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ВиВ Изоматик и Phoenix Contact организираха съвместен семинар в София
На 16 юни т. г. в София ВиВ Изоматик и Phoenix Contact проведоха съвместен семинар, на който бяха представени новите продукти на германския
производител в областта на електроапаратурата, автоматизацията и ИТ
инфраструктурата. Специален гост на събитието бе директорът на отдел
„Износ за Европа, Западна Азия и Северна Африка“ Карстен Тонк.
В рамките на първата част на семинара той представи пред гостите
най-новите продукти от каталога на Phoenix Contact за 2016 г. – ново поколение индустриални компютри, облачни системи за PROFINET, мощни арестори за мълниезащита, захранвания, модулни конектори, кримпващи инструменти, както и нов преносим принтер за термален печат на маркировки.
По време на втората част на семинара бяха разгледани съвременни технологии и решения с приложения в инфраструктурни проекти - защити от
пренапрежения, правотокови захранвания и UPS системи, и нови технологии
за мониторинг, базирани на безжични комуникации.
Семинарът завърши в шоурума на ВиВ Изоматик, където посетителите
имаха възможност да зададат въпроси и да се запознаят на живо с предлаганите изделия.

Мултивак България получи сертификат за инвестиция клас А
Министерството на икономиката връчи на Мултивак България сертификат за инвестиция клас А, съобщават от компанията. На около 37 милиона
лева ще възлезе инвестицията на Мултивак България у нас до 2019 г. Очаква
се производителят да създаде 153 нови работни места по проект за изграждане на високотехнологично предприятие за производство на детайли
и компоненти за опаковъчни машини Мултивак в Индустриална зона Божурище.
Проектът ще включва производствена сграда, складови и логистични
помещения, център за обучение и административна част. В рамките на
проекта в България Мултивак ще доразвие центъра за споделени ИТ услуги,
който работи от 2015 г. и центъра за стратегическо снабдяване. Впоследствие ще бъде развит и R&D департамент, анонсират още от компанията.
До 2020 г. Мултивак планира удвояване на инвестициите у нас, анонсира
Ивайло Димитров, управител на Мултивак България, по време на официалното връчване на сертификата. "България бе избрана и заради нашия екип, с
който работим, благодарение на ниските енергийни разходи, преференциалните данъчни ставки и подкрепата на правителството. Оптимист съм за
проекта", допълва той.
В началото на т. г. Мултивак получи втора награда в категорията „Инвестиции на зелено“ на Българската агенция за инвестиции.

БАВ организира национален семинар "Пречистване на отпадъчни води"
Българската асоциация по водите (БАВ) организира национален семинар
„Пречистване на отпадъчни води“, който ще се проведе на 29 и 30 септември т. г. в село Старосел, община Хисар.
„Пречистването на отпадъчните води е главна цел на БАВ и на фирмите,
развиващи технологиите по пречистване на отпадъчните води, било то
битови или промишлени. Световните тенденции налагат все по-ниски стойности на допустимото замърсяване на отпадъчните води и подтикват сектора към развитие на все по-нови технологии“, обясняват от БАВ.
Семинарът „Пречистване на отпадъчни води“ ще се проведе паралелно с
Международен панаир Пловдив, на който ще има отделна част за всички
действащи в сектора ВиК. Ще бъдат изложени дейностите на фирми, които
се занимават с пречистване на водата, но и на фирми с друга насоченост.
Гамата от изложбени браншове включва още технологии и обработка за
пречистване на водата; инсталации, инфраструктурни технологии и съоръжения; ВиК техника, инструменти и принадлежности, уреди за лаборатории
и анализ.
В събитието могат да участват всички фирми, свързани с дейността
пречистване на отпадъчните води, които да рекламират дейността си,
както и индивидуални автори, представящи научно-технически доклади по
темата. Крайният срок за подаване на доклад е 1 септември т. г.
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Семинар за качеството и ефективността на осветлението се състоя
в София
Семинар на тема „Качество и ефективност на осветлението“ се проведе
на 28 юни т. г. в София. Събитието бе организирано от Българския национален комитет по осветление (НКО) съвместно с Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране (КИИП) и Браншовата камара по светодиодни технологии в осветлението (БКСТО).
Лекциите в рамките на семинара бяха: „Възраст и осветеност“ (д-р инж.
Петър Алексиев), „Качествени показатели и влиянието им върху ефективността на осветлението“ (доц. д-р инж. Красимир Велинов), „Възможности за
ограничаване на дискомфортното заслепяване“ (д-р инж. Петър Алексиев),
„Проблеми и нови възможности пред енергетиката в България“ (проф. д-р
инж. Христо Василев).
„Тези, които не са успели да посетят семинара, могат да се запознаят с
презентациите от сайта ни“, коментираха от НКО.

Загорка с нов изпълнителен директор
Никос Зоис е новият изпълнителен директор на Загорка, считано от 16
юни т. г., съобщиха от компанията. Зоис има дългогодишен опит в групата
Heineken. Той започва работа в Athenian Brewery през 1991 г. като търговски
представител, а през 1999 г. става мениджър продажби в Загорка. След
завръщането си в Гърция през 2002 г. разработва и въвежда първата стратегия за каналите на продажба в компанията и допринася за успешното
внедряване на CRM система. През последните шест години заема поста
директор продажби в Athenian Brewery и допринася за устойчивия растеж и
разрастването на пазарния дял на компанията.
От Загорка уточняват, че Зоис ще продължи надграждането на силните
търговски и финансови основи на дружеството, като допълнително затвърди водещата позиция на пазара в страната. Николай Младенов, който управляваше компанията до началото на юни т. г., продължава своето професионално развитие в Heineken Чехия като изпълнителен директор.

Microchip представи нова фамилия микроконтролери
Microchip обяви новата фамилия PIC32MM 32-битови PIC32 микроконтролери, която е със свръхниска консумация на енергия и запълва празнината
между популярните PIC24F XLP и PIC32MX. Новите микроконтролери са първите от гамата PIC32, които разполагат с независими от ядрото периферни
блокове, предназначени да разтоварват процесора от изчислителни задачи,
и така да осигуряват не само по-ниска енергоконсумация, но и по-лесно проектиране. PIC32MM се поддържат от MPLAB Code Configurator (MCC), което
допълнително опростява и ускорява разработката на продукти.
„С цени, започващи от 0,60 USD, sleep режими до 500 nA и компактни 4x4
мм корпуси фамилията PIC32MM предоставя неустоимо решение за приложения с ограничения по отношение на бюджета, енергоконсумацията и размера“, обясни Джо Томсен, вицепрезидент на MCU16 подразделението в
Microchip. Микроконтролерите се предлагат във варианти с 16, 32 и 64 KB
флаш памет в корпуси с 28, 36 и 40 извода.

90% от членовете на ГБИТК дигитализират производството си
Ръководствата на 59 фирми, членуващи в Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) взеха участие в анкетата „Индустрия 4.0
в България“, която бе проведена с цел да очертае актуалната ситуация и да
установи какви са плановете на бизнеса в България по отношение на дигитализацията. Проучването бе оповестено по време на икономическия форум
„Индустрия 4.0 в България“, организиран от ГБИТК на 23 юни т. г. в София.
Почетни гости на събитието бяха президентът на България Росен Плевнелиев и президентът на Германия Йоахим Гаук.
Повече от 80% от анкетираните оценяват ролята на дигитализацията
в своята компания като „решаваща“ или „много значима“. По отношение на
актуалното ниво на дигитализация над половината от запитаните отговарят, че то е над средното. Близо 90% от фирмите до три години вече ще
са направили стъпки в посока дигитализиране на процесите. 64% отговарят, че разполагат с отдел или служител, отговорен за това.
61% от анкетираните не очакват промяна в броя на служителите си
като следствие от дигитализацията. Над половината от участниците в
анкетата посочват нивото на квалификация на персонала и обема на необходимите инвестиции сред предизвикателствата на дигиталното обвързване на производствения процес.

12

юли - август 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли - август 2016

13

накратко
Meusburger придоби PSG Plastic Service
От средата на юни т. г. Meusburger официално придоби PSG Plastic Service,
съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на австрийската компания в
България.
„За нас е удоволствие да приветстваме служителите на PSG в семейството на Meusburger. С приключването на тази сделка намерихме и един
силен партньор с дългогодишен опит в топлоканалните и контролните
системи. Ще продължим да ръководим компанията под утвърденото име,
като тя ще запази и всичките си близо 200 служители“, заяви Гунтрам
Мойсбургер, управител на Meusburger.
Meusburger е водещ производител на високопрецизни и висококачествени
стандартни компоненти и също като PSG e семейна фирма с дългогодишна
традиция. „След повече от 50 години успешна история на компанията, настоящият собственик е щастлив да си сътрудничи със семейна фирма като
Meusburger“, коментираха от PSG.

Нова изложба за роботика на Международния технически панаир
Специализирана изложба, посветена на роботиката - „Робохайтех“, ще
направи своя дебют в тазгодишното издание на Международния технически панаир, който ще се проведе от 26 септември до 1 октомври т. г. в
Пловдив.
В изложбата ще участват производители и търговци на индустриални,
мобилни, военни, домашни, медицински, учебни, автономни и хуманоидни
роботи, на роботи за игри и развлечения, на автоматизирани системи и
елементи за тях. Ще бъдат представени изследвания, разработки и методи
за обучение на специалисти. В рамките на „Робохайтех“ ще бъде организирано и състезание с дронове.
„Роботиката е ниша, която Международен панаир Пловдив смята да развива активно“, заяви през 2014 г. председателят на Съвета на директорите на Международния панаир д-р Иван Соколов. В тогавашното издание на
форума беше включено събитието „Рестарт на българската икономика чрез
роботизация“ и за първи път беше организирано и шоу с роботи.

Състоя се CAD семинар на Autodesk в София
Семинар на тема „Оптимизирано механично проектиране в електронната, пластмасовата и потребителската индустрия“ се проведе на 14 юли т.
г. в хотел Новотел София. Организатори на събитието, подготвено със
съдействието на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), са BMG Data и КАД Пойнт.
Основните акценти в програмата бяха: „Модерната стратегия на
Autodesk“, „От идеята до цифровия прототип в съкратени срокове“, „Конструиране на инструментална екипировка“, „Проектиране на шприцформи“,
„Проверка и симулации на процеса на шприцване“, „Проверка и симулация на
цифровия прототип. Оптимизация на масата на изделието“, „Представяне
и споделяне на цифровия модел“, „Изготвяне на техническа, маркетингова и
търговска документация“, „Представяне на цифровия модел“, „Облачни услуги от Autodesk“, „Възможности за 3D принтиране“.

HeidelbergCement завърши придобиването на 45% дял от Italcementi
HeidelbergCement официално придоби 45% дялово участие в Italcementi.
Сливането между германския производител на строителни материали и
неговия италианския конкурент бе обявено преди година. Italcementi притежава българските циментови заводи Девня цимент в Девня и Вулкан цимент
в Димитровград.
В обединеното дружество ще работят повече от 63 000 служители в
над 3000 производствени обекта в около 60 страни на пет континента.
Общият капацитет за смилане на цимент на 156 циментови завода възлиза
на 197 млн. т.
„Чрез интегрирането на Italcementi в HeidelbergCement Group, ние ще обединим силните страни на двете дружества, като в същото време запазим
местния характер на бизнеса. И двете компании притежават богати традиции, както и дълга и успешна история в бизнеса на строителни материали. Заедно, ние сме още по-добре позиционирани да предоставим иновативни продукти с най-високо качество на нашите клиенти“, заяви д-р Бернд
Шайфеле, председател на Управителния съвет.
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Водещи специалисти ще дискутират
бъдещето на минната индустрия през
септември
Б

ъдещето на минната индустрия
ще бъде водеща тема на дискусиите
по време на четвъртия Европейски
минен бизнес форум (ЕМБФ). Събитието ще се проведе на 13 септември
т. г. в хотел Хилтън, а участници в
него ще бъдат представители на Европейската комисия, Евромин, сродни браншови организации, инвеститори. Организатори са Българската
минно-геоложка камара (БМГК), Министерството на енергетиката и Европейската асоциация на минните
индустрии (Евромин).
Форумът е под патронажа на Теменужка Петкова, министър на енергетиката на Република България. Участие ще вземе и министърът на
околната среда и водите Ивелина
Василева, а презентации се очакват
още от Министерството на икономиката и Министерството на труда и социалната политика. Техният
фокус ще е насочен върху ролята на
минерално-суровинната индустрия
за повишаване на конкурентоспособ-
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ността на икономиката, устойчивото развитие на индустрията, в това
число и мерките за опазване на околната среда през целия период на опериране на находищата.
„Министерството на енергетиката работи целенасочено за развитието на добивната индустрия на
България. Уверена съм, че четвъртото издание на ЕМБФ ще допринесе
за по-добрата комуникация и обмен
на опит на всички участници. Наша
обща цел е устойчивото развитие и
повишаване на конкурентоспособността на бранша у нас и в региона в
дългосрочен план“, заявява в обръщението си министър Петкова.
„Минерално-суровинната индустрия е стратегически сектор за икономиката. За развитието на неговия
потенциал се изисква ангажимент
от всички заинтересовани страни и
конструктивен диалог“, споделя
проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на УС на БМГК.
В София ще пристигнат Матиа
Пелегрини, ръководител на дирекция

„Суровини, метали, минерали и горски индустрии“ към ЕК, Кшиштоф
Кобацки, директор на Координационния център за ЦИЕ на Европейския
институт за иновации и технологии
(EIT), както и Йоханес Дрийлсма, заместник-директор на Евромин.
ЕМБФ 2016 г. се осъществява с
подкрепата на Асарел Медет АД,
Дънди Прешъс Металс, ЕнвироХеми
България, Каолин АД, Шнайдер Електрик и Елаците-Мед.
Медийни партньори за 2016 г. на
ЕМБФ са Българска телеграфна агенция, BloombergTV Bulgaria, порталът на
българската индустрия IndustryInfo.bg,
списание Инженеринг Ревю, Investor.bg
и SeeNews.
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ДиТра представи CAD/CAM
новости
новости на традиционната
среща на приятелите в Правец
О

т 10 до 12 юни т. г. в хотел „РИУ
Правец“ се състоя XVII среща на приятелите на ДиТра. Станалото традиционно събитие привлече над 150
гости, сред които представители на
индустриалния сектор от България
и Македония, както и студенти от
пловдивския филиал на ТУ-София и Университета за хранителни технологии.
Цветан Стоянов, директор CAD/
CAM решения на ТехноЛогика, откри
семинарната програма и разказа за
постиженията на ДиТра през изминалата година. Фирмата бе отличена на международната конференция
SolidWorks World 2016 през януари с
първа награда в категорията „Възобновяване на абонаменти за поддръжка“ за Евро-средиземноморския
регион, където със своите 85% надделя в конкуренцията на партньори
от Италия, Турция, Израел и др. Цветан Стоянов разказа и за две ключови партньорства, реализирани през
т. г. През пролетта ТехноЛогика
поднови сътрудничеството си със
световния лидер в сферата на интегрираните софтуерни 3D решения
Dassault Systemes (3DS). В този период фирмата стана и представител
за България и Сърбия на един от водещите световни доставчици в сферата на 3D сканирането - CREAFORM.
Както Инженеринг ревю вече информира, специални гости на тазгодишното събитие бяха Алън Прайър,
вицепрезидент на Dassault Systemes,
Worldwide Center of Excellence,
SIMULIA, Феличе Ромео, мениджър
„Продажби“ на DS SolidWorks за Балканите и Израел, както и Ели Бойкис,
регионален търговски мениджър на
Dassault Systemes за Балканите,
Гърция, Израел и Турция.
Като част от програмата експерти от ТехноЛогика и Dassault
Systemes България демонстрираха
част от решенията от 3DS платформата - CATIA, SIMULIA и ENOVIA.
За първи път бе показан и скенерът
HandySCAN 700 на Creaform, с който

18

бе сканиран 3D принтиран детайл и
в последствие обработен с инструментите на CATIA за обратен инженеринг.
Тази година традиционните презентации на потребители на CAD/
CAM системи, внедрени от ДиТра,
показаха, че SolidWorks e подходящ за
проектиране в почти всички сфери
на производството – от машиностроене, през казино индустрия и
дори за специфична медицинска апаратура.
Явор Христов от М+С Хидравлик
разказа на гостите колко бързо и
лесно с помощта на SolidWorks се
извършват инженерни анализи и изработка на документация. През 2005
г. инж. Христов печели студентското състезание за работа със
SolidWorks, а година по-късно отличното му представяне в надпреварата му помага да започне работа във
фирмата, в която работи и днес. С
помощта на 17 работни места на
SolidWorks, фирма Евро Геймс Технолоджи - една от най-бързо развиващите се в световната казино индустрия, разработва разнородна гама
съоръжения за игрална дейност. За
разработването на продукти без
компромиси в качеството BTL
Industries също се доверява на реше-

нията на SolidWorks и екипа на ДиТра.
Електронната медицинска апаратура за физиотерапия, кардиология и
естетична медицина на международната компания се проектира и изпитва с 3D софтуера.
Част от съпътстващата програма по време на XVII среща на приятелите на ДиТра беше и изложение на
иновативни продукти - 3D принтер
Objet30 Pro на Stratasys, Z Virtual reality
дисплей от HP, медицинска апаратура от BTL Industries. Айгер Инженеринг представи пред студентите
предимствата си като работодател.
Тазгодишните отличия на ДиТра
отидоха при: Евро Геймс Технолоджи
в категория „Последователност“,
BTL Industries в категория „Иновативност“, Фокс Лазер в категория „Целеустременост“, М+С Хидравлик в
категория „Развитие“ и РейСат
България в категория „Комплексност“.
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Предстои
Национална
младежка
конференция с
международно
участие
Осветление 2016
О

т 21 до 23 октомври т. г. в Националния учебен
център на Българския червен кръст в с. Долни Лозен ще
се проведе Национална младежка конференция с международно участие „Осветление 2016“. Събитието се организира от сдружение Национален Комитет по Осветление в България (НКО). Генерален спонсор на конференцията е LEDVANCE, а медийни партньори на събитието са
списанието за сградни системи, оборудване и инструменти ТД Инсталации и специализирания портал за осветление Lighting-Bulgaria.com.
Сред основните теми на тазгодишното издание на
събитието ще бъдат: енергийна ефективност на осветлението: състояние, проблеми, перспективи; ергономия
и физиология на зрението; фотобиологичен риск при изкуственото осветление; вътрешно осветление. Качество на осветлението; външно осветление; телемениджмънт на външни и вътрешни осветителни уредби;
фотометрия и колориметрия; естествено осветление
и други.
„Осветлението е причина за около 20% от общото
потребление на електроенергия в света“, споделят организаторите. „При все по-голямата необходимост от
намаляване на потреблението на енергия, какво по-добро от това, младите колеги да обменят опит и отчитат дейността си в приятна среда сред природата, на
20 минути от София. Целта е при интерес конференцията да стане ежегодна“, допълват те.
Сдружение НКО има над 50-годишна история в България и е пълноправен член на Международния Комитет по
Осветление - МКО (CIE), като в тази връзка провежда
политика по отношение на науката и изкуството за
светлината и осветлението, цвят и визия, фотобиология и др. „НКО е независима нестопанска организация с
идеална цел в помощ на светотехническия бранш в страната, за да свързва науката за светлината с практиката и да информира всички заинтересовани колеги за
последните новости в областта на осветителната
техника“, поясняват от сдружението.
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CMSE сертификацията
гарантира компетентност
по отношение
безопасността и оценяване
на съответствието на
машини
инж. Иван Василев,
ръководител направление
Pilz в Ехнатон,
пред сп. Инженеринг ревю

Какво дава в професионално отношение сертификацията по безопасност на машини и защо
беше необходима?
Основният проблем е, че колкото и богат опит да
притежават инженеринговите кадри, дори и да са запознати с европейските стандарти за безопасност на
машини, винаги по отношение на безопасността и оценяване на съответствието на машини остават въпроси без ясни отговори. Причината най-вероятно се крие в
това, че безопасността на машини е застъпена много
слабо в образователните програми и като цяло липсва
опит в прилагането на стандарти за безопасност. Дори
понякога е трудно да се разбере откъде трябва да започне конкретен проект.
В програмата на CMSE се разглеждат сложни технически въпроси, които предоставят необходимата информация за целия жизнен цикъл на машините, по отношение на законодателство, приложими стандарти, оценяване на риска и практическо приложение на принципи за
функционална безопасност. CMSE квалификацията
попълва пропуските, свързани с безопасността по отношение на механични, електрически, пневматични и хидравлични системи. В първите дни квалифицирането протича под формата на обучение и подготвя участниците
да бъдат сертифицирани. Във финалния етап изпитът
се провежда от TUV Nord.
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От друга страна, CMSE е добър подход да се демонстрира компетентност в безопасността на машини по
уникален начин. Тези, които успешно преминат изпита и
получат сертификат от TUV Nord като CMSE, се припознават в цял свят като експерти по безопасност на
машини.
Какво е значението на наличието на сертифициран експерт по безопасност на машини за
клиентите на Ехнатон?
СЕ маркировката на машини, с изключение на тези, които попадат в Анекс 4 на Директивата за машини 2006/
42/ЕО, може да се постави от производителя или от
оторизиран представител. В повечето случаи производителите се справят със задачата, но винаги има пропуски
и съществуват съмнения по някои въпроси. Благодарение
на натрупания опит ние можем да консултираме нашите
клиенти как да проектират безопасни машини и как да
докажат това в техническото досие на машините.
Освен това, напоследък се наблюдава тенденцията все
повече клиенти да са склонни да възложат на нас да
оценим съответствието и да изготвим част от документацията, необходима за полагане на СЕ маркировка,
което може да включва: оценяване на риска; концепции за
безопасност; проектиране на система за безопасност;
валидиране (изпитване).
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интервю

РАИС изгражда
нов технически център за
автоматизация и
роботизация
инж. Нишан Бъздигян,
управител на фирма РАИС,
пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Бъздигян, РАИС за поредна година показа
продукцията си на изложението „Металообработване“ в Москва. Как оценявате тазгодишното си участие?
Изложението в Москва беше за мен впечатляващо,
независимо че през последните няколко години ние отстъпихме от този пазар. Преди време РАИС продаваше
годишно по около 30 машини в Русия, но през последните няколко години износът ни там намаля заради държавната политика в подкрепа на местното производство.
Тази година РАИС предложи една изключително интересна за руския пазар машина. В преговори сме с руска
фирма за дългосрочно сътрудничество за тази разработка, планираме инвестиция и обучение на хора в Русия.
Като цяло изложението в Москва беше изключително
интересно. РАИС е изложител на „Металообработване“
без прекъсване от 1998 г. Тогава имаше едва 4-5 производители на металорежещи машини, а в последните 10
години всички световни машиностроителни предприятия показват продукцията си там, защото страната
има огромен пазар.
Наскоро в Пазарджик започнахте строителството на нова производствена база. Докъде
стигнахте и какво предстои там?
Изцяло новата производствена база ще бъде готова
до края на юли догодина. Това е традиционно времето, в
което провеждаме Дни на отворените врати в РАИС.
Предполагам, че ще съчетаем двата повода да съберем
в Пазарджик партньорите и клиентите си.
В новата база ще бъдат разположени както технически център, в който ще е съсредоточен целият конструкторски екип на фирмата, така и новият монтажен цех.
Сегашният ни, за радост, доста отесня. Имаме повече
поръчки, искаме да отговорим на изискванията на всеки
клиент, а това, от своя страна, изисква пространство.
Новият монтажен цех е на площ от 3600 кв. м.
В последно време сред нашите клиенти се налага изискването за напълно завършен, програмиран за тяхното
производство продукт. Например, с наш партньор в момента, чиято производствена база е от наши машини,
дори имаме установена практика – да прави при нас 72часови проби на машината и произвеждания от нея про-
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дукт и едва след като установи, че пробите са успешни,
машината се транспортира до производствената му
база. Всяка една машина се предава на клиента абсолютно завършена за производство с готов тестван детайл.
В този аспект от нашето развитие смятаме да направим още една крачка напред. Планираме да създадем
технически център за клиенти, който да решава проблемите им, свързани с автоматизацията на производствения им процес.
Какви са предпоставките за създаване на технически център за клиенти, къде ще бъде позициониран и какви задачи ще изпълнява?
Считам, че тъй като недостигът на квалифицирана
работна ръка ще се увеличава, автоматизацията би
решила много от затрудненията на нашите клиенти.
Това, което ще предлага нашият технически център, е
консултация по отношение на производственото обезпечаване на дейността на клиента, включително пълно
оборудване и комплектоване на производствените мощности. Както знаете, освен производител на машини,
РАИС също предлага на пазара и висок клас машини като
тези на ОКК Corporation, Citizen и Miyano.
Работата на новия технически център на РАИС, който ще бъде позициониран в София, ще е да консултира
клиента на база на заявен от него детайл или изделие,
което ще произвежда. Екип от млади инженери и конструктори ще му предложи варианти за технологично
оборудване, включително и разработка на роботизирани комплекси - най-доброто оборудване, съобразено изцяло с параметрите на неговото задание.
Целта ни е да обезпечим производствения процес на
нашите клиенти, да ги консултираме за възможностите за пълна автоматизация и роботизация на производството им, и уверявам ви, много сериозно работим в
това направление.
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интервю

Новаторските продукти
продукти са
определящи за
конкурентоспособността на
индустрията
Петра Кулман, Световен портфолио
директор "Пластмаси и каучук" в Messe
Duesseldorf, пред сп. Инженеринг ревю
Изложението K ще се проведе от 19 до 26 октомври т. г. Как върви подготовката му?

Много добре, изложбеното пространство е напълно
резервирано. Около 3100 изложители ще представят
продуктите и услугите си на повече от 170 000 кв. м
площ. През 2016 г. K отново ще бъде най-мащабното
събитие за индустрията и начална точка за вземането
на значими решения за различни продукти и процеси. Само
на K в Дюселдорф ще можете да видите пълната гама
от суровини и оборудване за обработка. Както казах,
това е основната платформа за световната индустрия
за производство на пластмаси и каучук.
Какво е съотношението между германските и
чуждестранните изложители за тазгодишното
събитие?

Около 2/3 от компаниите изложители не са от Германия, а произхождат от близо 60 държави от цял свят.
Отново най-силното участие ще е от Европа – освен от
Германия, ще има фирми и от Италия, Австрия, Швейцария, Франция и Турция. Впечатляващ е броят на участниците от САЩ. През последните години броят на азиатските компании и резервираната от тях изложбена площ
растат непрекъснато. Тази година посетителите ще
бъдат впечатлени от силното присъствие на фирми от
Китай, Тайван, Индия, Япония и Южна Корея.
Кои са факторите, които гарантират, че участието на К 2016 ще е от полза както на изложителите, така и на посетителите?

Изпълнителният директор на един от нашите изложители веднъж обобщи: „Сърцето на нашата индустрия
бие в ритъма на K!“. От месеци насам компаниите работят усилено, за да са сигурни, че ще се представят в
най-добрата си светлина, когато настъпи моментът
през октомври т. г. А „най-добрата светлина“ означава
интересни иновации, защото новаторските продукти
са най-важният фактор за една конкурентоспособна среда. Само предлагащите нови или подобрени технологии,
носещи реални ползи на клиентите, ще могат да се справят със световната конкуренция.
Международните производители на машини и оборудване, които са най-многобройната група изложители, ще
направят демонстрации на живо на сложни производствени елементи.
Друга уникална черта на K е интернационализмът
както при изложителите, така и при посетителите.
Това гарантира, че гостите ще открият продукти със
световна класа от всяка възможна област. Изложителите ще могат да се срещнат с експерти от индустрия-
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та от над 100 държави и да установят контакт с потенциални клиенти, до които не биха могли да достигнат по друг начин.
Освен представянията по щандовете, много ценна за
изложителите и посетителите е и съпътстващата
програма на K 2016. Специалната презентация на тема
„Пластмасите оформят бъдещето“ цели да покаже как
полимерните материали са оформили и ще продължат
да оформят външния вид на съвременната среда и да
преодоляват бъдещи предизвикателства спрямо функционалността, естетиката и устойчивостта. Ще бъдат
обсъдени и теми като ресурсна ефективност, леки конструкции, нови материали, Индустрия 4.0 и дори противоречивият проблем с морското замърсяване.
Форумът за изследвания и наука е място за среща на
научната общност, където специалисти ще представят
своите резултати в комплексната област на пластмасите и каучука, и ще проведат диалог с промишлени потребители. Накратко ще спомена и други акценти от
програмата – технология за 3D принтиране, биопластмаси и дизайн.
По какъв начин K 2016 ще отрази развитието в
индустриите за производство на пластмаси и
каучук?

Забелязваме, че освен от производители на пластмаси K се посещава и от експерти от секторите на автомобилостроенето, опаковъчната промишленост, електрониката, електротехниката и комуникациите, строителството, медицинското инженерство и авиацията,
които желаят да се запознаят с новаторски области на
приложение на пластмасите и каучука.
Концепцията за кръгова икономика набира популярност. Смятате ли в бъдеще да включите и
изложители на решения за рециклиране и възстановяване на пластмаса и каучук?

Такива изложители отдавна са част от K. Освен при
многото изложители на технологии за рециклиране,
възстановяване и преработка, темата ще е акцент на
специална изложба и на Форума за изследвания и наука,
т. е. ще бъдат представени както вече достъпни на
пазара практически решения, така и нови идеи и научни
познания.
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интервю

Стремим се към
иновациите на
всяко ниво
Йонуц Фаркаш, новият регионален мениджър
на Schneider Electric за България, Албания,
Македония и Косово, пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Фаркаш, как бихте описали
своята кариера в Schneider
Electric от присъединяването
Ви към компанията през 2014 г.
до назначаването Ви на позицията регионален мениджър за
България, Албания, Македония и
Косово?

Това беше един динамичен и мотивиращ период. Всъщност, в началото
на моя професионален път, когато
работех за румънски партньор на
Schneider Electric, присъединяването
ми към Schneider ми изглеждаше като
интересна перспектива, а това да
бъда служител в тази компания беше
мечтана работа за мен. Впоследствие бях на интересни позиции в
други компании, но се появи шансът
да се постъпя в Schneider Electric и той
ми се стори много атрактивен. Нашата компания е много динамична и
предлага редица възможности за развитие. Този неин принцип се оказа
валиден и за мен, така че след като
се присъединих към компанията като
вицепрезидент на енергийното звено
за Румъния и Молдова, имах шанса да
участвам в няколко проекта, които
ми позволиха да се развия не само
професионално, но и като цяло.
Какви предизвикателства
очаквате да срещнете на новата си позиция?

Предизвикателствата са основата на Schneider Electric, тъй като позволяват на хората да развият пълния
си потенциал. Новите екип и територия сами по себе си винаги са предизвикателство, така че за момента
ще се съсредоточа върху по-доброто
опознаване на новата работна среда.
Това ще ми помогне да се превърна в
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доверен член на този сериозен екип, с
който заедно да допринесем за успеха на нашата компания.
Кое ще е първото нещо, върху
което ще се фокусирате?

Schneider Electric има много стабилен модел на работа в България, който досега имаше много добри резултати. Следователно, моята цел ще
бъде плавно да поема управлението
на дейностите и да продължа тяхното развитие. Тъй като клиентите и
партньорите на Schneider Electric са
постоянно в центъра на нашето
ежедневие, фокусът ще бъде насочен
към съхраняване на добрите партньорства, и в същото време към
търсене на нови бизнес възможности.
Какво е значението на региона,
за който вече отговаряте, за
цялостната дейност на
Schneider Electric?

Нашата компания е международна, с повече от 180 000 служители и
със специално място на пазара в световен мащаб. Искаме да използваме
силата на нашите екипи за световни иновации и технологии, за да можем да бъдем надежден партньор във
всяка държава. Следователно всеки
един регион е важен за нас, особено
когато имаме добре развиваща се,
стабилна дейност, какъвто е случаят с България. Тук се намира и найголемият ни завод в Европа - в Радиново, в Пловдивския регион. Освен
това Албания, Македония и Косово са
бързо развиващи се страни, което
прави региона интересен и привлекателен за бъдещи инвестиции.
Какви специални иновативни
решения могат да очакват нашите читатели?

Такива решения се създават и
предлагат постоянно. В последно
време IoT позволява на нашата индустрия да направи голяма крачка напред. Нашите добре познати електроразпределителни табла Prisma и
прекъсвачи Masterpact вече са цифровизирани. Концепцията за смарт
табла, която представихме миналата година, се развива постоянно, и
по този начин цялостните решения
стават по-интелигентни и по-гъвкави от всякога. В допълнение, серията честоти регулатори Altivar
Process с комуникационен панел на
български език ще бъде в продажба
съвсем скоро. Билдинг мениджмънт
системите, както и системите
Умен дом прибавят нови устройства
и функционалности на практика всяко тримесечие. Също така нашето
усъвършенствано решение за интелигентни разпределителни мрежи и
автоматизация е признато от клиентите и независими изследователски компании за водещо по отношение на качество и характеристики.
Стремим се към иновациите на
всяко ниво – в архитектурата на
решенията, в най-малките устройства, както и в подхода ни за взаимодействие с партньорите и клиентите ни.
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Местима
пробовземаща
система в Мини
Марица-изток
В

началото на т. г. в рудник
Трояново-север, който се експлоатира от най-голямото предприятие за
добив и преработка на въглища в
България, Мини Марица-Изток, стартира проект за изграждането на
местима пробовземаща система за
вземане на проби от две гуменотранспортни ленти за транспортиране на лигнитни въглища по направление ТЕЦ Марица Изток 2. Изпълнител е фирма Актемиум БЕА Балкан в
обединение с Енергоремонт Холдинг.
„Актемиум БЕА Балкан има зад
гърба си солиден опит в изграждането на такива системи. През 2008 г.
дружеството проектира, достави и
пусна в експлоатация автоматична
пробовземаща система в рудник Трояново-3 в с. Медникарово, а през 2010
г. изгради и пусна в експлоатация
мобилна пробовземаща система и в
рудник Трояново-север - с. Ковачево,
които също са част от структурата на Мини Марица-Изток. Двата
рудника осигуряват въглища за електроцентралите ТЕЦ КонтурГлобал
Марица Изток 3 и ТЕЦ AES Гълъбово,
както и за фабриката за брикети
Брикел. Ползите от изграждането на
тези системи в двата рудника показват безусловно необходимостта да
се изгради такава система и за въглищата, подавани за ТЕЦ Марица изток
2“, коментират от компанията.
От Актемиум допълват, че с оглед на намаляване на технологичното време за товарене и подаването
на въглища към ТЕЦ-овете, осигуряването на висока производителност,
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обезпечаването на сигурността на
доставките и управлението на качеството се налага постоянно усъвършенстване на пробовземащите системи. Започвайки от стационарна
система при пилотния проект в рудник Трояново-3, пробовземането в
рудник Трояново-север се изгражда
като местимо съоръжение. Тази промяна се дължи на технологията на
товарене на въглища на ж. п. вагони,
като претоварният пункт се измества през годините, следвайки напредването на участък Добив. При
новата система за рудник Трояново
1 основен акцент при проектирането е поставен върху съкращаване на
времето и улеснение на това преместване, като отделните възли и агрегати са вече модулно лесно разглобяеми, транспортируеми и лесно се

монтират на ново място, следвайки
изместването на претоварните
пунктове.
„Допълнително предизвикателство при проектирането на новата
система е

вземането на проби
едновременно от два
броя лентови
транспортьори
като интервала на вземане на
точковите проби от всяка лента е
пет минути. Мощността на потока
варира в диапазон от 400 до 5400 т/
ч, а теглото на крайната проба, която попада в събирателния контейнер,
в зависимост от големината на лота
е от 27 до 95 кг“, споделят от компанията изпълнител. Контейнерът е
снабден с влаго- и топлоизолация за
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запазване на показателите на събраните проби и е разположен върху подова везна, която е в директна комуникация чрез онлайн връзка с управляващия компютър на системата, позволяващо контрол на количеството
на всяка точкова проба. След приключване на смяната или при смяна на
лотовете пробите се размесват и
делят по метода на пресечния конус
до получаването на три броя проби
по 1 кг, предназначени за лабораторен химичен анализ. Остатъчният
материал след пробовземането, включително и остатъка от деленето на
пробата в контейнера се връща в
основния товаропоток. В управляващия софтуер на системата е заложено, в случай че партидната проба се
разделя на лотове, да има възможност без да се спира системата да
се подменят контейнерите.
Всеки един от главните транспортни лентови транспортьори, преминаващи през пробовземащата система, е снабден с везни с тензодатчици за следене на текущото натоварване. Основното технологично оборудване се състои от чукови пробовземачи с широчина на процепа 450
мм, система от затворени лентови
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транспортьори, управлявани чрез
честотни преобразуватели, кофъчни
ъглови елеватори, както и чукови
делители, чието делително съотношение може да бъде настройвано в
диапазон от 1:8 до 1:35. По проект
на ММИ са доставени допълнително
и по една двувалцова мелница за надробяване на късовете от 150 на 30
мм, както и допълнителна двувалцова мелница с кофъчен делител за надробяване на късовете от 30 мм
до 10 мм. Чрез инсталираните делители ще бъдат спазени изискванията по стандарт ISO13909-2 за минимално количество взети проби от
общия товаропоток.

Системата за управление
на пробовземащата
система
ще бъде изпълнена на базата на
програмируем логически контролер
SIMATIС S7-300 на Siemens. Заложено е високо ниво на автоматизация
и мониторинг, мелниците са снабдени със сензори за измерване и контрол на температурата на лагерите,
на тока на двигателите, на оборотите и са с вградени датчици за
следене на препълване на бункерите
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над мелниците. Всички данни от контролните датчици и измерените
величини се визуализират на дисплея
на компютър управляван от оператор, за разположението на които е
предвидено климатизирано помещение тип фургон. За осигуряването на
здравословни и безопасни условия на
труд е предвидена и система за автоматично измерване и известяване на запрашеността в затворените помещения.
„Чрез осъществяването на този
значим проект за технологично модернизиране се създава възможност
за много по-добро оползотворяване
на въглищните запаси, обезпечаване
на сигурността на доставките, попълноценно оползотворяване на високопепелните въглища, като паралелно с това се очаква запасите да се
увеличават, без да се излиза от границата на задължителните и необходими качествени показатели на
подаваните за консуматорите въглища“, заявяват в заключение от Актемиум БЕА Балкан.
Дейностите по проекта са започнали през февруари месец т. г. и се
очаква да бъдат завършени през м.
март 2017 г.
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Studer с квалификация за
етикета Blue Competence
Отскоро Studer, част от United Grinding Group, придоби квалификация за етикета Blue Competence, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от фирма Галика, официален представител на швейцарския производител за
България. "С рязкото увеличение на потреблението на
енергия в световен мащаб и заплахата от климатичните изменения, енергийната ефективност се превръща във важен въпрос и за металообработващите машини", коментираха от дружеството.
"Основните принципи, които следваме по отношение
на продуктите ни, включват съхраняваща ресурси конструкция на машината, комбинирано с инженерен подход, взимащ предвид целия жизнен цикъл на изделието,
разработване и прилагане на технологии и методи за
пестене на енергия и разходи, както и на конкретни
методи и симулационни процеси, които позволяват оптимизиране на конструкцията и динамиката на машините. Използваме енергийно ефективни концепции за
изработка и производство, разработваме хидравлични
и топлинни концепции с намалено използване на флуиди. Това е в подкрепа на машинния оператор при оптимизиране на консумацията на енергия от управлявания от него процес", отбелязват от компанията.
За прилагане на тези принципи Studer използва своята четиристепенна концепция "4 Blue Steps". Първата
стъпка се отнася до машинните елементи. "Всички
консуматори и компоненти са съобразени със съответен технологичен стандарт. Това е обект на непрекъснато систематично подобрение, като винаги се използват най-технологично усъвършенстваните и енергийно ефективни елементи. Придържаме се към тези принципи и когато избираме и определяме техническите
концепции", обясняват от Studer.
Отвеждащите и мажещо-охлаждащите системи се
оборудват с честотни преобразуватели, задвижванията на осите се оптимизират според
съответното приложение, а машинната основа се изработва от гранитан. Като част
от първата стъпка, хидравличната
система се оборудва с технология за
буферирне и честотно управляеми
помпи, а пневматичната се усъвършенства чрез
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предприемане на мерки към оптимизиране на опроводяването, пропускливостта на напречните сечения и
пречистването. Компанията е разработила и метод за
по-бързо температурно стабилизиране на машината.
Икономията на време е приблизително 60%, съответно и консумацията на енергия във фазата на стабилизиране на температурата е намалена.
Втората стъпка от концепцията обхваща управлението на режима на готовност. "Измервателното устройство е разработено в сътрудничество с ETH
Zurich/Inspire. С него могат да бъдат следени до 16 електрически канала и един канал за въздушно налягане, като записването е автоматично. Измерените стойности също биват обработени в софтуерен инструмент
по такъв начин, че времевият профил и енергийното
потребление на съответните консуматори по отношение на другите консуматори да е видим", съобщават
специалистите от компанията.
Третата стъпка включва използването на софтуера StuderTechnology. Той дава автоматични предложения за задаване на стойности за почти всички шлифовъчни задания. Чрез софтуера могат да се следят и коригират зададените стойности на база комбинация
между обработван и абразивен материал, охлаждане и
т.н. Съществува възможност и за включване на влияещи променливи като мощност на шпиндела, захващащи устройства, огъване, и др. Системата за индикация и предупреждение се задейства, ако задаваните
стойности са непрепоръчителни.
Четвъртата стъпка е извършването на енергийна
оценка за конкретен процес на клиента EE4C, която
позволява на потребителя да получи точната енергийна стойност за производството на даден детайл.
"Изискването за доказателство за енергийните разходи за единичен детайл във фазата на ценообразуването ще бъде поставяно все по-често в индустрията
в бъдеще. Чрез EE4C ранни, подробни и надеждни основи за изчисляване на общата цена на собствеността
вече са възможни още на етапа на офериране", допълват от Studer.
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Производство на
безалкохолни напитки
в България - продукти
и доставчици
Т

емата в рубрика Във фокус, представяща производството на безалкохолни напитки в страната, продължава с коментари на някои от водещите доставчици, които разказват за свои актуални решения и
успешно реализирани проекти.

Монтажната и линейна техника на Bosch
Rexroth предлага множество решения, които
отговарят на високите изисквания за хигиена
Bosch Rexroth е единственият доставчик, който може
да предложи целия спектър от компоненти за автоматизация в хранително-вкусовата промишленост.
Гъвкавата система за автоматизация IndraMotion
осигурява по-кратко времетраене на цикъла, по-бърза

промяна на формата и
същевременно увеличава
прецизността. Това позволява по-лесно, гъвкаво и
бързо автоматизиране на
процесите - покриващи цялата гама от единична машина до свързана производствена система. Мащабируеми платформи за
управление и общоприети
софтуерни стандарти позволяват реализиране на
различни приложения във
всяка една желана конфигурация. Използването на
IndraMotion гарантира оптималното техническо и
икономически изгодно решение.
Хранително-вкусовата промишленост има специфични изисквания към процесите и използваните технологии. Това важи дори и при транспортирането на пакетирани продукти. Монтажната и линейна техника на Bosch
Rexroth предлага множество решения за манипулиране и
транспортиране, които отговарят на високите изисквания за хигиена.
Системата от алуминиеви профили и предлаганите
към нея устойчиви на корозия аксесоари позволяват изработването на различни видове рамки за машини, заграждения, работни повърхности, маси и други конструкции.
Конвейерните системи VarioFlow и VarioFlow S (изпълнение от неръждаема стомана) осигурява много лесна връзка
между отделните станции за обработка и пакетиране.
Благодарение на здравата верига, VarioFlow е приложима
и за големи натоварвания. Обширната продуктова гама
прави системата подходяща за широк диапазон от транспортни задачи и дава възможност за лесно адаптиране
към специфичните изисквания на съответното място чрез
замяна само на няколко компонента.
Линейните направляващи и СВД-та като единични
продукти или компактно интегрирани в линейни системи осигуряват динамичност и надеждност.
Използването на неръждаема стомана и хигиеничен
дизайн характеризират тези продукти от линейната
техника. Многовариантният и индивидуално конфигурируем линеен модул MKR 20-80 от Bosch Rexroth е готово
за инсталиране решение за приложения, включващи цикли за интензивно почистване. Благодарение на предварително напрегнатия зъбен ремък линейният модул може
да постигне скорост до 5 м/сек.

БР Техника
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Предоставяме възможност за рентабилни
интралогистични решения чрез закупуване на
високопроизводителна складова техника
Складовата техника със
запазена марка VENI е изцяло
българско производство, неизменно следващо световните тенденции в каростроенето. Компанията е приоритетно насочена към развойната дейност и производството на широка гама складови машини и вече 23 години успешно реализира своята
продукция както на множество международни пазари,
така и на българския пазар.
С процедурата Подобряване на производствения капацитет на МСП по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ гамата складови машини, произвеждани от ВЕНИ и Ко, са допустим разход за придобиване на
материални активи.
Очакванията на ВЕНИ и Ко са все по-голям брой МСП
да предприемат действия в осигуряването на собствения си бизнес с рентабилни интралогистични решения
за обработката на палетизирани товари чрез закупуване на високопроизводителна складова техника, като по
този начин ще осигурят повишаването на производствения си капацитет чрез максимално и ефективно използване на наличното складово пространство.
Гамата Ръчноводими електрокари и Електрокарите
със седящ/стоящ водач са високоманеврени, лесни за
управление складови машини, идеални за обработка на
товари върху проходни палети.
Тези машини са предпочитани за работа на закрито
с най-разнообразно приложение поради компактните си
размери, ергономично групираните си командни органи,
позволяващи лесно, интуитивно управление, без да предизвикват непременно умора, и не на последно място
поради ниските си експлоатационни разходи.
Възможността за проектиране и производство на
нестандартни складови машини, конкретно отговарящи
на потребностите на всеки един клиент и влизащи в
обсега на допустимите разходи за придобиване на машини и съоръжения, създава предпоставки за обновяване
на складовото оборудване с такова от по-висок клас.

ВЕНИ и Ко ООД

Сензорът E3S-DB на OMRON осигурява
надеждно откриване на всички видове
прозрачни обекти като РЕТ и стъклени
бутилки
Фирма Гемамекс предлага на производителите на
безалкохолни напитки у нас разнообразни решения на
японската фирма OMRON.
Фотосензорът E3FC, M18 е с корпус от висококачествена неръждаема стомана (SUS316L) и с висока степен
на защита IP68. Това го прави най-доброто решение за
хранително-вкусовата промишленост и за места, където ежедневно машините се почистват с вода под високо
налягане и химически препарати. Моделите с конектори
са изработени така, че дори ако кабелът се отстрани от
тях, не пропускат вода. Свети с видима червена светлина, което улеснява позиционирането и настройката му.
E3FC е едно от най-добрите решения на пазара в момента. Той е изработен по най-новата PES технология на
OMRON (също като E3FA серията). Корпусът е с нова
концепция - залят с епоксидна смола в задния си край. Това
значително подобрява защитата срещу вода и химикали.
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Освен в хранително-вкусовата промишленост, сензорът може успешно
да се ползва в най-тежки промишлени
условия, както и на открито.
Сензорът E3S-DB на OMRON осигурява най-надеждното откриване на
всички видове прозрачни обекти като
РЕТ и стъклени бутилки или прозрачни плоскости. Предлага се в разновидност с ръчна настройка и „Smart
Teach“ модел с бутон за автоматична настройка. Функцията „Smart
Teach“ дава възможност за бърза и оптимална настройка на прага на сработване. Моделите с малка точка (2
мм в диаметър) позволяват много
малки разстояния между отделните
обекти (до 3 мм). Сензорът е много
подходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост.
E3S-DB притежава функция за автоматична компенсация силата на
лъча при зацапване на детектиращата повърхност. Функцията е налична само за моделите със „Smart Teach“
и може да се активира чрез натиска-
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не на бутона на обучение за повече
от 10 секунди. E3S-DB разполага специални поляризационни филтри в комбинация с р-абсорбиращи рефлектори (напр. E39-RP1).
Някои PET бутилки причиняват
много високо затихване на светлинните нива, като понякога дори се
държат като непрозрачни обекти. В
резултат на уникалната си оптична
система, E3S-DB притежава много
висока стабилност и позволява наблюдение дори в запрашени или силно влажни среди. Максималното разстояние на работа до 4.5М с огледало E39-R8.
С помощта на PC-интерфейс и
софтуер за мониторинг (PC
Monitoring Tool Software) сензорът
позволява отдалечен контрол над
всички възможни параметри за настройка. Освен това, при наличие на
„Smart Teach“ сензорът позволява
анализ на силата на върнатия от
огледалото сигнал.

Гемамекс

ifm electronic предлага
разнообразни решения за
производителите на
безалкохолни напитки
За следене за наличието на обекти в каси или други контейнери ifm
предлага 3D сензори от серията O3D.
Тази гама се използва за надеждно-

то разпознаване в производства,
където краен продукт се поставя в
различни по големина бутилки, кофи
и кутии. На сензорите се задават
конкретните полета, в които трябва да се следи наличието и големината на дадените обекти. Така те установяват колко на брой са наличните за момента съдове и какъв е
техният размер. Тези сензори предлагат различен набор от изходни
функции, което улеснява комуникацията и управлението в случай на липсващи или неправилно поставени
обекти. По информацията, дадена от
датчиците, конкретните контейнери може да се отделят за допълнителен преглед и да се добавят липсващите към тях обекти.
За надеждната работа на помпените станции в бутилиращите фабрики ifm electronic предлага система
за диагностика на помпи VSE. Тези
станции са мястото, където водата
влиза във фабриката за първи път.
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Преди да стигне до производството,
водата трябва да се обработи със система за обратна осмоза, за да бъде
използвана в завършения продукт. В
помпената станция също се намират
и помпите, използвани за осъществяването на „CIP“ процесите. При дефектиране на главната помпа за обратна осмоза, водата не може да достигне до производството. В такъв случай се налага то да бъде спряно до
отстраняване на повредата. Предлаганите от ifm electronic системи за
диагностика VSE са създадени за предотвратяването на тези аварии.
Една такава система се състои от
вибрационен сензор, монтиран на задвижващия мотор, и друг, монтиран
върху корпуса на помпата, управлението на сигналите, дадени от датчиците, се извършва от модул за диагностика и специализиран софтуер.
Ethernet TCP/IP интерфейс дава
възможност за отдалечен мониторинг и контрол на приложението.
Чрез събраните данни се задават
индивидуални настройки на всяка помпа, поставят се конкретни аларми и
се определят тенденциите с маркер
за време. По този начин се насрочват
дати за сервизиране в удобно време
и се избягва нежеланото спиране на
производствения процес.

Стефан Преждаров, ифм
електроник
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Планетарните редуктори от
серия RG на Varvel се
използват при всички процеси,
за които е нужна висока
прецизност
Редукторите, предлагани от фирма Йов България ООД, които са производство на италианския производител Varvel, намират широко приложение в производството на безалкохолни напитки. Червячни (серия RS/
RT) и с паралелни валове (серия RD и
RN), участват в процесите на транспортиране, изплакване, затваряне,
залепване и етикетиране, групово

ливотокови асинхронни двигатели,
със SERVO мотори, помпи и др. При
процесите, свързани с безалкохолни
напитки, те се вграждат в: изплакващи и стерилизиращи машини; машини за обемно пълнене и по ниво под
нисък вакуум; затварящи машини за
винтови и наивни капачки; транспортни и буферни еднолентови и многолентови прави или завиващи конвейери и палетизиращи машини и машини за обвиване в стреч фолио.

инж. Стоян Русев,
Йов България

Фотосензорите и видеокамерите DATALOGIC са много
подходящи за приложение при
производството на напитки

опаковане. Планетарните редуктори
от серия RG се използват за дозиране, както и при всички процеси, за които е нужна висока прецизност. За
това спомага намалената им хлабина (8 arcmin >), а компактният им
габарит ги прави още по-приемливи
като решение. Редукторите Varvel
могат да бъдат приложими с промен-

Фирма Перун е представител на
един от най-големите европейски
производители на фотосензори и видеокамери за контрол и инспекция
DATALOGIC. Фирмата е разположена
в административния регион Емилия
Романя - Италия, където се наблюдава най-голямата концентрация на
фирми, произвеждащи машини за консервната и винарска промишленост.
Поради това съвсем естествено
продуктите на DATALOGIC са насочени основно към тези отрасли, както и към производството на безалкохолни напитки и бира.
Фотосензорите за прозрачни
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обекти са предназначени за детекция на стъклени и PET бутилки. Найновото попълнение в това приложение е миниатюрният S45-xxT53 с
размери само 34х20х12 mm. Висококачествената автоколиматорна
оптика и мощният червен светодиод осигуряват работен обхват от 0
до 200 см, а адаптивната система
е гаранция за добро функциониране
при наличие на влага и запрашеност.
Работната честота е 1 kHz, а изходите са PNP или NPN транзистор.
Други сензори с такова приложение са малогабаритните S8. Съществуват 3 модификации: S8-MR-5T50/Т53 са с обхват 0-2 m и корпус
от неръждаема стомана AISI316L, а
S8-MR-5-Т51 е с пластмасов корпус и
обхват 0-0,8 m. Коаксиалната оптика осигурява стабилна детекция на
подвижни обекти и елиминира фалшиви сработвания. И тук автоадаптивната система подобрява значително работата на сензорите. Работната честота на S8-T50/51/52
е 2 kHz, а изходите са PNP или NPN
транзистор.
Сензорите S21-IR и S21-RG са сензори за етикети съответно с инфрачервена и червена/зелена емисия.
Поради работната си честота от
25 KHz, те са предназначени за високопроизводителни етикетиращи машини. Новият модел SR23 намира
приложение при използване на многослойни етикети или тогава, когато
етикетите са във вид на тънки брошурки.
DATALOGIC произвежда голяма
гама сензори за маркер. От тях найпопулярни отново са моделите от
серия S45 и S8, както и TL46. Миниатюрните S45-PR-5-W03/13 използват бял светодиод и имат работна
честота съответно 10 и 25 kHz. Моделите S45-PR-5-W33/43 са RGB сен-
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зори с работна честота отново 10 и 25 kHz.
Работното разстояние
е 10± 2 mm.
Сензорите S8-W са с
RGB емисия и коаксиална оптика, работно разстояние от 9 ±2 mm и
работна честота 10
или 25 kHz. Налични са
модели със статична
или динамична настройка. Корпусите им са от
пластмаса или неръждаема стомана. Моделът
S8-W00 няма възможност за настройка с бутон, тъй
като корпусът му е със степен на
защита IP69K и може да се почиства
с агресивни дезинфектанти.
Фамилията TL46 е предназначена
за машини с голяма производителност. Налични са 4 базови модела.
TL46A предлага настройка с потенциометър, така както добрият стар
TL80.
TL46W, TL46WL TL46WLF са с различни начини на настройка, индикация и работни честоти от 10 до 30
kHz. Сензорите са със стъклена оптика и за тях се предлагат обективи с фокусно разстояние 9, 18, 22, 28
и 40 mm.
Data VS2 е автономен интелигентен, лесен за използване видеосензор, предлагащ ефективни решения
за различни приложения и в частност при производството на напитки. CMOS матрицата с разрешаваща способност 640х480 пиксела,
четирите модела обективи с фокусно разстояние 6, 8,12 и 16 mm, вградените червен или инфрачервен осветител, десетте критерия за
сравнение (включително на символи,
матрични и баркодове) са гаранция
за широкия кръг на приложение. По-

средством Ethernet интерфейса и програмата за настройка работата с Data VS2 е лесна и удобна. Към сензора може да се включи
допълнителен монитор VSM за наблюдаване на производствения процес.
Интелигентните
миниатюрни камери от
серия P10 и P15 са следващата стъпка към
създаване на по-сложни
системи за контрол и
инспекция. Р10 е с монохромен сензор 640х480 пиксела, а Р15 – с
1280х1024 пиксела. Честотата на
сканиране е съответно 120 и 60
кадъра за секунда. Тези камери използват 5 вида обективи с различно
фокусно разстояние, както и 7 различни светодиодни осветители в
червения, инфрачервения, белия и син
спектри. Осветителите с 50 вградени светодиода осигуряват изключително хомогенен светлинен поток. Камерите Р10 и Р15 се използват за четене и сверяване на матрични и баркодове, партидни номера, цялост на надписи, капачки на
бутилки и т. н. Посредством Ethernet
интерфейса и програмата за настройка IMPACT LITE камерите могат лесно да се интегрират в системите за автоматизация.
Автономната камера A30 е с около 20% по-голяма производителност
от P10/P15 и има същите области
на приложение, а с камерите М100C,
М300C и видеопроцесорите MX-20Е/
40Е/80Е могат да се изграждат
сложни системи за контрол и инспекция.

инж. Пеню Йорданов,
управител на фирма Перун
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HD таблата на Rittal отличени
със сертификат "Hygiene-Tested"
Серията табла на Rittal HD (хигиенен дизайн) притежава BG-PRUFZERT
отличие от Германската здравна асоциация като свидетелство, че е здравословен продукт безопасeн за употреба.
Докладът относно проведения тест
описва как: "Компактните HD табла са
подходящи за инсталация на електрически компоненти в хранително-вкусовата промишленост и са устойчиви на
почистване и дезинфекционни средства,
каквито обикновено се използват там.
Също така предпазват от проникване
на микроскопични твърди частици
(прах) и защитават оборудването от
обливане със силни водни струи (категория на защита IP66)."

Във формата на таблата липсват отсечени ръбове, трудно достъпни точки и стандартни ключалки, които могат да се запушат. Повърхностите на
HD серията са заоблени, гладки и лесни
за почистване. Наклоненият под 30°
покрив не позволява задържане на вода
и елиминира възможността да се използва като поставка на материали
или стоки, които след време да корозират върху таблото. С помощта на
неръждаеми нивелиращи крачета (от
120 до 175 мм) и планки за отстояние
(от 50 до 300 мм) между таблото и
стената се избягва наличието на недостъпни за почистване места.

(напр. фармацевтични), био-технологии
и химическа промишленост.
Задължителна основа за сертифициране с "Хигиенен Дизайн" е 9-та Наредба към
закона за германската техника и безопасност на продуктите, който съответства
на европейската Директива за техника
98/37/ЕО (общи хигиенни изисквания, отнасящи се до проекти за хранително-вку-

совата промишленост и машини) в приложение 1, подточка 2.1. Също така те отговарят на изискванията на DIN EN ISO
14 159 и документ 13 на EHEDG (Европейски Хигиенен Инженеринг & Дизайн), хигиенно проектиране на оборудване в табла
с директна обработка, която беше разработена в сътрудничество с 3-А и NSF

За тези табла Ритал предлага и разработени специално за тях щуцери, които също са обозначени с терминът
"Хигиенен Дизайн" и притежават защита IP 68 (5 бара, 30 минути) към EN
60529/09.2000 и IP 69K по DIN 40050-9.
Терминът "Хигиенен Дизайн" обхваща цялостни промени по отношение на
дизайна на индустриалното табло с цел
да се избегнат евентуални неблагоприятни условия, които биха представлявали потенциален риск за поддържане
на чистотата. Rittal HD таблата са
предназначени да премахнат някои от
тези опасности, оказващи негативно
отражение върху производството в хранително-вкусовата промишленост.

Висококачествената неръждаема
стомана и антибактериалното силиконово уплътнение не оставят шанс за
задържане на използваните суровини.
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International. Таблата на Ритал серия HD
удовлетворяват максимално тези дефиниции в съответствие с DIN EN 1672-2:2005
и се нареждат в одобрени табла за инсталация в хранително-вкусовия сектор.

За разлика от обикновените, тези
щуцери ефективно предотвратяват натрупването на вредни микроорганизми,
благодарение на по-гладката изолирана
външна повърхност. Също така разполагат с три изолиращи уплътнения в
предната част, които ги правят силно
устойчиви при почистване с високо налягане. Предлагат се също и с EMV защита за чувствително оборудване. Подходящи са за употреба в сектори като:
Производство и пакетиране на храни,
напитки и тютюневи изделия, технологии с извънредно чисти производства

Êîíòàêòè: Ðèòàë ÅÎÎÄ
Ñîôèÿ, 1592, áóë. Èñêúðñêî øîñå 7,
Túðãîâñêè êîìïëåêñ Åâðîïà, ñãðàäà 7, åò. 2
òåë: (02) 439 0550; (02) 439 0556
ôàêñ: (02) 439 0659, å-mail: office@rittal.bg
Web: www.rittal.bg
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Ново в програмата на Meusburger
Австрийският производител на стандартни компоненти придоби немския
експерт по топлоканални системи PSG Plastic Service GmbH
От средата на юни т.г. Meusburger
официално придоби PSG Plastic Service
GmbH, която има производствени мощности в Манхайм, Вирнхайм, Зеках, както и чуждестранен клон в Китай. Австрийската компания Meusburger е водещ
производител на високопрецизни и висококачествени стандартни компоненти и
също като PSG e семейна фирма с дългогодишна традиция. PSG ще запази името
си и всичките си близо 200 служители.
"За нас е удоволствие да приветстваме служителите на PSG в семейството
на Meusburger. С приключването на тази
сделка намерихме и един силен партньор
с дългогодишен опит в топлоканалните
и контролните системи. Ще продължим
да ръководим компанията под утвърденото име PSG", заяви Гунтрам Мойсбургер, управител на Meusburger Georg
GmbH & Co KG.
След повече от 50 години успешна история на компанията, настоящият собственик на PSG е щастлив да си сътрудничи със семейна фирма като
Meusburger, която може да осигури бъдеще на PSG в дългосрочен план.
Стандартните компоненти като
тези, произвеждани от Meusburger, са
важна част от веригата на стойността при инструменталното производство. "Както и PSG, Meusburger си е
партнирала успешно с фирмите от бранша в продължение на повече от 50 години. Заедно ние ще продължим възходящото си развитие и ще разширим гамата
си от продукти и услуги, както подобава на един надежден партньор в областта на машиностроенето и инструменталното производство", допълва Гунтрам Мойсбургер. Оборотът на PSG
Plastic Service GmbH през 2015 г. възлиза
на близо 27 млн. евро.

ствява чрез наложилите са на пазара
различни диаметри на водещата система. Както винаги при Meusburger, плочите стандартно са произведени с високо прецизна база за точно позициониране на обработващата машина. С помощта на практичния асистент в онлайн-магазина можете бързо и лесно да
конфигурирате пакета. При първата

стъпка можете да изберете размера и
вида на пакета, за да продължите със
съответните плочи за колонки и втулки. Асистентът подбира автоматично
подходящите елементи като водещи
колонки, втулки или крепежни елементи. Крайно конфигурираният щанцови
пакет с две водещи колонки може директно да се експортира в желания CADформат. Целият процес отнема само
няколко минути.

Заключващ цилиндър за
подвижни сърца и плъзгачи
Със заключващия цилиндър E 7055 австрийският доставчик на стандартизирани елементи може да предложи на
своите клиенти едно оптимално решение, специално пригодено за подвижни
сърца и плъзгачи при шприцформи и пресформи. Голямата площ на плъзгача или
подвижното сърце създават голяма
сила, която често може да бъде компен-

SD- и SZ-щанцови пакети с
две водещи колонки
С новите щанцови пакети с две колонки, при които водещите колонки са
диагонални респективно централно разположени, Meusburger дава възможност
на своите клиенти за нови и гъвкави
приложения. Посредством оптималната позиция на фиксиращите елементи
за колонките и втулките се гарантира,
че SZ-щанцовият пакет с две водещи
колонки, разположени централно, има
максимално работно пространство. SDщанцовите пакети с две водещи колонки, разположени диагонално, са проектирани за приложение по дължина и широчина. Двата пакета започват от размер 126 156 до 396 496 със или без средна
плоча и възможност да се комбинират
със сепараторно и стандартно водене.
Предпазването от завъртане се осъще-
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сирана само с много голям хидравличен
цилиндър. Заключващият цилиндър с механично крайно заключване може да
предложи въпреки компактните си размери много висока издръжливост на натоварване и предоставя на конструкторите идеално решение. Практичната
форма с фланец гарантира дефинирана
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Meusburger е водещ на пазара при
високопрецизните нормализирани елементи. В момента над 15.000 клиенти
от цял свят използват предимството
на стандартизираните елементи и се
възползват от нашия над 50-годишен
опит в обработката на стомана. Една
всеобхватна програма от нормализирани продукти, комбинирана с висококачествено оборудване за инструменталния цех, правят Meusburger надежден
и глобален партньор в машиностроенето и инструменталната екипировка.
PSG Plastic Service GmbH разработва, произвежда и разпространява
топлоканални и контролни системи.
Компанията има около 200 служители
в производствените си мощности в
Манхайм, Вирнхайм, Зеках и Китай.
Иновативните и разнообразни продукти в областта на топлоканалните и
контролни системи в съчетание със
специализираното обслужване осигуряват безопасността и надеждността,
които са необходими за различни приложения и производствени процеси.
позиция на конекторите за масло и сензорите, които от своя страна гарантират най-висока сигурност на процеса
чрез надеждно отчитане на крайната
позиция. При наличието на проходен отвор в пластмасовия детайл, цилиндърът се монтира с предварителен
натяг за предотвратяване образуването на изпресовки (чепаци). Ако "сърцето" е разположено свободно в пластмасовия детайл, то цилиндърът се монтира без предварително натягане. Адаптерът за заключващ цилиндър E 7088
служи за лесното свързване към подвижните сърца или плъзгачите. Новият заключващ цилиндър на Meusburger е достъпен на склад със задържаща сила от
40 до 500 kN, заедно с всички принадлежащи крепежни елементи.

Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42, 6960 Wolfurt, Austria
T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0, F -11
sales@meusburger.com; www.meusburger.com
Ïëàìåí Ïåòðîâ, Ãàáðîâî
p.petrov@meusburger.com
T 00359 895 11 48 50; F 0043 5574 67 06-11
Èâàí Ïåòðîâ, Ñîôèÿ
i.petrov@meusburger.com
T 00359 878 69 00 78; F 0043 5574 67 06-11
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електроника

Новости в
елементната база
за LED осветление

Т

Стефан Куцаров

ъй като LED осветлението е
сред най-бързо развиващите се области на електрониката, в статията
са разгледани предимно елементи,
появили се на пазара след 01.01.2015
г. Обзори на „по-стари“ компоненти
за светодиодно осветление са публикувани в бр. 8/2014 и бр. 5/2013
на сп. Инженеринг ревю. През последните години към предимствата на
LED се прибавиха увеличаването на
максималната им мощност съчетано с по-добро охлаждане, подобряването на много от другите параметри, удължаването на реалния експлоатационен срок и намаляването на
цената им. За да се добие представа
за темповете на развитие, е достатъчно да се отбележи, че през
2014 г. световното производство
на LED за осветление е било за приблизително 6 млрд. USD, а за 2018 г.
се очаква то да надхвърли 15 млрд.,
което ще е 57% от общо произведените LED.
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Светодиоди за
осветителни приложения
Значителният интензитет на
светлината и ограничението по
технологични причини на максималния ток на LED до около 2,8 А налага
в много случаи последователното им
свързване за осигуряване на необходимата мощност. Един начин за
това е интегрирането на множество чипове в корпуса на LED, който
подход заедно със съответното конструктивно оформление определя
наименованието Packaged LED.
Сред съществените нововъведения е монтирането на излъчващите
светлина полупроводникови кристали върху добре провеждаща топлината керамична подложка, с което се
подобрява охлаждането и при даден
размер на LED той може да работи
с по-голям ток и да осигурява по-силна светлина без скъсяване на експлоатационния срок.
Обикновено производителите
предлагат серии LED с дадена мощност PD и различни напрежения VF и
максимални токове IFmax, с няколко

стойности на светлинния индекс CRI
и различни цветове, а при белите LED
- с различни нюанси на цвета им (при
това не бива да се забравя, че светлинният поток Fv намалява с нарастване на температурата на LED).
Типичен пример е серията XLamp
MBH-А на Cree, която е представител на мощните LED (HP LED) и има
параметри, представени на ред 5 от
табл. 1. Подобна е серията XLamp
MHD-E, но тя е с 2 пъти по-голяма
мощност. Керамична подложка използват LED от типа СОВ (Chip-OnBoard), но върху нея са монтирани
няколко чипа с общо луминофорно
покритие. Такъв е показаният на фиг.
1а и ред 11 на табл. 1 LED с чипове
за трите основни цвята и четвърти за бяла светлина, който осигурява регулиране на излъчвания цвят
чрез токовете на чиповете. Предимства на СОВ са намалените размери
и цена, а поради структурата източникът на светлина е със значително
по-голяма площ (Light Emitting Surface,
LES) в сравнение с класическите LED.
Тази площ достига няколко десетки
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Таблица 1. Светодиоди за осветление.
№

Серия

Производител

VF,V; (IFmax,mA) [PD,W]

CCT,K или x;y (
[CRI]

m,nm);

v,lm;

(FWHM,o) [LE,lm/W]

Раб.темп.обхват,oC;
(RJC,oC/W) [размери,mm]

2700-10000 (455; 460;
24-120; (140;165) [94;107]
-40 +135; (9) [4x4x1.85]
500; 525; 590; 615; 625)
2
H15 Array
Bridgelux
34.1-37.8; (1050-3500) [35.8-132]
2700-4000 [80;90;95]
3147-12078; (110) [67-120]
105max [19x19x1.6]
3
N0W09M02
Bridhtek
10; (500); [5]
2650-3050
300; (120)
-20 +60; [f28x1.6]
4
CXB1520
Cree
33; (1400)
2700-6500; [70;80;90]
1729-2631; (115)
0 +85; [15.85x15.85x1.55]
5
XLamp MHB-A
Cree
9;18;36; (700;350;175) [5.6]
2700-6500 [70; 80; 90]
330-635 (115)
0 +85; (5.5) [5x5x1.51]
6
Lune 300
Flip Chip Opto
45.7; (13300) [646]
3000-6000 [70;80;90;95]
57800-65600 (115)
-40 +105; (0.1) [55x45x2.1]
7
KTDS-3536SE 28Z4S
Kingbright
2.5; (350) [1.05]
(625)
43; (110)
-40 +100 [3.45x3.45x2]
8
LUSTRON LL730F
Lustrous
35; (1800)
3000; 4000; 5700 [min85] 4080-4500 (@IF=900mA) (120) -20 +85; (0.5) [28x28x1.2]
9 LUXEON FlipChip White 10
Philips Lumileds
2.77; (700)
3000-5700 [70; 80]
80-150; (148) [111-139]
2 [1.38x1.38x0.72]
10
LE A P2W 01-SYTX-23 OSRAM Opto Semicond.
3.45; (10000)
(617)
2100-3300 (120)
-40 +100; (0.5) [25x15.5x2.1]
11
LE RTDUW S2WP
OSRAM Opto Semicond.
3.6; (4.5)
0.32; 0.33 (453;530;625)
280-560;(120)
-40 +85; (0.7) [6.38x5.75x1.26]
12
LM561C
Samsung LED
2.6-2.9; (180) [0.3]
2700-6500 [80]
30-38.5; (115)
-40 +85 [5.6x3x0.75]
13
SAW9CF2A
Seoul Semiconductor
45-50; (20) [1.5]
2600-7000; [min90]
87; (120)
-30 +100; (10) [3x3x0.65]
14
GBHW1106 ASE-50X
Stanley Electric
2.9; (350) [2]
5000 [70]
149; (135) [140]
-30 +85; (8) [30x33x16]
VF - напрежение в права посока (Forward Voltage); IF - максимален постоянен ток в права посока (DC Forward Current, Maximum Drive Current); PD - максимална
разсейвана мощност; ССТ - цветна температура (Correlated Color Temperature); CRI - светлинен индекс (Color Rendering Index); v - светлинен поток (Flux,
Luminous Flux); FWHM или 1/2 - ъгъл на излъчване (Full Width at Half Maximum, Viewing Angle); LE-светлинна ефективност (Luminous Efficacy, Efficacy, Efficiency);
RJC - топлинно съпротивление преход-корпус (Thermal Resistance Junction to Case)
2.1; 3; 3.2; (350) [1.23-1.98]

а

в

Източник: Brightec

mm2, понякога се дава като параметър и осигурява голям
ъгъл на излъчване. Параметрите на други типични COB
LED са показани на редове 2 и 4 в табл. 1.
Подобни са модулите (LED Module, LED Array) от два
до пет LED монтирани върху МСРСВ (Metal Clad Printed
Circuit Board) - метална (обикновено алуминиева) пластинка с тънък (няколко микрометра) керамичен слой с добра
топлопроводност. Такъв е N0W09M02 от фиг.1б и ред 3
на табл. 1. Като разновидност на СОВ може да се разглежда Multiply Junction Technology (MJT) с последователно свързани PN преходи върху един кристал, чрез която

б

г

Източник: OSRAM Opto

Avago Technologies

Източник: OSRAM Opto

ASMT-Jx1x

Източник: Samsung LED

1

Фиг. 1. Съвременни светодиоди за осветление: а - СОВ; б - LED
модул; в - класически средномощен LED; г - "прожекционен" LED

технология е реализирана серията от ред 12.
Сред новите технологии е CSP (Chip-Scale Package),
чийто корпус е с малко по-големи размери от полупроводниковия кристал - такава е серията на ред 9 от
табл.1. Предлагат се и класически средномощни (MidPower, MP) LED, които имат максимална разсейвана мощност PD между 100 и 500 mW, а пример за тях е показан
на фиг.1в. Към класическите серии единични LED с различни цветове вече са добавени такива със значително
по-тясна спектрална характеристика, осигуряваща практически монохроматична светлина. Сред тях е серията
LUXEON C Color Linc на Philips Lumileds, включваща LED с
11 цвята. За декоративно осветление се ползват LED с
различни цветове, например жълтият (λm=590 nm) с означение N0Y15S54 на Brightek, който има VF/IF=2.7V/350
mA.
За осигуряване на тесен светлинен лъч с голям интензитет (Projection Lighting) има специализирани LED - например серията OSTAR Projection Power на OSRAM Opto
Semiconductors. Параметрите на един от нейните представители са на ред 10 в табл. 1, а външният вид - на
фиг. 1г. За излъчване във всички посоки (ъгъл 360°) при
неголям интензитет на светлината се ползват СОВ LED
със специфична конструкция, каквато е серията GW
3TLMF1.EM бели LED на OSRAM Opto Semiconductors.
Ултравиолетови LED. Излъчваните от тях невидими
за човешкото око лъчи ускоряват и/или подобряват процеса на обработка на материали (Industrial Curing), пол-
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Източник: LEDIL
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Фиг. 2. Оптична система за
LED осветително тяло.

зват се за почистване на обекти, на
въздух и вода от бактерии, за откриване на наличието на различни вещества. Подобно на LED във видимата
област обикновено се предлагат в
серии с различна λ m, която засега е
не по-малка от 350 nm. Пример е
VLMU3500-385-120 на Vishay Semiconductors с VF/IF=3.4V/500 mA,
λm=385 nm и типична излъчвана мощност (Radiant Power) φе от 780 mW
(която се дава вместо Φv на LED във
видимата област). Вече се предлагат и UV модули, какъвто е ARES
100A-395 на Flip Chip Opto с λm=395
nm, напрежение и ток 38.4V/2.8А и
типична φе=20 W.
Вторична оптика (Secondary
Optics). Сред бързо развиващите се
приложения на LED е осветяването
на големи открити и закрити площи, чиято ефективност се повишава чрез съчетаване на качествата
на мощните диоди с подходящи
лещи, рефлектори и други елементи
на вторичната оптика за реализация на осветителни тела. Типичен
пример е CS15020_STRADA-JP-2X6VSM на Ledil с външен вид, показан
на фиг. 2, и размери 173х71.4х9 mm.
Тя е предназначена за работа на
открито и има ъгъл на излъчване
137° или 142° в зависимост от ползваните LED. Съществуват и оптични системи за тесен светлинен
лъч – например CP15212-CARMEN-S-
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B на същия производител е с ъгъл
14°.

Драйвери
Основното предназначение на
драйверите (Driver) е да осигуряват
неизменен ток ILED през LED за гарантиране на постоянен интензитет
на светлината или на излъчваната
мощност, което позволява разширяване на приложенията им и като
източник на неизменен ток за произволен товар. Продължават да се използват разновидностите, чийто
принцип на действие е описан в гореспоменатата статия от бр. 5/
2013 г. на сп. Инженеринг ревю. Значително намалява относителният
дял на новопроизведените драйвери
с външни мощни транзистори, които запазват приложенията си за
произволно големи (по принцип) стойности на ILED и работа със захранващо напрежение VIN в много широки
граници. От друга страна, развитието на автомобилната електроника наложи увеличаването на производството на такива драйвери със
специфични особености - по-широк
работен температурен обхват
(обикновено -40÷+125 °С) и множество защити (от късо съединение,
прегряване и V IN над определена
стойност). Обикновено те могат да
се използват и за индустриално и архитектурно осветление, в търговски обекти и на други места. За работа с два външни транзистора е серията МАХ16833... МАХ16833G на
Maxim Integrated за VIN = 5 - 65 V и
регулиране на ILED чрез PWM.
Характерни особености на новите драйвери с вградени мощни транзистори са непрекъснато намаляващият консумиран ток в работен
режим (Operation Current) ICC(OPR), малките производствени толеранси

(Output Current Tolerance) на I LED и
наличието на множество защити
(ползването на всички или определен
набор от тях зависи от производителя);
l изключване при намаляване на VIN
под минимално допустима стойност
(Under Voltage Lock Out) UVLO;
l изключване при изходно напрежение над определена стойност (OverVoltage Protection/Output-Open Protection) OVP, което обикновено се получава при прекъсване на LED;
l топлинна защита (Over Temperature Protection, Thermal Shutdown) ОТР
- при достигане на определена температура TSD на кристала токът
през LED се прекратява (не всички
производители дават стойността
на TSD) и се възстановява при температура, по-ниска с хистерезиса
(Over Temperature Hysteresis);
l максималнотокова защита (Over
Current Protection) ОСР с аналогично
действие, но обикновено комбинирана със защита от късо съединение
(Output Short Protection) OSP;
l защита с намаляване на ILED при
превишаване на дадена температура (Thermal Fold-back Protection) TPF,
по-малка от TSD – ако въпреки включването й се стигне до TSD, се задейства ОТР.
При ползването на драйверите
трябва да се има предвид, че твърде
бързо намаляват новопроизведените
ИС без възможност за регулиране на
ILED чрез външен сигнал (известното
димиране – dimming). Едно от типичните им приложения е в автомобилостроенето, каквато е А1569К на
Allegro MicroSystems с типична схема на свързване на фиг. 3. Вижда се
малкият брой на външните елементи, задаването на ILED до 150mA чрез
резистора RIREF и включването/изключването на LED чрез извод EXT.
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Таблица 2. LED драйвери с регулиране.
№

Модел

Производител

Регулиране

Особености

VIN,V; (IQ,mA)
[ILEDmax,mA]; { ILED,%}

,%; (fSW,kHz)
[fPWM,kHz]

Раб.темп.обхват,oС; (R ,oC/W)
[TSD,oC]; {размери, mm}

1

ADP8140

Analog Devices

Аналогово, PWM

Вгр. транз. понижаващ, 4
канала

3-30; (4.1) [0.125-500];
{5max}

[0.14-40]

2

S6BL111A

Cypress Semic.

PWM

Вгр. транз. понижаващ

4.5-42; (1.4) [1000]

3
4

ZLED7001
ZSLS7025

ZMDI (IDT)
ZMDI (IDT)

Аналогово, PWM
Аналогово, PWM

90max; (205-2000)
[0.1-1]
90min; (20-200) [0.2-1]

TA=-40 +105; (RJC=2.4) [150];
{4x4x0.73}
TA=-40 +125; (RJA=37.6) [165];
{5x4.4x0.9}
TA=-40 +85 {5x4x1.45}
TJ=-40 +125 {4.9x3.9x1.45}

Фиг. 3. Типично свързване на драйвер с вградени мощни
транзистори

Вграденият ключ на Хол (HALL)
прекъсва веригата на LED при ток и
съответно индукция на създаденото
магнитно поле над определена граница и я затваря при индукция, по-малка
с хистерезиса на ключа. Подобна е
STP04CM05 на STMicroelectronics с 4
извода за LED, чийто еднакъв ток се
задава чрез външен резистор.
Драйвери с регулиране. По своята
същност те обикновено са ИС за
реализация на ключови стабилизатори с честота fSW, като в зависимост
от начина на свързване на външните елементи могат да реализират
две или повече от известните схеми (понижаващи, повишаващи и т. н.).
Регулирането на интензитета на
светлината се прави по един или два
начина в зависимост от ползваната
ИС.
Първият е аналогов, чрез постоянно напрежение, като интензитетът може да е линейна или нелинейна функция на напрежението, която в каталозите се представя с
графика. Напрежението се променя
между нула и максималната си стойност (няколко десети от V до няколко V), при която се установява токът
ILEDmax , обикновено задаван чрез
външен резистор (често зависимос-
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Източник: Microchip

Източник: Allegro Microsystems

Външен транз. понижаващ
8-450; (0.5min)
Външен транз. повишаващ
5-100; (0.25)
В
ъ
н
ш
н
и
т
р
а
н
з
.
п
о
н
и
ж
а
в
а
щ
,
Linear
Аналогово (20:1),
5
LT3744
3.3-36; (2.2) [20k]; {3}
TA=-40 +125 {5x6x0.7}
инвертиращ, понижаващо98; (100-1000)
Technology
PWM (3000:1)
повишаващ
6 MAX16833 Maxim Integrated Аналогово, PWM Външни транз. 5 вида преобр.
5-65; (2.5)
(100-1000)
TA=-40 +125 [160]; {5x4.4x0.95}
7 MSL2041
Microchip
PWM (5000:1)
Външни транз. линеен; I2C
10.8-13.2; (22.5) [1000]
[0-50]
TA=-40 +85 [135]; {5x5x0.85}
8 MP24895
MPS
Аналог., PWM (1000:1) Вграден транз. понижаващ
6-36; (0.7) (1000)
93max; [0-100]
TA=-40Ӟ+125; (RJC=14) [150];{3x3x0.8}
VIN - входно напрежение (Input Voltage); IQ - захранващ ток (Quiescent Current); ILEDmax - максимален ток на LED; ILED - точност на ILED (LED Current Accuracy); ефективност (Efficacy); fSW - честота на ключовия стабилизатор (Switching Frequency); fPWM - честота на ШИМ импулсите за димиране (DIM Frequency); R топлинно съпротивление; TSD - температура на изключване (Thermal Shutdown).

Фиг. 4.
Драйвер с 4
канала и независимо
регулиране

тта е нелинейна).
Вторият начин е чрез правоъгълни
импулси с широчинно-импулсна модулация (PWM Dimming) с честота fPWM,
като ILED е линейна функция на техния коефициент на запълване – като
параметър той невинаги се задава,
например на драйвера от ред 6 на
табл. 2 е с максимална стойност
94%. Полезно е да се има предвид, че
малката fPWM осигурява по-прецизно
изменение на ILED. Импулсите могат
да се подават на същия вход както
за аналоговото димиране или на друг
вход в зависимост от ИС на драйвера. Съществуват и ИС (например
дадената на ред 1 в табл. 2) с допълнителен вход за избор на режима на
работа на всеки от двата входа.
Поради значителното разнообразие на възможностите за димиране
е важно при разработването на конкретен прибор да се направи задълбочено проучване за избор на подходяща ИС на драйвер. При него трябва да се вземат предвид и осигуряваните защити, както и възможностите (не всички ги притежават) за
успоредно свързване на няколко ИС
към общ товар с цел увеличаване на
тока му. Съществена е и възможността за следене на температурата

на LED чрез прибор (обикновено термистор), прикрепен на техния радиатор и свързан към специален извод
на ИС (редове 1 и 3 на табл. 2). Не
трябва да се забравят и множеството други съществуващи възможности – задаване на UVLO чрез външен
делител (редове 2 и 5), чрез такъв
делител на OVР (редове 5 и 6), чрез
резистор на честотата fSW (редове
2, 5 и 6), известният от други електронни схеми плавен старт (SoftStart) – драйверът на ред 5.
При ползването на драйверите
трябва да се имат предвид създаваните електромагнитни смущения
от правоъгълните импулси с fSW –
смущенията намаляват при по-малка тяхна стръмност, но това е
свързано с понижаване на η. Голямото VIN на драйвера на ред 3 позволява чрез мостов токоизправител той
да бъде свързван непосредствено към
220-волтовата мрежа. Драйверът на
ред 5 е с 3 изхода с възможност за
успоредното им свързване към товар, което определя едно от приложенията му в прожекционни апарати.
Съществуват драйвери (даденият на
ред 5) също с 3 изхода, наричани и
канали, с допълнителната възможност за независимо регулиране на
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тока през свързаните към тях червен, зелен и син LED и съответно
регулиране на цвета на светлината
(Color Mixing Application). Чрез прибавяне към тези 3 основни цвята и на
бял (RGBW LED) излъчваната светлина се доближава до естествената,
вкл. по яркост и наситеност.
Като пример на фиг. 4 е дадена
типичната схема на свързване на
драйвера от ред 7 на табл. 2 – всеки
от каналите (G0-G3) е с външен транзистор, резистор RSi за задаване на
максималния ток на неговата колона от LED и вход PWMi за регулиране
на ILED. Управлението чрез интерфейса I2C се използва по желание. Драйверът е от категорията на линейните, съответно няма бобина, но работи с VIN в сравнително тесни граници. Драйверът на ред 8 може да променя установения чрез резистор ток
ILED между 0.25ILED и 2ILED с помощта
на постоянно напрежение 0,3-2,5 V.
Матричните димери (Matrix
Dimmer) реално представляват понататъшно развитие на тези с 3 и
4 извода, тъй като имат една или
две групи от по 4 канала всяка с червен, зелен, син и бял (RGBW) LED или
бели LED. Характерен пример е ИС
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Фиг. 5. Принцип на действие на
матрични
димери

LT3962 на Linear Technology с две
групи канали, принципът на димиране с всеки от които е изяснен на фиг.
5 (за простота са показани само
първият и последният от последователно свързаните LED). Това е паралелен регулатор, в който чрез напрежението на гейта на всеки от NMOS
транзисторите се променя неговият ток и този на успоредно свързания му LED, тъй като сумата от
двата е токът I с фиксирана стойност. Така чрез напреженията на
гейтовете се регулира интензитетът на светлината на всеки от
светодиодите, а смесването им оз-
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начава получаване на светлина с променящ се интензитет и цвят. За помасовия случай на димиране на бяла
светлина четирите LED са бели и
напреженията на гейтовете им са
еднакви. Друга възможност е LED да
са с различен нюанс на белия цвят,
което позволява регулиране и на
нюанса на общата светлина. Конкретната ИС осигурява максимален
ток от 500 mA, напрежение на 8-те
последователно свързани LED между
8 и 60 V и PWM регулиране на светлината на всеки от тях с 8-битово
число.
От същия тип е TPS92661-Q1 на
Texas Instruments, предназначена основно за автомобилни фарове. Тя
управлява 12 LED за ток до 2 А, чиято стойност се регулира чрез PWM
с 210 стъпки. Върху колоната може
да се прилага напрежение до 60 V, а
работният температурен обхват е
-40÷+125 °С.
Осветление на прибори. За разлика от класическото LED осветление,
т.нар. подсветка трябва да осигурява сравнително малък интензитет на светлината и равномерно
осветяване на голяма площ, от което следват няколко характерни осо-
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Таблица 3. LED контролери.
Модел
№
(димиране)

Производител

VIN,V; (UVLO,V); [OVLO,V]
{интерфейс}

IQ,mA; (ISHDN, A)
[Io,A]; {fSW,kHz}

3.5; (6); {70-700}
0.8; [0.4min] {50}
0.27 [2]; {150-650}

1

A6271

Alegro
Microsystems

2

ZSLS7031

ZMDI (IDT)

4.2-50; (3.7min); [55.5]
{няма}
9-22;(8); [чрез делител]
{няма}

Linear
Technology

4-60; (3.5) {няма}

M
3 LT8230901 0(:P1W
)

Раб.темп.обхват,oС;
(RJA,oC/W) [ ,%];
{размери,mm}

TJmax=+150; (34;43)
{5x4.4x1.2}
TA=-45 +105 [>95];
{3x3x1.1}
TJ=-40 +125 [98max];
{4x5x0.75}

4
MCP19116
Microchip 4.5-42; (4-20); [8.8-44] {I2C} 5; (50) 2[000.50];} {3125- TJ=-40 +125;(34) {4x4x0.9}
5 TC62D902FG
Toshiba
12-25; (7.5) {няма}
1.7; (15) {30-200} TA=-40 +85;(105) {5x4x1.5}
UVLO - долен праг на изключване (Undervoltage Lock Out); OVLO - горен праг на изключване
(Overvoltage Lock Out); ISHDN - захранващ ток на изключена ИС (Shutdown Current); Io - изходен ток
(Gate Drive Current).
Таблица 4. Захранващи модули.
№

Модел (тип)

1

AMEPR25D-24100AZ
(AC-DC)
AMLD-36200IZ
(DC-DC)

2
3
4
5
6
7

Производител

VIN,V; (Vo,V) [ILED,A];
Раб.темп.обхват,oС
ILED,%; ( ,%)
{Pomax,W}
(размери,mm)
[fSW,kHz]; {MTBF,kHrs}

Aimtec

180-264; (12-24) [1];
{24}

15; ( 83) [60]; {>400}

-20 +55 (133x33x30)

Aimtec

5-36; (2-32) [2]

2; (95max) [260]

-40 +70
(50.7x25.3x9.55)

100-277; (26-56) [2.55; (>92) {>100}
-40 +50 (236x74x40)
5]; {240}
HBG-160P-36 (AC-DC) Mean Well
90-305; (36) [24.4]
2; (92max)
-40 +45 ( 124.6x34)
HVG-320-24 (AC-DC) Mean Well 180-528{;32(204}) [13.4];
1; (92.5) {650min} -40 +70 (262x90x43.8)
KC24H-1200 Series
5.5-48; (3.3-36) [1.2];
-40 +85
Mornsun
3; (97max)
(DC-DC)
{3.36-43.2}
(31.7x20.3x12.7)
100-277; (17-36) [0.71- 5; (90min) {50min}
LTP-240Y036 (AC-DC)
Moso
-40 +60 ( 191x74.8)
7.05]; {240}
Vо - изходно напрежение (Output Voltage); Po - максимална изходна мощност (Max Output Power)
LF1240-48 (AC-DC)

MAG Tech

новява необходимото изходно напрежение чрез
външен делител. Допустимата температура
на кристала на ИС е -40
°СӞ+125 °С.
Сред непрекъснато
разширяващите се приложения на смартфоните и
таблетите е ползването
им като фотоапарати и
фенерчета. За импулсния
режим на светкавицата
в първото приложение и
осигуряването на постоянна светлина при второФиг. 6. Опростена схема на свързване на контролер
то съществуват специабености на използваните драйвери лизирани и вграждани в приборите
– типични ILED до около 100 mA, зна- ИС, каквато е МАХ77829 на Maxim
чителни стойности на изходното Integrated. Предназначението й наланапрежение за последователно га работа с Li-акумулатор с една
свързване на достатъчен брой LED, клетка, независимо от което при
осигуряващи равномерно светеща работа като фенерче към всеки от
повърхност и оформилото се като нейните два изхода могат да се
практически задължително димира- свържат последователно до 8 бели
не с цел промяна на интензитета LED с ток до 25 mA (задаван чрез 8b
на светлината в зависимост от число, т. е. със стъпка приблизителоколната.
но 0,1 mA). Токът на светкавицата
Типичен пример за драйвер е семоже да има 32 стойности, като
рията LT3909 на Linear Technology с
най-голямата е 750 mA.
VIN =2.9-40 V, изходи за две колони
LED с ток, задаван между 10 mA и Контролери
60 mA чрез външен резистор и диДействието им по принцип не се
миране до 40000:1. В зависимост различава от това на контролериот броя на LED в колоните се уста- те в класическите импулсни захран-
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вания с основна разлика наличието
на подходяща отрицателна обратна връзка за осигуряване на неизменния ток на LED. Идея за свързването им е дадена на фиг. 6, която е
опростената основна схема на контролера от ред 4 на табл. 3. Вижда
се галваничното разделяне на LED
от VIN, ползвано при осигуряване на
това напрежение от мрежовото
чрез мостов токоизправител, което се използва и в контролерите от
редове 2 и 5. То отсъства в тези с
автомобилни приложения (редове 1
и 3), където VIN се осигурява от акумулатора, какъвто е и случаят при
постояннотокови мрежи ниско напрежение. Схемата представлява
синхронен стабилизатор на ток
(служи и като драйвер), което обяснява наличието на Tp и Ts в първичната и вторичната намотка на
трансформатора, и осигурява неизменен ILED чрез резисторите Rp и Rs
и изходите PRDV и SDRV. По принцип големината на този ток може
да се регулира чрез ШИМ на импулсите в изходите. Включването и
изключването на колона от LED се
осъществява чрез TLED, управляван
от извода с общо предназначение
GPIO. Възможна е реализация на несинхронни стабилизатори чрез замяна на TLED с диод, а при контролерите само за такива (редове 1, 2 и 5)
точка „а“ е замасена. Принципното
конструктивно предимство от замасяването на точка „b“ е реализирано в останалите контролери от
табл. 3.

Модули
Задължителна част от системите за светодиодно осветление са и
модулите, захранвани непосредствено от променливо- и постояннотокови мрежи и от акумулатори.
Освен желаните параметри за осигуряване на работата на LED, важен
фактор за масовото им разпространение са дългият експлоатационен срок (Mean Time Between Failures)
MTBF, улесненият монтаж (някои
модели имат само две клеми за захранващото напрежение и две за
свързване на LED, а други са предназначени за монтаж върху печатна платка) и съответствието на
множество международни стандарти, между които и за избягване на
смущенията върху околни устройства. Съществена практическа особеност е, че модулите обикновено
се предлагат като серии, най-често
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а
б
Фиг.7. а - запазване на функционирането на колона при прекъсване на LED в нея; б свързване на устройства за предпазване от отскоци на мрежовото напрежение

с различен максимален изходен ток
ILED – например даденият на ред 2
от табл. 4 е част от серия от 16
модула с ILED между 0,3 и 2 А.
Групата на променливотоковите
драйвери (AC-DC LED Driver) логично
съдържат мостов токоизправител и
имат разновидности за мрежи ниско напрежение (даденият на ред 2), а
почти всички са с една или повече
възможности за димиране. От своя
страна постояннотоковите драйвери (DC-DC LED Driver, означавани обикновено като LED Driver) са за входни
напрежения до няколко десетки V,
също са с димиране, като съществуват модели (например дадените на
редове 3-5 в табл. 4) с възможност
за работа и като стабилизатори на
постоянно напрежение.
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Предпазни схеми
Практически задължителното използване в осветителните тела на
колони от последователно свързани
LED обуславя недостатъка, че
прекъсването на един от тях означава повреда на цялата колона. Обикновено то е поради прекъсване на
свързващия проводник между кристала и извода на корпуса и принципът
на запазване функционирането на
колоната е показан на фиг. 7а. При
работещ LED тиристорът в успоредно свързания прибор LSP (LED
Shunt Protection) е запушен, докато
при прекъсване на LED се отпушва и
запазва тока през колоната. Показаният на фигурата прибор е на компанията Bourns, която произвежда още
LSP0900, LSP1300 и LSP1800 за ус-
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поредно свързване към два, три или
четири LED (в зависимост от желанието на конструктора). Всички те
са за предпазване на LED c IF между
75 mA и 1 А.
С аналогична абревиатура в наименованието (но произлизаща от
Lighting Surge Protection) са сериите
предпазни модули LSP05 и LSP10
(Surge Protection Device, SPD) на
Littelfuse. Те за предназначени за предпазване на свързани към мрежата AC/
DC модули от отскоци на напрежението в нея и свързването им е показано на фиг. 7б. Втората серия съдържа
7 прибора с напрежение на задействане между 120 и 480 V - например
LSP10240 дава накъсо отскоци на напрежението над 240 V и издържа
импулсен ток през себе си от 10 kA.
Новата разновидност CeraDiodes
на EPCOS (TDK Group) има поведение
на два последователно и противопосочно свързани стабилитрона и
съответно ограничава двуполярни
напрежения между 4 V и 200 V в зависимост от модела в серията. Прилагат се за ограничаване на ESD, като
освен за предпазване на LED се използват и при много други електронни
прибори и устройства.
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Ефективно
планиране на
табла
Е

похата на трансформиращите технологии предоставя възможност на промишлените производители да преоткрият методите, по
които работят. Нищо не демонстрира този факт по-добре от Industry
4.0 или Интернет на нещата (IoT).
Данните за активите на предприятията са изключително ценни. Те
предоставят на фабриките информацията, която им е необходима за безотказна работа на оборудването и
за да прогнозират производството.
Но в някои фабрики оборудването все
още не е модернизирано и работниците ползват остарели машини в
края на жизнения им цикъл. Модернизацията би могла да ускори работата на индустрията и да увеличи
гъвкавостта и ефективността й,
като превърне серийните процеси в
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паралелни чрез гладка интеграция
между продукт и продукция – това
допринася и за по-доброто разбиране на промените в задачите.
Според специалисти 80% от производствените разходи са предварително разпределени още на етапа
проектиране. Софтуерът за автоматизация и този за проектиране се
обединяват с бързи темпове, за да
създадат дигитално отражение на
това, което се случва в реалния живот – виртуално проектиране, виртуално изпълнение и виртуални тестове. В дейността на все повече
фирми се налага изработването на
модели или провеждането на симулации. IoT и големите бази данни са
важни катализатори на индустриалното развитие, тъй като производственият сектор е постоянен и интензивен потребител на данни. Затова и най-добрата възможност за
спестяване на средства е на фаза

проектиране на електрически съоръжения. В този отрасъл правилното
планиране може да определи възмож-
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ната поява на значителни разходи по
време на инженеринговия процес. С
идеята да се намали екологичният
отпечатък на даден комутационен
шкаф например, производителите
залагат в софтуера за проектиране
различни ел. схеми.

добави в симулацията компоненти
като разпределителни уредби, КИП
прибори, измервателни инструменти, лампи на индикации и предпазители и да остави софтуера да пресметне габаритите, отстоянията и
терморегулирането.

Ефективно планиране при
проектиране на табла

Проектиране и избор

Ефективното планиране може да
спести много средства във всички
фази на изпълнение на продукта. Недостатъчното време, увеличените
стандарти за качество и по-сложната продукция само утежняват всекидневната работа на електрическите и машинните инженери. Ефективността при планирането показва как
процесите могат да бъдат оптимизирани и да бъдат спестени много
средства във всички фази на проекта. Така се оптимизира системата
за автоматично управление и контрол в целия комутационен шкаф.
Шкафовете трябва да са пригодени
за различни проектни стандарти,
разработени от различните организации. Проектните изисквания и спецификации водят до технически решения, които обикновено получават
признание на национално, а понякога
и на международно ниво. Когато
тези стандарти влязат в сила, те
често се превръщат в нормативи.
Ефективността при планирането
започва с избора на електроника, с
избора на продукти, които са интуитивни и спестяват време на потребителя. Тук също се включва и намирането на важни данни за продукта,
които да бъдат инкорпорирани в CAE
и CAD системи, както и увеличената ефективност на процеса по време на целия цикъл на планировка. Това
обхваща голям обем данни за продукта като спецификации, 3D модели,
графични характеристики и сертификати.
Ефективното планиране на табла
може да бъде разделено на няколко
последователни етапа или фази: проектиране и избор; проектиране на
механичната конструкция; ел. проектиране; документация за производството; поръчка; сглобяване, обслужване, въвеждане в експлоатация и
диагностика.
При целенасочена работа по всеки от етапите проектантът на
таблото за управление може да изпълни всичко необходимо за постигане на дългосрочен успех. Той може да
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Във фазата на проектиране на
таблата изборът на компонентите
може да бъде подобрен и да се осъществява за по-кратко време посредством конфигуратори, които могат
да подпомогнат избора на продукти
и системи въз основа на зададени
технически характеристики или
изисквания за проектираната система. Конфигураторите за продукти и
системи са много полезни при избора на необходимите компоненти.
Началните данни за продукта могат да помогнат за по-лесен избор
на продукти за различни приложения,
а онлайн поддръжката може да предложи широк избор от примерни приложения. Дигиталните конфигуратори ще помогнат при избора на продуктите. С помощта на конфигуратори за продукти и системи е лесно
да се изберат точните компоненти
за специфичното приложение на проектирания продукт или система.
Изборът на продукти изисква въвеждането на съответните параметри
и избор на подходящи опции. Съответните данни за продукта като 3D
модели, схеми на електрооборудване,
сертификати и инструкции за работа, могат да бъдат използвани за
конфигуриране. Получените след
това списъци на продукти могат да
бъдат експортирани в Excel или да
бъдат поръчани онлайн.

Механично и ел.
проектиране
В следващия етап, при механичното и ел. проектиране, съответните
данни за продукта се използват за
конфигуриране на желаното решение.
До 12 вида данни могат да бъдат
използвани за изпълнение на механичното и ел. планиране. Те включват
електрически схеми, диаграми на
свързване, основни дати за продукта, чертежи с нанесени размери, 3D
модели, ръководства, инструкции за
работа, изображения на продукта,
графични характеристики, сертификати и макроси.
За механичното проектиране,
ефективното планиране използва
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електроапаратура
резултатите от конфигурирането за постоянна проверка за наличността на данни. Измежду факторите, които трябва да се вземат предвид, са не само мястото в
шкафа, а и наличното място за самия шкаф, както и
заобикалящите го системи или евентуални пречки. Друг
важен въпрос е дали вратата трябва да се отваря наляво или надясно, има ли някакви екологични съображения,
както и възможността за бъдещи ъпгрейди на системата. Добавянето на DIN шина към таблото често спестява доста средства за бъдещи скъпи модификации.
Товароносимостта също може да варира до голяма
степен в зависимост от съдържанието. Без значение
дали става дума за дискови масиви, или непрекъснато ел.
захранване (UPS), изискванията за тегло не трябва да
бъдат пренебрегвани. Компановката и проектът са
много важни при разпределението на теглото. Невинаги
най-лесните решения, като например поставяне на найтежките компоненти на дъното на шкафа, са най-подходящите. План-сметката на материалите също трябва
да се съблюдава за определяне цената на проекта. Факторите, които трябва да бъдат взети предвид, са изискванията за сертифициране и нормативните изисквания,
касаещи таблото. Ако таблото трябва да е UL-сертифицирано, всички негови компоненти също трябва да са
UL-сертифицирани, да имат UR опознавателен знак или
да отговарят на много специфични изисквания за монтаж при много ограничени условия.
При ел. проектирането е важно да се предвиди терморегулирането, тъй като прекомерно високите температури могат да намалят експлоатационната давност на компонентите и дори да доведат до проблеми

в системата. Увеличената мощност води до по-високи
температури, което изисква повече енергия за охлаждане, особено в шкафове с по-малък екологичен отпечатък.
Шкаф с електрически компоненти се нуждае от по-подробен план за терморегулиране, който да варира от
пасивни стратегии като перфорация против прегряване, до нещо с по-активна насоченост като топлообменници или вентилатори.
В края на процеса трябва да бъде определена и електромагнитната съвместимост (EMC). Комбинацията от
комуникационно и ел. оборудване, работещи на по-висока
скорост, увеличава нуждата от намаляване ефекта от
електромагнитната интерференция (EMI). Добавянето
на охлаждащи компоненти в шкафа и перфорация против прегряване води до противоречиви изисквания. Разбирането на тези ефекти и компенсирането им изисква
системен подход към ел. проектирането, който се
състои не само в разглеждането на всяко отделно устройство, а може да изисква резервирания, които на пръв
поглед изглеждат нелогични с оглед на по-малкото налично място, но на практика решават определени проблеми.

Документация
Много проекти изискват изготвяне на стандартна
документация за съответствие и най-вече сертификати за износ в чужбина, за да се подсигури съответствието с различни директиви и нормативни разпоредби.
Документацията следва да бъде заверена, за да може закупилият оборудването да е сигурен, че му е предоставена цялостна информация за системата. Съгласно стандартите документацията също е част от системата и
подлежи на заверка.
Крайният потребител има правото да получи пълен
набор документация за системата. Конфигуратор на
ръководства също може да помогне с индивидуалната и
съответстващата на стандартите документация
съгласно специфичните за дадения проект изисквания.
Възможността от наличните ръководства да се селектират глави, отнасящи се за дадения проект, или
възможността да се интегрират често задавани въпроси, сертификати, спецификации и специфично съдържание, може да подсигури съответствието на документацията с изискванията и да спомогне за лесното намиране на информация. Относно документацията за производства се следва поправката в машинната директива;
индивидуалната документация пък редуцира работата
по копирането и търсенето на цялостна информация.

Монтаж, пускане в експлоатация и
бъдещи насоки
Преди монтаж и пускане в експлоатация на таблото
е желателно да се определят точните места на кабелните канали. Така ще може да се определи точното им
разположение и ще се намали рискът от забавяния или
усложнения при монтажа. Имайки предвид, че системата ще изисква обслужване, почти винаги е добре да има
повече място. Оставянето на малко място, когато има
възможност по време на проектирането, би означавало,
че при поддръжка и обслужване ще има достатъчно пространство за работа. Специалистите съветват това
да бъде предвидено при фазата на проектирането, а не
когато вече е твърде късно.
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HMI тенденции
В

се повече модерни концепции в
областта на човеко-машинния интерфейс са базирани на възможностите за отдалечен контрол и мониторинг на индустриално оборудване.
Големите производители на промишлена техника отдавна са разбрали
ползите от отдалечения достъп до
PC-базирани и вградени HMI сървъри.
В най-съвременните индустриални
предприятия управлението дори на
комплексни технологични линии, промишлени системи и роботи вече
може да се осъществява посредством т. нар. „тънки клиенти“ (thin
clients), интегрирани в компактни
мобилни устройства като таблети
и смартфони. С нарастващата глобализация и доминацията на големи
мултинационални компании в почти
всички отрасли на индустрията
бъдещето на човеко-машинния интерфейс се оказва мобилността. Тя
гарантира гъвкавост на промишлените операции и предоставя възможност за бърз и лесен достъп до необходимото оборудване от всяка точка на планетата.

HMI за всички
операционни системи
Една от най-съществените ползи
от отдалечения достъп за производителите на индустриално оборудване е възможността да осъществяват мониторинг на машините си
дори и след инсталацията им в съоръжението на клиента. Така може да
бъде извършвана дистанционна и
прогнозна поддръжка, да се откриват отдалечено неизправности и да
се предотвратяват аварии, както и
да се оптимизира цялостно използването на актива.
Ако доскоро всяка компания производител разработваше собствен
HMI софтуер, за да осъществява
подобен мониторинг, то благодаре-
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ние на стандарта HTML5 днес всяко
персонално мобилно устройство или
компютър може да се превърне в
„тънък клиент“ за достъп до желаната HMI архитектура. Този комуникационен протокол се поддържа от
множество устройства на пазара,
работещи под всички широко разпространени операционни системи.
Така HTML5 опростява и улеснява
отдалечения достъп до индустриално оборудване, като „извежда“ човеко-машинния интерфейс от затворения кръг на Windows-базираните
платформи. Той позволява всяко компактно устройство с поддръжка на
въпросния стандарт да се използва
за достъп до PC-базирани и вградени
HMI сървъри чрез браузър.

Мобилни операторски
интерфейси
Мобилните операторски интерфейси са сред най-модерните тенденции в областта на човеко-машинния
интерфейс за индустриални машини
и роботи. Разработвани първоначално за работа на преносими компютри, днес тези комуникационни сред-
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ства се „побират“ в малки приложения за таблет или смартфон. Независимо какво е мобилното устройство, мотивът за използването му
е едни и същ - възможност за незабавен достъп до критична информация,
контрол и мониторинг на оборудването откъдето и когато е необходимо.
Персоналните устройства и мобилните платформи предоставят
нови възможности за мобилните
операторски интерфейси. Камерата
или акселерометърът на всеки средностатистически смартфон например могат да помогнат при диагностиката на управляваната машина.
GPS-навигацията може да бъде използвана за локализиране на операторите в случай на непредвидено събитие, скенерът – за разчитане на
баркодове и т. н.
Чрез мобилните HMI платформи
се осъществява преход към интелигентно индустриално оборудване и
се опосредства смарт функционалност у конвенционалните машини.
Става възможна прогнозната поддръжка, намаляват се непланираните
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прекъсвания на промишлените процеси, ускорява се реакцията при аварии и други непредвидени събития.
Мобилните приложения позволяват бърз и лесен
достъп до контролната HMI платформа, както и възможност за наблюдение на оборудването в реално време.
Стандарти като HTML5 и езикът JavaScript правят
възможно визуализиране на машинния интерфейс на всяко мобилно устройство с уеб браузър. Мобилните HMI
решения позволяват работа както посредством кабелна, така и чрез безжична връзка към интернет, включително в локални мрежи, при които предимство е по-високото ниво на сигурност в сравнение с комуникацията
в глобалната мрежа.

Цифровите панелни измервателни уреди постепенно
изместват аналоговите в редица промишлени приложения, особено в процесните индустрии. Те гарантират
по-висока точност и позволяват затворена управляваща верига дори при процеси, които до неотдавна са били
управлявани само ръчно. Модулните и plug-in концепции
при панелните измервателни уреди са практично съвременно решение за динамично изменящи се по мащаб и
характер производства и процесни операции. Недостатък на цифровите решения обаче е по-високата им
цена и необходимостта от значителни капиталовложения при нужда от повече на брой измервателни уреди.
Разпространена тенденция в индустрията днес е
използването на PID (proportional - integral - derivative, пропорционален - интегрален - диференциален) контролери.
HMI архитектурите с PID контрол и I/O модули предлагат алтернатива на програмируемите логически контролери и спомагат за опростяване на системата. Панелните измервателни уреди и интерфейсът човек-машина
могат да използват един и същи софтуер за конфигуриране. Предварително съхранените програми улесняват
програмирането на оборудването. Основно предимство
на такава архитектура пред цифровите панелни устройства са по-малкото разходи за изграждане и експлоатация. Ето защо тази конфигурация става все по-предпочитана в редица приложения, в които оптималното
управление на разходите и гъвкавата функционалност
са от първостепенно значение.

Съвременни концепции за отдалечен
контрол и мониторинг на оборудване
В комплексни и многоетапни производства, например
в автомобилната индустрия, контролът на автоматизирани технологични линии често изисква отдалечен
достъп и програмиране на контролери, HMI решения и
роботи, детайлен мониторинг на различни сложни процеси като асемблиране, както и възможност за промяна
на работните параметри без прекъсване на производството.
Чрез PC-базиран софтуер за програмиране на практика всеки стационарен или преносим компютър може да
бъде свързан към контролери и човеко-машинни интерфейси посредством кабелна или безжична връзка. Така
софтуерът за програмиране може да бъде използван за
осъществяване на достъп, управление или визуализация
на статуса на съответното устройство.
Много съвременни контролери и интерфейси човекмашина разполагат с вградена уеб-сървърна функционалност. При тях чрез браузър-базиран достъп могат да
бъдат създавани уебстраници посредством PC софтуер
за програмиране и те да бъдат съхранявани в контролера или HMI интерфейса. Веднъж съхранени, до тези уебстраници може да бъде получен достъп от всеки браузър на всяка мобилна или PC-базирана платформа. Единственото изискване е да е налице връзка между контролера или HMI решението и операционната система, под
която върви браузърът. В много промишлени предприятия такава връзка на локално ниво се осъществява чрез
индустриален Wi-Fi. Извън съоръжението връзката обикновено е чрез фирмена интранет мрежа или интернет.
Все по-популярна тенденция в индустрията е използването на мобилни приложения като алтернатива на
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браузър-базирания достъп до HMI
архитектури, тъй като при тях
свързването се осъществява много
по-лесно и бързо, а интерфейсната
връзка е с по-висока скорост и позволява в пъти по-кратки времена за
реакция.

Еволюция на
технологиите до облакбазирани VPN мрежи
Технологии за програмиране и мониторинг на индустриално оборудва-
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не с различна сложност, ефективност и ниво на сигурност се предлагат на пазара от десетилетия.
Въпреки динамичното технологично
развитие в областта, в някои предприятия все още се използват морално остарели способи като аналогови
модеми. Поради ниските скорости на
трансфер на данни и все по-ограничения достъп до конвенционални
телефонни линии, тази технология
отдавна се счита за неефективна.
Клетъчните модеми, които замести-

ха аналоговите, също са неизгодна
алтернатива от гледна точка на
съвременните решения, тъй като за
използването им е необходимо да се
заплащат месечни такси, а обхватът им в индустриална среда е
доста ограничен.
Приложенията за отдалечен работен плот типично изискват скъп
софтуер, а осъществяването на надеждна връзка чрез такава платформа към персонален компютър, който
е в състояние да се свърже с останалата част от мрежата, често представлява предизвикателство по
отношение на сигурността на данните.
Всички тези предизвикателства
могат да бъдат преодолени чрез конфигурирането на виртуални частни
мрежи (VPN, Virtual Private Networks),
които са логически изградени чрез
криптиране. В модерните индустриални предприятия все по-масово се
налага използването на облак-базирани VPN решения, чрез които се осъществяват сигурни изходящи връзки
към желаното оборудване лесно и
бързо, също както когато връзката
е физическа или локална. Същевременно облачните VPN мрежи спомагат
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в днешните HMI
платформи

за подсигуряване безопасността на
фирмените данни и са често срещано решение в много съвременни стратегии за корпоративна IT сигурност.
Тези платформи типично използват
двуфакторна автентификация, която гарантира високо ниво на сигурност на достъпа. При виртуалните
частни мрежи свързването с индустриалните HMI архитектури се извършва посредством криптирани
тунели, а вградени цифрови входове
и изходи в оборудването дават
възможност и за локален контрол и
мониторинг. За осъществяване на
връзки между устройства във фирмената мрежа и програмируеми логически контролери, човеко-машинни
интерфейси или друго индустриално
оборудване в мрежа за отдалечен
достъп, локалният хардуер трябва да
разполага с възможност да преобразува мрежови адреси 1:1 или с т. нар.
NAT функционалност (Network
Address Translation).

Фокус върху улеснения
операторски контрол
В редица модерни HMI архитектури е заложена опцията за уеб-базирано търсене и публикуване, за да може
потребителят да получава достъп
до информация за системата отвсякъде. Уеб-базираните HMI софтуерни решения позволяват всеки оператор да стартира отделно копие
на човеко-машинния интерфейс, като
така множество потребители могат да осъществяват мониторинг
на системата или да инициират контролни команди по едно и също време. Допълнително предимство на
такива платформи е възможността
да бъдат използвани на мобилни устройства като смартфони или таблети. Специалистите препоръчват
при използването на интерфейс човек-машина с възможности за уеб-
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базирано публикуване, да се избират
платформи с фабрично зададени административни настройки и настройки за сигурността, за да е
възможно лимитиране и персонализиране на отделните потребителски
акаунти за извършване на различни
операции – контрол, мониторинг,
редактиране и т. н., за да не се получават дублиране и грешки.
Все повече производители на HMI
решения за индустриално оборудване разработват и свои мобилни приложения, които допълнително улесняват потребителите.

Виртуални интерфейси
Макар доскоро подобни технологии все още да бяха само в сферата
на научната фантастика, днес вече
има индустриални компании, които
управляват оборудването си посредством виртуални HMI интерфейси
или поне чрез решения, базирани на
тази концепция. Редица технологии,
като жестов машинен контрол, софтуер за вземане на решения на базата на машинно зрение, облак-базиран SCADA контрол и др., изхождат
от концепцията за контролни системи с виртуален интерфейс. Следващият голям скок в производствения
капацитет вероятно ще стане
възможен благодарение на виртуални софтуер-базирани системи и технологии за машинен контрол, убедени са специалистите в областта на
човеко-машинния интерфейс.
Благодарение на тази концепция
става възможно реализирането на
промишлени системи за управление
с централизиран команден център и
виртуални работни станции, които
да заменят конвенционалните, а софтуерно опосредстваната виртуална среда позволява непостигана досега гъвкавост в индустриалните
HMI приложения.

От сферата на потребителските и развлекателни електронни и
компютърни системи, през жилищната автоматизация, жестовият
контрол и 3D визуализацията постепенно навлизат и в индустриалните HMI платформи. Триизмерните
дисплеи както в десктоп версии,
така и на носими устройства, стават все по-достъпни в ценови аспект. Технологии с виртуален интерфейс вече се използват все помасово за хирургични и диагностични приложения в медицината, за
отдалечен контрол на превозни
средства, тежка механизация и друго полево оборудване в индустрията и т. н. В модерните производства вече не е рядкост и имплементирането на персонализирани спрямо приложението споделени работни станции за оператори и колаборативни роботи, базирани на усъвършенстван човеко-машинен интерфейс.
Сред най-впечатляващите примери за иновативни решения в областта на HMI платформите са системи с добавена реалност (augmented
reality). При тях интерфейси, видими
посредством чифт смарт очила,
могат да бъдат проектирани дори
върху дланта на оператора.
Интегрирането на интелигентни устройства и носима електроника с възможности за мултисензорно управление в машинния контрол
създава нови възможности за взаимодействие между човека и машината и позволява все по-интуитивно управление на производствените
приложения. Това опосредства поширокото разпространение на виртуалния машинен контрол в реални
производствени операции.
Поради все още твърде високата
цена на подобни технологии, за масовото им навлизане в индустрията е прекалено рано да се говори, но
огромният им потенциал за развитие и богатата им функционалност
ги превръщат във все по-желани области на разработки. И макар виртуалните интерфейси все още да не
са в състояние напълно да заместят
конвенционалните работни станции, в модерните производства са
налице нарастващ брой приложения
на технологии с жестов контрол,
триизмерна среда и 3D графичен интерфейс.
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Цифрови мултимери
С

ъвременните мултимери са предимно цифрови заради точността,
продължителния им срок на служба и
допълнителните им функции. Цифровите мултимери обединяват в едно
възможностите на няколко измервателни уреда – на волтметъра, амперметъра и омметъра. Често те разполагат с редица допълнителни специализирани функции или разширени
възможности.
Лицевият панел на цифровия мултимер обикновено има четири обособени части: дисплей, на който могат да се виждат измерваните показания; бутони за избор на различни
функции; галетен превключвател за
избор на основните величини, които
ще се мерят, и входни гнезда, в които се вкарват пробниците.
Цифровият мултимер показва измерваната величина като число, което елиминира грешките от паралакс, характерни за стрелковите
уреди. Съвременните мултимери
могат да са с вграден компютър,
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което осигурява огромен набор от
удобни функции. Предлагат се различни подобрения в процеса на измерване.
Автоматичният избор на обхват
например задава подходящия обхват
за измерваната величина, така че на
дисплея да се покажат цифрите в
най-точния порядък. Мултимер с дисплей с четири цифри ще избере автоматично такъв обхват, че да покаже например 1,234 вместо 0,012.
Уредите с такъв автоматичен избор
имат функция за фиксиране в даден
обхват, за да се избегнат проблеми
при измерване, предизвикващо чести
прескачания от един обхват в друг.
Автоматичното определяне на
полярността се използва при постояннотоковите измервания и показва
дали подаденото напрежение е положително (по-високият и по-ниският
потенциал съответстват на означенията на пробниците) или отрицателно (обратното).
Отчитането и запомнянето пък
фиксират последното показание, за

да може то да се вижда и след като
пробниците на уреда се отделят от
съответните точки в изследваната
схема.
Тестването с малки токове за
пада на напрежение върху преходите
в полупроводникови елементи не
може да замести истински тестер
за транзистори, но улеснява проверката на диоди и на различни видове
транзистори. Измерваната величина може да се покаже и във вид на
лентова графика. Това опростява
тестването „работи/не работи“ и
забелязването на бързи изменения.
Допълнителните функционални
възможности също са много полезни.
Сред тях са: нискочестотен осцилоскоп; тестери на електрическите вериги в автомобила, включително и за
проверка на точния момент за подаване на искра в запалителната система и на времето, през което разпределителят държи контактите
затворени, докато се зарежда запалителната бобина; прости функции
за последователно отчитане на дан-
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ни, така че да се засече максималното и минималното
показание за даден период от време, или пък за сваляне
на отчети през фиксиран интервал.
Съвременните уреди могат да бъдат свързвани към
компютър по различни интерфейси: RS-232, USB или по
специализирана инструментална шина като IEEE-488.
Интерфейсът позволява на компютъра да чете и да запаметява измерванията, докато те се извършват. Някои мултимери могат сами да запаметяват измерванията и после да ги прехвърлят в компютър.
Тъй като цифровият мултимер работи въз основа на
превръщането на измерваните величини в пропорционален напреженов сигнал, то токът се преобразува в напрежение, като се прекарва през прецизен нискоомен
шунт, а променливотоковите сигнали се преобразуват
в постояннотокови чрез изправители и филтри. Повечето променливотокови преобразуватели засичат максималната стойност на синусоидалния сигнал и са калибрирани така, че от нея да изведат ефективната му
стойност. Някои обаче измерват средната стойност
на изправения сигнал. И накрая, това постояннотоково
ниво се подава на АЦП, за да се получат изходните данни
в цифров вид.
За измерването на съпротивления уредът разполага с
прецизен източник на малък ток, който се пуска да протече през неизвестния резистор. После се измерва падът
на напрежение върху резистора, който е пропорционален на стойността му. При променливотокови измервания цифровият мултимер дава ефективната стойност
на всеки периодичен сигнал.

Измервания с ЦМ
Разбира се, едно е да се измерва напрежение с мултимер и друго - да се измерва ток. За да се получат точни
резултати, всеки вид измерване се прави по различен
начин. За напрежение, първо е важно да се знае дали то
е променливо, или постоянно; от това ще зависи позицията, на която трябва да се постави галетният превключвател преди началото на измерването. При измерване
на променливо напрежение резултатът в началото силно се колебае, но щом веднъж се снеме показанието, той
се стабилизира.
При измерването на ток е подходящо да се използват
токови клещи или адаптер във вид на токови клещи. При
токовите клещи челюстите трябва да обхванат изцяло
проводника и да са затворени, след което може да се
направи измерването. Когато се използва адаптер във
вид на токови клещи, измерената стойност се преобразува в напрежение и се подава към мултимера, който
трябва да е настроен така, че все едно ще мери променливо напрежение в миливолтовия обхват.
Когато се измерва съпротивление, е важно първо захранването на тестваното устройство да бъде изключено, за да се избегнат евентуални повреди на мултимера
и неточни резултати. След като галетният превключвател се сложи на позицията за съпротивления, остава само
да се допрат пробниците и да се отчете показанието. С
мултимер проверката за непрекъснатост на ел. верига е
съвсем лесна. Превключвателят се слага на съответната
позиция и пробниците се допират в съответните точки.
Ако се чуе звук, значи веригата е непрекъсната.
Измерването на честота също е лесно, но се изисква
една фиксирана честота, с която да се сравняват резултатите. Затова първо превключвателят се поставя на
позиция (Hz) и после пробниците се свързват към съответните точки от веригата. Когато се отчетат резултатите, те се сравняват с еталонната честота.
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Охладителни кули
О

хладителната кула се използва
за охлаждане и циркулиране на вода в
нефтени рафинерии, нефтохимически и други химически заводи, топлоелектрически централи и системи за
отопление, вентилация и климатизация на сгради. Охладителните кули
извличат отпадната топлина в
атмосферата, като охлаждат водата до по-ниска температура.

Видове охладителни кули
Съществуват два различни вида
охладителни кули - със затворен и
отворен кръг. И двата вида служат
за една и съща цел, но охлаждат водата по различен начин.
Охладителната кула за директно охлаждане с отворен кръг представлява затворена конструкция,
която разпръсква топла вода над
пълнеж, подреден подобно на лабиринт. Този пълнеж осигурява по-голяма топлообменна повърхнина
между водата и въздуха, за да може
водата да предаде топлината си на
въздуха. Водата се охлажда, като
преминава през пълнежа и се събира в резервоар за студена вода в
най-долната част на охладителната кула. Нагретият овлажнен
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въздух напуска пълнежа и се отделя
в атмосферата.
Охладителната кула със затворен
кръг, или „сухата“ охладителна кула,
не осъществява директен контакт
между въздуха и флуида, който се
охлажда. Тази кула има две отделни
мрежи с циркулиращи флуиди: в едната има флуид, който циркулира
откъм външната страна на втората мрежа. Последната представлява система от тръби, в която тече
горещата вода. Въздухът, засмукан
от падащата вода, осъществява
изпарително охлаждане, също като
при охладителната кула с отворен
кръг, с изключение на това, че охлажданата вода никога не влиза в пряк
контакт с въздуха.
Има и друга система на охладителни кули със затворен кръг – с
отделен топлообменник, съчетан с
охладителна кула с открит кръг.
Флуидът откъм топлата страна на
топлообменника също никога не влиза в директен контакт с въздуха.
Наред с другите си предимства,
тази система позволява топлообменникът да бъде монтиран на закрито, за да бъде защитен от външно
климатично въздействие. И двата
вида охладителни кули – отворен и
затворен кръг – охлаждат ефектив-

но водата, но работят по различни
начини.

Поддръжка на
охладителни кули
Ако охладителната кула и свързаното с нея оборудване не са в добро
физическо състояние, съществува
риск от загуба на ефективност на
производствения процес, повреда на
оборудването за пренос на охладена
вода и загуба на продукция. Загубата
на охлаждаща способност на промишлени охладителни кули, които не
работят в оптимален режим, може
да има като последствие известен
брой „систематични“ проблеми – в
това число застой на производствения процес и скъпи повреди като големи времена на престой, разрушаване на оборудване и загуба на продукция заради влошено качество.
Ако охладителната кула страда
от липса на превантивна поддръжка,
може да се очаква прегряване на производствено оборудване, увеличаване на бракувания материал, загуба на
охлаждаща способност, неефективност на топлообменниците и други
фатални експлоатационни проблеми.
Ако охладителните кули не се поддържат в добро състояние и не получават превантивна поддръжка, те
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могат да се пренатоварят, което
може да постави под напрежение
системното оборудване и технологичния процес след охладителната
кула.
Ако корпусът на охладителната
кула е в лошо състояние или изисква
твърде много и чести поправки, то
в такъв случай вероятно системата
трябва да бъде сменена с някой посъвременен модел – например безшевни пластмасови охладителни
кули.
Цената на пренебрегването на
поддръжката на една охладителна
кула може да се окаже сериозна, независимо от конкретния случай. Например в целулозно-хартиената промишленост едно прекъсване на технологичния процес заради непредвидена
авария и необходимост от обслужване извън графика може да донесе големи загуби. Въздействието на този
риск е по-голям в приложения, където охладителните кули обслужват
понякога десетки машини, свързани
с тях във верига.
В хранителната промишленост,
където охладителните кули поддържат изключително важно технологично оборудване за обработка на
храни, системата за отопление, вентилация и климатизация, хладилници
и фризери, загубата дори на малка
част от охладителната мощност
може да причини развалянето и бракуването на замразени продукти,
готова продукция или други лесно
развалящи се хранителни изделия.
Пълнежът на охладителната кула
трябва да бъде обслужван и сменян
редовно. Повреденият пълнеж не осъществява достатъчно добър контакт между охлажданата вода и
въздуха, поради което не може да
разсейва ефективно топлината. Тогава се налага вентилаторите и
техните електромотори да работят с по-голяма мощност, което
увеличава енергийните разходи, или
по-лошо – не се постигат нужните
температури на охлаждане.

Охладителни кули в
центрове за данни
Когато става дума за енергия,
центровете за данни са изправени
пред сериозна дилема. През изминалото десетилетие – и най-вече през
последните няколко години – постоянно увеличаващите се изисквания на
информационните технологии принуждаваха мениджърите да оборудват своите огромни центрове за
данни и сървърни ферми с все повече
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оборудване, което повиши главоломно търсенето на електроенергия.
В резултат ИТ секторът активно търси нови и иновативни решения за подобряване ефективността
на охладителните системи при
възможно най-малки разходи. Това
доведе до разнообразни и необичайни решения - от изпомпване на охладен въздух или охлаждаща течност
през сървъри и сървърни стелажи до
преместване на компютърните центрове в арктически райони, за да се
използват наличните там климатични дадености за целите на охлаждането.

Модели пластмасови
охладителни кули
Охладителните кули от край време се използват ефективно за разсейване на топлината, съдържаща
се в технологичната вода, използвана в много индустриални и търговски съоръжения, както и за чилъри и
ОВК системи, които поддържат
офис сгради и центрове за данни с
различни размери. В много случаи
обаче охладителната кула, която
поддържа тези съоръжения, е старомодна, с метална конструкция, която често пъти е по-малко енергийно ефективна, уврежда повече околната среда, изисква повече поддръжка и е по-малко надеждна в сравнение с усъвършенстваните модерни охладителни кули от техническа
пластмаса. Поради това, че свеждат до минимум технологичните
престои, съвременните пластмасови охладителни кули могат да понижават енергийното натоварване
от охладителната система, като
намаляват броя на циклите за охлаждане – дори през по-студените месеци, когато климатизацията не е
нужна, стига охладителната кула да
е в изправност и да работи ефективно.
През горещите летни месеци, когато топлината най-често предизвиква повреди на оборудването, чувствително на прегряване, поддръжката на охладителните кули в изправност е критично важна за центровете за данни и сървърните ферми,
които са обект на по-интензивна
експлоатация. Проектантите, които внедряват по-малко надеждни
модели охладителни кули, често
пъти трябва да осигуряват резервни такива, за да компенсират непредвидени технологични прекъсвания. А
това значително увеличава капиталовите разходи.

Макар че спестената енергия и
по-малкото технологични прекъсвания и престои са предимства от
най-висока важност, охладителната
кула от техническа пластмаса може
да спести доста средства и от химикали за пречистване на водата.
Защитата от корозия на стандартния метален корпус на една охладителна кула изисква точно изчисляване и поддържане на състава и
концентрацията на химикалите за
пречистване на водата, за да се предотврати повреда на металните
панели и за поддържане на нужното
pH на водата. Тъй като монолитният корпус от полиетилен с висока
плътност (ПЕВП) на пластмасовата
охладителна кула не се влияе от
тези химикали, подобна точност не
е нужна и могат да се използват помалко химикали.
Екологичните практики също
трябва да се взимат предвид, тъй
като ИТ индустрията е възприела
напредничаво мислене както по отношение на генерирането на електроенергия (слънчева, вятърна, водна),
така и във връзка с по-ефективните
методи за охлаждане.
Охладителните кули от инженерна пластмаса имат и други екологични предимства, които индустрията
търси – подобрена устойчивост,
допълнително пестене на вода и помалко отделяни въглеродни емисии.
Благодарение на своята подобрена топлинна производителност, охладителната кула с насрещен поток
и с пластмасова конструкция има помалко въздействие върху околната
среда в сравнение с моделите с напречен поток. Конструкциите с насрещен поток създават много помалко водни пръски, отколкото тези
с напречен поток, особено при силен
вятър или когато вентилаторите са
изключени при ниско натоварване и
ниски температури по мокрия термометър.
Моделите с насрещен поток могат да бъдат оборудвани с най-добрите устройства за елиминиране на
пръски (drift eliminators), които постигат загуби от пръски в размер на
0,001% от дебита на циркулационната вода. Съществуват охладителни
кули от инженерна пластмаса, при
които водата е напълно затворена
и не е в контакт със слънчевата
светлина. Това предотвратява
възможностите за развитие на биологични замърсители и намалява необходимостта от пречистване на
водата със силни химикали.
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Очистване на
води в целулознохартиената
промишленост
Ц

елулозно-хартиените заводи се
считат за едни от най-замърсяващите по целия свят. В процеса по изработка на хартия се потребява много
чиста промишлена вода, а в резултат
от това се отделят огромни количества отпадъчни води. Тези отпадъчни води са замърсени с органични и
неорганични вещества, сред които
лигнин, целулозни съединения, феноли,
меркаптани, сулфиди и хлорни съединения. Количеството и химическият
състав на отпадъчните води зависят
от мащабите на производството,
суровините и от това какъв технологичен процес се използва.
Биохимичната потребност от
кислород (БПК) и химичната потребност от кислород (ХПК) на отпадъч-
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ните води може да варират от 10 до
40 kg/t, съответно от 20 до 200 kg/
t – за въздушно изсушен целулозен
пулп. Общо взето, малките целулозно-хартиени фабрики (с продукция помалко от 100 тона на ден) отделят
по-малки количества, но по-замърсени
отпадъчни води. В целулозно-хартиените фабрики за производство на
крайния продукт се използват няколко процеса. Процесите на претопяване и избелване са най-главните източници на замърсени води. Замърсителите на отпадъчните води от целулозно-хартиените заводи обикновено
са слабо биологично разградими поради наличието на съединения, неподатливи на химично или биологично разлагане. Тези замърсители са устойчиви на конвенционалните процеси на
биологично пречистване и възпрепят-
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стват пречистването на отпадъчните води. Изхвърлянето на подобни
отпадъчни води във водни обекти
може да има много вредно въздействие върху живите организми в тях.
За пречистването на отпадъчните
води в целулозно-хартиената промишленост се използват различни технологии.

Химични процеси
Сулфатният процес (крафт-процес) е с основен (алкален) характер.
При него лигнинът се разгражда с
помощта на натриева основа (NaOH)
или на натриев сулфид (Na2S), които
са много ефективни по отношение
на различни видове дървесина, особено когато тя съдържа замърсители.
Недостатък на този процес е силната миризма, дължаща се на тиолите
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и сулфидите. Сулфитният процес е
на базата на киселини. Резултатът
от него не е същият като при алкалния процес. Сулфитният процес е
много по-чувствителен към чистотата на технологичната вода. Ако
тя съдържа дървесни клони и кори,
те нарушават химичния процес и не
се разлагат толкова добре, като
дървото. Освен това смолата също
нарушава процеса.

Полухимични процеси
Процесът NSSC (Neutral Sulphite
Semichemical, полухимичен процес с
неутрален сулфит) се използва найчесто. Производителността на
този процес е около 75%. Термомеханичният процес TMP (ThermoMechanical Process) се използва найчесто при производството на вестникарска хартия. Новият химичнотермомеханичен процес CTMP
(Chemi-Thermo-Mechanical Process) е
много ефективен – производителността му е около 95%. Комбинациите
от процеси с аеробно и анаеробно
пречистване се оказват ефективни
при отстраняването на разтворими
биологично разградими органични
замърсители. Цветността на отпадъчните води може да се премахне ефективно чрез третиране с
гъбички, коагулация, химично окисление и озониране. Концентрацията на
хлорфенолни съединения и адсорбируеми органични халогениди може да
бъде намалена ефективно чрез техники за адсорбция, озониране и мембранно филтриране.

Ензими
Използването на ензими за пречистване на отпадъчни води в целулоз-
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но-хартиената промишленост се счита за нова възможност. Понастоящем се провеждат много научни изследвания в ензимологията на разлагането на лигнина. Лигниназата, целулазата, пероксидазата и т.н. са найважните ензими – особено пероксидазата. Този ензим се използва за обезцветяване на отпадъчни води и избелване. Възможно е и смесването на
ензими със специални микроби, които
нормално нямат ензимна активност,
за премахване на трудноразградими,
но безопасни съединения от отпадъчните води. За пречистване на водите се използват също нови ензими и
технологията с рДНК (rDNA).

Анаеробни или аеробни
процеси
През изминалото десетилетие се
проведоха интензивни научни изследвания за приложението на технологията на анаеробния реактор за пречистване на различни видове промишлени отпадъчни води – например
от хранителната, текстилната
промишленост и производството на
хартия и целулоза. Анаеробната ферментация се състои от няколко взаимозависими, сложни последователни и паралелни биологични реакции,
по време на които продукти от една
група микроорганизми служат като
субстрати за следващата. В резултат органичните вещества се разлагат и образуват смес от метан и
въглероден диоксид.
Анаеробната ферментация протича в четири фази: хидролиза/втечняване, ацидогенеза, ацетогенеза и
метаногенеза. За да бъдат създадени условия за балансиран процес на
ферментация, много важно е различ-

ните процеси на биологично разграждане да останат достатъчно взаимосвързани, за да се избегне натрупването на каквито и да било междинни вещества в системата. Отпадъчните води могат да бъдат пречиствани анаеробно, след което може
да следва фаза на биологично пречистване с активна утайка, само по
метода на биологичната ципа или
чрез комбинация от активна утайка
и биологична ципа.
Някои от методите, използвани
за пречистване на отпадъчни води в
целулозно-хартиената промишленост, са флотация чрез разтворен
във водата въздух (Dissolved Air
Flotation, DAF), филтриране чрез пясъчни филтри, утаяване чрез ламелни
утаители, филтриране чрез напорни
пясъчни филтри и филтриране чрез
мембранни филтри.

Рециклиране на хартия
В зависимост от това, какви химически реагенти се използват за
избелване на целулозата, трябва да
се извърши съответното пречистване на отпадъчните води. Избелването чрез пероксиди, кислород и
озон не е толкова ефективно, колкото използването на хлор или хлорен
диоксид, но при него отпадъчните
води почти не съдържат химикалите,
използвани за пречистване. В случай
на използване на хлор или хлорен диоксид, отпадъчните води съдържат
тези два реагента, а това води до
повишаване концентрацията на адсорбируемите органични халогениди.
От друга страна, избелването с хлор
е най-ефективният метод.
Отпадъчните води от рециклиране на хартия съдържат частици, които трябва да бъдат филтрирани.
Остатъците от пластмаса, метални части (кламери и т.н.) и други
отпадъци също трябва да бъдат
филтрирани.

Водооборотни цикли
Намаляването на източниците на
вода и повишеното внимание относно опазването на водата карат все
повече собственици на промишлени
предприятия да проучват възможностите за въвеждане на водооборотни цикли в техните предприятия –
стратегия, която паралелно с това
намалява и количеството на индустриалните отпадъчни води. Водооборотният цикъл е привлекателен вариант за някои промишлености,
като целулозно-хартиената, които
консумират големи количества про-
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мишлени води и отделят силно замърсени отпадъчни води, поради което
са обект на все повече глоби и такси за изхвърлянето им. Внедряването на водооборотен цикъл в целулозно-хартиената промишленост е все
по-често срещано решение, тъй като
позволява повторно използване на
промишлената вода. Същевременно
от отпадъчните води се извличат
целулозни фибри, отделени заедно с
тях. По този начин предприятието
извлича двойна полза от включването на отпадъчните води в оборотен
цикъл. Мембранните технологии,
като микрофилтрация, ултрафилтрация и нанофилтрация, са най-ефективните методи за пречистване на
отпадъчните промишлени води до
ниво, при което те могат да бъдат
подадени в началото на технологичния процес за повторно използване
(рециклиране). Освен това, внимателният избор на химикали за пречистване на отпадъчните води също
улеснява тяхното рециклиране. Използването на озон вместо хлор например отстранява задържания за
дълго време остатъчен хлор, а отпадъчната вода става по-малко корозивна по отношение на мембраните.
Тези фактори, съвместно с корпора-
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Степени на разлагане на микрозамърсителите
Според различни изследвания степените на разлагане на микрозамърсителите
(kbio, L/gSS”d) не се влияят много от повишаването на възрастта на активната
утайка от 25 на 80 дни. Дългосрочното замърсяване на отпадъчните води с органични микрозамърсители в концентрации, типични за отпадъчни води от населени
места, в най-масовия случай не предизвиква непременно разлагане на микрозамърсителите по време на стадия на биологично пречистване. Наличието на основните
субстрати за микробиален растеж в най-общия случай не е основният фактор за
стартиране и ускоряване процесите на разлагане на микрозамърсителите във фазата
на биологично пречистване, макар че съществуват изключения. Много микрозамърсители, като ацикловир, безафибрат и атенолол, почти навсякъде се разлагат
чрез аеробни процеси на пречистване на отпадъчни води. Обратно, съединения като
триметоприм, диурон и диклофенак изглежда изискват доста специфични условия на
аеробно пречистване, за да бъдат разложени. Деметилацията и дейодирането на
някои специфични микрозамърсители с висока аеробна устойчивост могат да бъдат
постигнати в анаеробни условия (напр. деметилацията на венлафаксин и дейодирането на диатризоат). Спектърът на органични микрозамърсители, подлежащи на
биологично разлагане в пречиствателните станции за отпадъчни води, може да
бъде разширен чрез комбиниране на различни условия на аеробно и анаеробно пречистване. Това подобрено премахване на микрозамърсители обаче е ограничено до
определен брой съединения. Много микрозамърсители могат да се считат за стабилни при биологичните процеси за пречистване на отпадъчни води от населени
места. Накрая, съществуват някои вариации при биологичното пречистване на органични микрозамърсители, които нито са напълно изучени, нито е възможно да бъдат
обяснени с един параметър на процеса.
тивните отговорни инициативи за
намаляване потреблението на вода,
мотивират операторите на целулозно-хартиени промишлени предприятия да преминат от конвенционал-
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но пречистване на водите към мембранни системи. Наред с това, рециклирането на отпадъчните води постепенно се превръща във все поголям приоритет.
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Машини за
почистване на
мустаци
В

последните години производствените технологии са в невиждан
подем. Лазерите са по-силни отвсякога, пробивните машини с револверна глава се използват и за формоване, водоструйните машини са нещо
обичайно. Всички тези металообработващи машини обаче създават
мустаци или остри ръбове, които са
потенциално опасни. В този случай
почистването на мустаци може да
е от полза.
Преди да се избере машина за почистване на мустаци, трябва да се
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определи необходимата форма на
ръбовете на детайлите. Това не звучи сложно, тъй като общото изискване е частите да нямат мустаци.
Но никой от производствените
стандарти в различните отрасли не
определя точното значение на изискването „да нямат мустаци“, както
и няма две еднакви мнения по въпроса кога изпълнението е „достатъчно
добро“.

Видове мустаци
При обработката на стоманени
листове и плоскости се наблюдават
два вида мустаци – механични и
термични. Механичните мустаци се
получават при рязане, пробиване,
разкрояване, оформяне на профила
чрез фрезоване. Използването на
острозаточени инструменти и подходящи режими на рязане значително намаляват вероятността от
появата на мустаци, но не я елиминират.
Термичните мустаци обикновено
се срещат под името „шлака“ или
„дроси“. Те се получават при плазмено или лазерно рязане. Подходящата
горивна смес и скорост на рязане,
своевременната подмяна на работния накрайник и поддържането на
постоянна мощност на лазера могат
значително да намалят количествата мустаци.
Неравностите при рязане и следите от груба предварителна обработка са сходни с мустаците, но се
намират по вертикалните ръбове на
детайлите, създадени по време на
пробиване с револверна глава от
повтарящите се движения на отрезния нож. Традиционното почистване
на мустаци третира само повърхността и не покрива отстраняването

на тези неравности по вертикалните ръбове. Трябва да се отбележи, че
няма широколентова шлайфмашина
за почистване на мустаци, която да
може да премахва следи от груба
обработка по целия ръб на детайла.

Основни положения при
механизацията
Машините за отстраняване на
мустаци използват ленти, четки или
комбинация от двата компонента.
Четките и лентите могат да бъдат
конфигурирани спрямо приложението
им. Преди години шлайфмашината с
единична глава с абразивна лента бе
най-често използваната. С нея се
отстраняват вертикалните мустаци и се създава зърнеста или грапава
повърхност. Но тя също така оставя хоризонтални мустаци и остри
ръбове. С други думи, тя по-скоро
заглажда мустаците, а не ги отстранява.
Поради тази причина машините,
комбиниращи четка и лента, набират популярност през последните
20 години. В днешно време все повече хора осъзнават ползите от наличието на три или четири глави на
една машина и желаят да се възползват от гъвкавостта, която предлага комбинацията от абразивни
ленти и четки. По този начин мустаците се отстраняват ефективно,
а повърхността и ъглите остават
гладки.
Абразивната лента се движи по
една контактна, по една статична
ролка или барабан. Тези две ролки изпъват абразивната лента и контролират движението й. Обикновено контактните ролки са гумени и могат
да имат различни размери, но често
са с диаметър между 15 и 28 см.
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Твърдостта на гумата на контактната ролка, която се измерва по
скалата на Шор, също може да варира, като в повечето случаи е между
25 и 85 единици по Шор. Гумата с
твърдост 25 единици по Шор е мека
и гъвкава, което й позволява да се
придържа към формата на детайла;
гумата с твърдост 85 единици по
Шор е твърда и е най-подходяща за
отстраняване на материал при
шлайфане.
Обикновено контактната ролка е
рифелована под ъгъл 30 до 60 градуса. Наклонът от 30 градуса е по-подходящ за лека обработка, докато 60градусовият е по-агресивен и найчесто се използва за отнемане на
слоеве или на силово отстраняване
на дроси от плазмено рязане.
Контактната ролка е „изпълнителният инструмент“ на машината,
като работната й скорост определя качеството на повърхността.
През изминалите години абразивната глава работеше само на една скорост, но днес системите с регулируеми скорости са широко разпространени. Най-важното е, че регулируемите скорости позволяват машина-
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та да използва по най-добрия начин
модерните абразивни материали.
Скоростта на конвейера, транспортиращ детайла през машината,
също е определяща за крайната обработка на повърхността.
Отстраняването на мустаци и
оформянето на повърхността се извършват при различни скорости, с
различни материали. С комбинация от
мека контактна ролка с подходяща
абразивна лента на ниска скорост и
конвейер, който подава детайлите
бавно, обикновено се постига добра
ефективност при отстраняване на
мустаци. Тази комбинация постига 3D
еластичност на абразивните материали във взаимодействие със силен
натиск при шлайфане върху мустаците и ръбовете, и едновременно с
това много слаб натиск върху
повърхността на детайла. В комбинация с четка, има възможност и за
премахване на вертикални мустаци,
и за заобляне на ръбове. При настройване на машината в обратната комбинация – твърда контактна ролка, с
абразив на висока скорост и бърз конвейер, се постига зърнеста повърхност на обработвания детайл.

Мокра или суха обработка
Шлайфмашините, работещи с
течност, подават охлаждаща течност в работната зона. Гравитацията връща течността, смесена с
отпадни материали и стружки, към
филтър, който отделя стружките,
рециклира охлаждащата течност и
я подава обратно към главния резервоар. Някои машини имат отделна
филтрираща система, а при други
филтриращата система е под машината, за да се пести място. Системите с течност не се нуждаят от
прахоуловител, конвейерът издържа
по-дълго време и опасностите при
работа с други метали са сведени до
минимум. Поддръжката на системите с течност обаче е изключително
стриктна. Дадени охлаждащи смеси
работят най-добре с определени
материали и ако не се спазват необходимите съотношения вода/охлаждаща течност, машината може да
корозира силно. Има определен брой
фактори, които са важни за химичния състав на водата, която се ползва в машината. Например обикновената вода от водопровода съдържа
разтворени натрий, калций, магнезий
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и сяра. При изпаряване на водата тези вредни елементи
остават в резервоара.
Ежедневното почистване и мониторингът на химическия състав на охлаждащата течност са от огромно
значение за оптималната работа на машината. В някои
машини, работещи с течност, важните части са изпълнени от неръждаема стомана с цел предотвратяване на корозия. Има и машини за използване в най-екстремни условия, които са изцяло изработени от неръждаема стомана.
Животът на лагерите е най-големият проблем на
машините, работещи с течност. При някои по-нови системи лагерите работят в среда с високо налягане, за
да се избегне проникването в тях на влага. Тази технология е сравнително нова и не е тествана достатъчно.
Както обикновено, най-доброто решение е правилната
поддръжка.
Машините за суха обработка не изискват толкова
честа поддръжка, тъй като те имат по-дълъг технологичен живот и понякога дори са по-евтини както по
отношение на закупуване, така и на експлоатация. При
работа с тях обаче трябва да има добро познаване на
потенциалните проблеми. По тръбите им може да се
натрупа алуминиев прах и само една искра може да доведе до пожар. Добрата поддръжка е жизненоважна, а почистването на машината след смяна на материалите е
задължително.
При машините за суха обработка обикновено по
повърхността на детайла се натрупват прах и стружки. Ако тези плоски елементи не бъдат почистени, те
могат да доведат до вторично рязане и преждевременно износване на части от спирачката на пресата, които
може да са доста скъпи, особено ако се използва подсилена механизация за отшлифоване на точен размер.
Употребата на машините за суха обработка също
така налага необходимостта от инсталирането на сухи
или мокри прахоуловители. Те трябва да са подходящи за
улавяне на праха, който се отделя при различни процеси,
и да се подменят регулярно, като събраният прах и
отработените филтри следва да се депонират по екологосъобразен начин. При неправилно боравене с тях има
вероятност да възникнат сериозни опасности. Сухите
филтри се изработват от плат, хартия, синтетика и
други материали. В тях могат да попаднат различни
метали, абразивни стружки, влакна от четки и остатъци от масло, които да се запалят от искра и да възникне
пожар. За предотвратяване на такива ситуации е необходимо да се следват нормативните изисквания за пожарна безопасност.
Поради тези причини мокрите прахоуловители са поразпространени. При тях няма разходи за регулярни смени и депониране на филтри. Нещо повече – филтриращата среда, която най-често е обикновена вода, овлажнява
частиците и потушава искрите. Прахът се отвежда във
водопречистваща система, в която частиците се утаяват на дъното, откъдето могат лесно да бъдат отстранени на по-късен етап. Повечето мокри филтри са
изработени от неръждаема стомана, така че не съществува риск от поява на ръжда.
Повечето шлайфсистеми, предназначени за тежък
режим на работа, са сухи. Когато в една и съща машина
едновременно се обработват алуминий и стомана, тряб-
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ев елемент, излизащ от щамповъчната преса, с едно-единствено изчеткване на елемента. Машините с регулируеми скорости могат да ползват
голямо разнообразие от налични абразиви. За качествена обработка с
четка, с оптимална ефективност,
има спецификации за скорост, които
са различни за отделните видове барабанни четки. Работното вибриране също е много важно при използване на различните видове четки. Много машини за почистване на мустаци
изискват четките да вибрират с
подходяща честота.

Скорост и подаване на
суровина

ва да се използва мокър прахоуловител за предотвратяване на пожар
вследствие запалване на праха. Независимо от вида на използвания прахоуловител, тръбопроводът на машината трябва задължително да се
проверява и почиства ежедневно, за
да се елиминира опасността от пожари.

Избор на четки
Четки от стоманена тел, от
неръждаема тел, от найлонови влакна, с шлифовъчен кръг – разнообразието от видове четки е много голямо. Всеки вид има и по няколко разновидности. Четките от стоманена
тел са икономичен избор и вършат
добра работа при условие, че се работи само със студеновалцувана
стомана. Използването на такива
четки при шлайфмашини, работещи
с течности, или при работа с
неръждаема стомана, следва да се
избягва. В противен случай частиците от обработката на студеновалцуваната стомана ще се врежат
(шаржират) в повърхността на
неръждаемата стомана. Четките
от неръждаема стомана, които са
най-универсални и с най-голяма издръжливост, са с различен диаметър
и гъстота на неръждаемата тел.
Четките с найлонови влакна и с шлифовъчен кръг са подходящи за използване при екструзия и шаблонни за-
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готовки, както и за труднодостъпни места, където е необходимо четката да е гъвкава.

Базови критерии на
механизацията
Четката сама по себе си не може
да отстрани мустаците от детайлите. Подходящият избор на контактна ролка, абразивна лента, скорост
на рязане, скорост на конвейера и
четка е много важен за постигането на желаното качество на
повърхността и ръбовете.
При избор на система за почистване на мустаци, на първо място
трябва да се разгледа сложността
й. Много сложните системи често
са доста скъпи за експлоатация и
поддръжка. Колкото по-лесно се сменят четките, толкова по-малко време машината ще е в престой.
Някои машини позволяват смяна на
вида четка на всяка отделна глава,
което може да е полезно за операции,
изискващи по-универсален подход.
Например по този начин би могла да
се осъществи обработка на единични лазерно изрязани елементи с четки от неръждаема стомана, предназначени само за почистване на мустаци. След това тези четки могат да
бъдат сменени с барабанна четка за
напълно различна обработка, включваща почистване на мустаци и обработка на повърхността на алумини-

При всеки вид машинна обработка или шлайфане скоростите на преминаване на детайла през машината
и на рязане допринасят за получаването на желаната повърхност. Това
важи и за шлайфмашини с широка
транспортна лента. Конвейер с регулируеми скорости може да спомогне за получаването на необходимата
повърхност само с едно преминаване на детайла през машината. Конвейер с ниска скорост се използва за
отстраняване на мустаци и може да
бъде настроен в зависимост от вида
им. Бързият конвейер се прилага за
награпавяване, като се ползва S-образен набраздяващ модел, който се
подава от абразивната лента и се
разпъва. Посредством тази и други
функции на машината S-образният
модел е труден, дори невъзможен за
забелязване.
Много машини имат мотор с една
висока скорост, а други – мотор с
регулируеми скорости. Високата скорост е необходима за награпавяване,
защото води до получаването на покъси бразди и придава на детайла поприятен за окото вид. Високоскоростната абразивна лента може също
да изчиства втвърдени дроси, събиращи се по ръбовете на лазерно изрязани части от неръждаема стомана.
Употребата на абразивна лента
при по-ниска скорост дава възможност за по-голям контрол при отстраняването на остатъци и позволява оформяне ръбовете на детайла.
Управлението на скоростта може да
е от голяма полза при шлайфането
на галванизирани или предварително
заготвени материали, покрити със
защитен слой.
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Използване на лазер и плазма
Лазерните и висококачествените плазмени машини
способстват за намирането на нови конфигурации при
шлайфмашините. Дросите от лазерно рязане на неръждаема стомана са закалени и понякога се заваряват върху
повърхността на детайла.
Отстраняването на такива дроси изисква шлайфане
с голям натиск в точката на контакт. Това може да се
постигне само с използване на твърда контактна ролка,
с твърдост между 55 и 85 единици по Шор. Ролка с подобна здравина ще направи вторични, хоризонтални
мустаци. Най-добрите резултати могат да се постигнат с използването на втора ролка с твърдост 35 единици по Шор, а след това и четка, или две срещуположно
въртящи се четки.
Конфигурацията може да се направи и според количеството материал. Решението да се ползва твърда ролка на водеща позиция трябва да се основава на процента
детайли, имащи трионообразно назъбени ръбове или
такива, върху чиято повърхност има повторно заварени
остатъчни материали.

Шлайфане на шлака
Шлака се нарича стопеният метал, оставен да се
втвърди в долната част на детайл, рязан върху плазмена машина. В миналото шлайфовете за шлака са били
много по-популярни от днес заради подобрената им
технология на рязане. И до днешни дни, за отстраняване
на шлака понякога се използват ръчни длета или шлайфове, което е много трудоемко и неефективно начинание.
Машините за шлайфане на шлака могат да отстраняват значителни количества шлака от големи и тежки
детайли, които често тежат над 400 кг с дебелина от
1 до 15 см. За подобни обработки често се използват
твърди и плътни гумени контактни ролки, с груба абразивна лента и мотори с голяма мощност. За някои обработки е нужна употребата на повече абразивни ленти.
Шлайфовете за шлака обикновено отстраняват само
шлаката от повърхността на детайла, но не и окалината. Отстраняването на шлака е една от най-трудоемките задачи за широколентовия шлайф. Така се тества
капацитетът на машината и на абразивните ленти.
Много машини отстраняват шлака по различен начин,
но за целта се изисква системите да са с голяма здравина и мощност.
В заключение, машините за почистване се избират в
зависимост от вида на мустаците, които трябва да се
отстранят. Изборът между машина за суха или мокра
обработка и необходимите опции се прави след анализ
на пробите от страна на конструктора на самата машина. Най-разумният начин за сравняване на различните
системи е посредством таблици, съдържащи всичките
им спецификации и характеристики.
За разлика от използваните преди десетилетия машини с една лента, модерните шлайфмашини заглаждат
и повърхността, и ръбовете. Така на практика те спомагат за производството на детайли, които са безопасни, естетически издържани и готови за последваща
фина обработка.
Научен консултант на статията:
доц. д-р инж. Пламен Угринов
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CAD/CAM

Тенденции в
облак-базирания CAD
С

напредъка на технологиите все повече компании
започват да ползват онлайн софтуер. Специалистите
вече имат достъп до работата си по всяко време, от
всяка точка на света. Наскоро проведено проучване показва, че облак-базираният CAD се използва от 11% от
анкетираните, като в бъдеще се очаква значителен
ръст. Според прогнозите, до края на т. г. приложението
на облак-базирания CAD ще достигне 19%, т.е. ще бъде
отбелязан ръст от 70%. Има вероятност през следващите 3-5 години процентът да нарасне до 29 (160%
ръст). Това доказва, че облак-базираният CAD продължава да е предмет на интерес на съвременния пазар с потенциал за силен бъдещ растеж.
Около 58% от CAD потребителите са запознати с
облачното решение и са наясно, че то предоставя нови
модели за бизнес и доставка на софтуерните компании
за CAD/CAM/CAE/PDM/PLM. За разлика от софтуера,
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който се инсталира и използва на локално ниво, облакбазираните решения позволяват софтуерът да бъде
зареден и управляван от друго място, но да е достъпен
навсякъде, където има интернет връзка. Важно е да се
отбележи, че това е различно от облак-базираното лицензиране, при което софтуерните абонаменти се управляват в облака, но софтуерът се използва на локални
машини.
Резултатите от проучванията сочат, че до края на
т. г. приложението на облак-базирания CAD в производствения сектор ще нарасне с 60% (от 10 до 16%), а през
следващите 3-5 години прогнозираният ръст за производството е 160% (от 10 до 26%). Съществуват някои
индикации, че бъдещият ръст ще се дължи повече на
повишаване приложението на облак-базирания CAD в
Америка, Европа и Близкия Изток, отколкото в Азия.
Прилагащите и планиращите да използват базирания
в облак CAD посочват като най-големи ползи и промени
в производителността във всички сектори високата
мобилност (67%), следвана от леснота по отношение
обновяване на софтуера (47%), намаляване на разходите
(46%), повишени възможности за съхранение на информация (32%) и за разрастване (26%).
В условията на все по-разрастващия се пазар за облакбазиран CAD компаниите следва да са запознати с разходите, ползите, гъвкавостта и възвръщаемостта на
инвестициите, свързани с приложението на облака. В
повечето случаи при използването на този модел фирмите не притежават CAD софтуера и не са отговорни
за обновяването или поддръжката му. Вместо това, потребителите се абонират за CAD системата, базирана
на сървърите на предлагащите услугата. Необходимо е
компаниите да сравнят възвръщаемостта на инвестициите и общите разходи и за двете алтернативи - за
притежание на облак или на собствено, физически базирано технологично решение. За съжаление, правенето на
такова сравнение не е никак лесно.
Един производител може да спести от разходи за купуване и лицензиране на хардуер, но приложението на облак-базиран CAD изисква периодично заплащане на абонаментна такса. Предприятието може да притежава инфраструктурата, която е на площадката, но никога не
може да придобие облак-базираната CAD система.
Всъщност потребителите я вземат под наем и ползват
сигурността, мобилността и достъпа, които тя предлага. От друга страна, всяка лицензирана CAD система
ще изисква скъпо инфраструктурно обновяване след период от около 5 години.
Истината е, че ползите от облак-базирания CAD са
атрактивни от бизнес гледна точка, дори и като се
отчетат недостатъците му. Въпреки това повечето
от компаниите внедряват технологията с някакви ограничения или все още не са предприели тази стъпка.

юли - август 2016

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð

KPG1-1608: íîâà ñåðèÿ
SMD ñâåòîäèîäè â
êîðïóñ 0603 ñúñ ñóïåð
íèñúê ïðîôèë
Êàòî äîïúëíåíèå êúì öÿëàòà
ôàìèëèÿ ñâåòîäèîäè, ïðîèçâîäñòâî íà Kingbright - KP-1608 (ñ âèñî÷èíà 1,1 mm), KPT-1608 (ñ âèñî÷èíà 0,75 mm) è ñåðèÿ KPG1608 (ñ âèñî÷èíà 0,25 mm), òàéâàíñêèÿò ïðîèçâîäèòåë âå÷å
ïðåäëàãà è íîâà - KPG1-1608 ñ
âèñî÷èíà ñàìî 0,20 mm.
Íîâèÿò KPG1-1608 ñâåòîäèîä
å ïîäõîäÿù çà âñè÷êè ïðèëîæåíèÿ, îñîáåíî òàì êúäåòî ñà íåîáõîäèìè SMD ñâåòîäèîäè ñ ìíîãî
íèñúê ïðîôèë, êàòî íàïðèìåð ìåìáðàííè êëàâèàòóðè è ïîäñâåòêà íà
òúíêè LCD.
Êëþ÷îâèòå õàðàêòåðèñòèêè ñà:
l Ðàçìåðè: 1,6 x 0,8 x 0,20 mm
l Øèðîê úãúë íà èçëú÷âàíå: 120°
l Íèñêà êîíñóìàöèÿ íà åíåðãèÿ.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

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