка съществено тяхно предимство е много
дългият срок на безотказна работа.
Типичните стойности на параметъра MTBF, невинаги давани в документацията, са над 106 часа при максимален изходен ток.
Модули с IOUT ≤ 5А. Основните параметри на характерни модули са
дадени в табл. 1, която показва някои съществени особености на тази
най-голяма група ММ. В нея има модели с VIN за работа с литиеви аку-
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VIN,V (допълн.изводи)

VOUT,V (бр. изходи)
[програмиране]

IOUT; (POUT) [ ]

Размери, mm
(раб. темп. обхват, oС)

0.6; (1) [да/чрез R]
0.6-5; (1) [да/чрез R]
0.6-1.8; (2) [да/чрез R]
0.6-3.5; (1) [да/чрез R]
0.65-5; (1) [да/чрез R]

6A; (5.5W) [max 94%]
50A [max 97%]
по 25А/изход [max 91%]
40A [max 97%]
10A; (50W) [max 95%]

10x10x4 (TJ= -40 +125)
23x18x7.5 (TJmax= +150)
16x16x5 (TJ= -40 +125)
16x16x7.07 (TJ= -40 +125)
12x12x4 (TA= -40 +85)

Източник: CUI Inc.

№

Фиг. 6.

мулатори и галванични елементи с
една клетка и други за класическите
48-волтови стационарни комуникационни системи. Преобладават ММ
с допълнителни изводи за различни
управления и съответно гъвкавост
в експлоатацията на устройствата.
Най-голям е относителният дял на
ММ с едно VOUT и голямо разнообразие на модели: програмируемо чрез
резистор или фиксирано, като последната категория обикновено е серия
с масово използваните напрежения и
еднакви други параметри. Голямо е
разнообразието по отношение на
максималния изходен ток с долна
граница около 0,5 А и горна над 50 А.
Преобладават моделите с максимална ефективност над 90% и достигаща 96%, което е предпоставка за
отделяне на малко топлина при работа. В значителна част от ММ са
взети мерки за промяна на вида на
модулацията в процеса на работа с
цел осигуряване на максимална ефективност h. Например при малък изходен ток ММ на ред 3 в табл. 1
автоматично преминава от основната ШИМ (PWM) в честотноимпулсна модулация (PFM), а чрез допълнителната функция на извод EN на
този на ред 2 или на извод SYNC/
MODE на ММ на ред 4 може да се
избира непрекъснат или прекъснат
режим на модулация.
Категорията ММ с фиксирано
VOUT, към която в табл. 1 спадат №
1, 7, 11 и 14, осигурява на първо място предимства при споменатата
замяна на остарелите ИС на линейни стабилизатори с токове над няколко десети от ампера - например

работа без радиатор поради по-големия η. Тези ММ са подходящи за
индустриални системи за управление, за захранване на интерфейсни и
микроконтролерни конфигурации, на
отдалечени от основното захранване товари (Point-of-Load), на блокове
с цифрови сигнални процесори, програмируеми логически матрици и
ASIC. Особеност на ММ на ред 7 е
съчетаването на възможността за
програмиране на част от параметрите без ползване на външни елементи или на интерфейс – например чрез
свързване към захранващото напрежение, маса или оставяне свободен
на определен извод се установява
една от трите стойности на параметър.
Категорията микромодули с програмируемо VOUT са с още по-разнообразни приложения, като към споменатите се прибавят всички аспекти
на телекомуникационните системи,
IoT, медицински апаратури, системи
за разпределено захранване, управление на електродвигатели, автоматизирани измервателни системи,
носима (wearable) електроника и др.
Една от характерните особености на ММ е, че при задаване на VOUT
чрез резистивен делител към извод
FB трябва пулсациите върху постоянното напрежение на извода да са
до определена стойност, докато за
задаване чрез резистор между извода и маса този проблем не съществува. От многобройните други
особености на ММ, описани в документацията им, тук се дават само
няколко примера. Микромодулът на
ред 4 на табл. 1 има защита и от
недопустимо голямо VIN , а вграденият специфичен източник на стабилно постоянно напрежение е предназначен за осигуряване на опорното
напрежение на памети DDR. Скоростите на нарастване при включване
и на намаляване при изключване на
четирите VOUT на ММ на ред 5 могат да се задават независимо едно
от друго. Богати възможности за
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Таблица 3. Понижаващи модули с галванично разделяне.
№

Модел
(брой модули)

1

AYA Series (28)

2
3
4
5

SPM15 Series (8)
R56 Series (28)
CCG15 Series (8)
ISH Series (15)

6

ISX06 Series (16)

7

PI31xx Series (9)

Производител

VOUT,V (бр. изходи)
[програмиране]

Размери, mm
(раб. темп. обхват, oС)

IOUT; (POUT) [ ]

Artesyn Embedded
4.5-10; 9-18; 18-36; 36-75 (1.5) 3.3; 5; 1(21; и152; )±[5н;е±] 12; ±15 0.1A-0.6A; (3W) [79%-87%]
Technologies
Murata Power Solutions
9-36; 18-75; (1.6) [EN]
3.3; 5;12; 15; (1) [не]
1.1A-5A; (15W) [max 91%]
RECOM International Power
5;12; 24; 48 (1.6) [EN]
3.3; 5; 12;15; ±5; ±12; ±15
0.2A-1.3A; (6W) [max 88%]
TDK-Lambda
9-36; 18-76 (EN)
3.3; 5; 12; 15; (1) [не]
1A-4A; (15W) [max 88%]
XP Power
5; 12; 15; 24; (1.5) [не]
3.3; 5;9; 12; 15; (1) [не]
0.083A-0.4A; (2W) [max 86%]
XP Power
9-36; 18-75 [EN]
3.3; 5;12; 15; 24; (1) [не] 0.25A-1.45A[m; a±x(08.23A%-0] .6A) (6W);
16-50; 18-36; 36-75; 41-57
3.3; 5;12; 15; 18; ±5; ±12;
3.3A-18A; (50W/60W)
Vicor
(2.25); [EN]
±15 (1 и 2); [не]
[max 89%]

приложения осигуряват вградените
интерфейси в ММ на ред 10, а в
този на ред 12 се дава пример за
оптималния обхват на fSR в зависимост от VOUT. В последния ММ е
предвиден извод за познатото от
класическите захранвания компенсиране на пада на напрежение върху
проводниците на отдалечен товар.
Даденият на предпоследния ред е
част от серия от девет ММ със
значително потиснато ниво на излъчваните смущения.
Модули с IOUT>5А. В структурата им няма принципни различия в
сравнение с ММ за по-малки токове,
но логично при конструкцията са
взети по-сериозни мерки за охлаждане, например в микромодула на ред 4
от табл. 2 бобината се използва и
като радиатор. Съществуват и някои особености при реализацията,
например в ММ на редове 1 и 5 се
ползва модулация с фиксирано време
на отпушените мощни транзистори (Constant-On-Time) за скъсяване на
преходните процеси. Към приложенията на ММ за токове до 5 А тук се
прибавят мощни процесори и FPGA,
силови индустриални системи, широкоформатни монитори и др. По-малкият брой микромодули в табл. 2 в
сравнение с табл. 1 отразява тех-
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VIN, V (VISOL, kV)
[допълн. изводи]

ния относителен дял.
Успоредно свързване на изходите. Целта му е осигуряване върху
товара на ток IL, по-голям от IOUT на
един изход на ММ. Използват се ММ
с токово управление (Current Mode
Controlled) и описана в документацията им възможност за такова
свързване (Parallel Channel Operation).
Примери са получаването на IL=10 A
и IL=50 А чрез двата канала съответно на LTM4634 и LTM4650 на Linear
Technology. Друг пример е ММ с 4
изхода на ред 5 от табл.1.
Съществуват микромодули с многофазно действие (Multiphase Operation), което означава дефазирани
едни спрямо други тактови импулси на свързваните канали, например
при 6-фазно действие те са през 60°
и се получава IL=6IOUT. Това действие
е в сила за свързване на изходите на
няколко еднакви ММ, например при
тези на редове 3 и 4 се осигурява
ток съответно до 300 А и 240 А, а
LTM4650 и LTM4650-1 са с по 2 изхода и един товар може да бъде захранван с до шест ММ. Друга възможност за успоредно свързване на два
ММ от ред 2 на табл. 2 е реализирано благодарение на вграденото в
тях специфично програмно управление.

14x14x8 (TA= -40 +85)
25.4x25.4x10.4 (TA= -40 +85)
21.8x11.1x9.2 (TA= -40 +75)
25.4x25.4x9.9 (TA= -40 +85)
12.7x11.2x7.25 (TA= -40 +105)
25.4x22x10.2 (TA= -40 +100)
22x16.5x6.7 (TA= -40 +125)

Понижаващи модули с
галванично разделяне
Разделянето се осъществява по
класическия начин чрез трансформатор, чиито необходими малки размери определят стойности на постоянното изолационно напрежение между входа и изхода (Voltage Isolation
from Input to Output, VDC Isolation) VISOL
между 1 kV и 2,25 kV. Към него някои
производители прибавят и стойности от други тестове, например
максималното импулсно напрежение
(Surge Immunity) и това, дължащо се
на преходни процеси (Fast Transient
and Burst Immunity). Останалите основни параметри са както при ММ
без галванично разделяне, като съществени особености са, че h обикновено е до десетина % по-малка, типичните стойности на IOUT и POUT
също са по-малки и възможностите
за управление липсват или се свеждат до EN. За практиката е важно,
че обикновено се предлагат серии със
значителен брой модули за различни
VIN.
Освен класическото използване в
устройства с мрежово захранване
характерни приложения са в комуникационни мрежи, индустрията и прибори със специално предназначение.
Типични примери на ММ са дадени в
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Таблица 4. Други модули.
№

Модел
(брой модули)

Производител

VIN, V (VISOL, kV)

VOUT,V (бр. изходи)
[програмиране]

Размери, mm
(раб. темп. обхват, oС)

IOUT; (POUT) [ ]

1 AM1/2S-Z Series (96)
Aimtec
3.3; 5; 12; 15; 24; 48 (1; 3) 3.3; 5; 7.2; 9; 12; 15;18; 24 (1); [не] 0.5W/VOUT; (0.5W) [max 83%]
2
LTM8049 (1)
Linear Technology
2.6-20 (не)
2.5-24 и -(2.5-24) (2); [да/чрез R]
0.25A-1A [max 83%]
3
LTM8064 (3)
Linear Technology
6-58 (не)
1.2-36; (1) [да/чрез R]
+9.11A/-7A [max 96%]
4
NXE Series (4)
Murata Power Solutions
5; 12 (3)
5;12; (1) [не]
0.133A-0.4A; (2W) [max 79%]
5
XCL101 (33)
Torex Semiconductor
0.9-5.5 [не]
1.8-5; (1) [не]
0.1A [max 72%]
6 WPMIx9200501S (4)
Wuerth Elektronik
3.3; 5; 12; 24 (1)
5; (1) [не]
0.2A; (1W) [max 80%]

11.7x9.65x6 (TA= -40 +85)
15x9x2.42 (TA= -40 +125)
16x11.9x4.92 (TJ= -40 +125)
12.7x10.4x4.4 (TA= -40 +85)
2.5x2x1 (TA= -40 +85)
11.5x10x6 (TA= -40 +85)

Таблица 5. Микромодули, представени преди 2015 г.
Модул (година)
Производител
VIN, V
VOUT, V; (IOUT, A)
Размери, mm

XPR9710 (2013)
Exar
5.5-25
0.6-5.5; (2x6)
12x12x2.75

V78-2000 (2014)
CUI Inc
4.75-18
2.5; 3.3; 3; 6.5; (2)
17.5x11.5x9

PKE3000PI Series (2014)
Ericsson
9-36
3.3; 5; 12; 15 (4.5; 3; 1.25; 1)
25.4x25.4x10.4

ISL8216M (2014)
Intersil
10-80
2.5-30; (4)
15x15x3.6

LTM4634 (2014)
Linear Technology
4.75-28
0.8-5.5; (2x5) 0.8-13.5; (4)
15x15x5

LTM4623 (2014)
Linear Technology
4-20
0.6-5.5; (3)
6.25x6.25x1.82

Модул (година)

LTM8046 (2014)

MIC33163 (2014)

TPS8268x (2014)

LMZ20501 (2014)

ISK Series (2014)

Производител

Linear Technology

Micrel

Texas Instruments

Texas Instruments

XP Power

VIN, V
VOUT, V; (IOUT, A)
Размери, mm

3.1-31 (изолация 2 kV)
1.8-12; (0.55)
15x9x4.92

2.7-5.5
0.7-5.5; (1)
3x2.5x1.1

2.5-5.5
0.9-1.8; (1.6)
2.9x2.3x0.95

2.7-5.5
0.8-3.6; (1)
3.5x3.5x1.5

5;12;24
3.3; 5; 12; (1)
12.7x11.2x7.25

MPM3606 (2014)
Monolithic Power
Systems (MPS)
4.5-21
0.5-5.5; (1)
5x3x1.6

табл. 3, към които трябва да се прибави серията PHP1-M на производителя CUI Inc с VISOL= 2 kV, POUT=1 W и
типична h=75%. Тя включва два ММ
с VIN=12 V и 15 V и VOUT =5 V, три
повишаващи (3.3V/5V, 5V/12V и 5V/
15V) и един само за галванично разделяне с 5V/5V.

Други видове модули
Съществува неголям брой ММ
извън класическите понижаващи, които имат своите специфични области на приложение и примери за тях
са дадени в табл. 4. Впечатляващо
голямата серия на ред 1 съдържа две
групи с изолационно напрежение 1 kV
и 3 kV, всяка включваща 48 понижа-
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ващи и повишаващи модула и такива с V OUT=V IN. Модулът на ред 2 е с
два еднакви стабилизатора SEPIC
свързани така, че единият да осигурява положително V OUT, а другият –
отрицателно, и стойността на всяко се задава чрез външен резистор.
За двуполярен изходен ток (излизащ,
означаван като положителен и отрицателен влизащ) е ММ на ред 3 с
два специфични управляващи входа
– чрез напрежение на CTRL1 се намалява максималният IOUT, а чрез резистор или термистор на CTRL2 това
се извършва като функция на напрежението. Серията на ред 4 е с
VISOL=3 kV и съдържа един понижаващ
стабилизатор 12V/5V, един повиша-
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ващ 12V/15V и два 5V/5V и 12V/
12V. Голямата серия от ред 5 има
ММ с VOUT през 0,1 V в дадения обхват и впечатляващо малки размери.
Съществуват приложения (измервателни прибори, индустриални управления, системи за обмен на данни, някои интерфейсни модули и микроконтролери), позволяващи работа
с нестабилизирано постояннотоково захранване. Такова се осигурява от
серията на ред 6, която работи без
външни елементи.
Продължават да се произвеждат
микромодули, създадени преди 2015
г., примери за каквито са дадени в
табл. 5.
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Кабели и конектори
при производството
на храни и напитки
В

хранително-вкусовата промишленост хигиената
винаги е с много висок приоритет. В тази връзка, производствената техника в нея трябва да се разработва в
стриктно съответствие с изискванията на т. нар. хигиенен дизайн. В това число са разбира се, и кабелите,
конекторите и кабелните щуцери, като компоненти,
използвани в производствения процес.
Минимизиране на времето за технически престой,
подсигуряване на необходимото качество и максимална
безопасност на работа – това са приоритети във всички промишлени отрасли, но които са от особена важност в хранителната промишленост. В хранително-вку-
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совата промишленост, спирането на обработката на
развалящи се хранителни продукти би довело не само до
финансови загуби, но и до високи разходи за обезвреждане на отпадъци и повторно стартиране на производствения процес. Друг много важен фактор за промишлеността е качеството – ако то не е достатъчно високо,
потребителите ще са не само недоволни, но и изложени
на риск от здравословни проблеми.

Хигиенни зони
Едно от най-важните условия за постигането на високо ниво на хигиена е постоянното почистване на предприятията за производство на храни. Когато обаче почистващите екипи използват пароструйка и киселинни
или алкални почистващи препарати при работата си,
производствените системи са изложени на риск от побързо износване. Друг значителен проблем представлява химическото почистване с агресивни химически препарати или използването на сух лед, което е сравнително нова технология. При нея частици сух лед с температура -78 °C се изстрелват в струя под налягане върху
силно замърсени повърхности като резервоари, котли или
фурни, като налягането на струята е между 2 и 6 бара.
Натрупаната мръсотия замръзва и става крехка и чуплива, което прави отстраняването й много лесно. Вследствие на това, всички компоненти, включително кабелите и конекторите, трябва да се проектират така, че
да бъдат перманентно защитени и пригодни за работа,
като в същото време за направата им да са използвани
материали и да са изработени в такива форми, че да се
предотврати появата и разпространението на микроогранизми по тях.
Първото изискване е винаги да се избират и да се
използват правилните компоненти. Различни индустриални работни групи са разработили насоки са спазването на изискванията в тази насока. Макар че хигиената
винаги е важна, степента й на значимост не винаги е
еднаква навсякъде. Колкото повече даден елемент е в
досег с хранителни продукти, толкова по-високи са изискванията. За улеснение на производителите хигиенните
зони са класифицирани в три категории:
l зона на хигиенен дизайн – включва елементи, които са
в постоянен контакт с хранителни продукти, като например бъркалки, дюзи за пълнене, остриета и резачки;
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l спрей-зона – това са зони и механизация, които са в досег с хранителни продукти посредством пръскане.
Обикновено производственият инженер прави оценка на риска, за да определи дали храната може да се
върне от тази зона в зоната на хигиенния дизайн;
l непроизводствена зона – включва
всички зони и механизация в предприятието, в които няма директен контакт с хранителни продукти. Тези
зони обаче се почистват наравно с
другите две, което на свой ред отново може да доведе до висок риск
от износване на оборудването от
химическите вещества.
Най-стриктните изисквания относно хигиената се прилагат за
спрей-зоната и за зоната на хигиенен дизайн. Тези две зони трябва да
се почистват особено старателно
и често.

Материали
Малко материали могат да устоят в дългосрочен план на износване,
причинено от почистващи препарати. Неръждаемата стомана е много често използван материал в зо-
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ната на хигиенен дизайн, тъй като
тя остава незасегната от гореописаните начини на почистване. В
този контекст, пластмасите и други материали, които се използват
често за кабели или за защита на
компоненти, са голямо предизвикателство. При използването на пластмаса и еластомери, които не са
пригодни за често почистване,
съществува опасност някои части
да загубят своя клас на защита, или
кабелите да загубят изолацията си.
Известен е случай, в който в една
пекарна, газовете, отделяни от
тестото, са довели до подуване и
ронливост на кабелната изолация.
Това е изложило персонала на голяма опасност от къси съединения и
токови удари. Качеството на продукцията също е било изложено на
риск поради възможност от изронване на кабелната обвивка в тестото.
Когато кабелите са открити, те
трябва да могат да устояват на
механични (абразия, удар и други интервенции) и химически износвания
(почистващи и дезинфекциращи препарати, вода и хранителни продукти

- като растителни и животински
мазнини, киселини и солени храни),
както и на високи температури
(топла вода и пара), а в някои случаи
и на отрицателни температури. По
отношение на външната кабелна
обвивка, предпочитани материали за
изработката й дълги години са били
естественият или синтетичният
каучук поради високата им устойчивост на износване и гъвкавостта им.
В модерната термопластика са разработени компоненти от PUR и PVC
смеси, които са едновременно меки
и гъвкави, но също така и много издръжливи.
В предприятията на хранителната промишленост, където ежедневно се използват големи количества
вода за поддържане на хигиенните
изисквания, PVC е предпочитаният
материал пред PUR, понеже е по-устойчив на вода и агресивни почистващи препарати. От огромна важност е външната кабелна обвивка да
е устойчива на агресивни почистващи препарати и дезинфектанти, за
да не се появят дупки по нея. В зони,
където температурите са много
ниски (напр. хладилни складове), тряб-
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ва да се използват материали, устойчиви на студ, като PA, PUR, PTFE,
неопрен, нитрил-бутадиенов каучук,
силиконов каучук или EPDM каучук.
Неопренът, нитрил-бутадиеновият и
силиконовият каучук показват отлични резултати в среди, съдържащи
ядивни растителни и животински
мазнини, докато EPDM каучукът не е
подходящ за подобна употреба.
Външната кабелна обвивка трябва да
е гладка, без надлъжни набраздявания,
като трябва да се използват само
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електрически кабели с кръгло напречно сечение. В цеховете за хранителни продукти не трябва да се използват гофрирани и спирално навити
кабели, тъй като са трудни за почистване и по тях може да се събере
голямо количество мръсотия.
Трябва да се избегне разполагането на кабели в мрежи, тъй като те
могат да се превърнат в развъдник
на насекоми и вредители. Кабелните
снопове могат да бъдат напластени
с остатъчни продукти, което да
доведе до развъждането на микроорганизми. В общ план, кабели, маркучи
и други трябва да се разполагат
така, че замърсяванията да могат да
се забелязват лесно, т. е. кабелните
трасета да бъдат възможно найоткрити, за да се улесни почистването около и между тях. Поради тази
причина, електрическите кабели
трябва да са укрепени отделно, на
разстояние един от друг (не по-малко от 25 мм), но да се избягва използването на превръзки за снопове кабели, защото те намаляват ефективността на почистването. Ако се
използват ленти, за предпочитане е
те да са от неръждаема стомана, за

да могат да бъдат откривани с металдетектор. Като алтернатива
могат да се използват пластмасови
ленти, с цветове, които не се срещат често в хранителната промишленост, като в повечето случай
това е синьото. Обикновено в пластмасовите ленти има и метални
части, разпръснати по дължината
им, които обаче не винаги са откриваеми с металдетектори.

Кабелни канали и
кабелоносещи системи в
ХВП
В зони със средни хигиенни изисквания, вместо кабелни канали е разрешено използването на кабелни скари и кабелни стълби за прокарване
на кабели на големи разстояния. Кабелните канали не са подходящи за
някои специфични зони на производството и затова трябва да се използват малки кабелни скари, тъй
като позволяват химическо почистване. Кабелните скари и стълби не
са особено приложими за зони с високи хигиенни изисквания поради трудното им почистване. В зоните с
високи хигиенни изисквания могат да
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се използват кабелни канали за къси отсечки, при условие че са снабдени в двата края с подходящи кабелни
щуцери и с подходящи уплътняващи набивки при преминавания на кабели през стени. Класът на защита на тези
кабелни канали следва да е не по-малък от IP55. Използването на кабелни канали с неуплътнени краища е възможно само за къси разстояния в зоните със средни хигиенни
изисквания.
При използване на открити кабелни канали за множество кабели с малки сечения е обичайна практика да се
предвиждат по-големи канали, за да могат да се почистват с течни препарати. За отделни кабели, които
имат различно трасе, хигиенните изисквания са като
за единичен кабелен канал. Обикновено от хигиенна гледна точка укрепването на единичен кабел е много потрудно, отколкото това на кабелния канал. В близост
до зони на работа с хранителни продукти кабелите
могат да са затворени в херметизирани тръби от
неръждаема стомана, алуминий или твърда пластмаса,
както и в гъвкави кабелни канали. Прокарването на кабели в тръби обаче все пак крие опасност от оставане
на празни пространства, което води и до риск за хигиената при нарушаване целостта на тръбната система поради неподходящи фитинги на входа и изхода на
кабелите, или поради повреда на тънкия кабелен канал/
тръба вследствие на физически или механичен контакт.
Гъвкавите кабелни тръби предоставят перманентна
защита от течности за множество електрически кабели, тъй като в краищата си са снабдени с фитинги
от неръждаема стомана AISI 316 L, позволяващи плътна
и предпазена от външни влияния връзка към захранваното оборудване.
Кабелите не трябва да се разполагат под механизацията или много близо до пода поради следните причини:
риск от попадане на остатъци от храна върху тях; ограничен достъп и видимост при почистване; попадане на
замърсяване и течности върху тях по време на почистване. Кабелите трябва да се прокарват възможно най-далече от зоните, където има разливи. При липса на друга
алтернатива кабелите, намиращи се в близост до механизация за обработка на храни, могат да бъдат положени свободно върху отворени кабелни скари, които могат
да се почистват. За целите на почистването, кабелните опори (скари, стълби канали и др.) трябва да са на
разстояние най-малко 20 мм от съответните повърхности.
Системите за укрепване на кабели обикновено се изпълняват от същия хигиенен материал като оборудването, което укрепват (неръждаема стомана AISI 304 L
или AISI 316 L), с гладки повърхности. Те не трябва да
имат остри ръбове, дълбоки, прорязани ъгли, неравни
повърхности, открити празни пространства, незащитени резби на болтове и винтове. Където е възможно,
следва да се използват системи за укрепване на кабели
с минимален брой съставни части. Допуска се хоризонтално монтираните кабелни скари да бъдат снабдени с
отстраняеми капаци, за да може мръсотията да се натрупва върху капака, вместо между кабелите. Тези капаци трябва да са по-широки от скарите и наклонени, за да
не събират течност. Много е важно да бъдат отстраняеми, за да може да се осигури достъп за почистване на
кабелните опори и кабелите.
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Нови светлинни бариери PSENopt II
от Pilz за приложения до PL d
Компанията за автоматизация
Pilz представи първите в света
тип 3 светлинни бариери. От сега
нататък, продуктите от серията PSENopt II дават възможност
и за реализиране приложения с ниво на изпълнение "d" (PL d). Така се
запълва празнотата в "типовете"
на преразгледаната версия на
стандарта IEC 61496-1. С PSENopt
II вече не е задължително да се преминава към тип 4, когато необходимото ниво на изпълнение е PL d.
Сега вече нивото, което точно отговаря на изискванията за безопасност, може да бъде изпълнено с новите светлинни бариери. Това
спестява разходи, тъй като вече
не е необходимо преоразмеряване.
Стандартът IEC/EN 61496 за
светлинни бариери, завеси и решетки дефинира само устройствата от тип 2 и 4: След изменението на стандарта, светлинните
лъчи тип 2 вече могат да бъдат използвани само в приложения с ниво
на изпълнение "c", докато светлинните лъчи тип 4 все още могат да
се използват за ниво на производителност "е". Тип 3 съответства
на ниво изпълнение "d" и досега не
е прилаган в продукт на пазара.
Вместо това потребителите
трябваше да преминат към тип 4,

за да отговорят на изискванията
за безопасност PL d.

Защита срещу удар и
вибрации
Новите светлинни лъчи от Pilz
са особено подходящи за ръчни работни места, при подаване и отвеждане на материали, както и
при третиране на материали в ро-

Светлинните завеси могат да
увеличат и ефективността на различните приложения: Всички позначителни причини и системни дефекти, отговорни за спирането на
работата на машината, могат да
бъдат оценени бързо и лесно, благодарение на светодиодната индикация. По този начин времето за
престой се свежда до минимум.

Бърза и икономична
защита

ботизирани приложения.
Със своята висока устойчивост
на удар от 50G, те са идеално пригодени за тежки промишлени среди. PSENopt II предлага не само поголяма гъвкавост с акцент върху
областта на приложение, но също
така и увеличава надеждността
на машините.

... и дълги времена на
престой
Като тип 3 светлинни бариери,
PSENopt II предлагат не само защита на ръка, но също така и защита на пръст до PL d. Решетките
работят с отделни непрекъснати
лъчи, които напълно елиминират
така наречените "мъртви зони".
Затова тези светлинни бариери мо-
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гат да се преместят по-близо до
конкретното приложение. Благодарение на липсата на Дмъртви зони", потребителите разполагат с
повече работно пространство.

Светлинните бариери PSENopt
II могат да се използват гъвкаво и
да се инсталират лесно със съответните закрепващи приспособления. Благодарение на 5-пиновата
им система за свързване, могат
директно да бъдат присъединени
към децентрализираната периферия PDP67. Това ефективно намалява затрудненията при въвеждането в експлоатация.
В комбинация с технологиите за
управление на Pilz, светлинните завеси PSENopt II представляват безопасно и икономично цялостно решение за всички сектори на индустрията и всички области на приложение.
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Носима електроника
в индустриалната
автоматизация
П

рез последното десетилетие
носими електронни устройства се
използват все по-масово в редица комерсиални, офисни и потребителски
приложения. Сред най-популярните
продукти в сегмента са смарт очилата, фитнес тракерите, смарт
гривните и часовниците, биометричните сензори, смарт облеклото, носимите камери и др. Множеството
им възможности ги правят предпочитан избор като средства за комуникация, контрол и мониторинг на
мрежово свързани системи и в много индустриални приложения.

Носимите електронни
устройства в
индустриални приложения
Новото поколение носими устройства, които постепенно навлизат в
автоматизацията на високотехнологичните съвременни фабрики, се

44

отличават с все по-компактни габарити, усъвършенствани потребителски интерфейси и подобрени процесорни възможности. Електронните ръкавици, свързаното облекло или
смарт очилата могат да помогнат
за оптимизирането и повишаването
на безопасността на редица индустриални операции, например в потенциално експлозивни среди. Носимите електронни устройства, оборудвани с различни сензори, могат да
бъдат използвани за детекция на
опасни химикали или изтичане на
газове, повишаване на околната температура и т. н.
По отношение приходите от продажбите на носима електроника за
индустриални цели, този сегмент
все още заема сравнително малък дял
от общия обем на пазара на носими
устройства в глобален план. Използването на тези технологии в индустрията обаче ще става все по-масово с

дигиталзирането на
производствата в
различни отрасли
и все по-масовото възприемане на
концепциите за Internet of Things и
Industry 4.0. Служителите в производствените и процесни предприятия се
нуждаят от големи обеми информация, а носимите електронни устройства могат да им осигурят непрекъснат поток от данни в реално време, мрежова свързаност и свободни
ръце, с които да извършват необходимите дейности, вместо да
държат мобилния си телефон. Освен
това, така вниманието им би било
съсредоточено в работния процес, а
не върху екрана на смартфона, което значително би намалило риска от
инциденти поради невнимание на
работното място. За да бъдат успешно внедрени носимите устройства в индустриалната автоматизация, те трябва да бъдат почти
незабележими, да не разсейват слу-
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Сигурност

жителите и да не усложняват работата им.

Сред приложенията на
носима електроника в
индустрията
са: комуникация, контрол и мониторинг в платформи за индустриална
автоматизация, управление на производствени системи, поддръжка на
полево оборудване, мобилен мениджмънт на работната сила, холографско моделиране, идентификация и
удостоверяване в системи за контрол на достъпа, корпоративни
wellness програми, складово управление и логистика и др. Посредством
смарт очила, например, операторите на индустриално оборудване биха
могли да изпълняват последователности от операции с дистанционни
насоки от отдалечен координатор
или ментор в т. нар „over the
shoulder“ програми за полево обучение и колаборация. Служителите
могат

да комуникират в реално
време
със своите колеги и с ръководния
персонал чрез гласова и видео връзка,
осъществявана посредством носима
камера, смарт очила, слушалки или
електронна гривна например.
Носимите устройства с видеокамера пък биха могли да бъдат използвани и за заснемане на изображения
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или видео, които да бъдат съхранявани в локална памет или качвани към
физически или виртуален сървър за
обработване или анализиране покъсно, както и публикувани във виртуалното пространство и обсъждани от персонала с цел откриване на
проблеми, идентифициране на потенциал за икономии на ресурси,

оптимизиране на
производствените
практики
и т. н. В интензивните и потенциално рискови за здравето на служителите приложения, устройства, подобни на фитнес тракерите, биха
могли да служат като индикатори за
наличие на опасности за организма
на работника, поява на умора при
повторяеми операции и т. н.
Посредством носимо смарт устройство и сензори за местоположение операторите биха могли лесно
и бързо да локализират персоналното си работно оборудване (като мотокари, ръчни машини и инструменти и др.) на територията на предприятието. Някои носими електронни устройства за индустриални приложения позволяват сканиране на
баркодове, биометрични данни и
събиране на друга информация, необходима на работника, като така заместват по-едрогабаритното конвенционално оборудване, използвано
за целта.

Сред функциите, които носимата
електроника изпълнява в индустриалните предприятия, е персоналната индентификация. Чрез носими устройства се осъществява достъп
до системи за сигурност и контрол
на достъпа в редица високотехнологични фабрики по света. Тези устройства се явяват интелигентна
алтернатива на конвенционалните
баджове и карти за достъп. Удостоверяването на самоличността на
служителя се осъществява посредством NFC комуникация (Near Field
Communication) – технология, която
позволява т. нар. „комуникация в
близкото поле“ между две устройства. Най-често това са носимият
идентификатор и компютър, на който върви софтуерът за разпознаване.
Една носима електронна гривна би
могла да осигури много по-надеждно
проследяване на местоположението
на даден служител от баджа, закачен
на якето му например, тъй като
гривната е по-малко верятно да бъде
забравена някъде.

Колаборация
Носимите устройства притежават потенциал значително да оптимизират и колаборацията между
отделните служители в различните
йерархични нива на мениджмънт.
Така работниците могат да се консултират със своите колеги и супервайзори в реално време, не само при
извънредни ситуации, но и в ежедневната си дейност. Освен това те
разполагат и с възможности за
достъп до интернет и необходимата им информация в удобен формат
– текстови упътвания и техническа
документация, таблици с данни, графики, видео наръчници, аудио инструкции, хоствани например на облачен сървър.
За улесняване на колаборацията в
много индустриални приложения вече
се използват дори технологии за
добавена реалност (Augmented
Reality, AR), които позволяват работници, ситуирани в различни отдалечени локации, да работят заедно в
реално време и то hands-free – без
комуникационните устройства да
заемат ръцете им.

Категории носими
устройства
Според частта от тялото, на
която се носят, носимите електронни устройства могат да бъдат:
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l носени на главата – смарт очила,
Bluetooth слушалки, очила за добавена (Augmented Reality, AR) и виртуална (Virtual Reality, VR) реалност и др.;
l носени по тялото – умно облекло,
body-камери и др.;
l носени на китката – смарт часовници, гривни и др.
Технологиите за добавена реалност вече категорично доказаха своята приложимост в различни индустрии. За да влязат в масова употреба,
обаче, цените на тези решения трябва значително да се понижат, тъй
като в момента внедряването им би
било нерентабилно в редица разходно ориентирани производства.
Интелигентните дрехи (smart
garments, smart clothing) предлагат
огромно разнообразие от възможности и решения за различни потребителски, комерсиални и индустриални
приложения, включително за дистанционна комуникация между служители, светлинна индикация и т. н. Сред
технологиите, вграждани в текстилни продукти, са управляеми чрез
смартфон комуникационни и аудио
системи, LED осветление и др.
Според функцията носимата електроника може да бъде подразделена
още на:
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Устройства за
визуализиране (Output
devices)
В тази категория попадат т. нар.
HMD (head-mounted display) устройства-дисплеи. Те се носят на главата самостоятелно (подобно на очила) или като част от шлем. Макар
най-ранните продукти в този сегмент да са големи, тежки и със
съмнителна ергономия, съвременните решения стават все по-компактни и удобни, което ги прави подходящи дори и за мащабни индустриални
приложения. Допълнителен фактор,
ускоряващ възприемането им в индустрията, са все по-достъпните им
цени. Сред най-високотехнологичните оферти в този сегмент са HMD
устройствата, разработвани за военни цели, които са както удобни,
така и с висока резолюция. Такива
решения обаче все още не предлагат
достатъчна разходна ефективност
за предприятията от малкия и среден бизнес.
OLED микродисплеите от ново
поколение, както и виртуалните ретинални дисплеи (познати също като
сканиращи ретината дисплеи) са някои от най-интересните технологии,
които предстои да получат реализа-

ция в индустриалната автоматизация през следващите години, сочат
прогнозите на пазарните анализатори в бранша.

Носими видеокамери с
eye-tracking технология
Технологичните подобрения в областта на видеокамерите позволиха налагането на пазара на нискобюджетни решения, които предлагат
приемлива комбинация от резолюция
и кадрова честота (framerate). Продуктите от този сегмент са подходящи базови компоненти за носими
електронни устройства в индустриално изпълнение, приложими в тежки
промишлени среди. Едно от възможните ограничения при използването
им е сравнително краткият живот
на батериите при някои устройства
в сегмента.
Производителите на носима електроника предлагат и цялостни решения за индустриалната автоматизация, включващи носими видеокамери с eye-тракери (обикновено
носени на очите и използващи метод за проследяване на погледа - eyetracking), които разполагат с аналитичен софтуер за обработка на данни. Камерите, оборудвани с eye-
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tracking, са сравнително скъпи, което към този момент
все още възпрепятства навлизането им в индустрията.

Устройства за въвеждане (Input devices)
и сензорни устройства
Носените на китката клавиатури за преносими компютри са практично решение за въвеждане на сравнително достъпна цена. Те не попадат съвсем в категорията на носимите устройства, тъй като не са самостоятелни продукти, а аксесоари към мобилни телефони или
таблети. Приложенията им в индустриалната автоматизация в категорията „устройства за въвеждане“, обаче, обещават да са много, тъй като осигуряват комбинация от функционалност и разумна инвестиция.
Ръкавиците, оборудвани със сензори, са технологии във
високия ценови клас, което ограничава масовото им използване в индустрията. Досега устройствата в тази
категория са главно част от стационарни платформи
за виртуална реалност и експериментални среди. Още
по-скъпи са костюмите за цялостно проследяване движенията на тялото (full body motion tracking), като такива
засега се използват само в научно-изследователските лаборатории.

Носими компютри
Работата с носените на китката персонални компютри (wrist-worn PCs) до голяма степен е сходна с работата
на настолен компютър в нормален мащаб, което в концептуален план ги отдалечава значително от носимата
електроника. Концепцията за компютри, носени изцяло
на главата (head-mounted computer), демонстрирана от
високотехнологичните компании в сектора обаче, се
очертава скоро да получи реализация на пазара на решения за индустриална автоматизация на цената на обикновен лаптоп. Възможностите за гласово разпознаване,
проследяване на движението на главата като метод за
въвеждане (head tracking input) и LCD визуализацията превръщат тези устройства в цялостни платформи, подходящи за осъществяване на комуникация, контрол и мониторинг на различни комплексни системи в индустриална среда.

Дигитализиране на средствата за
индустриална автоматизация
В индустрията днес се наблюдава постепенна и повсеместна дигитализация на технологиите и средствата за автоматизация, а носимите електронни устройства са сред решенията, които ускоряват този процес.
Те осигуряват незабавен достъп до критична информация, подобряват качеството на работа и колаборацията и улесняват контрола и мониторинга. Сред водещите ползи от използването на носими устройства в индустрията са подобрената продуктивност на работниците, намаляването на риска от човешка грешка, както
и елиминираната нужда от физическо придвижване между две отдалечени производствени локации.
Все по-често срещани във вискотехнологичните фабрики са

умните гривни и часовници, които
могат да комуникират с платформите
за мениджмънт
на производствените процеси и да бъдат засичани и
локализирани автоматично при навлизането им в пе-
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риметъра на съоръжението. Посредством тези устройства може
да бъде проследявано движението
на работниците в предприятието,
да бъдат изпращани кратки съобщения до всички или само до служителите в дадено подразделение, да
им бъдат възлагани задачи, да бъде
проверявано съответствието на
извършваните от тях дейности
със заложените по график операции,
да бъдат пренасочвани ресурси и
променяни в движение работни графици и т. н.

Сигурност на
данните, Internet of Things
и индустриален
интернет
Носимите електронни устройства са само част от по-мащабната концепция за Internet of Things,
която радикално променя индустрията пред очите ни. Масовото
възприемане на носимата електроника в индустриалната автоматизация обаче крие и своите рискове.
В глобален аспект, все повече информация се съхранява, пренася и визуализира в IoT мрежите, в които
са свързани и все повече устройства. Така на преден план излиза
въпросът за сигурността на данните, събирани от сензорите в производственото оборудване. Обикновено това е критична и обемна
информация, която е потенциален
обект на кибер атаки, когато обработката й е изнесена във виртуалното пространство. В по-генерален смисъл, съображенията, свързани със сигурността на данните, са
предизвикателство в концепцията
за свързания работник (connected
worker) като цяло. Ето защо, носимите устройства се нуждаят и от
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технологии за подобряване сигурността на информацията и защита
от кибер престъпления.
Носимата електроника, оборудвана с интелигентни сензори, е и сред
основните

средства за
осигуряване на достъп
до индустриалния
Internet
на работниците в производството.
Тези продукти са носимата „фракция“
на една експоненциално разрастваща
се екосистема от смарт устройства, създадена да оптимизира производствените и процесни операции
в големите високотехнологични
предприятия.
По данни на компанията GE Digital,
част от General Electric, индустриалните производители могат да подобрят разходната ефективност на
полевите си и отдалечени приложения, както и цялостната си сервизна
ефективност, с около 20%, ако внедрят носими електронни устройства в платформите си за индустриална автоматизация.

Технологични тенденции
при електронните
устройства в
индустриалната
автоматизация
Сред водещите тенденции в областта на индустриалната електроника са устройствата с ниска
консумация (low power), корпусите
с все по-малки габарити, подобрените интерфейсни възможности и
технологиите за визуализация, безжичната свързаност, гъвкавите печатни платки и т. н. Продуктите
в този сегмент са с редуцирано
тегло благодарение на иновации

при материалите, като въглеродните нанотръбички (CNT) и графена,
но с подобрена процесорна мощ и
повече памет. Миниатюризацията,
интелигентните системи за мониторинг и контрол (сензорни екрани
с тактилни технологии), възможностите за трансфер на данни с висока скорост и подобрените полупроводникови материали (SiC, GaN,
GaAs) са само част от особеностите на устройствата от ново поколение, използвани в индустриалната автоматизация. Някои от
технологиите и сферите, върху
които са съсредоточени сериозни
научноизследователски разработки, са гъвкавата електроника, производството и дизайна на полупроводникови елементи, интегралните схеми с тримерна архитектура
(3D-IC), микро- и наноелектромеханичните системи, ултра-ефективните дисплеи, наноелектрониката,
мозъчно-компютърните интерфейси, комуникацията в близкото поле,
както и паметите от ново поколение.

Развитие на пазара на
носими електронни
устройства за
индустрията
По данни от актуален доклад на
списание Automation World, пазарът
на носими електронни устройства
се очаква да нарасне до 5,8 млрд.
щатски долара през 2018 г. За сравнение, през 2012 г. този пазарен сегмент се е равнявал на едва 750 млн.
долара – явление, окачествено от
маркетолозите на списанието като
„пазарна революция“.
Носимата електроника е сред найновите тенденции в индустриалната автоматизация и постепенно
набира скорост, сочи проучване на
технологичната компания Tractica,
чиито изследвания са съсредоточени
върху взаимодействието между човека и технологиите. Анализаторите от фирмата прогнозират, че от
2,3 млн. през 2015 г. годишните продажби на носими електронни устройства за индустрията ще достигнат
66 млн. броя до 2021 г. Общият брой
поръчки на индустриална носима
електроника за целия период (20152021 г.) ще възлиза на над 171 млн.
броя, изчисляват от Tractica. Сред
най-търсените продукти в сегмента
са смарт очилата, фитнес тракерите, биометричните сензори и смарт
часовниците, показват още данните
на фирмата.
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измервателна техника

Измерване на
абсолютна
влажност
на материали
Д

ве са основните понятия при
измерване на влажността – абсолютна и относителна влажност.
Абсолютната влажност е съдържанието на вода (водни пари) в единица обем. Абсолютната влажност не
зависи от околната температура,
налягането и др. и се измерва с грамове в кубически метър (g/m3). От
друга страна, относителната влажност означава процентното съдържание на вода спрямо максималното в определени условия и за разлика от абсолютната влажност,
максималното количество вода зависи от околната температура и налягането. А докато влажността на
газовете се определя сравнително
лесно, като основни параметри тук
са влагосъдържанието и температурата на оросяване, определянето на
влажността на материали е по-затруднено поради начина, по който влагата се свързва с материала, и поради хигроскопичната връзка на материала с околния въздух, която оказва
влияние върху физичните свойства
на материала.
Измерването на влажността има
широко поле на приложение – необходимо е както при оценяване качеството на хранителни продукти,
така и на химически продукти, дървени въглища, пясък за леярни, строителни материали, керамична маса,
кокс и др. Затова и методите за
измерване на влажност са множество. При основно използваните
методи количеството вода се опре-
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деля директно след изсушаване и
измерване промяната на теглото.
Този метод например се използва в
измерването на влажността на
зърнени култури. Макар и изключително прецизен, той е бавен и може
да отнеме до няколко часа.
Измерването на абсолютната
влажност е от голяма важност за
управлението на сурови материали,
добавки и дървесна маса в различните етапи от производствения процес, както и на финалните продукти.
За измерването на абсолютната
влажност на материали и продукти
се използват различни методи – капацитивни, микровълнови и др. Тези
методи осигуряват високопрецизно
измерване на влагата на продукти
като зърнени култури, почви (SiO2 ,
KaO2), бетон, пластмаса, храни, утайки от отпадни води, дървесни пелети и др.
Измерването може да бъде статично или динамично (непрекъснато), като непрекъснатото има някои предимства. Измерването на
съдържанието на влага във финалния
продукт не е достатъчно – очакваното от клиентите качество на
продукта зависи от главната характеристика – влагосъдържанието.
Приборите за измерване на влага
непрекъснато се развиват, като
през последните години в процесното измерване на влажност
(Inprocess Moisture Measurement) се
наблюдава все по-голям прогрес. Основните цели, които производителите преследват в развитието на
нови измервателни прибори, са ви-

соката прецизност и пряката ориентираност към конкретния процес.
Редица производители предлагат
датчици за процесно измерване на
влажност с прецизност до 0,2 на
сто, като разработват и нови прибори, чиято прецизност се очаква да
бъде още по-висока. На пазара се
предлагат все по-широк набор от
иновативни прибори с нови типове
конструкции, специализирани за различните индустриални сектори, които са надеждни решения за измерване на влажността без необходимост от честа поддръжка. Съдържанието на влага винаги се измерва
прецизно – независимо дали е в контейнери, силози или резервоари, конвейерни ленти или в тръби. Също
така данните, които се събират от
приборите за процесно измерване на
влажността, могат директно да
бъдат прехвърлени към системите
за управление на процесите. В крайна сметка, производителите често
предлагат не само измервателен
прибор, но и цялостно решение за
измерване на влагата за нуждите на
индустрията.

Прибори за процесно
измерване на влажността
За разлика от датчиците за относителна влажност, които измерват количеството водни изпарения
в съответствие с точката на насищане при дадена температура, абсолютната влажност може да се използва за поддържане или наблюдение на
постоянно съотношение между маса
и обем на водните изпарения. Дат-
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измервателна техника
чиците за процесно измерване на
влажността може да се използват
за управление на нивата на влажност
на различни материали в процес на
сушене. Когато материалите се изсушават чрез нагряване или подаване на въздух, увеличаването на абсолютната влажност на въздуха е пряко пропорционално на количеството
вода, което се изпарява от материала. Датчиците могат също да предоставят обратна връзка към контролер, за да се поддържат оптимални нива на влажност, като се изпусне пара или пулверизирана вода в атмосферата. Наред с това, датчиците могат да се използват за наблюдение на химическите реакции, когато един от вторичните продукти
са водни изпарения например в процес на дестилация.
Датчиците за измерване на абсолютната влажност често се състоят от два еднакви термистора, като
единият от тях е херметично затворен в среда със сух азот, а другият
е изложен на влиянието на околната
среда. При енергизиране на термисторите излъчваната от херметично
затворения термистор топлина е поголяма от тази на изложения на околната среда поради топлопроводимостта. Разликата в съпротивлението
на термисторите е право пропорционална на абсолютната влажност.
Опростената мрежа от резистори
има изходно напрежение 0-13 mV, равно на диапазона 0-130 g/m3.
Датчиците за измерване на абсолютната влажност са издръжливи,
могат да работят при високи температури и са устойчиви на химически изпарения поради използването на
инертни материали в конструкцията им, а именно стъкло, полупроводникови материали за термистори,
пластмаса, устойчива срещу високи
температури, и алуминий.
Ето някои примери за приложението им:

Измерване на
абсолютната влажност
на зърнени храни
Тъй като сушенето на зърнени
храни е енергийно интензивен процес, управлението на процеса по сушене има потенциала да допринесе
за изключителни спестявания на разходи. Затова и анализатор на влажността би бил особено подходящ за
тази задача, когато се използва в
процеса на нагряване с пара преди
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смилането на зърното. Също така
често за измерване влажността на
зърнени храни (ориз, пшеница, бобови култури) се използват микровълнови датчици за влага, които
ускоряват измерванията и ги правят
по-прецизни. Сред основните им предимства са непрекъснатото измерване на влагата независимо от
плътността на материалите и
дългосрочната надеждност на измервателната система, като след
първоначалното калибриране не са
необходими допълнителни. За микровълновите анализатори на влага
на практика не са характерни естествени отклонения.

Измерване на
абсолютната влажност
на течни горива, пясък и
трошен камък
Влагоизмервателните сонди обикновено включват датчик за измерване влагата на пясък, състоящ се от
централен извод – сонда, и още четири извода, разположени около централния. Изводите и корпусът на
датчика са произведени от неръждаема стомана и биха могли да се потопят в резервоари с течни материали като горива, отпадъци при
производството на цимент, смеси
от вода и въглища и др. Ако разстоянието между изводите на датчика
е голямо, по-лесно може да се предотврати замърсяването на датчика.
Датчиците обикновено разполагат с
накрайници за монтаж върху тръби,
което от своя страна позволява да
се регулира тяхната дълбочина на
потапяне в резервоара и наблюдаването на влагата на различни нива.
При монтаж на датчиците върху
тръба те често са уплътнени със
силиконов уплътнител.
Използването на неръждаема стомана и специални крепежни елементи осигуряват корозионна устойчивост на датчиците и позволяват
използването на анализаторите на
влага в тръби с течности, чиято
температура достига 145°C. Диапазонът на измерваната температура на околната среда може да достигне до 800°C, поради използването на керамика и високотемпературни сплави.

Измерване на
абсолютната влажност
на бетон
Сред разнообразните материа-

ли, за съдържанието на влага в които се използват влагомери, бетонът заема свое собствено място. Влагомерите за бетон позволяват да се извършва измерване на
влагата в самите бетонови смесители, да се проверява съдържанието на сместа и нейният състав.
Влагомерите са изключително подходящи за измерване на влага в
материали с висока проводимост и
диелектрична проницаемост (кокс,
руда и др.). Конструкцията от
неръждаема стомана тук допринася за високата им устойчивост
срещу абразивно износване. За ефективно управление на процеса по
смесване на бетона експертите
препоръчват данните да се извеждат върху компютърен дисплей, а
междувременно операторът може
да наблюдава процеса в реално време. Измерването на влагата на бетона по време на самия процес по
производството му редуцира времето за смесване на бутона и разтоварването на сместа от смесителя става не след изтичане на зададено време, а когато е достигната необходимата хомогенност на
сместа. Датчиците отново разполагат с версии за монтиране на
удобни за процесно измерване места и в комплектите им са включени всички необходими монтажни
компоненти.

Измерване на
абсолютната влажност
на течности
Важна особеност на всички производствени процеси е, че използваният в производството материал се
отличава с различна степен на влажност. Това се отнася не само за
твърди материали (пясък, баластра,
руда и др.), но и за течности (нефт,
течни горива и др.). Поради особеностите на материалите влагомерите в този случай са устойчиви срещу корозия, абразивни материали и
механичен удар. Също така, датчиците могат да се използват при
много високи температури (145° C),
като са разработени и специални
версии за работа при температури
до 350° C. Температурният диапазон
може да е още по-висок поради използването на устойчиви срещу високи
температури сплави. Датчиците се
полагат в котли, дозиращи системи
и бензинови системи за разпръскване.
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Новости при технологиите
за 3D печат в
автомобилната индустрия
В

днешно време 3D печатът е една от основните
технологии, които подпомагат развитието на автомобилната индустрия и производството на по-издръжливи
и по-леки превозни средства. През 2014 г. бе произведена първата изцяло 3D принтирана кола от ABS пластмаса и въглеродни влакна (в съотношение около 80/20). В
края на 2016 г. пък е произведен първият едноместен
автомобил, чието шаси и голяма част от частите са
3D принтирани. Точно тази тенденция всъщност е и найразпространена в индустрията в момента – принтиране не на цялото превозно средство, а на отделни общи
инструменти и части, предназначени за крайно потребление.
Редица пазарни проучвания сочат, че прототипирането е разпространена практика в 15% до 20% от компаниите в автомобилната промишленост. 3D принтирането на протитипи се прилага от много пазарни лидери, които целят да намалят времето за проектиране на
различни компоненти. Понастоящем се разработват и
нови технологии за 3D печат, които да позволят поразширеното му приложение в производството.
Автомобилните компании се стремят да намалят
производствените си разходи и загубата на материали,
като в същото време увеличат темповете на производство. Това са и основните предимства, които ефективната технология за 3D печат за нуждите на автомобилната промишленост може да предложи. Принтирането осигурява и едновременно леки и комплексни части, ефективно оползотворяване на материалите, както и улеснено управление на логистичните дейности.
Все повече компании се обръщат към

optimization - TO) и е наличен в много CAD софтуерни
пакети. Възпроизвеждането на резултатите от оптимизацията на топологията обаче е почти невъзможно
чрез традиционни средства. Затова пък 3D печатът
има потенциал да се справи с тази задача и да произве-

3D принтирането на монтажни
приспособления и фиксиращи
устройства
с което може да се намалят производствените разходи
и да се осигурят по-леки и ергономични инструменти.
Производството на такива инструменти чрез 3D печат е значително по-бързо и изгодно, както и улеснява
създаването на компоненти с по-нестандартен дизайн.
Леките, ергономични инструменти позволяват да се
увеличи повторяемостта на процесите. Те могат и да
улеснят производителите при изпълнението на различни наредби и регламенти, касаещи индустрията. Преди
около 20 години, изискването за издръжливост на покрива на автомобил при преобръщане беше приблизително равно на общото му тегло. Днес обаче покривът
на дадено превозно средство трябва да издържа до
четири пъти общото му тегло. Определянето на максималната възможна здравина при възможно най-ниско
тегло на материала се постига чрез процес, който се
нарича оптимизация на топологията (Topology
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CAD/CAM
Пазарни прогнози
Някои компании за пазарни проучвания прогнозират, че употребата на
материали за 3D принтиране в автомобилната индустрия ще стане
още по-разпространена, а пазарът им ще достигне 530 млн. долара до
2021 г. Важен фактор за това ще е именно популяризирането на композитните материали.
де сложни геометрични форми с леки
материали и минимално количество
отпадъци. Възможността за оптимизация на топологията е само една
от

многобройните ползи,
които 3D печатът
предлага
Освен това, отделните части
могат да бъдат обединявани в цяла
принтирана част, което не само
намалява времето за монтаж, но и
подпомага производството на повисококачествени компоненти.
Възможно е и създаването на сложни
автомобилни интериори чрез селективно лазерно синтероване. Освен
това за изработката на тези интериори са налични различни материали с различни текстури.

Принтиране на метали
Съществуват много различни
технологии за 3D печат, които могат да се използват за принтиране
на автомобилни части. Най-често
голямо внимание привличат разнообразните пластмаси, но някои компании на пазара вече обръщат поглед и
към евентуалното принтиране на
големи метални части. В резултат
на това нуждата от надеждна технология за принтиране на метали се
покачва все повече и повече. (вж.
статията 3D принтиране на метали, публикувана в миналия брой на списанието.)
Един сравнително нов процес позволява 3D принтирането с течен
метал - за целта се използва иновативна магнитно-хидродинамична
печатаща глава. Чрез технологията
се управлява не само точното място, на което се отделят капките
при принтирането, но и точният им
размер.

Материали
Голям интерес в автомобилната
индустрия предизвиква възможността за печат на алуминиеви сплави.
Процеси като формоване с метален
прах срещат известни затруднения
що се отнася до употребата на алуминиеви сплави, затова и принтирането им не е особено популярно в
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индустрията.
Смесите, съдържащи въглеродни
влакна и стъклени влакна като подсилващ материал, повишават издръжливостта на голяма част от
пластмасите, произведени чрез 3D
печат. Това ги прави много по-атрактивни за употреба в автомобилната индустрия, но в същото време
създава предизвикателство – композитните материали все още не са
широко използвани в автомобилостроенето. Затова съществува голяма
необходимост от разработване на
по-ефективни композиционни материали, пригодени за мащабно серийно производство.
По принцип масовото производство не е характеристика на 3D
печата, но въпреки това в момента
се работи по подобряването на технологията в това отношение. Разглеждат се възможностите за екструдиране на термопластични смеси
за производство на детайли с размер и форма, близка до окончателната (което намалява нуждата от
довършителна обработка). Като
цяло, автомобилната индустрия има
голям принос към развитието и подобряването на адитивното производство и употребата на композиционни решения.
Едно от предизвикателствата
при избора на материал за производство на превозни средства е
фактът, че характеристиките им се
променят в зависимост от околната среда. Превозните средства са
подложени на много климатични промени през целия им жизнен цикъл,
както и се доставят в многобройни
климатични пояси. Някои пластмаси
обаче не са подходящи за употреба
при високи температури дори извън
двигателното отделение, тъй като
топлината може да предизвика тяхното увреждане и преждевременно
разграждане.

Предимства на 3D печата
в проектирането на
автомобили
Много водещи международни компании вече започват да осъзнават
търговските предимства на 3D
принтерите в автомобилното про-

изводство не само за прототипиране. Възходът на адитивното производство сериозно трансформира
начина, по който автомобилите се
проектират, разработват и произвеждат. 3D принтерите за производство и дизайн на автомобили
могат да предложат следните предимства:
l Бързо прототипиране: Това е едно
от най-големите предимства на 3D
печата по време на предпроизводство. Компаниите могат да разработват всякакви елементи в този
етап – от мащабни модели до отделни компоненти, при това за много кратко време. Прототипирането
в самото предприятие позволява на
фирмите да упражняват по-стегнат
контрол върху интелектуалната си
собственост, тъй като вероятността от изтичане на информация е
по-малка.
l По-кратко време за изпълнение:
Прототипирането в самото предприятие драстично намалява необходимото време за изпълнение на всички последващи етапи от производството. Благодарение на това, производството става по-гъвкаво и с
по-ниски разходи.
l По-малко количество използван
материал и брак: За разлика от традиционните методи на проектиране,
3D печатът в автомобилната индустрия позволява по-ниска консумация
на материали за производство, както и по-малко количество бракувани
материали. Това предимство може
да помогне за цялостния спад на загубените материали във всички етапи на производството.
l По-ниски разходи: Времето и ресурсите, спестени по време на различните етапи на производство,
допринасят да се постигнат по-ниски разходи за цялостното производство. По-малкото инвестирани
средства в цялостния процес пък позволяват и предлагането на по-ниски цени за крайните потребители.
l Допълнителна гъвкавост: 3D
принтерите в индустрията предлагат на компаниите възможност
да изпробват ефективността на
разнообразни модели още при тяхното проектиране, вследствие на
което резултатите от производството са по-оптимални. Производителите могат да правят промени в дизайна, когато си поискат,
което им помага да останат в крак
с последните пазарни изисквания и
да предлагат по-конкурентни продукти.

февруари 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2017

57

машини

Ефективно
шлифоване
на суперсплави
В

производството на метални
изделия за критични приложения в индустрията, като компоненти за
атомни електроцентрали, машинни
части, лопатки на турбини за реактивни двигатели и др., предназначени за експлоатация при работни температури над 1000 °C, се използват
специални топло- и корозионно устойчиви сплави. Традиционно тези
материали, познати в практиката
като суперсплави, са трудно обработваеми. Те се отличават с висока
механична якост и устойчивост на
бавна пластична деформация при
високи работни температури, както
и с изключително добра устойчивост на окисляване. Суперсплавите
обикновено са базирани на никел или
кобалт като основен компонент,
като понякога съдържат и сложна
комбинация от други елементи. Сред
най-използваните технологии в тази
област са инконел (Inconel), хастелой
(Hastelloy) и други патентовани продукти, разработени от различни
производители на метали и метални сплави.

Топлоустойчиви
суперсплави (HRSA)
С усъвършенстването на технологиите, процесите и машините за
металообработка, както и на материалите за металорежещи инструменти, днес топлоустойчивите суперсплави (Heat resistant super alloys,
HRSA) могат да бъдат обработвани
ефективно и икономично. Този тип
материали са използвани главно в
космическата техника, енергетиката и медицината, където специфичните експлоатационни условия налагат избора на HRSA суперсплав. За
да бъде максимално ефективна една
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стратегия за обработка на такъв
материал, е необходимо да бъдат
взети предвид най-новите технологии при инструменталната екипировка и методите за обработване.
Тъй като за топлоустойчивите
суперсплави е характерна висока
якост при високи работни температури, при обработката им са налице
големи натоварвания върху режещите инструменти и машините.
Възможността тези технологични
материали да се използват при температури, близки до точката на
топене на основния им метал, ги
прави високоефективни за различни
приложения, но труднообработваеми.

Особености при
обработката на HRSA
сплави
За обработката на HRSA сплави е
нужна приблизително два пъти повече сила от необходимата при нискосплавните стомани. Използва се спе-

цифична режеща сила от 4000 N/кв.
м (за разлика от 2500 N/кв. м при
конвенционалната стомана). Макар
тези сплави да са ковки, тяхната
устойчивост на умора на материала, твърдостта и якостта им при
високи температури ги превръщат
в предизвикателство за металорежещите инструменти, чиито ръбове са подложени на висок механичен
стрес, опън, деформация и нагряване
при обработката им. Високите сили
на натиск и срязващите сили върху
режещия ръб на инструмента му
оказват влияние, докато е в най-уязвимото си състояние, тъй като
температурата на стружкопотока
достига нивата, при които материалът на режещия инструмент започва да губи твърдостта си.

Много топлоустойчиви
суперсплави лесно се
уякчават деформационно
което води до по-голямо дифузионно
износване на инструмента и затруд-
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машини
нява последващите обработващи
операции. Скоростта на рязане –
факторът, който до голяма степен
определя количеството генерирана
топлина при обработка, е необходимо да бъде ограничавана дори под
нивата, необходими при конвенционалните сплави за изработка на метални изделия.

Планиране при
шлифоването на
топлоустойчиви
суперсплави
Сред първите съображения, които
трябва да бъдат взети предвид при
планиране на обработката на суперсплави, е състоянието на обработвания материал. В зависимост от него
са подходящи различни видове обработка – груба, полудовършителна или
довършителна. Важно е да се знае, че
както топлинната обработка, така
и обработката в разтвор, а също и
стареенето на материала, влияят на
възможностите за обработка на изделието. В допълнение, от съществено значение е различните обработващи операции да бъдат извършвани в
правилните производствени етапи.
Дали материалът е отлят, кован
или прътов валцован е друг фактор,
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които оказва влияние върху обработваемостта на топлоустойчивите
суперсплави и техните приложения.
При планирането на шлифовъчни
операции е добре внимателно да
бъдат избрани металообработващите инструменти и методът на обработка. Специфичните режещи сили
при някои суперсплави могат да варират между 3500 N/кв. м в отгрято (обработено в разтвор) състояние до около 4150 N/кв. м при наличие на дисперсионно втвърдяване или
увеличена твърдост на материала
вследствие на стареене. Самата
твърдост може да варира от 30 до
48 HRC.

Фактори, влияещи върху
експлоатационния живот
на металорежещите
инструменти
Комбинацията от големи режещи
сили и висока температура на ръбовете на режещия инструмент води
до специфично износване на ръба,
като отнемане на слоеве материал
от върха на режещия инструмент,
характерно например за керамичните инструменти. Пластичната деформация на режещия ръб обикновено настъпва вследствие на комбина-

цията от висока температура, натиск и абразивно износване, предизвикано и от голямата твърдост на
материала.
При обработката на суперсплави
е препоръчително да се изработи
стратегия за контрол на износването на обработващите инструменти, която включва избор на подходящи методи и материали за инструменти с подобрена надеждност и
износоустойчивост. Инструментите от циментиран карбид, особено
тези с дребнозърнеста структура
на материала, са подходящи и широко приложими в обработката на някои суперсплави, наред с инструментите от сиалон (SiAlON) и някои
инструменти от подсилена керамика с нишкообразни кристали.
Изборът на абразивни инструменти е от съществена важност за
оптимизация на експлоатационния
им живот при груба и финишна обработка на суперсплави, включително
при шлифоване. От значение са формата на инструмента, както и заходът на режещия ръб.

Трудни за шлифоване
материали
Суперсплавите са сред труднооб-
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машини
неръждаемата стомана 440 – 45%, а
Inconel 718 – само 19%.

Предимства на
шлифоването на
суперсплави

работваемите материали, които
представляват предизвикателство
при избора на решения за металообработка. Те спадат към трудните за
шлифоване материали (difficult to
grind, DTG) поради някои специфични
характеристики като: ниска топлопроводимост и висока склонност към
деформационно уякчаване. Тези материали обикновено изискват извършването на шлифовъчни процеси
и използването на високопроизводителни и износоустойчиви абразивни
обработващи инструменти. С цел
оптимизиране на съотношението
„разходи-производителност“, решенията за шлифоване, използвани в
производството на изделия от суперсплави, се оборудват с шлифовъчни колела от cBN с керамична
свръзка, както и съответните периферни и помощни системи. Конвенционалните шлифовъчни колела със
зърнести добавки от SG гел (Seeded
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gel), често наричани в практиката
„керамични“, са обещаваща алтернатива за ефективното шлифоване на
DTG суперсплави.

Деформационно
уякчаване на
повърхността
е свързано с генерирането на голямо
количество топлина по време на
обработка. Суперсплавите традиционно са лоши проводници на топлина и акумулираните високи температури могат да повлияят процеса на
шлифоване и дори да увредят или
деформират обработваното изделие. При съпоставка на обработваемостта чрез шлифоване на някои от
широко използваните в практиката
сплави (по отношение на скоростта
на рязане, качеството на повърхностна обработка и живота на инструментите), въглеродната стомана
1212 се оказва 100% обработваема,

Макар грубото струговане и фрезоването на суперсплави да са сред
областите в металообработката, в
които постоянно се представят
нови технологии с подобрена ефективност, шлифоването продължава
да е най-предпочитаният метод за
финишна обработка. Макар да е считано за сравнително скъп, мръсен и
бавен метод за обработване на суперсплави, шлифоването осигурява
някои важни ползи. Сред тях е
възможността шлифовъчните процеси да се адаптират максимално
към изискването на приложението.
Вариациите в едрината на зърнестата структура на абразивните колела осигурява възможности за прецизен контрол на режещите сили и
качеството на повърхностна обработка. Порьозността на абразивния
инструмент също може да бъде
манипулирана с цел осигуряване на
оптимален поток охладителна течност в зоната на рязане и бързо
стружкоотвеждане.

Диамантеното заточване
на абразивните
инструменти
позволява получаването на колела с
изключително правилна форма, които
са подходящи за изработката на изделия със сложни геометрии и максимални допуски от порядъка на 0,002
mm. Непрекъснатото заточване на
колелото позволява добър контрол
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машини
върху процеса на шлифоване, който не
е възможен при използването на режещи инструменти, които се изтъпяват. Съвременните шлифовъчни машини разполагат с богата гама от
технологии за повишаване на ефективността, включително системи за
процесен мониторинг, за автоматично захващане на детайли и т. н. Темповете на отнемане на материал, постигани с модерните шлифовъчни
техники, са сравнително високи, което осигурява по-икономичен и ефективен метод за обработка на суперсплави и производство на изделия в сравнение с електроерозийната обработка например.
За да се постигне оптимална
ефективност, е препоръчително
методите, технологиите и оборудването за шлифоване на суперсплави да бъдат избирани съгласно изискванията на конкретното производствено приложение. Изборът на подходящо решение се определя от различни фактори и променливи, свързани с шлифовъчните операции.

Ключови съображения при
шлифоването на
суперсплави
Разработен специално за шлифова-
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нето на суперсплави, процесът на
непрекъснато заточване на абразивното колело го поддържа с правилна
форма по време на цялата обработка, като в допълнение осигурява и
оптимални темпове на отнемане на
материал.
Сред факторите, които е препоръчително да бъдат взети предвид при планирането на решения за
ефективно шлифоване на суперсплави, са размерът и възвръщаемостта на инвестицията, макар на практика те трудно да се изчисляват с
точност. Важно е да се вземе решение дали е необходим комплексен
5-осен металообработващ център
за планираните операции или конвенционална триосна обработваща
машина би била достатъчна. Изборът на най-новите технологии в
областта трябва да бъде добре
обоснован, като по-скоро е препоръчително най-ефективното, а не найскъпото решение. Охлаждащата
система, която е критична за ефективността на шлифоването, също
представлява значителна инвестиция. Сред факторите, влияещи
върху ефективността на приложението, е и наличното пространство в цеха.

Разработване на
стратегия за ефективно
шлифоване
Стратегическият подход към шлифоването на суперсплави може да
включва lean производство или единичен поток на изделия, при който
един обработван детайл се мести
от машина на машина, както и автоматизирано производство на
една установка, при който се извършва автоматично пребазиране и
презатягане на обработващите инструменти.
Важно е още да се прецени каква
обработваща конфигурация от инструменти да се изберат за производството на даден детайл, както и
дали да се използва охлаждаща система на маслена или водна основа.
Изборът на охлаждащ агент е
свързан с неговата ефективност на
охлаждане и стружкоотвеждане, с
това колко се замърсява самият детайл и доколко обработката е пожаробезопасна.
Сред ключовите променливи при
разработването на ефективна стратегия за шлифоване на суперсплави
са още геометрията и материалът
за изработка на изделието и абразивния инструмент, както и изисквани-
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ята по отношение на допуските и качеството на финишната обработка. Някои по-специфични изделия изискват специално внимание при обработката и затягането на инструментите, за да се избегне изкривяване. Найкомплексните приложения в този смисъл изискват специални и често скъпи технологии за захващане на детайлите и инструментите.

Комбиниране на технологии за
шлифоване
Много производители на метални изделия, които използват труднообработваеми сплави в производството си, прибягват до комбинирано прилагане на основните методи и технологии за шлифоване, за да постигнат
оптимална ефективност на металообработката.
Всеки шлифовъчен процес осигурява специфични предимства за дадени приложения, които го правят предпочитан избор. Комбинирането на няколко метода на практика увеличава и ползите от прилагането им. Трябва да
бъдат взети предвид обаче всички възможни ефекти от
съчетаването на технологии, за да бъдат избегнати
потенциални негативи върху качеството или ефективността на обработка.
Съвременните високотехнологични комплексни обработващи центри разполагат с автоматизирани системи за смяна на инструментите, интегрирани заточващи системи и охлаждащи системи с цифрово управление
и позициониране, които осигуряват оптимална ефективност на шлифоването на суперсплави. В изработката на
едно и също изделие могат да бъдат използвани различни абразивни инструменти и технологии на една и съща
установка, за да се гарантира най-добро качество на
финишната обработка и прецизна геометрия на детайла.

Многостранното шлифоване
е добър избор при обработката на изделия със сложни
обемно-профилни повърхнини, които изискват прилагането на различни шлифовъчни техники и абразивни инструменти. Многоосните (5-осни и повече) обработващи
центри могат многократно и автоматизирано да обработват (захващат и разтоварват) детайли с едно затягане на обработващия инструмент. Сред най-съвременните решения в областта на ефективното шлифоване на суперсплави са деветосните CNC обработващи
центри с автоматизирано непрекъснато заточване на
инструментите и комбинирано използване на керамични колела, колела от CBN с керамична свръзка и галванизирани CBN колела на една и съща установка. Някои от

технологиите, използвани за
повишаване на ефективността при
шлифоване
са интегрираните палетизиращи системи, системите
за автоматизирана смяна на инструмента, както и
интелигентните охлаждащи CNC системи, които се
адаптират към конкретното обработвано изделие.
Линейните моторни задвижвания са друга технология, все по-ефективно използвана в шлифовъчните операции при обработката на суперсплави. Те намаляват
времето за обработка и осигуряват предимства, сходни с тези при високоскоростното фрезоване, където
високите темпове на отнемане на материал трансферират и извеждат генерираната топлина от процеса
заедно със стружкоотвеждането.
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Инструменти за
фрезови машини
Ф

резовите машини се използват широко в технологичната практика за обработване на призматично-корпусни детайли. При тях фрезоването е водещият вид рязане и основните изпълнявани операции са
фрезоване на равнини, стъпала, канали, равнинни контури (джобове и острови), резби (външни и вътрешни),
сложни обемно-профилни повърхнини.
Машините се различават по своя типоразмер (малки, средни, големи, уникални), универсалност (универсални,
специализирани, специални) и технологични възможности, степен на автоматизация и вид на управлението
(ръчно, циклово, ЦПУ), мощност,
въртящ момент и максимална честота на въртене на шпиндела, за конвенционална, високоскоростна и високопроизводителна обработка, точност (с нормална точност, прецизни, свръхпрецизни), компановка (хоризонтална, вертикална, смесена), вид
на подавателните движения (линейни, кръгови), брой на управляваните
оси (21/2, 3, 4, 3+2, 5), скорост на
бързия ход и т. н. Управляваните от
система за ЦПУ могат да бъдат подразделени също така на собствено
фрезови машини и машини тип обработващи центри - обработващите
центри притежават по-висока степен на автоматизация и по-широк обхват от технологични възможности.

Фрезоване
Фрезоването представлява обработка на материалите чрез снема-
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не на стружка посредством въртящ се режещ
инструмент, наречен
фреза, разположен в
шпиндела на машината.
Фрезата притежава определен брой зъби, върху
които са разположени
режещи ръбове, намиращи се в непостоянен,
периодично повтарящ се
контакт с обработвания материал. Всеки зъб
снема примерно еднакво Фиг. 1.
количество материал
от прибавката под формата на отделни стружки. Наличието на няколко режещи ръба определя високата
производителност на фрезоването
в сравнение, например, със струговането.
Между зъбите има канали за поемане и отвеждане на образувалата
се стружка. За разлика от размерния
инструмент (свредла, метчици, зенкери, райбери и др.), с една фреза, при
съответстваща траектория на движението, могат да се получат
повърхнини с различна форма и размери.

Елементи на режима на
рязане
При фрезоването главното движение е ротационно и се предава чрез
въртенето на шпиндела с честота
n (фиг. 1). Подавателното е геометрична сума от работните движения
(линейни и кръгови) на шейните на
машината; траекторията на подавателното движение може да бъде

практически произволна равнинна
или пространствена линия. Скоростта на рязане VC показва бързината, с
която се снема стружката. Разглежда се като скорост на движение на
режещите ръбове спрямо обработваната повърхнина на заготовката.
Това всъщност е линейната (периферната) скорост на въртящата се
фреза, чиято големина е правопропорционална на честотата на
въртене на шпиндела n и диаметъра
на фрезата D.
Подаването на зъб fZ е разстоянието между траекториите на движение на два съседни зъба, измерено по
посоката на подавателното движение. Подаването на зъб е основният
фактор, който определя областта на
използване и производителността
на инструмента.
Подаването на оборот fn е относителното преместване на фрезата
спрямо заготовката за един оборот
на инструмента.
Минутното подаване Vf е скорос-
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тта на движение на инструмента спрямо заготовката,
измервана в милиметри за минута.
Дълбочината на рязане aP се измерва по оста на въртене на фрезата и представлява разстоянието между обработената и все още необработената повърхнина.
Широчината на фрезоването aе е големината на срязваната прибавка, измерена в радиално направление.

Конструкция на фрезите в зависимост
от вида на режещата част
Монолитен инструмент. Изработва се изцяло от инструментален материал. Предимството на монолитния
инструмент е високата му фабрична точност и конструктивно заложената симетричност, облекчаваща балансирането.
Със сменяеми пластини. Фрезите със сменяеми пластини имат тяло от сравнително евтин конструкционен материал, а режещата част - това са пластините,
изработени от достатъчно скъпия инструментален
материал. Пластините се монтират, настройват и
закрепват в специално изработени гнезда в тялото на
фрезата, имат няколко режещи ръба и при износване на
някой от тях пластината може да се завърти и в работна позиция да се фиксира нов режещ ръб. Пластините са
сменяеми и не се презаточват - след износването на
всички режещи ръбове, пластините се отстраняват и
на тяхно място се поставят нови. Концепцията със
сменяемите пластини осигурява икономически изгоден
инструмент, тъй като на подмяна подлежат само износващите се елементи - пластините, а тялото се запазва за продължителна употреба. Чрез смяна на комплекта пластини инструментът придобива висока универсалност и може да бъде подготвен за различни технологични приложения.

Конструкция в зависимост от начина на
монтиране върху инструментодържача
Фрезите не се монтират непосредствено в шпиндела, а се базират и закрепват в него чрез инструментодържачи. В зависимост от начина на монтирането, се различават:
l дорникови фрези, които има точен централен отвор
за присъединяване към цилиндричната базова повърхнина на дорника;
l опашкови фрези, които имат цилиндрична присъединителна повърхнина (много по-рядко конусна).
Инструментодържачите притежават стандартизиран базов конус (фиг. 2), по който се установяват в базовия конусен отвор на шпиндела. Дължината на инструмента L се определя спрямо характерни повърхнини на
инструментодържача. Най-често използвани са базовите конуси с номера 30, 40 и 50, изпълнени в съответ-
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Фиг. 2.

ствие със стандартите ISO и SK
(фиг. 2а) - по-мощната машина изисква по-голям номер на конуса. В последно време все повече се прилагат
тънкостенните кухи къси конуси по
стандарта HSK (фиг. 2б), които са
подходящи за високоскоростна обработка и създават благоприятни условия за подаване през тях на различни видове мажещо-охлаждащи агенти.

Инструментален
материал и покрития
Съществува голямо разнообразие
от инструментални материали, често - собствени разработки на големите инструментални производите-
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ли, всеки от които има конкретна
рационална употреба в зависимост
от вида и физико-механичните свойства на обработвания материал,
условията на рязане и т.н. Правилният избор на инструмент се подпомага от методическите указания в
каталозите на фирмите и онлайнкалкулаторите.
Върху инструменталния материал се нанасят покрития. Предназначението на покритието е да повиши трайността на инструмента и
подобри условията на рязане и
стружкоотвеждане. Като материали за покритията се използват найчесто титанов карбид TiC, титанов
нитрид TiN, титанов карбонитрид

TiCN и др. Покритията биват многослойни, многоелементни, многокомпонентни, композиционни, с различна дебелина. Подобно на инструменталния материал, всяко покритие
има своя област на използване. Например, титан-алуминиевият нитрид TiAlN е много подходящ за суха и
квазисуха обработка, но при обилно
впръскване на мажещо-охлаждаща
течност ефективността му намалява.

Видове фрези и
обработвани повърхнини
Цилиндрични фрези - цилиндричните фрези се използват при универсалните хоризонтални фрезови машини за обработване на равнини.
Оста на инструмента е успоредна
на обработваната повърхнина, а
зъбите са разположени по цилиндричната част. Режещият ръб на
зъба може да бъде прав или винтов.
Фрезите с прави зъби се използват
за обработване на сравнително
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Фиг. 3.

тесни равнини. Недостатъкът на
правите зъби - ударите при врязване на зъба в заготовката - се отстранява при винтовите зъби. При
тях врязването става постепенно
и инструментът работи сравнително плавно, дава по-точни параметри на обработката, поради което приложението му в машиностроенето е достатъчно широко. Недостатък на фрезите с винтови зъби
е голямата осова сила на рязане, която принципно се насочва към шпиндела. Но тъй като това води до ускорено износване на лагерите му, се
практикува уравновесяване на силата чрез установяване върху инструменталния дорник на две цилиндрични фрези с противоположен наклон на зъбите. Цилиндричните фрези се изработват от бързорежеща
стомана. За повишаване на производителността, в зоната на режещата част може да се включи твърда
сплав.
Челни фрези - те се използват за
обработване на равнини върху вертикални фрезови машини. Режещите
ръбове са разположени основно върху
челната част на инструмента, чиято ос е перпендикулярна на обработваната повърхнина. В практиката се
предпочитат челните фрези със сменяеми твърдосплавни пластини (много рядко със запоени) или монолитни
фрези от бързорежеща стомана. В
сравнение с цилиндричната, челната
фреза има по-голяма собствена коравина и в съчетание с високата режеща ефективност на твърдосплавните пластини осигурява много по-голяма производителност. Именно поради това за обработването на рав-
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нини се предпочита челното фрезоване.
От особена важност за условията на фрезоване е наклонът на главния режещ ръб, който се определя от
главния установъчен ъгъл Kr (фиг. 3).
Фрезите с главен установъчен ъгъл
45 градуса имат универсално приложение, приблизително равно съотношение между осовата и радиалната
сила на рязане, ниско ниво на вибрации при голяма дължина на дорника,
висока производителност. При фрезите с главен установъчен ъгъл 90
градуса преобладава радиалната сила
на рязане, поради което те са подходящи за фрезоване на тънкостенни
и слабозакрепени детайли, на правоъгълни стъпала. Фрезите с кръгли
пластини се характеризират с найздрав режещ ръб и плавна работа.
Съотношението радиална/осова
сила на рязане се променя в зависимост от дълбочината на рязане.
Могат да се използват при врязване
под ъгъл (рампинг) и са подходящи за
високопроизводително снемане на
голям обем материал. Фрезите с главен установъчен ъгъл 10 градуса формират предимно осова сила на рязане, което намалява склонността към
вибрации и дава широки възможности за увеличаване на скоростта на
снемане на материала. Могат да се
използват за врезно (плунжерно) фрезоване с осово подаване.
При подходящ диаметър, брой на
зъбите, инструментален материал
и др., челните фрези могат да се
използват за тежка груба обработ-

Фиг. 5.

ка (на изковки, отливки, горещовалцувани заготовки и заварени детайли) върху голямогабаритни машини,
от груба до получиста и чиста обработка.
Високо качество на чисто обработваната равнина може да се получи, ако заедно със стандартните
пластини се монтират (малко пониско от стандартните) една или
няколко Wiper пластини, специално
пригодени за зачистване. Пластините Wiper могат да се използват при
фрезоване на различни материали и
позволяват увеличаване на подаването четири пъти без влошаване на
качеството на обработваната
повърхнина.
Фрези със сменяеми пластини и
дълъг режещ ръб - използват се обикновено за груба високопроизводителна обработка на дълбоки стъпала.
Могат да се използват и за контурно фрезоване (фиг. 4). Сменяемите
пластини са разположени по винтова линия с голяма дължина и главен
установъчен ъгъл от 90 градуса. В
практиката са познати като „кукурузни“ фрези. При работа пораждат
значителни радиални сили и изискват
голяма мощност от шпиндела.
Дискови фрези - това са дорникови фрези, които се изпълняват в два
варианта - тристранни (с режещи
ръбове по цилиндричната и двете
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челни повърхнини) и двустранни (по
една от челните повърхнини). Използват се за обработване на стъпала,
в това число дълбоки и праволинейни канали (с тристранни фрези) (фиг.
5). При вертикално ориентиране на
оста на фрезата могат да извършват фрезоване на отвори с
кръгова или хеликоидална интерполация и фрезоване на чела от противоположната страна.
Отрезни фрези - подобни са по
конструкция на дисковите фрези, но
имат малка широчина, поради което
са подходящи за отрязване и обработване на тесни вътрешни и
външни канали. Изготвят се като
монолитни, но предпочитани са изпълненията със сменяеми пластини.
Известни са като „циркулярни фрези“.
Шпонкови фрези - изпълняват се
като монолитни опашкови инструменти с режещи ръбове по цилиндричната и челната повърхнина. Позволяват осово врязване в материала, грубо и чисто обработване на
затворен шпонков канал (фиг.6).
Фрези за плунжерно врязване, врязване по винтова линия и под наклон
- сменяемите пластини обикновено
са квадратни със закръглени ъгли и
са настроени на малък главен установъчен ъгъл. Широко приложение
имат и кръглите пластини. Използват се предимно за врезно (плунжерно) грубо фрезоване, а също така за
високоскоростно челно фрезоване и
цялостно обработване на джобове с
плунжерно врязване, врязване по вин-
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това линия и под наклон (фиг. 7).
Опашкови монолитни фрези с
плоско чело - върху него са разположени челни зъби, които могат да са
изпълнени по два важни за технологичните възможности начина. Ако
челните зъби се пресичат, фрезата
може да извършва осово врязване.
Ако челните зъби не се пресичат - в
централната част има освобождаване с определен диаметър, фрезата не
може да се врязва осово. Това трябва да се има предвид при програмиране на траекторията на движение
на инструмента.
Използват се за обработване на
равнинни контури и в различни стратегии за груба обработка на обемно-профилни повърхнини. За получистата обработка на обемно-профилните повърхнини фрезата се изпълнява с радиусни закръгления на краищата.
Фрези със сферичен край - предназначението им е да извършат чистата обработка на обемно-пофилни
повърхнини. Това са опашкови фрези,
които могат да бъдат със сменяеми
пластини и монолитни.
При кръгла форма пластината е
една с център, лежащ върху оста на
тялото на инструмента. Използват
се за високоскростна чиста и финишна обработка. Инструментът може
да бъде с голяма дължина с цел обработване на дълбоки джобове. Все почесто се използват фрези с две профилни сменяеми пластини, при които
формата на режещия ръб е по винтова линия. Това гарантира плавно

Фиг. 8.

врязване и постепенно нарастване
на силата на рязане. Едната пластина работи в централно, а другата в
периферно положение.
Монолитните фрези са предимно
с малки диаметри. Осигуряват много точна и високопроизводителна
обработка, а някои от тях са разработени специално за високоскоростно рязане.
Опашкови фрези с особено малък
работен радиус - използват се за
дообработване на вътрешни закръгления с цел снемане на остатъчния
материал, който не е било възможно
да бъде отстранен при предходните
обработки. Формата и заостреният
край на инструмента напомнят
външно молив, откъдето идва и популярното название „моливна фреза“.
Резбонарезни фрези - фрезоването
на вътрешна резба е по-универсален
метод от нарязването с метчик.
Предимствата се определят от
вида на резбонарезната фреза.
С единична режеща част: с една
пластина могат да се обработват
резби с различен диаметър и стъпка;
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силите на рязане са малки, което
позволява работа с дълъг инструмент и обработване на тънкостенни детайли; подходящи са за дребносерийно производство с широка номенклатура на детайлите. Формирането на резбата се извършва чрез
обикновена хеликоидална интерполация.
С множествена режеща част (фиг.
9) (гребеновидна фреза): формирането на резбата става за един пълен
оборот на инструмента (на 360 градуса); с един инструмент могат да
се обработват резби с различен диаметър, но с една и съща стъпка. Конструктивно фрезата може да се комбинира с режеща част за оформяне
на фаска.
Могат да се нарязват и външни
резби.
Специални фрези - върху фрезовите машини могат да се използват
специални фрези, чиито обхват на
технологично приложение е ограничен. Към специалните могат да се
отнесат фрезите за Т-образни кана-
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ли, ъгловите фрези за направляващи
тип ластовича опашка и други. В
зависимост от спецификата на производството, клиентът може да
разполага с фрезов инструмент по
своя поръчка. Специално изготвеният инструмент не притежава универсалност, но има предимството
да осигурява висока точност и производителност при конкретни приложения.

Брой на зъбите zn
Броят на зъбите има голямо значение за процеса на фрезоване, тъй
като позволява да се влияе върху хода
и резултатите от рязането. С увеличаването на броя на зъбите нараства качеството на обработваната
повърхнина (намалява се грапавостта), повишава се производителността, тъй като прибавката се снема
по-бързо. Но големият брой зъби, намиращи се едновременно в работа,
повишава необходимата мощност за
фрезоването. Това е от особено важно значение при грубите обработки,
където дебелината на срязвания слой
е голяма. Поради това върху машините с по-малка мощност се използват фрези с малък брой зъби, а найголям брой зъби могат да имат фрезите, с които работят най-мощните машини.
Броят на едновременно работещите зъби влияе върху равномерността на натоварването на отделните зъби. Колкото по-постоянно като
големина е натоварването, толкова

по-висока е трайността на инструмента, толкова по-ниско е нивото на
вибрациите и толкова по-високо е
качеството на обработената
повърхнина.
Стъпката на фрезата е разстоянието между съседните зъби и зависи от броя на зъбите zn. Обикновено
всеки диаметър на фрезата се изпълнява в три варианта на стъпката - едра, нормална и ситна. Например, една фреза с диаметър D = 80
mm и едра стъпка може да има 4 зъба,
с нормална - 6 зъба, със ситна - 8 зъба.

Експлоатация на
фрезовия инструмент
Дорниковият инструмент се монтира върху базовата цилиндрична
повърхнина на инструментодържача
и движението се предава чрез шпонково съединение.
Монолитният инструмент с цилиндрична опашка се разполага в различни видове патронници на инструментодържачите. Начинът на монтиране трябва да гарантира висок
момент на затягане (за да не
превърта инструментът по време
на рязане) и малко радиално биене на
инструмента.
Най-широко разпространение
имат три патронника - цангов, с
хидропластово затягане и с термозатягане. Прилагат се за инструменти с цилиндрични опашки.
Цанговият патронник е добре познат от традиционното рязане. На
всеки диаметър на опашката съот-
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ветства даден типоразмер цанга.
Инструментът се затяга чрез навиване на затягащата гайка. Хидропластовото затягане се състои в деформирането на еластична затягаща втулка под действие на налягането на хидропласт, създавано от
ръчно задвижван винт. Позволява
работа с високи честоти на въртене. Благодарение на вътрешното
триене на хидропласта, този вид
затягане осигурява и демпфиране на
вибрациите. Термозатягането е найподходящо за използване при високи
честоти на въртене. Термопатронникът няма подвижни елементи. Действието му се основава на физическия ефект на разширяване на отвора му при нагряване, което позволява в него да се въведе инструментът. При охлаждане до изходната температура термопатронникът се свива, отворът му намалява диаметъра си и между термопатрона и режещия инструмент се
създава голям затегателен момент.
Най-висока степен на затягане и
минимално радиално биене предлага
термозатягането, а най-неблагоприятни показатели - цанговото.
Балансирането на инструменталния комплект е задължителна стъпка
от настройването на инструмента.
Ако при конвенционалната обработ-
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ка с честоти на въртене около 2000
min-1 това е препоръчително, при
високоскоростната ротация с честота 10 000 min-1 балансирането е задължително, тъй като същият дебаланс
предизвиква вече 25 пъти по-големи
неуравновесени центробежни сили.
Извършва се статично и динамично
балансиране на целия инструментален комплект, т. е. режещият инструмент трябва да е затегнат предварително в инструментодържача.
Охлаждането и мазането на съвременния фрезов инструмент е три
вида: с обилно впръскване на мажещо-охлаждаща течност (с различни
стойности на дебита и налягането),
сухо рязане с подаване на охладен
въздух под налягане и квазисухо рязане, при което въздухът се смесва с
минимални количества мажещо вещество (масло, естер). Във всички
случаи трябва да се спазват изискванията на фирмата производител
на инструмента за вида на охлаждането и техническите параметри на
охлаждащия агент.
Преди въвеждане в зоната на рязане инструментът трябва да бъде
настроен, измерен и инспектиран.
Измерването може да стане върху
измервателен уред извън машината,
където той може да бъде и настроен. Настройването при инструмента
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със сменяеми пластини се състои в
постигането на определено положение на режещите ръбове, например
равновисочинност. Измерването
може да се проведе и върху самата
машина с използване на измервателна глава. Целесъобразно е заедно с
измерването да се установи целостта на всички зъби чрез функцията за
броенето им. Инструментите с висок риск от счупване трябва да се
инспектират автоматично и визуално за цялост преди всяко въвеждане в
шпиндела. Състоянието на режещите
ръбове следва периодично да се проверява с увеличителната функция на
уреда за извънмашинно измерване.
Измерените стойности на износването трябва да бъдат компенсирани чрез алгоритмите на системата за управление и мониторинга на
инструмента. При достигане на граничните стойности на износването,
инструментът трябва да се извади
от употреба и да се замени с инструмент-дубльор. В зависимост от
характера на производството, критерии за граничното износване могат да бъдат броят на обработените детайли, реалното време за рязане в минути и размерното износване по дължина и диаметър.
доц. д-р инж. Пламен Угринов
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Технологични новости
при смазочните
материали
С

поред експертите, динамиката
в областта на смазочните материали днес се засилва все повече до
невиждана от индустрията степен.
В редица отношения съвременните
смазочни материали продължават да
са доста близки с продуктите и методите, използвани в миналото.
Това се наблюдава не само в типовете смазочни материали, но и при
продуктите, приборите и подходите към тяхното използване. При все
това, специалистите прогнозират
еволюция и дори революционни промени в областта на смазочните
материали. Посочените по-долу тенденции са важни както за производителите на смазочни материали,
така и за потребителите им. Тенденциите са свързани не само с новото и различно развитие, но и с
изоставянето на остарели технологии. Както често се случва, лесно е
да се забележи, че макар и иновативни, някои от тенденциите на пазара
в момента в същността си са преосмислени идеи и концепции от миналото.
Смазочните материали се използват в цялостния производствен процес и от тях зависи оптималното
му протичане. Те намират приложение при смазване на подвижни детайли и възли във всякакви машини –
дървообработващи, металообработващи, селскостопански и др. Целта
на смазочните материали е да намалят триенето между различните
машинни елементи, което от своя
страна води до по-бавното им износване, по-ниска консумация на енергия
и по-малка вероятност от възникване на корозия. Друго основно тяхно
свойство е отстраняването на излишната топлина при триене, както
и почистването на елементите от
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замърсявания. На пазара са налични
широк набор от смазочни материали и масла, като поради разнообразните им приложения те се налага да
притежават специфични допълнителни свойства според изискванията на конкретното приложение.

Основни видове смазочни
материали
Според метода си на получаване
смазочните материали се обособяват в три вида: минерални, синтетични и смесени. Минералните са
произведени от нефт, синтетичните не съдържат минерални вещества, а смесените имат както минерална, така и синтетична основа.
Минералните смазочни материали се произвеждат от базови минерални масла, получени чрез дестилация на суров нефт. Маслата на нефтена база се отличават с по-нисък
индекс на вискозитета (максимум
40), но за сметка на това са по-стабилни при ниски температури (до 40 °С). Като база за минерални смазочни материали биха могли да се
използват и растителни масла –
например рапично и слънчогледово –
но те се характеризират с тесен
температурен диапазон. Това е и
причината синтетичните масла да
са по-ефективни от минералните,
макар и да се отличават със значително по-висока цена, която ограничава използването им. Синтетичните масла са по-икономични и имат
усъвършенствани технически параметри в сравнение с минералните.
Смесените масла имат по-ниска цена
от тази на синтетичните.
Както стана ясно по-горе, поради
разнообразните си приложения, често към съвременните смазочни масла се добавят различни прибавки,
например за устойчивост срещу износване, триене, корозия и др.

Тенденции в избора и
употребата на смазочни
материали
Потребителите все по-прецизно
избират смазочен материал и според
неговия вискозитет. Вискозитетът
се отразява на редица важни фактори, сред които консумацията на енергия, износването и устойчивостта
срещу замърсявания на машините.
Това се отнася не само за вискозитетния клас по ISO стандартите, но
и за индекса на вискозитет. Според
експертите вече не е приемливо да
се оцени приблизителният вискозитет. Също така, на пазара се
търсят все повече смазочни материали, които отговарят на широк
набор от изисквания за качеството
и съответно предлагат цялостна
защита на машините. Основните
характеристики, които са решаващи
при избора на смазочни материали,
са дисперсионните им свойства, защитата им срещу корозия, антиоксидантните им свойства, индексът
им на вискозитет и, разбира се, качественото смазване.
Друга тенденция, която се наблюдава на пазара, е спад в търсенето
на синтетични смазочни материали,
за които се смята, че са подходящи
за всеки проблем. Потребителите са
напълно запознати с истинските
предимства на тези смазочни материали и правилното им приложение.
А именно, те биха могли наистина
да решат безброй проблеми, но не
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инструменти, материали

всички. Прецизното смазване означава внимателен и правилен подбор на
тези материали, които са най-подходящи за конкретното приложение.
През последните 10 години в производството се използват все повече енергийноефективни и безопасни
за околната среда смазочни материали, но специалистите очакват тази
област тепърва да се развива, при
това с бързи темпове. Също така,
продължава дебатът дали да се използва масло вместо грес в критични за производството приложения.
Водеща тенденция в индустрията е
и намаляването на значимостта на
икономиите от гледна точка на смазочните материали, като вече не се
предпочитат най-достъпните откъм цена решения и акцентът е върху
надеждността на смазките. Фирмите вече са наясно с недостатъците
на по-евтините смазочни материали.
Сред промените във възприемането на смазочните материали, които
се наблюдават на пазара, е изчезването на предразсъдъците спрямо
възстановяването на смазочните
масла с помощта на прибавки.

Новости в почистването
на замърсени смазочни
материали
Сред предприеманите от производителите мерки за предотвратяване замърсяването на смазочните
материали е използването на инте-
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лигентни филтри, които не само
могат да почистват нови или повторно употребявани масла, но и са
оборудвани с датчици за анализ на
маслата, което им позволява да изпълняват редица интелигентни задачи, без да са надзиравани от човек.
Клиентите внимават и за наличието на примеси и нивото на чистота, като задаването на максимално
високо ниво на чистота се цени все
повече, тъй като това е важно условие да се увеличи и запази надеждността на машините.
Наред с това, наблюдава се поголям фокус върху аерацията – докато в миналото проникването на
въздух и повърхностната пяна се
смятаха за не толкова сериозен проблем, днес на тях се обръща сериозно внимание с цел предотвратяване
на невъзстановими вреди. На замърсяването на смазочните материали
също вече се гледа и превантивно –
пречистването и изсушаването им
може да е скъп процес. Затова специалистите отделят много по-голямо
внимание и ресурси за управление на
проникването на замърсявания и
течности, преди да се наложи смазочните масла да се почистват чрез
филтриране.
Проблемите с образуването на
лакови отлагания достигнаха почти
хронични нива през последните години в някои приложения. В отговор на
пазара се появиха разнообразни продукти и услуги за предотвратяването им и се очаква броят им да се
увеличава.

Новости в анализа на
минералните смазочни
материали
Експертите наблюдават тенденция към обединяване анализа на минералните смазочни материали с
анализа на вибрациите, инфрачервената термография и други технологии, използвани в поддръжката на
машините. Също така, тъй като
чистотата на смазочните течности е важна за машини, които се
смазват с непрозрачни течности,
както и за такива, в които се използват турбинни масла и хидравлични
течности, все по-често се използват методи за преброяване на частиците на непрозрачните течности, като например моторните масла.
Анализът на минералните смазочни материали вече се извършва на
място, в създадени в завода лаборатории. Това резултира в по-бързо

отчитане и предоставяне на резултатите. Нещо повече, анализът
вече не се извършва чрез вземане на
проби от дъното на картера и големи резервоари – проби се вземат от
най-важните за анализа на смазочните материали зони, в които качеството им лесно може да бъде оценено. Филтрите също се превръщат
във все по-важен обект за наблюдаване състоянието на смазочните
материали. От тях може да се събере богата симптоматична информация както за състоянието на машината, както и за това на смазочното масло.
Наблюдението на оставащия срок
на полезен живот на смазочните
материали е сред основните цели на
анализа. Например проследяването
на прогресивното изчерпване на прибавките предоставя сравнително
добра оценка на полезния живот и
може да бъде включена в отчета от
анализа на смазочното масло.
Анализът на смазочните материали все по-често се извършва по
стандартизирани методи (пример за
това е работата на ASTM D02.96 –
подкомисия на международната
стандартизираща организация
ASTM). Това е крайно необходима
промяна, приветствана и от лабораториите, и от компаниите. Наред с
това, вече се прибягва и до анализ на
греста – по същите методи, по които от години се извършва анализ на
маслата. Както беше споменато погоре, на пазара има сериозен ръст на
наблюдението в реално време и онлайн датчиците, като вече са налични датчици за почти всички отчитани параметри.

Опаковане, съхранение и
работа със смазочните
материали
Широко разпространена е вече
практиката върху опаковките на
смазочните масла да се поставя видим срок на годност. Наред с това
се прилага и етикетиране с графично изображение на смазочните материали. Модерните методи за
етикетиране включват и използване на система за наименоване и
кодиране по форма и цвят, които
правят почти невъзможно объркването и смесването на смазочни
материали. И не на последно място,
за съхранение на смазочните материали вече се използват поддържани складове вместо нечистите резервоари и системи за трансфер от
миналото.

февруари 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Íîâà CANbus êëàâèàòóðà ñ
6 áóòîíà è âúçìîæíîñò çà
ïåðñîíàëèçàöèÿ îò APEM

KP6 êëàâèàòóðàòà ðàçïîëàãà ñúñ snap-in êîðïóñ (ñúñ
çàùèïâàíå) è ñòàíäàðòíà
CANbus ôóíêöèÿ, ïîçâîëÿâàùè áúðçî àñåìáëèðàíå è èíñòàëàöèÿ. Ñ ïîâúðõíîñòíî
çàêðåïâàíå, êîåòî ñïåñòÿâà
ìÿñòî, KP6 áóòîíèòå ïðåäëàãàò îò÷åòëèâ òàêòèëåí
îòãîâîð è êà÷åñòâåí ïàíåëåí äèñïëåé ñ ìíîãî âúçìîæíîñòè çà ïåðñîíàëèçàöèÿ, âêëþ÷èòåëíî ìàðêèðàíå è îñâåòÿâàíå.
Êëàâèàòóðàòà îò ñåðèÿ KP6 å èäåàëíà çà ïðèëîæåíèe â êîíòðîëíè
òàáëà èçèñêâàùè plug-and-play ìîíòàæ íà ðàâíà ïîâúðõíîñò. Ïîäõîäÿùà å çà ïðèëîæåíèå â ìàøèíè çà îáðàáîòêà íà ìàòåðèàëè, ñåëñêîñòîïàíñêà òåõíèêà, òåæêîòîâàðíè àâòîìîáèëè è åëåêòðîìîáèëè.
Îñíîâíè õàðàêòåðèñòèêè:
l Êëàâèàòóðà ñ 6 áóòîíà, ïîçâîëÿâàùà ïåðñîíàëèçàöèÿ;
l CANbus J1930;
l 3 LED èíäèêàòîðà íà áóòîí è ñèìâîëè ñ ïîäñâåòêà;
l Çàùèòà äî ñòåïåí IP65;
l 1 ìèëèîí ìåõàíè÷íè öèêúëà íà áóòîí;
l Áúðç ìîíòàæ.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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