тенденции

Актуални
тенденции при
металорежещите
машини
С навлизането на металообработката „все по-надълбоко“ в Industry 4.0 металорежещите
машини следват отчетлива тенденция към нарастваща степен на дигитализация, свързаност, автономност и интелигентност
Все повече производства използват предимствата на виртуалната и интернет базираната
обработка, цифровите двойници и средствата за отдалечен и прогнозен мониторинг и
диагностика, за да оптимизират работата и жизнения цикъл на машините си
CNC обработката се комбинира с иновации като триизмерното принтиране, за да създаде
изцяло нова генерация хибридни системи за комбинирано субтрактивно и адитивно производство

С

навлизането на металообработката „все по-надълбоко“ в Industry
4.0 металорежещите машини следват отчетлива тенденция към нарастваща степен на дигитализация,
свързаност, автономност и интелигентност. Наред с това непрекъснато се подобряват тяхната ефективност, производителност и точност,
като същевременно се съкращават
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времената за реакция и циклите на
обработка. Иновативни и комплексни методологии като ултрависокоскоростно рязане и ултрапрецизна обработка вече са част от масовата
практика в множество модерни цехове. Благодарение на напредъка в
информационните и комуникационни
технологии, автоматизацията, триизмерното моделиране и симулация,
изкуствения интелект и машинното
обучение все повече производства

използват предимствата на виртуалната и интернет базираната обработка, цифровите двойници и средствата за отдалечен и прогнозен
мониторинг и диагностика, за да
оптимизират работата и жизнения
цикъл на машините си.
Не можем да не се запитаме къде
е пределът и кога ще настъпи моментът, в които производителите
на металорежещо оборудване ще се
изчерпат в опитите си да усъвър-
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на технологично развитие при оборудването в сегмента през последните години и някои от най-вероятните
прогнози за бъдещата им модернизация.

Мултифункционални, ултрабързи и
изненадващо прецизни

шенстват дизайна и функционалността на всеки по-нов
модел. Експертите отговарят еднозначно – никога. Според тях новаторски инженерни разработки в сфери като
материалознание, производствени процеси, механична
обработка, трибология, повърхностно инженерство,
структурна механика, приложна и изчислителна механика, механичен дизайн, мехатроника и роботика, флуидна
механика, възобновяема енергия, наноинженеринг и т. н.
винаги ще има. А браншът непрекъснато ще се стреми
адекватно да им отговори с най-новото поколение металорежещи машини, специализирани в...
Тук умишлено ще поставим многоточие и ще разгледаме водещите тенденции, които дефинират посоките

Такива са най-модерните металорежещи машини с ЦПУ
в съвременните фабрики, макар да са базирани на метод, разработен и въведен през далечния 18 в. Цели три
столетия по-късно CNC обработката продължава да е
водещ производствен процес за изработка на метални
изделия чрез отнемане на материал, но не спира да се
развива и да „влиза“ в комплексни технологични колаборации с иновации като триизмерното принтиране, за да
създаде изцяло нова генерация хибридни решения за комбинирано субтрактивно и адитивно производство.
И въпреки постоянния сблъсък на фактори с противоположен знак и глобална значимост в сегмента – например бума на интелигентните решения и пандемията от
COVID-19, пазарът на металорежещи машини остава
относително стабилен благодарение на впечатляващата гъвкавост на производителите. На колебанията във
връзка с инвестиция в специализирана конфигурация в
трудните времена на икономическа стагнация през последната година пазарът отговаря с мултифункционални
решения. Оборудвани с устройства за автоматизирана
смяна на инструмента и инструментални магазини с
капацитет от порядъка на 100 и повече позиции, модерните съвременни обработващи центри могат да извършват фрезоване, пробиване, разстъргване, струговане, райбероване, нарязване на резби и много други операции на една и съща машина, а също и да прилагат многошпинделна и многолицева обработка.
Високата скорост и прецизност са други „златни“
предимства в арсенала на металорежещите машини с
ЦПУ, които ги правят незаменими в съвременната металообработка, тъй като пряко кореспондират с ефективността, производителността и качеството. Днешните модели CNC системи са базирани на цифрови процесори с по-висока честота, които драстично увеличават скоростта на системата на ниво изчислителна мощ.
В същото време свръхмащабни интегрални схеми и многопроцесорни структури се използват за подобряване
на способността на системата да обработва данни и
повишаване на скоростта и точността на интерполационните операции. На ниво конструкция се залага на
линейни двигатели, тъй като скоростта и динамичните им характеристики са значително по-добри в сравнение с други технологични аналози.

Интелигентни функции и
автоматизация
Съвременните металорежещи машини с ЦПУ все помасово са базирани на адаптивни технологии за управление, които отчитат промените в условията на рязане,
автоматично настройват работните параметри, за да
се запази оптималният статус на обработващия процес и да се повиши прецизността с цел по-високо качество на повърхностите, а също – да се удължи полезният живот на инструментите и да се подобри цялостната производствена ефективност на оборудването.
От изключителна важност за максимално точната и
рентабилна обработка са интелигентните инструменти за самодиагностика и самоконфигуриране, благодарение на които системата може автономно да провери и
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адаптира работата на ЦПУ и свързаното с него оборудване в реално време, по всяко време, съобразно моментните условия.
В случай на неизправност интелигентното управление
на машината незабавно и автоматично инициира съответната мярка – аварийно спиране, задействане на аларма към отговорния оператор, както и генериране на подробен доклад с причината, местоположението и параметрите на проблема към техническия екип. Модулният принцип, на който са изградени повечето съвременни металообработващи конфигурации, позволява автоматично изолиране или изключване само на засегнатия модул, ако това
е възможно, без необходимост от спиране на цялото оборудване. В някои случаи на изцяло автономно производство дефектиралата част може да бъде идентифицирана с помощта на диагностична система с изкуствен интелект и автоматично подменена, без реално да се налага прекъсване на основните производствени процеси.
С напредъка в технологичното развитие на компютърните технологии в металорязането и металообработката все по-масово се използва т. нар. интерактивно
автоматично CAD/CAM програмиране. При него се използват CAD чертежът на модела, по който ще се обработва детайла, и компютърните данни за траекторията на инструмента с цел извършване на необходимите
изчисления и последваща обработка. С тяхна помощ автоматично се генерира цифрова програма за обработка
на съответното изделие, позволяваща пълна интеграция
на CAD и CAM софтуера в процеса.
През последното десетилетие значително се измени
моделът на използване на CAD/CAM софтуер в металорязането. Относително скъпите в миналото платформи в сегмента днес са достъпни за много по-широк кръг
от малки и средни предприятия. В допълнение самата
технология сега е много по-интуитивна и достъпна за
използване, както и в пъти по-мощна. Тази тенденция
влияе значително и върху развитието на металорежещите машини, които са способни на непостигани досега
ефективност и прецизност. За да протичат максимално плавно и безпроблемно производствените процеси в
металообработващите цехове, усъвършенстваният
CAD/CAM софтуер предлага и почти безкрайни възможности за интеграция с различни машинни платформи,
софтуерни пакети за базирано на модели дефиниране
(MBD), системи за триизмерна визуализация и др.

Миниатюризация и повече оси
Друга отчетлива тенденция при металорежещите
машини е миниатюризацията на дигиталните системи
за управление, която позволява по-лесното комбиниране
на механично и електрическо оборудване в общ корпус.
Масовите решения до момента бяха базирани на свръхмащабни интегрирани компоненти и многослойни печатни
платки посредством използването на триизмерни методи за инсталация, така че електронните компоненти
да могат да бъдат интегрирани в комплексна система
с висока плътност, която заема и относително много
пространство.
Въвеждането на новите тънки и цветни течнокристални дисплеи като аналог на традиционната електронно-лъчева тръба допълнително улеснява миниатюризацията при CNC системите. Така ЦПУ блокът е достатъчно
компактен, за да може да бъде монтиран върху самата
металорежеща машина, вместо да бъде помещаван в
голям отделен корпус, което значително опростява уп-
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зволява по-свободно накланяне и
въртене. Така една конвенционална 3осна машина може да бъде трансформирана за 5-осна обработка, което
прави възможно изпълнението на
повече обработки с по-малко на брой
настройки. На теория всяка отделна настройка носи риск от грешки, а
изначалното им елиминиране директно кореспондира с оптимизацията
на оперативните разходи. Популяризирането на многоосната обработка спомага и за спад в цените на покомпактните машини с ЦПУ. Така
фрезоването като технология става все по-достъпно и за малките
цехове и производства.

Технологичните иновации
моделират пазара

равлението и позволява значителни
икономии на място в цеховете.
Сред водещите тенденции при
оборудването за металорязане е и
конструирането на системи за обработка по повече на брой оси. За
разлика от традиционните машини
с ЦПУ, които са базирани на линейно
движение по три оси, все повече
модерни модели са конфигурирани с
4, 5 и повече оси. При една триосна
система обикновено леглото се движи линейно по две оси, докато вретеното се води нагоре и надолу по
третата ос. 4-осните машини позволяват по-детайлно рязане чрез включване на ротационна ос. Въртящата
се четвърта ос типично е монтирана към работната маса на машината, а детайлът се фиксира към лицевата й страна. Това прави 4-осните
конфигурации подходящи за производство на медицински изделия и детайли със сложна геометрия.
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5-осните машини до голяма степен отразяват най-високите достижения във фрезоването. Те позволяват микрообработка и са способни
да извършват изключително детайлни металорежещи операции с несравними скорости. Системите в
сегмента се състоят от три линейни оси и две ротационни степени на
свободно движение. И макар 4- и 5осните машини да са налични на пазара от дълги години, масовото им
приложение едва сега се стимулира
от все по-достъпните им цени.
Огромно предимство при традиционните машинни конфигурации в
експлоатация е, че могат да бъдат
подложени на сравнително лесен и
рентабилен ретрофит чрез добавянето на повече оси за обработка.
Това се постига например посредством интегрирането на цапфа (частта от вала или оста, на която се
намира опората/лагера), която по-

Новите разработки при технологиите за металорязане и металообработка водят до неминуем технически прогрес и при оборудването,
тъй като производителите се стремят да осигурят специализирани решения за всяка набираща популярност новост, както и мултифункционални системи, които включват
най-новите методологии в обхвата
си. Сред иновациите е лазерното
рязане, популярно и като лазерна
микрообработка. Процесът може да
бъде конфигуриран за заваряване,
плакиране (покритие), ецване,
повърхностна обработка, пробиване
и рязане. Сред „горещите“ му приложения е и хибридната обработка,
която комбинира отнемане на материал и триизмерен печат с цел бързо
и ефективно производство на прецизни изделия с максимално близка до
крайната форма на един обработващ
център. Все повече металорежещи
машини разполагат и с автоматизирани системи за финишна обработка, които ускоряват и оптимизират
процеса по изработка на готови ви-
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разходен аспект, а едно от най-популярните приложения
в сегмента е микрофрезоването. Тази технология се
отличава с висока производителност и прецизност и
позволява работа с широк набор от материали като
метали, керамика, полимери и композити. Чрез електрохимична микрообработка пък могат да бъдат третирани по-устойчиви и здрави материали като титан, никел
и техните сплави, както и специални инженерни суперсплави, неръждаема стомана и т. н. в индустрии като
самолето- и автомобилостроенето, медицината, оптиката, електрониката и др.

Металорежещите машини в
дигиталната епоха

сокоточни изделия.
Други популярни технологии в металообработката,
които стимулират технологичната диверсификация и
специализация при металообработващото оборудване,
са електрохимичната (ECM) и ултразвуковата обработка, както и водоструйното рязане.
Наред с миниатюризацията при оборудването, същата тенденция се наблюдава и при компонентите. Нарастващо търсене на миниатюрни изделия пазарните анализатори регистрират в редица сектори като авиационната и космическата индустрия, медицината и биоинженерството, оптиката, микроелектрониката, автомобилостроенето и отбраната. Механичната микрообработка се доказва като най-ефективна във времеви и
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Проектирани и интегрирани като ключови градивни
единици на дигиталното производство, интелигентните и високотехнологични металорежещи машини все почесто се разглеждат като двуединство между физическа и виртуална архитектура. Последната се изгражда
все по-масово в цифровите фабрики с цел обезпечаване
на иновативни функции и технологии като цифрови двойници, изкуствен интелект, машинно обучение, прогнозна поддръжка, отдалечен мониторинг и т. н.
Възникват и изцяло нови бизнес модели на промотиране на металорежещите машини „като услуга“ (Machineas-a-Service) и „като платформа“ (Machine-as-a-Platform). Основна цел на предлагането и управлението на една машина като платформа е минимизиране на нововъзникващите рискове за безопасността вследствие на усложняването на обработката с допълнителни оси и спомагателни операции. С помощта на CAM софтуер доставчиците на услугата изграждат комплексен виртуален модел (цифров двойник) на оборудването с ЦПУ. Така всеки
продукт, операция, програма, траектория на инструмента или стратегия за обработка могат да бъдат предварително симулирани и тествани, за да се предотвратят потенциалните грешки, сблъсъци и проблеми във
виртуална среда, без това да носи риск от повреди на
машината, продукцията и всички свързани разходи.
Все повече производители на металорежещо оборудване осигуряват машините си и със специални интелигентни обучителни платформи с помощта на усъвършенстван софтуер, триизмерна визуализация, симулация и
моделиране и инструменти за виртуална и добавена реалност. Така процесът по обучение на персонала и отстраняване на реални проблеми може да бъде значително оптимизиран и интегриран в непрекъснатото производство, без излишни престои и загуби на време и средства.
Възможно е интерактивното комбиниране на локално и
отдалечено обучение, поддръжка и конфигурация.
В контекста на цифровизацията при металорежещите машини е важно да споменем и множеството ползи,
които носи интеграцията на IIoT технологиите в сегмента. Сензорите днес са много по-компактни, мултифункционални, интелигентни и достъпни, което позволява внедряването им във все повече устройства и системи в металообработката. Благодарение на това
става възможно събирането на големи обеми от разнородни данни за работата и поведението на машината в
исторически план, отделните конструктивни модули
могат да бъдат централизирано управлявани или самостоятелно адресирани при необходимост, а интелигентният мониторинг спомага за поддръжката на оптимални параметри на обработка и превантивно отстраняване на настъпващи проблеми.
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Инж. Нишан Бъздигян, управител
на РАИС ООД: Със съвременните
технологии изграждането и
управлението на една машина
се премести в офиса, машините
станаха мултифункционални
Г-н Бъздигян, РАИС е водещ на Балканите и
в Европа производител на металорежещи
машини с ЦПУ и Вие следите съвременните тенденции в металообработката. Бихте ли споделили с нашите читатели в каква посока през последните години се развива производството на CNC машини?
В металообработващата промишленост съществуват устойчиви тенденции, които поставят
нас, производителите на металорежещи машини,
пред нови предизвикателства. Нека започнем от
там, че при механичната обработка на метали чрез
отстраняване на материал имаме комплекс от няколко елемента. Това са металорежеща машина,
приспособление за затягане на детайла, това е
самият режещ инструмент, държача за захващане
на инструмента към шпиндела и работното място. Всеки един от тези елементи постоянно се
модернизира и това се отразява на целия производствен процес.
По същество, има различни тенденции в процеса
на металообработване. Традиционно се работи в
посока машините да имат по-голяма мощност, продуктивност и икономичност, които да отговарят
на съвременните нужди на клиентите. Но това
далеч не е достатъчно, за да отговорим на високите изисквания на клиентите.
Друга посока на развитие е свързана с оптимизация на самия производствен процес, с допълване
на машината със средства за автоматизация - поставяне на роботи и различни манипулатори, които намаляват човешкия фактор, осигуряват прецизност и непрекъснатост на производството.
Третата тенденция е използването на различни
софтуерни решения, благодарение на които умени-
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ята на операторите да работят с конкретен модел ЦПУ се минимизират. Софтуерните решения
позволяват с еднакъв успех да се програмират
машини с различно ЦПУ без операторът да има
познания как се работи с конкретното ЦПУ. Преди
година клиентите ни се съобразяваха с това за
какво ЦПУ имат обучен персонал, вече не е така,
ЦПУ-то сега е станало един инструмент, който
трябва да е надежден и да има добър сервиз, нищо
повече.
В днешно време конкуренцията в производството на металорежещи машини е доста голяма. Бих
казал, че почти всички машини на пазара са с добро
качество. Благодарение на тази силна конкуренция
всички нови технологии в производството на металорежещи машини се внедряват изключително
бързо. Не можем да говорим за революционни промени в технологията на производството на металорежещите машини, но съвременните тенденции
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не са никак малко - през последните години изискванията на клиентите наложиха една машина
да изпълнява повече операции, а
това замени използването на
няколко различни машини за обработката на един детайл. Вече се
съвместяват няколко операции и
всички се извършват на една машина. С намаляването на броя на
машините намалява и броят на
операторите. Улеснява се и процесът на автоматизация. Намалява се необходимостта от поддържане на резервни части и поддръжка на различни по вид металорежещи машини.
Все по-голямото съвместяване
на различни операции води до развитие на нови технологии - 3D
принтерите са показателни в
това отношение, както и хибридните машини - с тях може както
да се добавя, така и да се отнема
материал от изделието, което се
обработва.Машините имат способността да обработват дори и
твърди метали, като същевременно премахват необходимостта от шлифоване.
Всъщност, напредъкът в машиностроенето приближи металообработващата промишленост до сбъдването на мечтата
на всеки производител затворен
кръг на производство в една инсталация.
Освен това развитието в машиностроенето доведе до поставяне на повече оси, на завъртане
на детайла, което разширява
възможностите за обработка.
В най-новото ни производство
се стремим и да намаляваме вибрациите по време на обработка,
което удължава живота на режещия инструмент, а това води до
икономичност на процеса на обработка. В днешно време се работи с отнемане на по-малка по дебелина стружка, но с висока скорост. Това води до икономия на
електроенергия при процеса на
обработка и по-бързо производство на детайлите.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

РАИС работи и в още едно
направление – дигиталните
близнаци. Бихте ли разказали повече за това?
Като водеща компания за производство на металорежещи машини в България в РАИС имаме
разбирането, че трябва да бъдем
крачка напред по отношение на
изискванията към нас от страна
на клиентите и пазара.
Цифровизацията на производството и новите технологии,
създаващи виртуален свят, намериха изключително бързо приложение и в машиностроенето. Говоря за направата на цифров двойник на металорежеща машина, с
който да се тества, да се оптимизира виртуално самият процес
на металообработка, да се коригират параметрите, така че да
се постигне ефективност и продуктивност на самия производствен процес, както и виртуално
да се коригират параметри,
свързани с геометрията и точността на самата металорежеща
машина. Дигиталните близнаци
са умната фабрика на утрешния
ден. Утрешният клиент очаква
активни възможности за виртуален дизайн, които са необходими
за моделиране на процесите на механична обработка и ние трябва
да му ги предложим. Със съвременните технологии изграждането и
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управлението на една машина се
премества в офис, фабриките
стават умни, а самото производство ангажира все по-малко жива
сила.

И накрая, как се отрази ковид кризата на машиностроенето?
На никой не се отрази добре,
включително и на нас. Това са
нови условия, в които всички
трябва да намерим начин да
продължим. Металообработващата индустрия преживя тежко
време с пандемията заради коронавируса, която засегна световната икономика и неизбежно доведе до спад на икономическите показатели в индустрията. Много
светли перспективи преди коронавируса бяха заменени със скромни надежди, но от друга страна за
нас това беше време за по-задълбочен анализ на индустриалните
тенденции. В този смисъл ковид
не е спрял развитието ни, даже
напротив даде ни време за разработване на по-комплексни мултифункционанални машини.

www.rais-bg.com
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Sandvik Coromant осигурява
най-доброто преживяване
на клиента
Симон Куплиен, клъстер мениджър Middle Europe,
пред сп. Инженеринг ревю
Световният лидер в металообработващата индустрия Sandvik Coromant
прави значителни инвестиции в дейността си в Централна Европа. След решението за формиране на нов търговски
клъстер Middle Europe, включващ пазари
като Полша, Чехия, Словакия, Унгария,
Румъния, България и Адриaтика и поемането на ръководната роля на клъстера
от Симон Куплиен, организацията централизира своите дейности в Централна Европа. Г-н Куплиен говори пред сп.
Инженеринг ревю за промените в дейността на Sandvik Coromant в Централна
и Източна Европа и плановете за бъдещето й.

Разкажете повече за новосъздадения търговски
клъстер Middle Europe.
Регион Middle Europe включва някои
държави, определяни като развиващи се
икономики. Много от тях вече се отличават на световната сцена на производството и в този смисъл са важен пазар
за Sandvik Coromant. Такава огромна
възможност за развитие на бизнеса изисква персонализиран и ориентиран към
клиента подход, който Sandvik Coromant
се стреми да предостави - особено за високотехнологичните пазарни сегменти
като самолетостроене и автомобилостроене.

Бихте ли обяснили как се извършва централизацията на
функциите в Централна Европа?
Sandvik Coromant винаги е имала силна база в Централна Европа. Сега обаче
правим промени за централизиране на
функциите в региона. Ключова роля има
инвестицията в нашия офис в Катовице, Полша. Сега инвестираме в ново зве-
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но там - център за обслужване на клиенти за по-широк географски регион, поставяйки Sandvik Coromant в центъра на
клиентския пейзаж. Тази промяна включва реорганизация на търговските и обслужващите екипи за подобряване на обслужването на клиентите и сътрудничеството в дългосрочен план.

Каква е ролята на офиса в Катовице за клъстера Middle
Europe?
Катовице е перфектна локация за
бизнес. Близо е до други европейски територии като Чехия, Словакия, Унгария,
Румъния, България и държавите от Адриатика. Правим подобрения в сферата
на обслужването на клиенти. Новият ни
екип се състои от динамични хора,
напълно обучени и подкрепени от съвременни ефективни технологии и дигитални инструменти.

цели да подкрепи съществуващия модел
на продажби и обслужване. Бъдещият
модел включва по-добро използване на
дигиталните възможности и въвеждане
на нови канали за комуникация като чат
функция, така че да можем да предоставим по-бързо и ориентирано към клиента обслужване. Пътят пред нас е вълнуващ и сме щастливи да го извървим заедно с нашите клиенти.

Какви са бъдещите планове?

Разкажете повече за пилотната инициатива.
Новото звено е първото от няколко
такива, създадени да стимулират найдоброто преживяване на клиента. Това
означава, че екипът, отговорен за Централна Европа, ще е по-добре оборудван
за предоставянето на отлично обслужване. Тъй като Sandvik Coromant
продължава да расте, поддържането на
качествено обслужване на клиентите е
от решаващо значение за организацията на глобално ниво.
Това ще бъде постигнато чрез инвестиции в нови технологии. Sandvik
Coromant е високо иновативна компания
ние искаме екипите за обслужване на
клиенти също да са. Пилотният проект

След тези промени планираме да разширим услугите, предоставяни от центъра на Sandvik Coromant в Катовице,
който е място с установени традиции в
обученията, споделянето на знания и изпълняването на съвместни проекти с
наши клиенти, целящи повишаване на
производителността при тях и въвеждането на нови и иновативни решения за
по-добра ефективност. Центърът е
създаден да предоставя практически
опит от квалифицирани експерти при
работа с най-съвременни машини и понататъшните инвестиции ще ни помогнат да се развиваме непрекъснато, за да
предоставяме опита, от който се нуждаят нашите клиенти.
Целта е да обединим новото звено в
Катовице и Центъра на Sandvik
Coromant в централизиран хъб, за да
привлечем повече клиенти от региона,
включително и от пазари като България,
Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Адриатика.
За повече информация посетете
www.sandvik.coromant.com или ни последвайте в социалните медии.
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Дигитализация на производството от
Siemens Digital Industries software и Спейскад
Дигитализацията на процеса “конструиране - симулация - генериране на управляващи програми за CNC машини сървърно управление на CNC машините
(DNC) - събиране на данните за изпълнение върху CNC машините (MDC)“ гарантира повишаване на производствения
капацитет с до 30%, по-високо качество,
по-малко брак и по-кратки престои на
машините.
В период от 6 до 9 месеца тази трансформация може да бъде успешно реализирана във всяко машиностроително
предприятие, използващо дигитални
средства за проектиране и производство. Siemens Digital Industries Software
като водещ световен иноватор предоставя най-мощната, интегрирана CAD/
CAM/CAE/PLM платформа, обхващаща
пълния цикъл на производство.
Siemens NX CAM предлага цялостно и
доказано решение за програмиране на всички металообработващи машини и роботи
за постигане на максимална ефективност
на производството. Всеки Siemens NX CAM
продукт включва Post-Builder за редактиране и създаване на пост-процесори. Машинната симулация на обработките в NX
CAM гарантира коректното изпълнение
на всяка програма.
Всеки NX CAM може да бъде разширен,
за да обхване управлението на данните
за инструментите, планирането на процесите и управлението на наличностите. Надграждането на CAM софтуера с
DNC и MDC e следващата стъпка в йе-
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рархията от решения за производство.
DNC системата управлява зареждането на NC програмите от сървър към
машините. Сървърното съхранение на
NC програмите и тяхното директно
зареждане към CNC машините съкращава времето в производство и премахва
всички рискове от грешки, вследствие на
некоректно заредена или необновена NC
програма.
MDC е лесна за работа система, която събира данни от CNC машините и
визуализира актуалното им състояние.
MDC е идеалният управленски инструмент, с който можете да повишите
ефективността на машините чрез вземане на бързи коригиращи решения на

база наличните данни в реално време.
Изборът на най-доброто решение за
Вашето CNC производство не е само в избора на отделни продукти, а и в неговото
функционално развитие като една свързана система с възможности за надграждане и компетентна техническа поддръжка!
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Металообработката:
тотална
цифровизация
С възможностите на прогнозната поддръжка, отдалечения мониторинг и диагностика,
изкуствения интелект, машинното обучение и виртуалната обработка съвременните металообработващи машини се проектират и експлоатират като основна градивна единица
на умните цифровизирани фабрики
Днес металообработката e сред най-динамично развиващите се браншове и черпи ефективност от модерните средства за автоматизация, последните достижения в областта на
мехатрониката и роботиката, както и от новаторски философии като lean manufacturing
Цялостната дигитализация налага металообработващите машини да бъдат оборудвани с
всички необходими „сетива“ – сензори, измервателни системи и софтуер, които да им осигурят достатъчно информация, за да се обучават и да постигнат задоволително ниво на
автономност

З

ората на четвъртата индустриална революция отдавна е в историята, а модерните високотехнологични фабрики и заводи вече са в разгара й – почти изцяло трансформирани от цифровизацията и новите
стандарти за интелигентно производство. Иновации като IoT, изкуствения интелект, машинното обучение, Big Data, облачните технологии, добавената и виртуална реалност напуснаха сферата на футуристичните инженерни концепции и
дръзко навлязоха в ежедневната прак-
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тика на множество промишлени сектори. Сред тях се нарежда и металообработката. Считана в миналото за консервативен и белязан от
традиционализъм отрасъл, днес тя е
сред най-динамично развиващите се
браншове и черпи ефективност от
модерните средства за индустриална автоматизация, последните достижения в областта на мехатрониката и роботиката, както и от новаторски философии като lean
manufacturing.
Със светкавичните темпове на
технологично развитие в епохата на
Industry 4.0 редица експерти и пазар-
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ни анализатори признават, че би
било твърде смело и дори арогантно с увереност да се дава конкретна
дефиниция на металообработващите машини от бъдещето. И макар
крайният им облик да подлежи на
непрекъсната еволюция, едно е сигурно – основната посока на развитие
е към тотална и повсеместна дигитализация.

Цифровата
металообработка –
поглед отвътре
Доскоро машина означаваше самостоятелно оборудване с опреде-
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лена функция, което работи отделно от останалите елементи на производството. Днес машината се
разглежда като свързано звено от
верига, от интелигентна екосистема, обединяваща различни функционални модули в единна платформа.
Тази нова парадигма изцяло променя
начина, по който производителите
на металообработващи решения
проектират, изработват, внедряват и промотират своите продукти. С възможностите на прогнозната поддръжка, отдалечения мониторинг и диагностика, изкуствения
интелект, машинното обучение и
виртуалната обработка съвременните металообработващи машини
се създават и използват като основна градивна единица на умните цифровизирани фабрики. Макар и при
тази концепция крайната дефиниция
все още да подлежи на надграждане,
базовите й компоненти са заложени – интелигентни машини, IoT
платформи, комуникационни протоколи, софтуерни инструменти за
програмиране, за ресурсно и производствено планиране, за бизнес мениджмънт и интеграция на различни системи и процеси.
Изменя се същността и на самите технологии за автоматизация,
управляващи металообработващото оборудване. Те му осигуряват все
по-голяма автономност и интелигентност, възможности за самообучение, самодиагностика и самокоригиране. Човекът все още е отговорен
за справяне с изключенията и проблемите от различен характер, които
не подлежат на автоматично отстраняване. Но с всеки бит информация с коригираща функция, подаден
от оператора обратно към умната
платформа, тя става все по-самостоятелна и „разумна“, а изключенията – все по-редки.
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Тоталната цифровизация налага
металообработващите машини да
бъдат оборудвани с всички необходими „сетива“ – сензори, измервателни системи и софтуер, които да
осигурят на „мозъка“ им – централното програмно управление, достатъчно данни, за да се обучава и да
постигне задоволително ниво на
автономност.
Основна тенденция при оборудването в сегмента е комуникационната свързаност, опосредстваща непрекъснат и многопосочен поток от
информация между всички елементи
на производствената мрежа. И тъй
като генерираната информация добива гигантски измерения, се появяват AI базираните технологии и алгоритми за събиране, обработка и
анализ на Big Data – огромни масиви
от данни за работата на производственото оборудване. А за целите
на управлението им в бранша навлизат периферните и облачни платформи, които да заместят локалните хардуерни архитектури - памети и сървъри и да обезпечат експоненциално нарастващите нужди от
пространство за съхранение и процесорни ресурси за обработка.

Етапи на дигитализация
Колкото и модерно да е оборудването в един цех, ако то налага изразходването на прекалено много
енергия, усилия, суровини и ресурси
и допуска значителни материални и
времеви загуби, то закупуването и
внедряването му би било грешка.
Ето защо редица специалисти препоръчват всяка програма по цифровизиране на дадено предприятие да
започне с въвеждане на принципите
на съвременни методологии за минимизиране на загубите в производствените процеси като lean
manufacturing и Six Sigma. Разработени и прилагани от големи глобални
компании с доказан стратегически
напредък вследствие на интегрирането им, тези философии съветват
да се идентифицират и отстранят
проблемите и дефектите в различните дейности, транзакции, продукти и услуги, които причиняват разхищение на ценни ресурси.
Следващият етап е изграждането
на комуникационна свързаност между отделните машини и системи и
осигуряването на условия за измерване на цялостната ефективност на
оборудването (OEE) с помощта на
дигитални технологии. В тази връзка
по-комплексните процеси се разби-

ват на базовите им компоненти, а
събраните данни се сортират според тяхното съдържание и честота
на генериране (ежедневно, ежеминутно или дори на няколко милисекунди).
Информацията за зареждането на
заготовки и разтоварването на готовите детайли носи различна бизнес стойност от данните за работната безопасност или концентрацията на смазочно-охлаждащ флуид.
Експертите препоръчват целенасочено разширяване, систематизиране
и управление на дигиталния информационен отпечатък (digital data
footprint) на производството, макар
популярните кабелни и безжични
мрежи често да налагат известни
ограничения в този процес. Планираните Ethernet комуникаци в реално
време и 5G технологиите, разбира
се, предлагат ефективна алтернатива за цифровите фабрики на бъдещето.
Големите обеми данни сами по
себе си не могат да инициират оптимизация или каквато и да е промяна на производствените практики,
но техният контекстуализиран анализ, превърнат в изпълнима информация, е напълно в състояние да генерира необходимата трансформация.
Така постепенно се изгражда дигитална база със записи за всяко изделие, операция и машина, която става
все по-автоматизирана с времето с
помощта на алгоритми за машинно
обучение и изкуствен интелект и
осигурява нарастваща степен на
автономност на свързаното оборудване.
Следващият етап от цифровизацията включва осигуряване на необходимите периферни и облачни
платформи за обработка и съхранение на ключовата информация. В
дългосрочен план облачните технологии дават цялостно и ефективно
решение за управление на данни, но
за времево чувствителни проблеми
в производствените процеси (например видео в реално време от инспекция на обработени детайли, подадени от обслужващ робот към
конвейер) по-подходящи са периферните устройства за обработка (в
случая – свързани директно към камерата).
Техническите екипи и операторите задават параметри и допустими
граници за отличаване на годните
от дефектните изделия директно в
алгоритъма, а посредством съответния гравиран QR код върху детайла системата ги сортира, проследя-
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ва и управлява по-нататъшното им
движение във фабриката.
Този етап експертите дефинират
като генериране на достатъчно дигитално „познание“ за целите на
машинното обучение, което да позволи все по-автономното функциониране на машината и цялата производствена система. Следва иницииране на функции за превантивна диагностика и прогнозно планиране и
поддръжка.
Финалната стъпка в процеса на
цифровизация е постигането на тотална автономност на металообработващите машини или пълна зрялост на заводската екосистема спрямо принципите на Industry 4.0. На
тази фаза машините вече не комуникират помежду си само по отношение на даден обработван детайл,
а се включват в холистичния обмен
на информация, управляван от ERP
или MES платформа. Изграждането,
интегрирането и обогатяването им
отново става на принципа на постепенното надграждане на дигиталното познание и нарастващата степен на автономност и интелигентност.
Така всички необходими суровини,
материали и готови изделия ще следват автоматично генериран от системата поток в предприятието, а
работата на металообработващото оборудване ще е в тесен синхрон
с останалите производствени, обслужващи и транспортни единици.
При сблъсък с даден проблем машината ще разполага с достатъчно
информация да се самодиагностицира, самокоригира и самоконфигурира.

Трансформация на пазара
Пазарните анализатори прогнозират, че глобалният пазар на металообработващо оборудване ще нараства с комбиниран годишен темп на
растеж от близо 6% до 2027 г., когато ще надхвърли 9,75 млрд. щатски долара. За справка през 2019 г. –
годината преди пандемията, експертите го оценяват на 6,17 млрд. долара. Търсенето на автоматизирани
решения за металообработващите
цехове стимулира продажбите на
интелигентни производствени технологии, насочени към повишаване на
производителността, продуктовото качество, ефективността и т.
н. Забелязва се още отчетлива тенденция на преход от конвенционалните техники и методи към интелигентни, свързани и рационализирани
технологии, сочат експертните док-
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лади. С помощта на цифровизирани
процеси и оборудване производителите в сегмента успяват да постигнат значителни оперативни икономии, да реализират съществени подобрения в енергийната ефективност и да въведат като стандарт
виртуалната обработка и метрология, усъвършенстваните човеко-машинни интерфейси и т. н.
Осигуряването на качеството
(QA) е съществен аспект от производството на метални изделия и
пряко зависи от използваното за
целта оборудване. Все по-масовото
внедряване на Industry 4.0 решения
при машините позволява осъществяването на QA процеси в реално време посредством автоматизирани
виртуални метрологични (AVM) системи. Този фактор, считат специалистите, стимулира значителното
разширяване на приложните области
на металообработващите машини в
съвременното индустриално производство.
Сред останалите водещи тенденции, свързани с цифровизацията на
металообработката, е и все по-масовото навлизане на промишлените
роботи от сферата на обслужващата техника в полето на обработващите системи.

Роботизация на
същинската
металообработка
Дълги години роботите бяха
извън класациите на металообработващите цехове за други операции освен спомагателните. Това
обаче е на път да се промени, отбелязват маркетолозите, отчитайки
нарастващите приложения на роботизирани системи в същинската
обработка на метали. Причина за
това са множеството им предимства в различни производствени
сценарии. Роботите в сегмента
могат да обработват детайли по
три, четири или пет оси. Редица
високотехнологични подобрения в
дизайна и функциите им през последните години ги превръщат в реална алтернатива на CNC машините.
Сред тях са усъвършенстваните
възможности за позициониране на
обработващия инструмент, по-обширните работни зони и нарастващият обемен капацитет, както и
постепенното понижаване на цените на роботизираните системи с
до 50%. И макар все пак да е необходима значителна инвестиция за закупуването както на обработващ
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чно основание на всяко металообработващо предприятие да обмисли
закупуването на робот вместо машина.

Виртуална обработка,
симулация и добавена
реалност

робот, така и на металообработваща машина с ЦПУ, първите до
известна степен компенсират с голямата си работна зона и сравнителната си универсалност. Благодарение на тях роботите са в състояние да работят с изделия с всякакви форми, размери и сложност. Допълнителни плюсове като компютърните системи за машинно зрение и
подобреното управление на налягането значително повишават функционалността и гъвкавата приложимост на обработващите роботизирани клетки.
Основните операции в металообработката (рязане, заваряване, шлифоване, фрезоване, полиране и т. н.)
традиционно са свързани с относително нисък процент от приложенията на индустриалните роботи.
През 2018 г. например делът на следната група от дейности: заваряване
и запояване, дозиране и механична
обработка (рязане, шлифоване, зачистване, фрезоване и полиране) е едва
25% от общия брой на роботизираните инсталации. Само няколко години по-късно обаче роботите се доказват като по-ефективно от машините решение в приложения, изискващи
по-голям работен обхват, като обработката на едрогабаритни авиационни детайли или компоненти за
вятърни турбини. Те могат да бъдат
монтирани на мобилни платформи с
цел допълнително разширяване на
обхвата и са значително по-евтини
от CNC аналозите със сходни работни зони.
В допълнение високите нива на
прецизност, които металообработващите машини предлагат при обработка, реално не са необходими в
множество отрасли и приложения.
Не на последно място, роботите
позволяват лесно програмиране –
както посредством обучителен терминал, така и чрез CNC контролер,
използвайки кода, генериран от CAM
системите за металообработващи
машини. Всичко това дава достатъ-
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Сред ключовите технологии,
обезпечаващи тоталната цифровизация на машиностроенето, са виртуалната и добавена реалност, инструментите за моделиране и симулация. С тяхна помощ става
възможна иновативната концепция
за виртуална обработка, при която
компютърни системи се използват
за симулиране на реалната работа
на металообработващи машини при
производството на различни детайли. Потенциалните грешки и проблеми, които биха се случили в реалната среда и биха коствали на предприятието много време и средства,
могат да бъдат избегнати посредством предварителното им идентифициране и разиграване на различни варианти за изход от ситуацията в платформата за виртуална
реалност. Благодарение на инструментите за моделиране и симулация
етапът на физическо тестване на
различни конфигурации от параметри, инструменти, стратегии за
обработка, материали, дизайни и
геометрии при детайлите може
напълно да отпадне. Така себестойността и времето за достигане до
пазара на единично изделие значително намаляват.
Симулираните детайли могат да
бъдат тествани посредством системи за виртуална инспекция на
повърхностното качество и виртуални измервания с цел повишаване на
прецизността. Важна функция на
платформите за виртуална обработка е планирането на отделните
етапи и последователности при
същинската обработка с цел подбор
на вариант, който е времево и икономически най-изгоден.
Симулационните модели на обработващите центри във виртуална
среда могат дори да бъдат свързани
с производствената мрежа и интернет за целите на отдалечения анализ, диагностика и модификация.
Различни елементи и конструкции
на металорежещите машини, като
шпиндели, въртящи се и подвижни
оси, сачмено-винтови двойки, блокове за цифрово управление, електродвигатели (стъпаловидни двигатели и
сервомотори), легла и др., могат да

бъдат симулирани във виртуална
среда, за да бъдат впоследствие
задълбочено анализирани и модифицирани. Геометрията на режещите
инструменти също подлежи на анализ и модификация в резултат на
симулацията на режещите сили във
виртуалната среда. По този начин
времето за обработка, както и грапавостта на повърхността могат
да бъдат сведени до минимум, а животът на инструмента – да бъде
увеличен посредством редуциране
ефекта на силите на рязане. Модифицираната геометрия на инструмента може значително да намали
разходите за инструментална екипировка и спомага за налагането на поширок спектър от приемливи материали за изработка на режещи инструменти като високоскоростна стомана, въглеродни инструментални
стомани, карбид, керамика, металокерамика и др.
Съществено предимство на виртуалната обработка по пътя към
тоталната цифровизация на металообработващите приложения са
възможностите за триизмерна визуализация. Прегледът на дефектите
при действително обработени части и грешките, свързани с отклонение на инструмента, във виртуална
среда могат да помогнат на проектантите, както и на стратезите
по механична обработка, да анализират и променят процеса по производство на детайли с цел постигане на
оптимален резултат.
Що се отнася до управлението на
кадрите в сферата на металорязането, виртуалната обработка позволява лесно, удобно и пълноценно
теоретично и практическо обучение
на начинаещи машинни оператори
директно на виртуализирания обработващ център.
Освен за обучителни цели, добавената реалност намира и други приложения във виртуалната обработка. С помощта на AR инструменти
може да бъде извършван бърз мониторинг на широк набор от машини и
устройства без визуализацията да
бъде ограничавана от малките екрани на смартфоните и таблетите.
AR мониторинг може да бъде приложен и по отношение надеждността
на инструментите, както и при управлението на качеството на производствените процеси. Особено
полезно приложение има тази технология в повърхностната обработка
(струговане и шлифоване) на твърди
материали.
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Стендове за тестване на
честотни конвертори и
електродвигатели
Инженерингов проект на фирма Ехнатон,
изпълнен с апаратура на Mitsubishi Electric, WEINTEK, Schneider Electric, Autonics
Целта на проекта е разработване и производство на стендове за
провеждане на тестове на произвеждани от фирма Електроинвент
честотни конвертори за задвижване на АC електродвигатели, както
и типови изпитвания на променливотокови (AC) и постояннотокови
(DC) електродвигатели.
Инженеринговият проект е изпълнен успешно през 2014 година.
Специалистите от Ехнатон създават и пускат в действие модерни и
високофункционални стендове, които осигуряват възможност за бързо
и прецизно измерване и изчисляване
на всички зададени параметри с
последващо документиране на резултатите. Осигурена е възможност
за управление на инверторите в
Speed Control mode (Vector Control) с

параметрично ограничаване на
въртящия момент. Операторските
терминали обезпечават гъвкаво и
интуитивно параметриране на желаните тестове. Предвидена е
възможност за свързване на трите
стенда към SCADA система.

Обхват на проекта
В процеса на проектиране съвместно с машинните инженери от
Електроинвент се взема решение да
бъдат изработени 3 стенда за следните мощности:
• Стенд I: за инвертори, задвижващи електродвигатели с номинална мощност 0,75-7,5 kW и номинален ток: 2,3-17 А;
• Стенд II: за инвертори, задвижващи електродвигатели с номинална мощност 11-30 kW и номинален
ток: 27-66 А;
• Стенд III: за инвертори, задвижващи електродвигатели с номинална мощност 37-90 kW и номинален ток: 79-179 А.

Описание на стендовете
Конструкцията на стендове I и
II е от алуминиеви профили, а на
стенд III от заварени прахово боядисани метални профили.
Всеки от стендовете се състои
от: неподвижна маса; подвижна
маса, настройваема по трите оси;
лагерен възел; система за измерване
на въртящ момент и скорост; натоварващ двигател; ремъчна предавка; дисплей; шкаф за управление.
Според типа на изпитване стендовете се делят на такива за рутинно изпитване за сравняване на
резултатите с еталонно устрой-
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ство и стендове за изпитване на нов
тип изделие с цел определяне на
техническите му възможности.
Според вида на захранващия източник стендовете биват захранвани от електрическата мрежа; от
постояннотоков източник или PV
източник; с хибридно захранване (от
мрежата и от DC (PV) източник).
Стендовете могат да служат
както при изпитания на гами честотни конвертори за управление на
електродвигатели включително
системи за управление на електродвигатели, захранвани от фотоволтаични (PV) панели, така и при изпитания на различни типове и гами
електродвигатели: променливотокови (асинхронни и синхронни с постоянни магнити), постояннотокови (DC) мотори.
Провежданите изпитания в различните направления са релевантни
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с различни части на международните норми и стандарти. За направлението, свързано с изпитания на
честотни конвертори, това са части от основния стандарт БДС EN
61800 “Електрозадвижващи системи
с регулиране на скоростта”. За направлението, свързано с изпитания
на електродвигатели, това са части от основния стандарт БДС EN
60034 “Въртящи се електрически машини”.

Видове изпитания
а) На празен ход. Целта е определяне на няколко параметъра на изпитваното устройство:
- определяне на загубите с цел пресмятане на загубите на празен
ход;
- определяне на сosϕ (за устройства захранени с АC напрежение).
- измерват се токовете и напреженията на входа и на изхода на изпитваното устройство (инвертор/ел. двигател).
б) Под товар. Целта е определяне на:
- загуби с цел пресмятане на к.п.д.
на инвертора;
- загуби с цел пресмятане на к.п.д.
на ел. двигателя;
- определяне на сosϕ (за устройства захранени с АC напрежение);
- определяне на сosϕ на ел. двигателя.
в) Под товар в определена точка
(дефинирани обороти, момент/
ток):
- устройството се развърта до определена скорост и се натоварва
при определени дефинирани условия: момент/ток и скорост.
г) Под товар - сваляне на товарната крива (механичната характеристика на мотора).

д) Натоварване по зададена (товарна) характеристика в зависимост от скоростта на управлявания електродвигател чрез съответстваща параметризация.
е) Температурни изпитания на
изпитваното устройство (ел. двигател или инвертор).

Използвана апаратура и
оборудване за
стендовете:
• Панел метри PowerLogic PM5000
на Schneider Electric за измерване на ел. величини на входа и на
изхода на изпитваните инвертори и на входа на натоварващите
инвертори;
• Натоварващи инвертори - при
стенд I и II са използвани честотни инвертори на Mitsubishi
Electric с рекуперативно връщане на енергия в мрежата: FRA741, а при стенд III: инвертор
FR-A800, плюс рекуперативен
модул 100 kW на фирма EltroplanRevcon.
• Програмируеми контролери
Modicon M340 на Schneider
Electric. Управлението и комуникацията с инверторите на
Mitsubishi е по Ethernet, протокол
Modbus TCP.

• Пулскодери на Autonics;
• Натоварващи двигатели Valiadis;
• Температурни сонди за двигатели и инвертори - Pt100.

Лимитиращи условия
Лимитиращите условия за работа на стендовете включват:
• Защита от неправилно комутиране на източниците на напрежение;
• Измерване и контрол на граничната температура в натоварващия двигател;
• Измерване и контрол на гранични стойности на тока в натоварващия ел. двигател;
• Измерване и контрол на гранични стойности на тока в изпитвания ел. двигател;
• Контрол на защитни вериги - защитни ограждения, авариен
стоп и други;
• Контрол на въртящия момент
между изпитван и натоварващ
ел. двигател;
• Прецизен контрол на оборотите
на двата двигателя - чрез пулскодери.

• HMI - терминали за визуализация
и параметриране на изпитанията: Weintek, serie IE;
• Датчици за измерване въртящия
момент на Kistler: 200 Nm, 500
Nm, 1000 Nm;
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Линия за развиване на ламарина
в Тисенкруп - безопасна и
съответстваща на стандартите
Инженерингов проект на фирма Ехнатон,
изпълнен с апаратура на PILZ
Неотдавна компанията Тисенкруп
Матириалс България въвежда в експлоатация линия за развиване на горещо валцована ламарина и иска да я
приведе в съответствие с приложимото законодателство и европейската Директива 2006/42/ЕО относно
машините. Решението на предизвикателството компанията възлага на
водещата българска инженерингова
фирма Ехнатон.
В резултат на успешно реализиран
от Ехнатон проект, новата линия на
Тисенкруп разполага с достатъчно
ниво на безопасност, за да отговори
на изискванията на приложимите европейски стандарти за безопасност
на машини. Това е презумпция за съответствие с Директива 2006/42/ЕО
относно машините и дава възможност за полагане на "СЕ" маркировка
и въвеждане на машината в експлоатация в Европейския съюз.
Инженеринговият проект на Ехнатон в Тисенкруп Матириалс България е реализиран успешно между
юли 2018 г. и януари 2019 г.

Решение и оборудване
Екипът от професионалисти инженери в отдел "Безопасност на машини" в Ехнатон в партньорство с
един от водещите производители в
областта - фирма PILZ, е специализиран в изграждането на цялостни
решения за автоматизация и безопасност на машини.
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Приложените в Тисенкруп Матириалс България технически решения
включват:
• Периметрова защитна преграда с
врати за достъп;
• Системи за безопасност на врати
(мониторинг, заключване и аварийно освобождаване);
• Светлинни бариери на местата
изискващи чест достъп, включително и функция Muting (временно
заглушаване);
• Мониторинг за покой на опасните
движения по време на настройка
на основни възли от машината.
Новата система за безопасност
дава необходимата безопасност на
операторите, без да намалява производителността на линията.

Обхват на проекта
В процеса на оценяване на риска са
разгледани основните опасности на
машината и са оценени и предложени
различни мерки за отстраняване на
всяка от опасностите или намаляване на риска от тях. Вземайки предвид както безопасността на машината, така и въпросите, свързани с производителността и необходимите
модификации на машината, са изготвени концепции за безопасност. Въз
основа на резултатите от оценката
на риска и техническите решения от
концепциите за безопасност е разработен подробен проект за безопасност.
В процеса на внедряване на системата за безопасност Ехнатон оказва пълно съдействие и контрол. След
внедряването й, тя е валидирана
чрез изпитване на всички функции за

безопасност, свързани със системата за управление, и е направен подробен протокол за резултатите от
изпитването.
В края на процеса за СЕ маркировка
Тисенкруп Матириалс България ООД,
използва услугите на трета независима страна, която потвърждава съответствието Директива 2006/42/
ЕО относно машините.

Основно оборудване
За изграждане на системата за безопасност в проекта са използвани
следните продукти: PNOZmulti 2 конфигурируем контролер за безопасност на машини с функция за мониторинг на безопасна скорост и покой,
PSENopt светлинни бариери за безопасност с вградена функция за заглушаване (muting), PITestop бутони за
аварийно спиране, системи за безопасност на врати PSENsgate.
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Високонадеждна система за
полагане на течни силикони
Успешен инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с
апаратура на DOPAG
Производството на Trelleborg в
Перник е непрекъснато и поставя
високи изисквания за надеждност и
безотказност на машините за полагане на течни силикони.
За да отговори на тези изисквания, Ехнатон успешно реализира инженерингов проект в Трелеборг Сийлинг Солюшънс България ЕООД през
2018 г. Компанията въвежда в експлоатация ефективна, с върхово качество и високо ниво на надеждност
система Silcomix PE200, която обезпечава непрекъсната работа, енергийна ефективност, прецизност и
съответствие с изискванията на
производителя и неговите клиенти.
Машината Silcomix PE200 е производство на водещата компания
DOPAG, на която Ехнатон е официален дистрибутор у нас.

Обхват на проекта
Заводът на Трелеборг Сийлинг Солюшънс в Перник е специализиран в
производството на технически детайли от течен силикон. В предприятието се произвеждат уплътняващи изделия, използвани в автомобилостроенето, медицинската и санитарна техника и оборудване, домакински електроуреди, грижа за бебетата и др.
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Най-големият обем от продукцията е насочен към автомобилната
индустрия. Компанията работи
като поддоставчик от второ и трето ниво, като произвежда кабелни
уплътнения, които се влагат в електрическата част на автомобилите.
Спецификата на работния режим в
завода поставя сериозни изисквания
за надеждност и безотказна работа
на оборудването, на които отговарят машините на DOPAG.

Решение и оборудване
Системата Silcomix PE200 е специално проектирана за непрекъсваеми
производства и е една от водещите
в света, което е причината да бъде
предпочетена от Трелеборг Сийлинг
Солюшънс.
Основното предимство на
Silcomix е сервоуправлението на буталните помпи, което води до високо ниво на прецизност на дозирания
материал по количество и налягане
и до висококачествен краен продукт.
Системата на DOPAG се използва
за масово производство на отговорни компоненти за автомобилната
индустрия и напълно отговаря на
изискванията на производителя и
крайния клиент.
Сред предимствата на системата Silcomix PE200 на DOPAG за полагане на течни силикони са:
• Висока енергийна ефективност,
благодарение на електрическото
сервозадвижване на буталните
помпи;
• Едновременно изпразване на контейнерите;
• Остатъци от материал в контейнера под 1%;

МЕТАЛООБРАБОТКА

• Обработка от 20- или 200-литрови контейнери (на едно шаси);
• Синхронно превключване на бутални помпи SWIPSYNC;
• Дозиране с контролиране на налягането;
• Аналогов мониторинг на нивото
на материала;
• Специална технология на уплътняване при работа с абразивни материали (при впръскване на оцветител);
• Изключителен комфорт на работа със системата;
• Компактен, пестящ пространство дизайн.
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Високо ниво на сигурност
за операторите на
инжекционни преси
Инженерингов проект на фирма Ехнатон,
изпълнен с апаратура на PILZ
За да подобри производствените
си процеси, Стандард Профил България ЕАД желае да повиши производителността и да подобри безопасната експлоатация на съществуващите инжекционни преси. В резултат на успешно реализиран от Ехнатон проект в периода май - септември 2019 г., е изградено цялостно решение за постигане на максимална степен на безопасност при
запазване на високи нива на производителност.
Новата система за безопасност
значително оптимизира работната среда, като ограничава потенциалните опасности и осигурява
високо ниво на сигурност на операторите на машините в завода.

Обхват на проекта
Стандард Профил България ЕАД,
град Стара Загора е с основна дейност проектиране и производство
на компоненти за автомобилната
индустрия.

Машината на Стандард Профил
България ЕАД е предназначена за
производство на формовани детайли от съответните суровини по
метода на инжекционното леене.

28

Оригиналната концепция за работа
с машината е със станция за управление с две ръце.
С помощта на Ехнатон България
са разработени и приложени решения за безопасност, включващи
следното:
• Оценяване на риска;
• Концепции за безопасност;
• Проект за безопасност;
• Внедряване на системата за
безопасност;
• Валидиране на безопасността.

Решение и оборудване
За да подобри производствените
процеси и да повиши нивото на безопасност, екипът от професионалисти инженери в отдел "Безопасност на машини" в Ехнатон в партньорство с един от водещите производители в областта - фирма
PILZ, предоставя на компанията
цялостно решение за автоматизация и безопасност на машината.
Добавени са механични прегради
и нова система за безопасност, която заменя станцията за управление с две ръце със светлинни бариери и единичен старт бутон. Това
решение за безопасност ограничава
изцяло достъпа до опасните задвижвания на машината с помощта на
вертикални и хоризонтални бариери. Пресичането на лъчите на вертикалните бариери води до спиране
на всички опасни движения, а хоризонталните бариери служат за следене на присъствие в опасната зона.
Новата система за безопасност
значително оптимизира работната среда, премахвайки необходимо-

то натискане и задържане на два
бутона до затваряне на инструмента, тъй като логиката на новата система за безопасност позволява управление само с еднократно
натискане на бутон и в същото
време дава необходимата безопасност на операторите.

Основно оборудване
PNOZmulti 2 конфигурируем контролер за безопасност на машини,
PSENopt светлинни бариери за безопасност, PITestop бутони за аварийно спиране.
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Иновации
в сферата на
инструментите
Индустрията за производство на инструменти успява да поддържа високо ниво на иновации,
които позволяват повишаване на конкурентоспособността чрез реализиране на спестявания,
увеличение на производителността и капацитета, както и подобрение на качеството
През последните години се наблюдава нарастваща тенденция за по-сложни „формовани“ (не
шлифовани) геометрии на вложките, които не могат да бъдат създадени посредством просто едноосно захващане
Софтуерът за избор на инструменти допринася за ускорено внедряване на по-нови решения
с още по-добри експлоатационни характеристики

И

нструментите за металообработка, под една или друга форма,
съществуват откакто човечеството за първи път изработва метални
предмети. До началните етапи на
индустриалната ера повечето инструменти се изработват от някакъв
вид закалена стомана, а основните
видове инструменти – струговащи,
фрезоващи и пробивни, всеки с различни подкатегории, се разграничават ясно в зависимост от геометриите им.
Може би най-значимото събитие,
което променя почти изцяло света
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на инструментите е създаването на
металокерамичната твърда сплав –
карбид. През следващите няколко
десетилетия се наблюдава вълна от
иновации, които подобряват експлоатационните характеристики на
карбидните инструменти и разширяват диапазона им на приложение.
Повечето от ключовите технологии в областта съществуват вече в
продължение на няколко десетилетия, което очаквано води до стандартизация в определена степен при
някои продуктови групи и пазари.
Индустрията за производство на
инструменти обаче успява да поддържа високо ниво на иновации в
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повечето от областите си, които
позволяват повишаване на конкурентоспособността чрез реализиране
на спестявания, увеличение на производителността и капацитета, а в
някои случаи и подобрение на качеството.

Движещите сили
Няколко икономически и технически фактора осигуряват възможността за развитието на сектора, комерсиализирането на иновациите като
продукти или като услуги, насърчаващи тяхното приложение.
Крайните потребители на инструментите са под непрекъснат на-
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тенденции
тиск да редуцират разходите за
механична обработка и да оптимизират допуските или повърхностния
финиш на детайлите. Ако използването на по-усъвършенствани инструменти ще позволи постигането на
тези цели, то потребителите са
силно стимулирани да внедрят тези
решения. В допълнение, ако се отчетат общите разходи, включително
за амортизация на металорежещите
машини и оперативни разходи за
охлаждащи течности, пряк и косвен
труд, комунални услуги и др., разходите за инструменти представляват много малък процент от тях.
Оптималният размер на всички други разходи обаче зависи предимно от
това какви инструменти се използват и при какви параметри на механична обработка. Това важи с особена сила в случаи с ограничен капацитет, когато търсенето на продукти надвишава ефективния капацитет.
От гледна точка на производителите на инструменти движещата
сила е високата конкуренция в сектора и множеството компании, стремящи се да предложат по-добри продукти и услуги на клиентите си.
Производителите разработват
нови и оптимизират наличните си
продукти, работейки в сътрудничество с доставчиците на оборудване
и технологии и с крайните потребители, които тестват новите решения.
Машиностроителите също имат
ключова роля за развитието на сектора. По-високоскоростните и/или
по-мощните стругове, фрезови машини или обработващи центри по-
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зволяват използването на съвременни инструменти при високи нива на
отнемане на метал и обратно – инструментите с по-добри експлоатационни характеристики са подходящи за по-мощни машини, предлагащи
повече възможности. Освен това
някои геометрии могат да се реализират само с многоосни металорежещи машини с ЦПУ. При закупуването на нова металорежеща машина
инвестицията отразява както качеството на детайлите, така и целевата продължителност на циклите.
За да се отговори на тези изисквания често се налага специфицирането на най-новите инструменти.

Усъвършенствани
макрогеометрии
Металорежещите карбидни вложки със стружкочупещи геометрии от
една или от две страни се използват
от няколко десетилетия, докато
шлифоването се прилага за създаването на по-сложни геометрии. През
последните години се наблюдава нарастваща тенденция за по-сложни
„формовани“ (не шлифовани) геометрии на вложките, които не могат да
бъдат създадени посредством просто едноосно захващане. Адитивното производство също има роля в
тази тенденция.
Движещата сила на този тренд
от гледна точка на производителя на
инструменти е възможността да
предложи по-сложни геометрии,
същевременно избягвайки свързаните
с шлифоването високи разходи, както и да изработи геометрии, които
не биха могли да се получат чрез
шлифоване. За крайния потребител

тези инструменти предлагат по-голям брой режещи ръбове за една вложка, в някои случаи в комбинация с постабилно захващане към държача.

Прецизни
микрогеометрии
По-голямата част от инструментите са с хонингован ръб, който,
макар да понижава малко режещите
сили, в действителност е с по-висока якост и осигурява по-добра стабилност по отношение на размерите на детайла, като подобрява и
адхезията на покритието върху режещия ръб. Тъй като обработката на
режещия ръб не е видима и често не
е специфицирана открито, е лесно да
се подцени значимостта на тази
характеристика на инструментите.
По отношение на експлоатационните показатели обаче, тя може да
е също толкова важна, колкото повидими характеристики като макрогеометрията и покритието. Чрез
контролиране на размерите при обработката на режещия ръб в по-тесни граници, ще се постигне съответно подобрение в стабилността.
Друга новост в тази област е
прилагането на хонинговане в различна степен по отделните участъци на
режещия ръб. По-слабото хонинговане в зоните на режещия ръб, които
влизат в детайла по време на рязане
и които са под напрежение на натиск, води до редуциране на режещите сили, което ограничава пластичната деформация и генерирането на
топлина. По-силното хонинговане в
дълбочина на режещата линия пък
осигурява по-висока якост на инструмента в зоните, в които това е
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Иновативни керамични
материали

необходимо. При правилно приложение на тази техника тя позволява
реализиране на по-високи скорости на
отнемане на метал, удължаване на
експлоатационния живот на инструмента и подобряване на повърхностния финиш на детайла.

Нестандартни вложки за
машини с ЦПУ
Повечето стандартни металорежещи вложки съответстват на условните означения по ANSI/ISO –
поредица от букви обозначава физичната форма на вложката и нивата
на допуск, а серия от цифри дава
информация за основните й физични
размери. Тези вложки обикновено са
подходящи за прости металорежещи
операции, но ако е необходимо изпълняването на множество операции, типично се налага извършването на една или повече смени на инструмента, което води до удължаване на цикъла на механична обработка.
Нестандартните по ANSI/ISO
вложки от много години се използват в резбонарязването, нарязването на канали или отрязването, като
повечето от тях могат да се приложат и при прости стругови операции.
Някои производители обаче стигат по-далеч, предлагайки вложки с
геометрия собствена разработка,
съвместно със съответните държачи и CNC програми, които при използване на струго-фрезова машина позволяват изпълнението на множество операции. Това елиминира необ-
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ходимостта от една или повече
смени на инструмента и редуцира
циклите на обработка за комплексни стругови операции.

Усъвършенствано PVD
покритие
Покритието, нанесено посредством физично отлагане на пари
(PVD), е почти повсеместно сред
цилиндричните инструменти от
бързорезна стомана и карбид, но е
широко разпространено и при вложките. Основното му предимство е,
че поради полагането му при ниски
температури под точката на отгряване на субстрата, се поддържат
напрежения на натиск, които го уякчават. Същевременно и напрегнатото състояние на самото покритие е
натисково.
В резултат ръбовете на инструмента са по-здрави, дори ако са остри или с много слабо хонинговане.
Недостатъкът на PVD покритието
в сравнение със CVD (отлагане на
химически пари), а именно трудното
полагане на прилепващи плътни покрития или такива, осигуряващи химическа стабилност, е сведен до
минимум посредством иновации при
захранванията и системите за управление. Тези иновации дават
възможност за гладки прилепващи (и,
ако е необходимо, плътни) покрития
с контролирано напрегнато състояние и висока износоустойчивост.
Тази новост при съвременните инструменти с PVD покритие им позволява работа при по-високи скорости
с трудни за обработка материали.

Керамичните инструменти се
използват предимно за механичната
обработка на три много различни
класа материали за детайли – чугун,
твърди стомани и базирани на никел
суперсплави. Тяхното основно предимство пред карбидите е възможността за високи скорости на обработка.
Ранните Al2O3 базирани инструменти, поради своята ниска якост,
се използват главно за непрекъснати
процеси на струговане на чугун и
твърди стомани. Последващото разработване на Si3N4/SiAlON и подсилен със силициев карбид Al2O3 съществено разширява областта на приложение на керамичните материали
заради по-високата им якост и устойчивост на термична умора. Новите керамични материали продължават тенденцията към все по-високи скорости на рязане и отнемане
на метал.

Свръхтвърди
инструменти
Свръхтвърдите инструменти
продължават да увеличават дяла си
на пазара на металорежещи решения
поради изменения в използваните за
детайлите материали (използването на повече леки сплави и неметали води до повишено търсене на поликристални диамантени инструменти например) и технологичния
напредък в областта.
Поликристалните кубични борнитридни (PCBN) инструменти пък
са особено подходящи за струговане
на твърди черни метали.

Цилиндрични
инструменти с
усъвършенствани
геометрии
Цилиндричните карбидни инструменти и тези от бързорезна стомана, обикновено с PVD покритие, се
използват за повечето операции по
пробиване на отвори с по-малки диаметри и фрезоване. Интегрирани
отвори позволяват използването на
охлаждащи течности при машини,
оборудвани със система за охлаждане през шпиндела, като така се поддържат ниски температури и добро
отвеждане на стружките.
Степента на геометрична сложност и диференциране, която може
да бъде получена, е доста впечатляваща, като се има предвид, че инструментът представлява на практи-
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технологии
ния, които затрудняват проектирането и производството на такива
решения. Напоследък обаче се появяват модулни фрези, при които този
проблем е отстранен и те предлагат аналогични експлоатационни характеристики на тези на карбидните им аналози.

Софтуерни новости

ка прост цилиндър от твърд материал. С увеличаването на прецизността на съвременните шлифовъчни
машини, добавянето на още оси и
интегрираното проектиране с шлифовъчни програми става възможно
реализирането на още по-усъвършенствани инструменти.

Модулни цилиндрични
инструменти
Карбидните цилиндрични инструменти са широко разпространени и
са предпочитаният избор за множество операции, но те имат два недостатъка – за изработката на целия инструмент, включително на
края, който влиза в държача и дори
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не е изложен на топлина и износване, се използва скъпоструващ материал и поради високата им цена тези
инструменти се възстановяват няколкократно, което е свързано с
допълнителни усложнения при управлението на наличностите. Поради
тези причини модулните цилиндрични инструменти, най-вече свредла,
придобиват все по-голяма популярност.
Модулните фрези са по-малко разпространени от свредлата, основно заради факта, че много от тях
се използват за операции, изискващи наличието на почти цялата
дължина на инструмента, но и поради високите странични натоварва-

В исторически план изборът на
инструменти се води от комбинация от съществуващи практики,
съвети от специалисти и параметрите на рязане в каталозите на производителите или на уеб страниците им. Въпреки че този подход дава
резултати, той отнема много време, дори и на висококвалифицираните и опитни инженери. В рамките
на последните няколко години някои
производители обединяват всичко
това и други познания в „експертни
системи“, позволяващи на крайния
потребител, конструктора на машини или дори инженерния екип на
компанията производител да въведе данни за материала на детайла и
мощността на металорежещата
машина в софтуерна програма. Софтуерът, от своя страна, връща
списък на препоръчителни инструменти и параметри на механична
обработка.
Освен че спестява време за всички страни, софтуерът допринася за
ускорено внедряване на по-нови инструменти с още по-добри експлоатационни характеристики, което
носи ползи както за производителите на инструменти, така и за крайните потребители.
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Новости в
термообработката
и повърхностните
обработки
В зависимост от изискванията към компонентите термичните процеси могат да бъдат
манипулирани така, че крайният продукт да се характеризира с различни свойства в отделните си части
Манган-борните стомани постигат изключително висока якост след горещо формоване
Иновативен софтуерен инструмент за симулация и прогнозиране на термоформовъчния
процес позволява съкращаване на разходите за тестване и разработки с до 20%

П

ри металообработването и
производството на метални детайли се прилагат редица процеси, целящи модифициране на свойствата и
характеристиките на обработвания
метал и имащи за цел да го приведат в състояние, пригодно за специфична употреба или последващо
третиране. Такива са процесите на
повърхностна и термообработка на
металите.
С методите на термообработка
се подобряват якостните и механични показатели на материалите. Този
тип обработка включва различни
техники, които променят свойствата на метала, като те често се
използват комбинирано, за да се постигнат желаните характеристики.
Повърхностната обработка е
друг клас процеси, които се прилагат
за повишаване на редица физични
свойства и функционални характеристики. На такава обработка се подлагат изделия, при които се целят
например придобиване на специфичен
завършен вид, устойчивост на окис-
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ляване и химични реакции, подготовка за спояване, адхезивни свойства,
твърдост, износоустойчивост, премахване на недостатъци от предходни обработки и др.

Обработка, ориентирана
към конкретни крайни
приложения
Тенденциите в разработването
на нови металообработващи процеси все по-осезаемо се ориентират
към решения за актуалните производствени нужди, каквито са постигане на по-висока производителност,
ресурсна ефективност, екологосъобразност на производството и засилване на показатели, необходими за
изпълнението на бъдещата функция.
Нови технологии позволяват да се
произвеждат точни по размери части и детайли, като същевременно се
оптимизират разходите чрез значително намалено количество използван материал.
Едно такова решение е новопатентован процес на закаляване за
горещо формоване, комбиниращ локално различни свойства по отноше-

ние на якост и пластичност в един
монолитен детайл – в една-единствена технологична стъпка (инструмент) от горещо формована стоманена заготовка.
В автомобилостроенето невинаги е лесно да се комбинират безопасност и лекота в една конструкция.
Компонентите, които са подложени
на въздействието на удара при инцидент или катастрофа, трябва да
предпазват водачите и пътниците
от наранявания. За да се постигне
това, те трябва да могат да „отблъснат“ енергията на удара, като
същевременно я абсорбират и намалят. Следователно те трябва да
бъдат не само много здрави, но и до
известна степен да се поддават на
удара.
Автомобилостроителите решават този проблем чрез горещо формоване. Стоманените заготовки се
формоват в специални матрици при
температура от 800°C и след това
се подлагат на бързо охлаждане. Постигат се стойности за якост с
около 25% по-високи от най-здравите студено формовани материали.
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Това дава възможност да се конструират компоненти с по-тънки стени, така че да се съвместят и двете
цели – безопасност и лекота на конструкцията. Друго изискване обаче
също трябва да бъде съобразено. В
определени области на компонента
енергията на сблъсък трябва да бъде
намалена. Горещо формованите компоненти, които имат висока
твърдост във всяка област на метала, не притежават достатъчно пластичност, за да отговорят на това
изискване.
Патентованата технология за
специализирано закаляване чрез горещо формоване, която един от водещите производители на стоманени
изделия създава, дава решение и на
този проблем. Иновацията дава
възможност за производство на горещо формовани компоненти в матрица с точно определени зони, които имат различаващи се стойности
за якост или пластичност на материала – в една производствена
стъпка – от специализирана за горещо формована стомана.
Един пример за това са вертикалните опори на носещата конструкция на купето. В резултат на описания специализиран процес на локализирано закаляване този компонент,
намиращ се в средата на превозното средство – между покрива и пода,
става толкова здрав в горните две
трети от дължината си, че пътниците са напълно защитени в случай
на удар. Долната трета е достатъчно пластична, че може да поеме и
намали енергията на сблъсъка. Тайната на новата технология се крие в
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различната скорост на охлаждане в
различните области на формоващата машина.
В зависимост от изискванията
към компонентите производителите вече могат да манипулират термичните процеси на металообработка така, че крайният продукт да се
характеризира с различни свойства
в отделните си области. Тези процеси включват частично закаляване
на материал, обработван чрез налягане – било то със специализирано
темпериране в матрицата или в пещ
за горещо формоване. Такива решения разкриват потенциал за олекотяване на конструкциите и частите в
автомобилите с допълнителна оптимизация на локалните свойства.
За да се постигне такова ниво на
специализация, разработването на
нови технологии се простира отвъд
методите на обработка и достига
до производството на специални
сплави. Произвеждат се легирани
стомани, които са предназначени
конкретно за определени видове
термообработка. Манган-борните
стомани например са създадени, за
да се постигне изключително висока
якост след горещо формоване и
същевременно да се запазят добри
свойства за формоване. По този
начин производителите могат да си
позволят да вложат изключително
олекотени конструкции и да запазят
релевантните параметри за якост
и удароустойчивост.
За разлика от студеното формоване, свойствата на детайлите се
получават главно в процеса на термична обработка и последващото
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охлаждане в матрицата и в по-ниска
степен в процеса на формоване или
модифицирано легиране. Горещо
оформените части също показват
еластично-пластични свойства с
изключително ниска тенденция към
възстановяване на първоначалната
си форма, което прави възможно
производството на части с изключително висока точност на размерите. Примесът на манган и бор в
стоманата придава отлични формовъчни свойства в съчетание с
висока якост след крайната обработка. Производителите на такива стомани могат да се похвалят с портфолио от материали, включващо
много висока якост от 500 до
2000 МРа след обработка чрез горещо формоване.

Нови концепции за
защита при горещо
формоване
Едно иновативно покритие значително подобрява надеждността на
компонентите и процесите в индустрията и най-вече в автомобилостроенето. Това е алуминиево-силициево съединение, което се произвежда
при гореща галванизация, също както стандартните покрития от алуминий и силиций.
Галванизирането представлява
обработка на електропроводим метал чрез отлагането на тънък слой
от друг метал с помощта на електрически ток. Технологията за галванизация позволява да се отлагат
функционални покрития, чиято дебелина е само няколко микрометра. По
този начин ресурсите се използват
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по целесъобразен и ефикасен начин.
Разликата е, че при новото покритие при разтопяването към алуминия и силиция се добавя и магнезий.
Тази добавка внася значителни промени в процеса на горещо формоване.
Тази технология гарантира, че по
време на процеса на отгряване ще
се генерира значително по-малко количество дифузен водород, който
има опасност да проникне в дълбочина в материала. Това минимизира
риска от образуване на пукнатини
вследствие на присъствие на водород. Такъв риск възниква в случай на
най-лошия сценарий, при който има
комбинация от висока якост и налягане, когато нивото на съдържание
на водород е критично.
Манган-борните стомани с алуминиево-силициево покритие са защитени срещу накип, който обикновено се образува по време на процеси
на горещо формоване. Това удължава
живота на матриците. Алуминиевосилициевото покритие също има
бариерни свойства, които осигуряват защита от корозия след горещо
формоване.
Тестовете, проведени при серийни производства, доказват, че
съдържанието на водород в компонентите след горещо формоване се
намалява с 40% или повече. Поглъщането на водород може дори да бъде
намалено с до 70% при обработка
чрез студено валцуване на материала. Покритието, полагано преди горещо формоване на високоякостни
стомани, елиминира нуждата от

38

влагане на допълнителни разходи в
мерки за премахване на водорода.

100% пасивиране на
повърхности без хром
Друг иновативен продукт, в готовност за серийно производство, притежава качества, равностойни на
традиционните методи за пасивиране на базата на хром, но не съдържа
хром. Изграждането на защитен пасивен слой върху метала го прави
изключително устойчив на вредни
влияния и корозия. Тази устойчивост
на неръждаемата стомана се дължи
на микроскопично тънък предпазен
оксиден слой, т.нар. пасивиращ слой.
Основно изискване за образуването
на този хомогенен слой е чистата
повърхност, която се създава в процеса на байцването. Съгласно регламента REACH, съединенията на хрома, които досега са били използвани
за пасивиране на листова стомана,
имат приложение за ограничен период на действие. Това кара разработващите екипи да търсят алтернативен метод за пасивиране без хром.
Един такъв продукт е нов пасивиращ агент на база на титан, който
може да се използва върху ламарини
за всякакво приложение. Съединението напълно съответства на регламентите на ЕС и е одобрено за полагане върху листов материал с или без
покритие, влизащ в контакт с храни, което дава предпоставки тази
алтернатива да се наложи като нов
стандарт.
Иновативният продукт се доказва като изключително ефективен

при минимизиране на окисляването
и корозията при съхранение, като
функционалността му е съизмерима
с тази на традиционните пасивиращи продукти на основата на хром.
Придава отлични повърхностни свойства на ламарината като блясък,
много добра адхезивност, омокряемост и способства за безпроблемното директно отпечатване върху
метала.
За да се провери устойчивостта
на покритието при контакт с различни хранителни продукти, са проведени тестове за съхранение до няколко
години в допълнение към лабораторните тестове. Независимият институт SSICA в Парма е направил представителни тестове за съхранение
с два продукта, които често се предлагат в консервни опаковки – пюре от
нахут и нарязани на кубчета домати.
При съхранение в продължение на 12
месеца резултатите от изследването не показват отклонения от стандарта, базиран на хром 311, на тестовите продукти при температура
на съхранение 20°C и 37°C. Антикорозионните характеристики и устойчивостта на оцветяване със сулфид
са идентични.

Цинково-магнезиево
покритие за оптимална
защита на видими
детайли
Досега покритията от чист цинк
бяха основно средство за осигуряване на защита от корозия на компоненти, изложени на разнообразни
агресивни фактори като частите на
автомобилната каросерия. Две нови
решения на цинково-магнезиева основа вече предлагат много по-висококачествена защита от корозия на
стоманените компоненти.
Благодарение на специалните си
характеристики тези покрития дават пълноценен отговор на взискателните критерии за външен вид на
видимите повърхности на стоманени компоненти. Цинково-магнезиевите покрития предлагат изключително висока защита от корозия и ограничават ръждата, като качеството
на действието им е особено забележимо по отсечени ръбове и пукнатини, където рисковете от корозия са
особено високи.
В резултат на повишената степен на защита от корозия на цинково-магнезиевите покрития, дебелината на покриващия слой може да бъде
намалена в сравнение с конвенционалните цинкови покрития с приблизи-
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телно една трета. Практически
това означава, че за цялостно покритие на компонентите на автомобил
от среден клас се спестяват около
два килограма цинк.
Друго предимство на цинково-магнезиевата защита е, че заваряването на части от каросерията на автомобила е по-лесно поради по-тънкия
слой на покритието. Боята може да
се нанася директно върху основното
покритие, без да се изисква свързващ
слой. Това спестява време и средства
и щади околната среда.

Точно моделиране на
процесите на топлинна
обработка
Почти е невъзможно да си представим някои водещи индустрии без
процесите на горещо формоване
днес. Причината е, че с тези методи
е възможно да се произвеждат особено сложни по форма компоненти,
които същевременно са и леки. За да
носи приходи едно серийно производство и за да се гарантира надеждността на крайния продукт, то трябва добре да се разбират и прецизират променливите параметри, от
които той зависи.
Аналитичните инструменти за
производствени процеси също представляват поле на усилено развитие.
Иноватори в стоманопреработвателния бизнес инвестират в уникални моделиращи платформи, които
бързо оправдават капиталовложенията. Един от лидерите в германската стоманодобивна промишленост
например разработи и внедри система за моделиране и симулация на го-
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рещо формоване, която дава възможност да се възпроизведе точен модел на процесите без значителни
допълнителни усилия или разходи.
Така те спестяват на клиентите
си необходимостта от спирания на
производствени линии за извършване на тестове. Концернът предоставя параметрите на процеса на своите клиенти, за да могат те да преценят точно как ще протекат процесите в техните формовъчни линии
и какви свойства ще притежава
формованият продукт от листова
стомана след това. Този мощен инструмент за прогнозиране на формовъчния процес позволява съкращаване на разходите за тестване и
разработки с до 20%.
Разработчиците комбинират моделиращата система със симулация
по метода на крайните елементи.
Следователно той работи, като
внася постоянни корекции в симулациите и обратно – методът се усъвършенства с натрупването на модели. Това взаимодействие между
теория и практика бързо дава валидни резултати. Обемът на съхраняваните данни за симулации на горещо
формоване е обширен.

Автоматизирано
управление на
термичните процеси
При цементацията се извършва
дифузно повърхностно насищане на
нисковъглеродни и нисколегирани
стомани с въглерод. След цементация детайлите се подлагат на закаляване и нискотемпературно отвръщане. Така се повишава твър-
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достта и износоустойчивостта на
детайлите.
Цементацията в интегрирана пещ
за охлаждане (IQ) е често срещан процес на термична обработка за производството на зъбни колела и други
части. Също така маслото е най-често използваната среда за охлаждане.
По време на охлаждането понякога
може да се получат изкривявания и
деформации на детайлите. Причините могат да бъдат няколко, включително температурни колебания.
Наблюдението на температурата на различни дълбочини и точки
около детайлите може да предостави ценни данни за температурния
профил на детайла през целия цикъл
на нагряване и охлаждане. Не е
възможно обаче да се следи температурата на детайла с регистратор
на данни извън пещта.
Специални регистриращи устройства, предназначени за използване в
тежки промишлени среди, дават
решение на този проблем. Електрониката в тях е защитена от здрав,
водоустойчив, механично обработен
алуминиев корпус. Точността и надеждността на данните се гарантира с компенсация на грешки при обратната връзка и намаляване на
шума. Регистраторите на данни
работят с двупосочна RF телеметрия, позволяваща анализ на данни в
реално време и дистанционно нулиране и изтегляне на данните. Ключът
към бариерния дизайн е запечатаният корпус със собствена термична
защита в блокове от висококачествена изолация, намираща се в солидна защитна обшивка.
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Автоматизация
на спомагателните
операции при
металорежещи и
металообработващи
машини
Наред с основните, в металообработката са необходими и множество спомагателни операции, от чието бързо и точно изпълнение до голяма степен зависят ресурсната и икономическа ефективност на цялото производство
Смяната на обработващия инструмент, стружкоотвеждането, междуоперационният транспорт, зачистването и обезмасляването, зареждането, захващането, разтоварването и
инспекцията на готовите детайли все по-често се подлагат на цялостна автоматизация
и роботизация
Динамиката и сложната производствена организация в модерните високотехнологични
заводи на Индустрия 4.0 налагат строги изисквания към прецизността, повторяемостта и
бързината при изпълнението на спомагателни операции

С

ъвременната металообработка
включва комплексен набор от традиционни и иновативни методи и технологии, които се прилагат в разнообразни комбинации с цел постигане
на оптимално качество, гъвкавост,
прецизност и производителност.
Наред с основните операции при механичните обработки (струговане,
фрезоване, шлифоване, рязане и др.),
термичните обработки (закаляване,
отвръщане, темпериране и т. н.),
както и всякакъв друг тип обработка
на метала – лазерна, плазмена, електрохимична, електрическа и др., са необходими и множество спомагателни операции, от чието бързо и точно
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изпълнение до голяма степен зависят
ресурсната и икономическа ефективност на цялото производство. Такива са смяната на металообработващите инструменти и управлението
на инструменталните магазини,
стружкоотвеждането, координатните измервания, междуоперационният
транспорт, зачистването и обезмасляването, зареждането, захващането, разтоварването, инспекцията на
готовите детайли и т. н. Тези операции все по-масово се подлагат на цялостна автоматизация и роботизация, тъй като динамиката и сложната производствена организация в модерните високотехнологични заводи
на Индустрия 4.0 налагат строги
изисквания към прецизността, повто-

ряемостта и скоростта при изпълнението им.

Нива на автоматизация в
металообработката
Автоматизацията на съвременната металообработка най-общо се
осъществява на четири нива. Първото включва централното програмно
управление на машината или обработващия център, което отговаря за
прецизното изпълнение на основните
функции и операции. Второто ниво е
интегрирано в ЦПУ и обхваща т. нар.
програмируемо машинно управление
(Programmable Machine Control, PMC),
като специален контролер се грижи
за безпроблемната работа на периферното оборудване, машините за
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координатни измервания и др. Третото ниво се състои в средствата за
автоматизация на спомагателните
системи в машинната среда и всички допълнителни операции, които се
извършват в нея – зареждане и разтоварване на детайлите, тяхното
зачистване, полиране и обезмасляване и т. н. В четвъртото ниво са организирани останалите устройства и
машини в линията, които могат да
са свързани помежду си и с металорежещото оборудване и да се управляват централизирано с цел постигане
на непрекъснат работен поток. Такива са измервателните прибори, монтажните автомати, транспортните линии, автоматизираните системи за съхранение и извличане (AS/RS)
и др.
Второто ниво или т. нар. PMC
управление е ключово за поддържане
на кратки работни цикли и висока
производителност в металообработката. Програмируемият логически контролер, интегриран в ЦПУ на
машината или центъра, координира
критични спомагателни операции
като автоматизираната смяна на
инструментите, доставката на
смазочно-охлаждащи течности,
стружкоотвеждането и др.
Целта на тази подорганизация е
централното управление да се разтовари от изпълнението и мониторин-
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га на допълнителните операции, а те
да бъдат контролирани приоритетно на отделно ниво. Така значително
се подобрява скоростта на работа,
като за стартирането на дадена PLC
програма на PMC модула са му необходими едва няколко наносекунди, а е
възможно и едновременното изпълнение на две или три програми. Така
времето за организация и реализация
на спомагателните операции не удължава излишно цикъла на обработка.
На същото ниво обикновено се
управляват още измервателните глави за измерване на заготовки и детайли, както и контактните и безконтактни лазерни датчици за измерване на инструменти. Част от периферния слой на автоматизация могат
да бъдат и защитните врати, прегради и предпазни механизми, интегрирани в машината, чиято основна
роля е да гарантират безопасността
на персонала при обработка.

Автоматизирани
системи за смяна на
инструмента
Автоматизираните инструментални магазини и системи за смяна
на инструментите (АСИ) имат фундаментална роля както по отношение качеството на обработвания
детайл, дължината на работните
цикли и производителността, така

и във връзка с полезния живот на
инструменталната екипировка и
икономическата рентабилност на
производството. Тези системи са
ключови за постигането на цялостна автоматизация в металообработката. Благодарение на технологичния напредък в сегмента съвременните комплексни обработващи
центри могат да изпълняват множество операции без нужда от трансфер на детайла на различни машини,
което пести ценно време и значително оптимизира процеса.
Устройствата за АСИ традиционно се състоят от база, рамена с хващачи, магазини за инструментите,
държачи и поддържащо рамо. Автоматизираната смяна е многократно
по-бърза, прецизна и надеждна в сравнение с ръчната, като основно изискване към инструментите е да са
лесни за центриране, захващане, затягане и освобождаване.
В зависимост от формата на
магазините, съвременните системи
за АСИ могат да бъдат от каруселен, кръгов или верижен тип, както и
от тип чадър.
Целта на автоматизацията при
тази дейност е да се минимизира
времето, в което машината е в период на престой, както и значително да се разшири наборът от обработки, които могат да се извършват на една машина или център.
Автоматизираното съхранение на
голям брой инструменти също е значително удобство, тъй като не се
налага служител да ги складира и
организира.
Модерното металообработващо
оборудване, проектирано специално
по стандартите на Industry 4.0, разполага с множество интелигентни
възможности що се отнася до управлението на инструменталната екипировка, включително специализиран
софтуер за контрол и мониторинг,
диагностика и превантивна поддръжка, базиран на алгоритми за изкуствен интелект и машинно обучение. Благодарение на тези технологии могат прецизно да бъдат проследявани статусът, натоварването и
износването на инструмента, както
и точно да се прогнозира оставащият му жизнен цикъл.

Роботизация на
машинната среда
Следващото ниво на автоматизация при металорежещите машини
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обхваща външната за основната обработка среда. Тук
намират изключително ефективно приложение индустриалните роботи, манипулатори и автоматизирани
транспортни системи, които придвижват обработваните детайли и заготовки между отделните работни
станции. Сред основните приложения са т. нар. машинно oбслужване (machine tending), при което робот замества оператора в изпълнение на различни спомагателни
дейности, както и роботизираните клетки, комбиниращи роботи, манипулатори, металообработващи машини, шкафове за управление, транспортни механизми,
системи за съхранение, интелигентни платформи за
машинно зрение, серво двигатели и задвижвания и т. н.
– в автономни производствени единици. Сред нарастващите по брой промишлени приложения в областта са и
т. н. роботизирани острови (robotic islands) – групи от
роботи и допълнително оборудване, ангажирани с основни и спомагателни монтажни операции, заваряване, боядисване, почистване, полиране и т. н.
Едни от най-големите предимства на роботизираните системи са тяхната гъвкавост, надеждност и прецизност, елиминиращи риска от забавяния, неточности
и грешки. Освен за зареждане и отнемане на детайли на
една металорежеща машина например, те могат да
бъдат „натоварени“ и с ключовата задача да извършват
визуална инспекция на заготовките и готовите изделия
наред с pick-and-place операциите по тяхното позициониране и преместване, без излишно да се губи време в разделяне на тези дейности на отделни работни станции.
За да осигури присъствието на хващач или манипулатор в дадена зона, предишното поколение средства за
автоматизация би заложило на портални конструкции и
сложна комбинация от линейни системи. Един модерен
робот с антропоморфна топология обаче би могъл много по-лесно да започне движение от всяка пространствена позиция в работния му обхват. Роботизацията значително намалява времето, усилията и разходите за проектиране, инсталация и въвеждане в експлоатация на
една производствена линия, както и за прецизно позициониране на металообработващите машини и спомагателните системи една спрямо друга. Програмирането
на линията пък се извършва „в движение“ и на място, найчесто с помощта на обучителен терминал. Комуникацията с ЦПУ на обработващата машина или център се случва бързо и безпроблемно посредством полева шина. С
няколко кабелни връзки и специализиран софтуерен пакет потребителят може лесно и самостоятелно да
изгради, свърже и персонализира своята производствена линия, както и впоследствие да я разширява с допълнителни функционални модули и единици.

Роботизирано обслужване на
металообработващи машини
Обслужването на металообработващо технологично
оборудване (Machine tending) е изключително подходящо
приложение за индустриалните роботи, като тук те изпълняват по-сложни и технологично напреднали функции
в сравнение с конвенционалното манипулиране с материали и обекти (например pick-and-place операции). В допълнение към зареждането на изходния материал или заготовката в машината и отнемането на готовото изделие роботът е в непрекъсната комуникация с централното програмно управление. Той отговаря за множество
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спомагателни операции, като команда за инициирането им може да бъде
подадена в реално време, по всяко
време, от ЦПУ.
Роботизираното обслужване спомага за постигането на много по-висока скорост, надеждност, прецизност и повторяемост в сравнение с
ръчното, извършвано от оператор. В
допълнение значително се удължават
периодите на непрекъсната работа
на машината без нежелани прекъсвания или престои. Сериозна полза от
роботизацията на тази група спомагателни операции е повишаването на
безопасността и редуцирането на
общия брой грешки и възникнали
вследствие проблеми и неизправности. В резултат се съкращават времената на престой, минимизират се
ресурсните загуби и драстично се
повишава производителността.
Дори при необходимост от регулярни прекъсвания за поддръжка на роботизираната система, общото полезно време отново е много по-дълго в
сравнение с това при машините, обслужвани от човек оператор.
Сред останалите предимства от
автоматизацията на това приложение са оптимизацията на оперативните разходи и значителният потенциал за икономия на пространство в
цеха. Не на последно място, благодарение на възможностите за роботизирано обслужване на металорежещи
и металообработващи машини квалифицираните кадри могат да бъдат
освободени от изпълнението на теж-
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ки, повторяеми и опасни задачи и да
бъдат пренасочени към по-отговорни стратегически длъжности.
Богатото разнообразие от дизайни при хващачите позволява на роботите да боравят с множество
различни обекти, като един робот
може да обслужва дори две и повече
машини и да се адаптира бързо към
промени в продуктовия асортимент.
Роботизираното обслужване е подходящо за изпълнение на широка гама
спомагателни операции на шлифовъчни, стругови и фрезови машини и
центри, машини за леене на пластмаси под налягане, преси за щамповане, щанцоване и директно пресоване, оборудване за подрязване и коване, заваръчни апарати и т. н.

Допълнителни
спомагателни операции
Техническият прогрес е непрекъснат процес, налагащ чести промени
или тотални обновявания на концепцията в дизайна на индустриалните
изделия. За да е възможна на практика такава гъвкавост традиционните, неподатливи на реинженеринг
производствени линии се заменят
от гъвкави модулни платформи,
включващи автономни и многофункционални металообработващи машини, спомагателни системи и роботи, свързани помежду си посредством транспортни механизми, конвейери и елеватори, оборудвани с
механични хващачи. За всяка машина
е предвиден комплект резервни час-

ти, за да е възможно основната
транспортна лента да се движи непрекъснато, като обслужването,
поддръжката и смяната на инструменталната екипировка се извършва
автоматизирано, без необходимост
от спиране на конвейера.
Тези металорежещи машини разполагат с взаимносвързани възли, при
които силовите агрегати и каретките са част от базовото оборудване,
а на модулен принцип се подменят
само монтажните приспособления,
инструментите и дадени компоненти в зависимост от конструктивните характеристики на продукта.
При металообработващото оборудване с програмируемо управление
цялостната автоматизация на обработващия цикъл се извършва без компромис с неговата гъвкавост и многофункционалност. Обработката на
детайли с различна конфигурация
обикновено изисква единствено смяна на програмата.
Комбинацията от програмируемо
и динамично управление на основните и спомагателни операции в металорязането елиминира нуждата от
пренастройка на машината вследствие на неправилен монтаж или
износване, подобрява производителността и позволява много по-ефективно и пълноценно използване на
моторното задвижване.
Наред с междуоперационния
транспорт, други групи спомагателни операции в металообработващите цехове също подлежат на частична или цялостна автоматизация. Найобщо те са свързани с придвижването и боравенето с товари, материали, готови изделия, опаковъчни единици, палети или контейнери, като
автоматичното им изпълнение позволява обработката на много повече задачи за единица време. Най-често в подобен тип системи се интегрират роботи, които доминират при
резултатите в сравнение с хората
вследствие на своят бързина, прецизност, гъвкавост и възможността да
комбинират еднообразни и повторяеми задачи с комплексни приложения
като визуална инспекция. Роботизацията е препоръчителна и с оглед на
работната ергономия и безопасността. Фактор, значително разширяващ приложенията на автоматизираните транспортни системи и
манипулатори, е опцията за лесната
им интеграция в монтажни и производствени линии.
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Монтажни машини и
автомати
В контекста на спомагателните
операции в металообработката и
възможностите за тяхната цялостна автоматизация е важно да споменем и монтажните задачи, съпътстващи производството на всяко едно
многокомпонентно индустриално изделие. Тяхното ефективно автоматизиране е сред най-сложните и належащи предизвикателства в съвременното машиностроене. В резултат се постигат не само значителни икономии на ресурси, но и отчетливи подобрения в надеждността на
готовите машини, оборудване и инструменти. За разлика от ръчното
сглобяване, при което качеството на
асемблирания продукт пряко зависи
от квалификацията и уменията на
персонала, при автоматичното крайният продукт всеки път е еднакво
качествен.
Важно е да отбележим обаче, че
автоматизираният монтаж изисква
доста по-висока степен на взаимозаменяемост на компонентите и възлите. От ключово значение е особеностите на съвременните монтажни
машини, автомати и роботи да
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бъдат взети предвид още във фазата на проектиране на съответните
изделия, оборудване и инструменти.
За целта в дизайна се препоръчва
обособяването на функционални единици или блокове, използват се печатни електрически вериги, постоянни
връзки се формират на базата на
компресия, студено заваряване или
цементация, а болтовете и винтовите съединения биват заместени от
разглобяеми връзки, които са по-удобни и технологично по-усъвършенствани. С цел постигане на оптимални
резултати при асемблираните изделия по време на монтажните операции се прилага непрекъснат качествен контрол под формата на визуална инспекция със средствата на
съвременното машинно зрение.
В категорията на автоматизираните монтажни машини попадат
всички типове механично оборудване, използвани за съединяване на две
или повече части от даден продукт
посредством запресоване, завинтване, залепване, занитване, заваряване
и др. В резултат може да бъде получено изцяло или полуготово изделие,
което отговаря на предварително
зададени изисквания по отношение
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на точността на размерите и функцията. Автоматизираното асемблиране не изисква ръчни операции, като
сортиране, захващане, преместване,
поставяне и т. н. За целта могат да
бъдат използвани както специализирани машини и автомати, така и роботи, проектирани специално за
такива приложения.
Автоматизираните монтажни
машини обикновено се управляват
чрез програмируем логически контрол. PLC контролерът получава множество различни сигнали и подава
команди към отделните задвижващи
системи и механизми. Машината
разполага и с набор от сензори и допълнителни устройства, които осъществяват мониторинг на всяка задвижваща система, като поддържат последователностите от инструкции в
зависимост от това дали всяка предишна е изпълнена. Автоматизираното оборудване в сегмента традиционно разполага и с човеко-машинен
интерфейс, който позволява визуализация на работния статус, води дневник на монтажните и някои допълнителни операции и превежда оператора през процеса по програмиране и
конфигуриране на машината.
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Безкомпромисни сме към
качеството на крепежните ни
решения
Катарина Хютмайер, директор продажби и Петър Райков, директор развитие
на бизнеса в KVT-Fastening, Австрия, пред сп. Инженеринг ревю"
"
KVT-Fastening е експерт във
висококачествените, специализирани крепежни технологии с глобално присъствие.
Споделете с читателите ни
повече за компанията и експертния опит зад нейния успех?
От създаването на KVT-Fastening
през 1927 г. от д-р инж. Макс Кьониг фирмата неотменно натрупва задълбочен
опит в приложното ноу-хау, уникалните
разработки и компетентност при експертното съпровождане на разнообразни клиентски проекти. От 2012 г. тя е
част от групата BOSSARD с повече от
80 локации в целия свят, което дава мощен тласък на развитието й и значително разширява потенциала й. В момента осигуряваме с експертен опит,
услуги и продукти клиенти от практически всички индустриални отрасли автомобилостроене, електроника и
електротехника, енергетика, роботика, хидравлика, авиация и космонавтика, машиностроене, медицина, железопътен и морски транспорт и т.н. В
рамките на концерна KVT-Fastening поставя ударение върху високоефективни
и високотехнологични решения, в които
нашият висококвалифициран и опитен
екип от продуктови мениджъри подкрепя клиентите във всички етапи на внедряването им.

Каква е вашата стратегия за
управление на веригата за
доставки и как тя допринася
за постигането на високо ниво на удовлетвореност сред
вашите клиенти?
Във фокуса на стратегията ни се
намира просперитетът на нашите
над 25 000 клиенти. Безкомпромисността към качеството на продуктите е
само част от положителните страни,
които се стремим да постигаме. С нашите експертни услуги сме в състояние да оптимизираме и предложим наймодерните решения за всички процеси,
започвайки от планирането, анализа и
проектирането, логистиката на всички йерархични нива - от корпоративното до последното работно място, процеса на асемблиране и управление на
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производствения процес, контрола на
качеството, лабораторни изпитвания
и т.н. Опитът в индустрията ясно показва, че чрез мерки в логистиката и инженеринга могат да бъдат спестени до
50% от разходите на нашите клиенти.

Кои са най-иновативните продукти във вашето портфолио
и решенията, които покриват най-широкия спектър от
приложения?
Портфолиото на нашата група покрива практически целия спектър на
крепежните технологии. В България
KVT-Fastening работи от 2011 г. с повече от 300 индустриални клиенти и 40
продуктови групи. Инсталираме сме десетки машини и интелигентни логистични системи. На особено голям успех
се радват самозаклинващите крепежи,
хидравличните експандери, различните
видове резбови вложки, структурни нитове, болтовете със заключващ пръстен. Разбира се, предоставяме на клиентите ни и редица по-обикновени крепежи като нит-гайки, кафезни гайки, изделия за контрол на достъпа и др.

Представете подробно специализираните услуги по монтажни технологии, които
предлагате. Какви съществени ползи носят те за бизнеса
на вашите клиенти?
Услугите, предлагани от KVTFastening, могат да се класифицират в
няколко основни групи: Smart Factory

Logistics (SFL) - комплексна система за
осигуряване на мащабируеми и всеобхватни интелигентни логистични решения; Assembly Technology Expert (ATE) комплекс от експертни услуги в областта на проектирането, асортиментния
анализ, конструктивния анализ, анализа на производствения процес и обучението.
На нарастващ успех се радва и
Smart Factory Assembly (SFA) - дигитализация на процеса на асемблиране в духа на Индустрия 4.0. SFA атакува основните недостатъци на ръчния монтаж и постига ново ниво на производителност, гъвкавост и качество. Чрез
система за централно актуализиране
и управление на дигитални работни инструкции служителят във всеки момент се ръководи от актуални интерактивни указания, работните стъпки се проследяват и документират автоматично. Интелигентните и свързани работни и контролни инструменти са в постоянно взаимодействие със
системата - въртящите моменти автоматично се настройват и контролират в реално време, контролират се
усилия, размери, работни стъпки и
всички критични за правилния монтаж
параметри. Данните за производство
на всяко единично изделие се архивират
и анализират и могат да бъдат проверени във всеки един момент. В резултат силно се ускорява внедряването,
подобрява се производителността и
качеството, а аналитичните механизми позволяват лесното и бързо намиране на неизползваните резерви.
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Спомагателно
оборудване
и материали в
металорязането и
металообработката
Смазочните биоматериали без добавки превъзхождат еквивалентните смазки на петролна
основа при преобладаващата част от стандартните тестове
Процесите на суха обработка се прилагат за рязане на няколко вида материали, от меки до
твърди, с различни инструменти
Металорежещите и металообработващите машини трябва да са снабдени със спомагателна система за стружкоотвеждане, която да работи при непрекъснат режим

В

съвременните производствени процеси металообработващите
машини интегрират най-новите
технологии в микроелектрониката,
автоматичното управление, прецизното измерване и други функции, поставящи определени изисквания към
средата и начина на работа. С развитието на индустрията металообработващите машини се усъвършенстват едновременно в редица посо-
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ки. За осигуряване на оптимална функционалност се разработват и интегрират системи, грижещи се за
охлаждането, контрола на температурата и вибрациите в машината,
почистването и др.

Течности за
металообработващи
машини
Флуидите, използвани при металообработване, служат за намаляване или елиминиране на топлинната

деформация, локалните напрежения,
противодействат на образуването
на корозия и почистват отстранения материал.
Топлинната деформация е явление,
характерно за машинните операции,
дължащо се на ефекта на пластичните изменения под въздействието на
топлината, генерирана при триенето на инструмента и детайла. Охлаждащите флуиди противодействат на тези проблеми, като намаляват коефициента на триене и
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отвеждат топлината чрез конвекция, като по този начин увеличават
температурния градиент в мястото на обработка.
Локално напрежение възниква, когато има нарушение в режима на
смазване и охлаждане. В локалните
области, подложени на контакт на
твърд материал в твърд материал,
възниква повишаване на триенето.
Това може да доведе до известно
натоварване на материала, което
може да повреди или инструмента,
или детайла. Течностите за металообработване са предназначени за
ефективно смазване на детайла,
като при производството им се
предвиждат температурата и налягането, които ще възникнат при
дадена операция по формоване или
рязане на метал.
Корозията е естествен процес,
при който повърхността на метала се окислява и губи своите свойства. В малки концентрации се добавят вещества, които контролират степента или напълно предотвратяват образуването на корозия.
Те се добавят за защита на необработената, открита повърхност,
експонирана по време на машинната обработка.
Влаганите смазочни материали,
охлаждащи течности и флуиди при
обработката на метал зависят от
конкретното предназначение.
При електроерозийната обработка (EDM) флуидите, които се използват, са диелектрични течности, осигуряващи специфични характеристики на напрежението и силата на
тока при EDM операции. Те изпълня-

50

ват две функции – стабилизират
йонизационен потенциал и – почистват отпадъчния материал от
ерозията.
Охлаждащите течности служат
за разсейване на топлината, генерирана в местата на съприкосновение
между инструмента и материала. Те
позволяват по-дълбоки и продължителни срезове, по-високи скорости на
рязане и подобряват качеството на
повърхностната обработка при почти всички видове операции.
Течностите за шлифоване са охлаждащи течности, които също могат да се характеризират с екстремно налягане или химически активни добавки. Те се използват за подобряване и защита на повърхностните покрития и могат да се прилагат
и за разпръскване на абразивни частици.
Течностите, използвани при рязане на метал, удължават живота на
инструмента, като намаляват износването му, подобряват смазването, ограничават термичната деформация на детайла. Те също така спомагат за повърхностната обработка и отмиват отделените стружки.
Маслата, смазките и флуидите за
формоване са предназначени за подобряване на смазването по време на
екструзия, щамповане, огъване, шлифоване, валцуване и други деформационни процеси.
Има три основни типа продукти
за обслужване на спомагателни функции на машините. Това са течности, греси и твърди смазочни материали или сухи филми. Течностите
могат да бъдат на водна основа,

масла или емулсии. Гресите, геловете и смазващите пасти са плътни
продукти с висок вискозитет, които не се оттичат от повърхностите. Гресите много често са съставени от масла и сгъстители. Твърдите смазочни материали или сухите
смазващи филми са съединения като
хексагонален люспест графит, борен
нитрид (BN), молибден дисулфид или
прахове от политетрафлуоретилен
(PTFE).
Смазочните материали и охлаждащите течности, използвани при
металообработка, играят съществена роля в процеса на охлаждането,
защитата на инструмента, отмиването на стружките и защитата от
корозия. При обработката на метални изделия се използва значителен
поток флуид – между 4 и 20 литра в
минута.
Някои експерти в областта прогнозират, че тенденциите ще се
развиват все повече в посока към
намаляване на количеството охлаждаща течност, т.е. че сухата обработка ще става все по-популярен
метод. Една от причините е нарастващите опасения относно
въздействието на смазочно-охлаждащите материали върху околната
среда.
Опасенията относно въздействието на смазващите вещества върху
околната среда, съчетани с успешното прилагане на суха обработка при
температури до 980°C, дават
тласък на тези тенденции. Появата
на усъвършенствани инструменти с
керамика, диамантено покритие и
покритие от кубичен борен нитрид
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позволяват високотемпературна
обработка с ограничено или без никакво прилагане на охлаждащ флуид,
без това да генерира прекомерно
износване.
Сухата обработка е предпоставка за по-чиста работна среда и безпроблемна работа. Производителите на оборудване внедряват системи с вакуум за отстраняване на
стружките и въздушна струя за почистване на манипулиращите инструменти, без да се образува маслена
мъгла или замърсяване от охлаждащата течност. Дори когато се използва минимално количество смазочен
материал, това може да осигури качествено почистване и поддръжка на
оборудването.
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Екологични материали
Все по-актуален проблем стават
емисиите, произтичащи от операции, свързани с металообработка, а
с това и мерките за контрол на
емисиите – все по-строги и ограничаващи.
Изискванията включват извършване на всички операции в
напълно изолирано пространство,
което свежда до минимум отделянето на метален прах и фини частици.
Тези изолирани пространства трябва да са свързани със система за
екстракция и контрол на емисиите.
Смазочните биоматериали без
добавки превъзхождат еквивалентните смазки на петролна основа при
преобладаващата част от стандар-

тните тестове. Отличната им
смазваща способност, наред с възобновяемия им произход и отсъствието на емисии на летливи органични
съединения насърчават широкото
възприемане на биоалтернативите.
Сухата металообработка не
включва използването на флуиди за
металорязане, които оказват вредно въздействие на околната среда и
имат висока цена. При рязане с висока скорост на твърди материали
обработващата зона може да достигне температура над 1000°C.
Обикновени високоскоростни стоманени инструменти, алуминиеви
керамични инструменти, такива от
кубичен борен нитрид (CBN) и керамика могат да се използват за обработка на различни видове материали без присъствие на охлаждаща
течност. Инструментите с покритие обикновено имат по-дълъг живот от инструментите без покритие, ако покритието е направено
правилно, за да бъде ефективно. Покритието осигурява изолация и смазване при рязане. Материалите, използвани за покритие на режещи инструменти включват TiAlN (титанов
алуминиев нитрид), TiN и диамант.
Инструментите с диамантено
покритие обикновено превъзхождат
инструменти с друг тип покритие.
Многослойното покритие комбинира
множество функции. Дебелината на
един слой е няколко нанометра. Всеки слой осигурява специфична функция, например топлоизолация, устойчивост на износване или смазване.
Процесите на суха обработка се прилагат за рязане на няколко вида материали, от меки до твърди, с раз-
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лични инструменти. CBN и керамичните инструменти могат да режат
чугун без охлаждаща течност, инструментите с покритие от TiN се
използват за сухо рязане на стомана, като по този начин се избягва
задръстването със стружки, особено при процеси на пробиване. Като
цяло е трудно да се режат суперсплави и титан без охлаждаща течност.
Тенденциите в обработката на
твърди метали включват висока
скорост, малка дълбочина на рязане
и криогенна обработка.
Поради сложния характер на сухата обработка е необходимо да се
разработят нови софтуерни инструменти, които да помогнат на инженерите да планират процеса на суха
обработка на база на конструкцията на продукта.

Устройства за
стружкоотвеждане
Задържането на стружки върху
работната маса, шейните и базовите корпусни елементи след тяхното
отделяне е проблем, който не бива
да се подценява. Металорежещите
и металообработващите машини
трябва да са снабдени със спомагателна система за стружкоотвежда-
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не, която да работи при непрекъснат
режим, за да предотврати натрупване на материал върху заготовката или части на машината. Такива
системи са стружковите транспортьори. Добре подбраната компановка създава условия отделената
стружка по естествен път да се
насочи и попадне в стружковия
транспортьор.
Трябва да се избягва задържането
на стружки както по външните,
така и по вътрешните повърхнини
на заготовката. Стружките се отстраняват механично след ръчна или
автоматична команда без нарушаване на установката.
Когато стружките не може да се
отведат по естествен път, тогава
стружкоотвеждането се осигурява
чрез спомагателни движения на работните органи.
Транспортиращите системи за
събиране и отвеждане на стружки са
проектирани за прецизно и ефикасно
прехвърляне на големи количества
материал по време на взискателни
операции с металорежещи машини.
На пазара се предлагат широка
гама от решения, подходящи за всякакъв тип обработка и размери
стружки. Пластинчатият транспор-
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тьор е подходящ за отвеждане на
стружки, образувани при обработка
на стомана и чугун. За да не се допусне попадане на материал между
частите на транспортьора и задвижването, от двете страни се
монтират предпазители, които
задържат стружките.
Верижните транспортьори служат за предотвратяване на натрупване на стружки, когато те са помалки от 30 мм. Транспортирането
се осъществява в долната част на
корпуса, задвижван от две странични ролкови вериги.
Спиралните модели са много ефективни при транспортиране на малки по размер стружки, за по-малки
количества и при производства,
където пространството е по-ограничено. В края на процеса обикновено е включен и пластинчат транспортьор.
Филтриращите транспортьори
предлагат възможност за филтриране на охлаждаща течност, постъпила с металния материал. След преминаване през филтрите, които могат
да бъдат от различен тип в зависимост от размера на стружките, тя
се връща към охлаждащата система
на металорежещата машина.
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За да се избегне засядане на
стружки и да се подобри производителността, при настройването на
машината трябва да се вземат предвид няколко фактора като дълбочина на рязане, скорост на подаване и
геометрия на вложката. При най-благоприятна конфигурация стружката
трябва да се счупи, като се измени
посоката й или се извие. Най-ефективното решение са пластините,
вградени в режещата повърхност на
инструмента. Специализираните
вложки имат геометрия, която предполага по-добро счупване и отнемане на стружката. Също така ефикасен способ е оборудване на машината със система за охлаждане с голям
дебит и голям капацитет с вградено промиване на стружки и транспортьори. Фактор, който не бива да

54

се подценява, е високата стабилност на инструмента, тъй като
това пряко способства за лесното
отнемане на стружките.

Почистване и подготовка
за повърхностна
обработка
Две са основните опции за почистване на части и детайли – почистване на водна основа и почистване на базата на разтворители и
обезмаслители. И двата метода
могат да осигурят качествени резултати. Всеки от тях обаче има своите недостатъци и предимства.
Почистването с вода е процес,
който използва вода и химически
добавки, за да отстрани замърсявания и наслагвания. Водата се пречиства с препарати или повърхностно

активни вещества, емулсии, сапуни,
и различни други съединения, за да се
повиши ефективността на почистване. Използвайки тристепенен
процес, частите се измиват в поредица от машини, след което се изплакват, за да се отстранят всички
остатъци от препарати. Изсушават
се с горещ въздух или изопропилов
алкохол. Водното почистване работи с комбинация от препарати, висока температура и разбъркване,
което може да е ултразвуково, за
разграждане на замърсителите и
отстраняването им от повърхностите на частите.
В зависимост от активните добавки към водния разтвор, почистващият агент може да бъде с много
слабо или много силно действие и
може да варира от нетоксичен до
опасен. Някои от добавките могат
да бъдат много агресивни към различни метали, пластмаси или мастила,
така че всички материали на частите трябва да бъдат тествани за
съвместимост преди почистване.
Освен това частите трябва да
бъдат проверени след почистване, за
да се гарантира, че след процеса на
изплакване не е останало активно
вещество. След почистване отпадъчните води се филтрират, дестилират и подготвят за отвеждане.
Почистването с вода работи добре и е особено полезно, когато процесът се комбинира с други процедури, като например нанасяне на предпазни покрития срещу корозия.
Разтворителите почистват, изплакват и изсушават частите само
в една стъпка в една машина. Частите се поставят в машина за обез-
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масляване с пара, пълна с почистваща течност на основата на разтворител. Повечето почистващи течности
на основата на разтворители включват съединения,
като въглеводороди, изопропанол и етанол. Начинът на
комбиниране на съединенията определя ефективността
на почистващата течност и нейната съвместимост с
материалите.
Частите се потапят в непрекъснато филтрираната
течност, за да се разтворят замърсяванията от повърхността им. В някои случаи се използва ултразвук за допълнително почистване. Тъй като частите се отстраняват
от почистващата течност, те преминават през кратък
процес на изплакване и изсушаване с пара. Почистващата
течност се кондензира и попада обратно в обезмаслителната вана, за да се използва повторно. Това помага да
се намалят разходите за отстраняване на опасни отпадъци. Частите излизат чисти, изплакнати, изсушени и готови за следващия етап на производство.
Тъй като почистването, изплакването и сушенето се
извършват в една машина, обезмаслителят с пара се
справя бързо с голям обем части (около 6 – 20 минути).
Също така се изисква по-кратко време за сушене, което
означава по-малко енергопотребление. Почистването на
базата на разтворители също не оставя следи след изсъхване.
За да се определи дали почистването на водна основа
или с разтворител е по-подходящо за конкретно приложение, важно е да не се взема решение само на база
разходи. Даденото приложение трябва да се разгледа
комплексно и да се вземат предвид всички фактори. Три
са основните, които се открояват сред останалите –
типът замърсяване на частите, формата на почистваните части и изискванията към крайния резултат от
почистването.

завеси спират работата на машината, ако операторът
навлезе в опасна близост до нея.
При повечето случаи е възможно работните станции
да бъдат ефективно защитени с помощта на фиксирани, регулируеми или самозатварящи се предпазители.
Възможно е също така да бъдат елиминирани опасностите чрез уплътняване и покриване на пролуките на потенциални точки на захващане. Когато производството го позволява, следва да се използват инструменти
от затворен тип. При необходимост от видимост на
детайла или инструмента за целите на подравняване в
предпазители може да се предвидят подходящи отвори.
Направляващите шейни са друг елемент свързан с безопасността, който осигурява коректно подравняване и
фиксиране на заготовките.

Спомагателно оборудване за
обезопасяване
Металообработващите машини крият различни механични опасности, включително захващане, премазване
и порязване с инструменти. Опасност от захващане или
премазване също може да възникне от непреднамерено
или неконтролирано движение на детайла, а макар и рядко, възникват и наранявания от изхвърлянето на счупен
инструмент.
Много от злополуките, които се случват при този
тип машини, водят до много сериозни наранявания на
ръцете на оператора, включително ампутации. Значителен брой наранявания са свързани със задачи, които
включват малки детайли. Важно е рисковете на тези
машини да бъдат осъзнати както от работодателите,
така и от операторите. Препоръките на производителя във връзка с ограниченията за размера и геометрията
на детайла трябва да се спазват и, когато това се изисква, трябва да се работи със специални или високоякостни стомани.
Предпазителите, използвани с металообработващи
машини, трябва да бъдат конструирани и монтирани
така, че всяко работно място да може да се използва
независимо, без друго работно място да представлява
опасност за оператора или друго лице. Конфигурациите
се изпълняват съобразно конкретните условия. Подвижните предпазители за стружки и охлаждаща течност
например защитават оператора и поддържат работното място чисто, като те могат да включват и светлинни завеси като допълнителна мярка. Светлинните
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