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ВиВ Изоматик получи плакет за 25 години успешно сътрудничество с
Phoenix Contact
На 16 декември 2017 г. фирма ВиВ Изоматик организира коледно парти във
винарна Мидалидаре Естейт в чирпанското село Могилово. По този начин
компанията избра да отбележи изминаването на поредните успешни 12 месеца в над 25-годишната си история, коментираха за сп. Инженеринг ревю от
ВиВ Изоматик. На събитието бяха поканени клиенти и приятели на фирмата,
а специални гости бяха представители на партньорски фирми както от
страната, така и от чужбина. Управителят на ВиВ Изоматик инж. Владимир
Лазаров получи сребърна статуетка по случай 25 години успешно сътрудничество с Phoenix Contact от г-н Карстен, който пожела още дълги години успешно и плодотворно партньорство между двете фирми. Всички присъстващи бяха приветствани от инж. Лазаров, който им благодари за доброто
сътрудничество през годината и им пожела успешна професионална 2018 г.

РАИС получи отличие за социално отговорна компания
РАИС получи първата награда за социално отговорна фирма от Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик, съобщават
от компанията. Наградата бе връчена на управителя на РАИС инж. Нишан
Бъздигян от председателя на Сдружението Димитър Събев на официална
церемония, провела се на 2 декември 2017 г. „Наградата е за цялостната
социална политика на РАИС, компания, чувствителна към социалните проблеми, спазваща европейските стандарти за здравословни и безопасни условия на труд. Фирмата е доказала на практика своята загриженост както
към членовете на собствения си екип, така и към околната среда, а също и
към обществото като цяло“, обяви председателят на Сдружението.
„Това е много висока оценка от страна на бизнеса в Пазарджик. Това е
първата такава награда, която връчва Сдружението на предприемачите и
в този смисъл е сериозно признание за РАИС“, заяви по време на награждаването инж. Бъздигян. „От години осигуряваме на своите работници допълнително здравно обслужване, което покрива профилактични прегледи, прегледи при специалисти, възстановяване на средства, дадени за лекарства. Всички служители получават безплатно топъл обяд, а фирмата поема изцяло
грижата и за работното облекло“, обясняват от РАИС.

Стартиращи компании ще получат близо 100 млн. лв. по ОПИК
Близо 100 млн. лв. ще бъдат предоставени на стартиращи компании по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. От тях 30 млн.
лв. вече са договорени с нови компании, които разработват иновативни
услуги, продукти и процеси. Други 67,2 млн. лв. ще бъдат инвестирани чрез
процедура за подкрепа на нови предприемачески инициативи, която ще бъде
отворена до края на годината. Това стана ясно по време на кръгла маса на
тема „Финансови инвеститори срещат млади предприемачи от иновативни стартъпи и МСП“, организирана от Съвета по иновации към БТПП в началото на м. декември 2017 г. „Важно е да се увеличи броят на фирмите във
високо- и среднотехнологичните производства и интензивните на знание
услуги“, поясни съветникът на икономическия министър Любомир Ганчев. Участниците на кръглата маса се запознаха и с реализираната програма „Техностарт“, която също подкрепя стартиращи предприятия и млади хора с
жизнеспособни и иновативни бизнес идеи.

Немски индустриален съюз проучва възможностите за инвестиции в
България през 2018 г.
Представители на най-големия индустриален съюз в Германия - Баварския
регионален съюз на германските производители на машини и съоръжения, ще
посeтят България през 2018 г. с цел проучване на възможностите за инвестиции и стартиране на нови проекти. Решението бе взето по време на
среща на зам.-министъра на икономиката Александър Манолев с изпълнителния директор на съюза Елгар Щрауб. „В България вече има редица представители на баварския и германския бизнес и това е основа, на която трябва да
развиваме икономическите си връзки“, подчерта Манолев. По време на срещата стана ясно, че една от водещите компании в дигитализацията на
автомобилната промишленост в Бавария – Inthech, която оперира в Румъния, има интерес да разшири дейността си в Източна Европа.
Към момента над 930 баварски фирми с общо 256 представителства и
клонове развиват производствена и търговска дейност в България, като
сред тях има международно опериращи енергийни и технологични концерни,
автомобилни производители, застрахователни институции и др.
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TCB разширява производството си във Видин
Фирма Технологични компоненти България (TCB) предвижда разширение
на производството си във Видин. Компанията за производство на електроника за индустриални и битови нужди има предприятие в града от 2007 г.
насам. „В момента индустрията в България е в растеж, което се отразява
и на нашия бизнес и това налага повишаване на нашия капацитет“, заяви
директорът на дружеството Мартин Петров. През 2007 г. компанията
започва работа с 15 души, а в началото на 2017 г. те са 50. Поради благоприятната обстановка за последните три месеца са наети нови 60 работници, а разчетите показват нужда от още толкова.
„Предприятието се развива и разкрива нови работни места. Тенденция,
която наблюдаваме и в други предприятия на територията на общината,
което показва, че Видин наистина започва да се превръща в един от привлекателните центрове за разкриване на нови инвестиции и за развиване на
съществуващите“, заяви кметът на община Видин Огнян Ценков, който бе
на официално посещение в предприятието по покана на неговия директор.

Microchip представи нов криптографски модул и партньорска програма
Microchip представи новия хардуерен модул ATECC608A CryptoAuthentication,
който позволява на разработчиците да интегрират хардуерно базирани функции за сигурност, както и партньорската програма в областта на сигурността Security Design Partner Programme, която свързва разработчиците с
партньори от външни производители, с чиято помощ може да се подобри и
ускори сигурността в развойния процес. Според компанията съчетаването
на доказани хардуерни решения за сигурност и уникални за сектора партньорски услуги спомага за защитата от заплахи за сигурността, вариращи
от отдалечени кибератаки до създаването на фалшиви продукти. Тези заплахи са широко разпространени и засягат всички отрасли, като могат да
доведат до значителни разходи по възстановяване, загуба на приходи и найвече на пазарната репутация на марката. ATECC608A осигурява високо ниво
на сигурност, което може да се приложи в почти всеки вид развоен проект,
с помощта на секретни ключове и други криптографски средства, които
остават изолирани от системата в самостоятелна защитена зона.

Нова индустриална зона ще привлича инвеститори в Стара Загора
Започва изграждането на индустриална зона „Загоре“ в Стара Загора, която ще даде тласък за ново развитие в региона, информираха от общината.
За целта е предложен общински терен от 110 дка на околовръстния път,
като на сесия на Общински съвет тази земя е апортирана в ново дружество, където държавата ще се включи с парична вноска. С това финансиране
ще се изгради и инфраструктурата.
„Инициативата за създаване на индустриална зона в Стара Загора стартира преди няколко месеца. Идеята е да разширим развитието на бизнеса,
да привлечем инвеститори, които да получат добри терени, с добра инфраструктура, да получат административни облекчения, така че да осигурим
бърза писта за работа“, поясни кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

Малтери Суфле България изгражда нов завод за малц в Плевен
Малтери Суфле България ще изгради нов завод с годишен капацитет 50
хил. тона малц в Плевен, съобщиха представители на компанията по време на
пресконференция на 15 ноември 2017 г. В нея взеха участие кметът на община Плевен Георг Спартански, посланикът на Франция Н.Пр. Ерик Льобедел, регионалният икономически съветник към Посолството Мари Деманж и др.
Предвижданата инвестиция е 30 млн. евро, с които сегашното производство на 15 хил. тона малц годишно ще се увеличи повече от три пъти. От
компанията подчертаха още, че новият завод ще облагодетелства местното производството на ечемик, работата на транспортни и строителни
фирми, както и ще породи повече заетост за фирмите, които работят с
Малтери Суфле България. Строителството на новите мощности ще започне през пролетта на 2018 г., а официалното пускане в експлоатация ще бъде
през втората половина на 2019 г. „Разширяването на производството е и
знак към потенциални бъдещи инвеститори, които също да разпознаят
Плевен като добро място за вложенията си. Увеличаването на производствените мощности има кумулативен ефект в още доста области“, заяви
Георг Спартански. Прокуристът в дружеството Олифие Жофроа поясни още,
че новият завод ще работи с най-модерни технологии, а настоящите служители ще преминат допълнително обучение.
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Реализираме нов
подход на обучение,
тясно свързан с
реалната икономика
проф. Ивайло Ганев,
директор на
Технически колеж - Казанлък,
пред сп. Инженеринг ревю

В края на октомври 2017 г. стартира първата
академична учебна година в Технически колеж
– Казанлък. Какви нови образователни подходи,
специалности и форми на обучение предлага
учебното заведение?
В Технически колеж - Казанлък реализираме нов подход на обучение, тясно свързан с реалната икономика.
Защото именно на нея са заложени надеждите ни за
просперитет и благоденствие на страната. Постановлението за създаването на Технически колеж - Казанлък
излезе на 5 септември. С големи усилия в края на октомври успяхме да стартираме учебните занятия, защото в Казанлък има крещяща нужда от образовани
кадри за нуждите на машиностроителното производство.
Още при зараждането на идеята бе направен анализ
за това кое е най-необходимо. Установихме, че най-удачно е да се подготвят студенти в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ - със срок
на обучение 3 години. Това е точно обратното на общата тенденция при висшите училища у нас да развиват
повече обучението в бакалавърска степен, заради по-големите приходи. Нашето мнение е, че трябва в оптимални срокове да се подготвят образовани кадри за реалния бизнес.

10

При избора на специалността „Технология на машиностроенето“ също се съобразихме с нуждите на бизнеса.
Тя е сред най-нежеланите в техническите университети у нас, защото студентите нямат представа къде
ще се реализират, а в Казанлък ситуацията е съвсем
друга.
След това разработихме учебната документация и тя
бе публично представена пред обществеността на града и пред местния бизнес в началото на 2016 г. Ако
нямахме тяхната подкрепа, просто нямаше за какво да
се създава Технически колеж - Казанлък. Аз не съм чул
другаде у нас да е имало такова публично обсъждане на
учебен план. И учебният план, и учебните програми са
съобразени с най-новите тенденции при обучението по
машиностроене. Акцентирано е и върху практическото
обучение, част от което ще се провежда в предприятия
в града.
Успешно дипломираните студенти ще могат да
продължат обучението си и в магистърски програми,
където пожелаят.
Какви възможности за професионална реализация на студентите осигурява обучението?
Всички наши студенти са свързани с машиностроителните фирми в Казанлък. Те са силно мотивирани хора
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и учебните зали винаги са препълнени. След занятията
задават въпроси, преподавателите дават консултации
и отговарят на имейли. Силно съм обнадежден, защото
това, което виждаме в Казанлък, е коренно различно от
общата картина.
В Технически колеж - Казанлък реализираме нов подход.
Ние подготвяме студенти, които да се реализират в
частни предприятия. В тези предприятия знанията и
уменията са важни, а не само дипломата.
Как оценявате значението на Технически колеж – Казанлък за региона? Разчитате ли на
някаква помощ именно от бизнеса за бъдещото му развитие?
Създаването на Колежа в Казанлък е продиктувано от
реалните нужди за обучение на кадри. Без голямото желание, активната подкрепа и съдействие, които имаме
от обществеността на град Казанлък, от кмета г-жа
Стоянова, от Общинския съвет, от повечето машиностроителни фирми, тази идея нямаше да се осъществи.
В крайна сметка всичко това рефлектира и в повишаване качеството на учебния процес.
Ние бягаме от остарелия модел на мислене (особено в
инженерните специалности) – разделението между висше училище и реална икономика. Не е ясно кой на кого
помага: обучението на бизнеса или бизнесът на обучението. В Казанлък ние взаимно се допълваме, за да постигнем една по-добра подготовка на студентите.
Искам да благодаря на ръководителите на предприятията в Казанлък, които високо оценяват необходимостта от качествено образование и освобождават
нашите студенти от работа, за да могат да посеща-
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ват занятията в Технически колеж - Казанлък, а освен
това и материално ги подпомагат. Това не е само
бизнес мислене от висока класа, това е истински
държавнически подход! Единственото, което съм обещал на бизнеса, е, че нашите преподаватели ще поставят оценки за знания и няма да се правят компромиси с цел запазване на бройката студенти, за които
държавата ни плаща.
Какво предстои в карткосрочен план за учебното заведение? Предвиждате ли откриването на още специалности?
В Казанлък започнахме от нулата, вече имаме утвърдена от Академичния съвет на ТУ - София структура на
колежа. Предстои обявяването на конкурси за попълване състава на катедрата. Желанието ми е да имаме и
местни преподаватели, без това да води до компромиси при подбора. По отношение на материалната база с
бизнеса и ръководството на града имаме набелязан план
как да се реализира в минимални срокове ремонтирането на сградата (която все още не ни е предоставена)
и оборудването й, така че да се предложат съвременни
условия за обучение по машиностроене.
Нямаме проблем да провеждаме обучение и по други
атрактивни в момента специалности, но нашата цел
не е запълването на някаква бройка. Ние искаме да подготвяме специалисти за нуждите на нашата родна индустрия. Смятам, че е дошло времето висшите училища да се разделят с несвойствените си специалности и
да се съсредоточат в тези, в които имат силни традиции, а в Казанлък акцентът е върху „Технология на машиностроенето“.
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Търсят се гъвкави
към работния
процес машини
Боряна Радева и Димитър Илчев, главни мениджъри
на Евромаркет Груп, пред сп. Инженеринг ревю
През 2017 г. Евромаркет отбелязва 25 години от своето
основаване. Как се промени
българската индустрия за
този период и през какво се
наложи да преминете като
компания, за да отговорите
на тези промени?
Димитър Илчев: Когато стартирахме бизнеса си през 1992 г., приватизацията на българските държавни
предприятия едва започваше и машините в тях бяха от времето на соца
- стари, енергоемки и нископроизводителни. Типичен пример са старите бутални компресори, така наречените „борци“. Имаше огромна необходимост от подмяна на старата
техника с нова и това беше причината в края на 90-те да създадем
„Евромаркет Компресорс“ АД, едно
от дружествата в холдинга ни, специализирано именно в проектиране,
доставка и изграждане на компресорни инсталации. Основаването на
тази фирма ни позволи да се фокуси-

раме върху доставките на винтови
компресори от световния лидер
Gardner Denver - нова за времето си
технология, с която за първи път
започнахме да предлагаме енергийни
одити и разчети за реалната печалба на клиентите от използването й.
Друг пример са старите модели
металообработващи машини, които
освен че бяха енергоемки и нископроизводителни, бяха трудни за управление, изискваха много специализирани кадри, които да оперират с тях,
не позволяваха гъвкавост при обработката на продукта и не бяха толкова безопасни за работа. Подменяхме ги например с машини на
Microstep, често с комбинираните
модели Combicut, които позволяват
едновременно използване на различни процеси при една и съща машина
- газокислородно и плазмено рязане,
механично пробиване, навиване на
резби, работа както с листов материал, така и на тръби с кръгло, квадратно или правоъгълно сечение, ско-

Боряна Радева е съосновател и един от главните мениджъри на Евромаркет
Груп АД. Живее и учи в Куба, а след завръщането си в България завършва икономика
на промишлеността и право в УНСС (ВИИ „Карл Маркс“). След дипломирането си
работи в задграничната дирекция на индустриалния конгломерат КЗУ – тогавашен
лидер в производството на резервоари, танкери и цистерни, с големи обекти в
Чехия, Кувейт, Бруней и др. Сертифицирана от курсове по лидерство, ефективност
и ефикасност на човешкия капитал. Омъжена, с двама сина и две внучки.
Димитър Илчев е съосновател и един от главните мениджъри на Евромаркет
Груп АД. Завършва Инженерно-строителен институт в Русия, специалност „Промишлено и гражданско строителство“. След дипломирането си работи като инженер-конструктор работи като експерт в строителната дирекция на КЗУ – тогавашен лидер в производството на резервоари, танкери и цистерни. Кара ски, играе
голф, любител е на водните спортове и е почитател на източните култури. Говори
английски, руски и испански.
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сяване на краищата за подготовка
за заваряване и т. н. От началото на
партньорството ни с Microstep сме
доставили над 70 техни машини в
България, с което допринесохме в
значителна степен за модернизацията в индустрията.
Към настоящия момент много се
търсят машини с висока енергийна
ефективност, повишена производителност и гъвкавост за лесна и бърза
промяна на продукта на производство в рамките на капацитета на
машината. Мога да дам за пример
роботизираните заваръчни системи
на Panasonic, с които също жънем
голям успех и през 2017 година получихме отличие от производителя за
ръст на продажбите. Тези системи
могат постоянно да се адаптират
и да еволюират благодарение на
това, че всичките им компоненти са
произведени от Panasonic, което
позволява промяна на процесите и
разположението на самата система
спрямо нуждите на производството.
Боряна Радева: На фона на всички
тези примери трябва да отбележим,
че ние не просто сме променяли, а
буквално сме се развивали заедно с
българската индустрия, спрямо нейните нужди. Корпоративната ни
мисия е основана именно на това да
доставяме най-иновативните технологии до българския клиент. Реализирането й изискваше от нас да разширяваме непрекъснато портфолиото си, с което растеше и компанията ни. От малка фирма за внос на
инструменти с десетина служители днес сме се превърнали в голяма,
силно диверсифицирана компания, с
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над 600 служители, с регионални
офиси и задгранични дружества, както и със 7 бизнес направления, специализирани в доставката и сервиза
на различни машини. Всеки нов продукт и всяко ново бизнес направление изискваха от нас да наемаме
повече хора и да установим като
практика редовни търговски и бизнес обучения, чрез които нашите
служители да са максимално подготвени и да предлагат правилните технологични решения на клиентите. Не
на последно място, винаги сме се
стремели внимателно да подбираме
партньорите, с които работим.
Какви са критериите Ви в
подбора на компании, с които
да си партнирате?
Б. Р.: Времето ни показа, че е подобре и за клиентите, и за нас да
работим само и единствено с топ
марки, затова стратегията ни е да
работим с партньори, които са сред
световните лидери в своята област.
Такива са Lincoln Electric, Microstep,
Panasonic, Doosan Machine Tools,
Toyota Material Handling, Mitutoyo,
Gardner Denver, FG Wilson... За нас е
изключително важно те да надграждат технологиите си и постоянно да
се стремят към усъвършенстването
им.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Какво е важно да знае една
компания, стартираща своя
бизнес в областта на индустрията у нас? Какви са основните предизвикателства и
специфики – в бизнес средата,
от една страна, а от друга –
в технологичното ниво на
сектора?
Б. Р.: Пазарът у нас е силно сегментиран, подреден и днес е много
трудно за една стартираща компания да пробие и да остане стабилна.
Повечето български фирми в индустриалния сектор работят от много
време, знаят правилата, имат установени практики и традиции, преживели са всякакви кризи и изпитания и
вътрешните им процеси са усъвършенствани и модернизирани. Ето
защо за нов играч на пазара ще е
много трудно да бъде конкурентоспособен. За да успее, трябва да разполага с огромен финансов ресурс или
да е открил празна ниша, в която да
се развива. Друг вариант е да предлага някакъв иновативен продукт или
да използва иновативна технология
в производството си, която да намалява разходите му и да повишава
качеството и добавената стойност
на продукта. И тъй като днес
светът е отворен за търговия и
всичко е въпрос на логистика, скоро-
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стта на работа е от голямо значение, за да не бъдеш изместен от
конкуренцията. Иначе казано, побързият изяжда по-бавния.
Евромаркет е сред водещите
български компании в индустрията. Каква е посоката, в
която продължавате за следващите 25 години?
Д. И.: Нашата посока ще бъде да
останем силно диверсифицирана компания, без да изневеряваме на мисията си, визията си и ценностите си.
Ще наблегнем върху оптимизиране и
дигитализиране на работните процеси, автоматизация на складовете,
както и инвестиции в демонстрационни центрове. Но водеща винаги ще
бъде връзката с клиента и постоянното подобрение на сервизните ни
услуги.
Б. Р.: Основният ни поглед обаче
ще бъде насочен към това нашите
собствени деца и децата на нашите
служители, the next generation, които
можем да привлечем в Евромаркет
или които вече са част от нея. Тяхното израстване като професионалисти и ролята им в процесите на
компанията е от огромно значение
за това в каква посока ще поеме
компанията. Едно е сигурно - пътят
е само напред.
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Нашата сила е
в надеждността на
предлаганите машини
и професионалния ни опит
Илхан Емин, управител на Еврохром,
пред сп. Инженеринг ревю
Фирма Еврохром е на българския пазар повече от 10 години. Как се промени секторът,
обхващащ производството
на пластмасови изделия през
този период и какви са отличителните му характеристики в момента?
Еврохром ЕООД е сравнително
нова фирма на пазара за производство
на технически пластмасови изделия.
За периода от 10 години, откакто
съществува и компанията, секторът
се развива с изключително високи
темпове. Технологичните промени са
на световно ниво и всички колеги и
партньори залагат на все по-съвременни и професионални технологии в
производството. Към момента можем да твърдим с гордост, че България изживява бум на инвестиции в
сектора. През последните 5 години
най-силният тласък се осъществява
от фирмите в автомобилната индустрия, производството на части за
бяла и черна техника, и технически
детайли.
Заявявате, че Еврохром има
амбицията и възможностите
да се превърне в лидер сред
основните производители и
доставчици на пластмасови
изделия. На кои качества залагате в реализирането на
тази своя цел?
Фирма Еврохром ЕООД е една от
водещите компании в страната за
производство на пластмасови изделия в средния сегмент. Най-голям
принос в развитието на компанията
има динамичното и своевременно
вземане на решения, благодарение на
екип от млади и амбициозни управи-
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тели. Активно участие във всички
изложения, свързани със сектора (Германия, Дубай, САЩ, Турция и др.). Основното производство на фирма
Еврохром ЕООД, което се осъществява в 2 модерни бази, е основно за
износ за Европейския съюз и САЩ.
Компанията представлява в
страната водещия производител на шприц машини
HAITIAN PLASTIC INJECTION
MACHINERY. На какво се основава дългогодишното Ви успешно партньорство?
От 2007 година насам, едновременно с производството на пластмасови изделия, фирма Еврохром е и
основен представител на най-големия производител на шприц машини
в света HAITIAN PLASTIC INJECTION
MACHINERY. С гордост можем да
заявим, че сме единственият търговец в Европа на шприц машини, който едновременно произвежда пластмасови изделия с тези машини и осъществява търговска дейност със
същата марка.
Машините, които предлагаме, са
регистрирани в Министерството
на икономиката като допустими за
финансиране. Ние сме и единствената компания в България, която разполага с шприц машини до 250 тона
на склад. Нашата сила е в надеждността на предлаганите машини, професионалния ни опит в производството, адекватното отзоваване
на нуждите на клиентите и безвъзмездното сервизно обслужване.
Разкажете за някои от емблематичните си сделки – в
кои приоритетни сектори са

клиентите Ви и какви са основните предизвикателства,
с които се сблъсквате в ежедневната си работа?
През последните 5-6 години Еврохром ЕООД е от водещите доставчици по европроекти на шприц машини и периферни устройства към
тях. Благополучно успяхме да оборудваме производствени предприятия
от А до Я в България.
Най-големите ни клиенти са водещи производители на пластмасови
изделия, които разполагат със стотици шприц машини на конкурентни
марки от много висок клас, се довериха на HAITIAN PLASTIC INJECTION
MACHINERY. Гордеем се, че благодарение на усилията ни пречупихме мисленето на много клиенти, които работеха със стари машини втора
употреба, доставени от Европа, на
средна възраст 20-25 години, които
са нископроизводителни и нискоефективни. Съотношението цена, срок,
производителност, ефективност и
енергоспестяване ни направи лидер
в продажбата на шприц машини в
България.
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електроника

Интегрални
полупроводникови
релета
П

Стефан Куцаров

олупроводниковите релета
(Solid State Relay - SSR) в зависимост
от своята конструкция се делят на
две големи категории – реализирани
като интегрални схеми (ИС) и като
модули. От своя страна, последните
могат да са предназначени за монтаж върху печатна платка или за
друг тип монтаж и опроводяване
(напр. на DIN шина), а принадлежността на дадено SSR към една от категориите се изяснява от каталожните му данни. Съществени предимства на SSR спрямо електромеханичните релета (Electromechanical Relay
– EMR) са по-голямото бързодействие, повишената надеждност и
съответно по-дълъг експлоатационен срок (на първо място поради няколко порядъка по-големия брой осигурявани превключвания), което е осо-
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бено важно в множество индустриални приложения. Други предимства
на SSR са по-малката необходима
мощност за задействане на товарите (не е необходимо натрупването
на енергия в намотката на EMR) и
възможността им за работа с помалки захранващи напрежения, а при
реализация като ИС - по-малки размери и опростен монтаж в прибори.
Липсата на контакти означава създаването на много по-малки електрически смущения от SSR и възможност за работата им в близост до
чувствителни към EMR устройства.
От своя страна, продължаващото
използване на EMR се дължи главно
на възможността им да осигуряват
работни напрежения на товарите си
в широки граници, на ниската цена
на тяхното управление и на факта,
че през отворените им контакти не
протича никакъв ток. Тези и множе-

ството други особености на двете
категории релета определят избора
на дадена от тях за всяко конкретно приложение. В статията се разглеждат ИС на SSR, които с малки
изключения са представени на пазара след 01.01.2012 г.

Същност на
полупроводниковите
релета
В SSR е запазен принципът от
EMR на галванично разделяне на товара от управляващата го верига,
чиято реализация се изяснява чрез
основната схема на фиг. 1а.
Инфрачервеният светодиод обикновено е от GaAlAs и по-рядко от
GaAs и други означения на изводите
му са Anode и Cathode. Схемата е на
най-разпространените SSR, в които
светодиодът осъществява оптична
връзка с два или повече последова-
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а
Фиг. 1. Структура на SSR: а - основна схема, б - SSR тип С

телно свързани фотодиода (често
наричани Photovoltaic Generator), чието напрежение задейства мощните
MOS или DMOS транзистори със
свързани сорсове и с дрейнове, представляващи изводите Load за присъединяване на управлявания товар. В
някои модели SSR между дрейна и
сорса на всеки от транзисторите са
свързани предпазни диоди, със или без
които структурата носи наименованията Power MOSFET Photovoltaic
Relay, Photo MOS, POWERMOS SSR,
OptoMOS Relay и др.
В зависимост от начина на действие съществуват три типа SSR.
Най-често се използват тип А, които са с нормално изключен товар (1
Form A SSR, Normally Open SSR,
Normally Open Single Pole Single Throw,
SPST Normally Open) - през него не
протича ток при липса на управляващ сигнал и те съответстват на
EMR с н.о. контакт. Ползват основната схема и се реализират с MOS
транзистори с обогатяване (Enhancement Mode). Предимството на тип
А е, че при нежелано изключване на
управлението, например поради повреда, веригата на товара се
прекъсва, без това да се прави чрез
допълнителна защита. Основната
схема се използва и за SSR тип В (1
Form B SSR, Normally Closed SSR) с
нормално включен товар (през него
протича ток без управляващ сигнал
аналогично на EMR с н.з. контакт) и
се реализират с MOS транзистори с
обедняване (Depletion Mode). Дадената на фиг. 1б схема е на SSR тип С
(1 Form C SSR), който е съвкупност
на тип А и тип В с общо управление.
Схемите на фиг. 1 осигуряват
работата на постояннотокови и
променливотокови товари. Чрез
допълнителен извод от сорсовете на
транзисторите в основната схема
се реализират SSR тип А/В/С, чиито три свързвания заедно с наименованията им са дадени на фиг. 2.

20

б

Свързване „А“ е това на основната
схема, докато другите две са за управление само на постояннотокови
товари – свързване „В“ използва един
от транзисторите (по аналогичен
начин могат да се ползват изводи 4
и 5), а успоредното им свързване „С“
осигурява 2 пъти по-голям ток на
товара. От фиг. 2 се вижда и логичната полярност на постоянното
управляващо напрежение. Сравнително рядко се предлагат SSR от типове А, В и С само за постояннотокови
товари, изискващи един транзистор
за захранването им - различни модели на такива произвежда компанията Excel Cell Electronic (ECE).
Нормалното функциониране в устройства на SSR изисква спазване на
даваните в каталозите им препоръки за разстоянията между островчетата на печатната платка за изводите на корпуса. Освен това при работа на SSR в тежки условия не трябва да се забравя уязвимостта на пластмасовите корпуси, което се оценява чрез международно приетата класификация Moisture Sensitivity Level
(MSL) и съответните стандарти,
например DIN VDE 0109 или IPC/JEDEC
J-STD-033. Част от производителите
дават в каталозите и препоръки за
някои минимални разстояния между
изводите, които трябва да се спазват при монтажа на SSR, например
между тези за товара и между тях и
изводите за управление. Съществено
при избора на SSR е да се имат предвид стандартите, в съответствие
с които е ползващата ги апаратура,
например БДС EN60747-5-5 за оптоелектронни устройства, UL 508 за индустриални системи за управление
или/и EN/IEC 60950-1 за сигурността
на информационни системи.

Основни параметри и
схеми на свързване
За управлението основни параметри са границите на тока на све-

а

б

в
Фиг. 2.

тодиода (Control Current) IC за осигуряване на задействано SSR и неговата максимална стойност (Maximum
Control Current for Off-State Resistance)
ICOFFmax, при която все още няма задействане. Вместо последния ток
понякога се задава максималното
управляващо напрежение (обикновено
няколко десети от V) за незадействано SSR, а към IC е прибавено необходимото за осигуряването му напрежение. Нежеланото входно обратно
напрежение (Input Reverse Breakdown
Voltage) VR е това, при достигане на
което има опасност от повреда на
светодиода. Максималното работно
напрежение (Operating Voltage, Continuous Load Voltage) VL е което SSR
може да осигури на товара, като за
променливото се отбелязва дали е
ефективна или амплитудна стойност. В някои SSR вместо него като
параметър се дава напрежението на
пробив (Breakdown Voltage) на транзисторите, към което може да е
прибавено и по-голямото (обикновено 2-3 пъти) максимално напрежение
за кратко време (например 1 минута). Също трябва да се има предвид,
че някои производители освен максималното VL дават и по-малкото от
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Таблица 1. SSR с мощни MOS транзистори с IL<200mA.
№

Модел

Производител

Тип; (IC,mA) [ICOFF,mA]; {VR,V}

VL,V; (IL,mA) [RON, ];
{ROFF, /ILeak, A}

VI/O,V; (RI/O, ) [tON/tOFF,ms]

1 Form A; (7-30) {min5}
1000; (50) [100]; { /<1}
2262; (>109) [0.3/0.05]
1 Form A; (max3) [0.4]; {5}
min 400; (130) [20]; { /0.2}
5000 [0.3/0.1]
2x1B; (5-50) {5}
400; (80) [50max]; { /10}
1500; (5.109) [1/1]
2x1A; (3) [0.4]; {5}
600; (50) [40]; { /max1}
5000; (min 5.1010) [1.4/0.05]
1 Form A; (0.6) [0.1]; {5}
250; (170) [8.5];{ /max1}
1500 [max3/max3]
1 Form C; (max10) [0.4]; {5}
250; (max170) [16]; { /max1}
3750 [max5/max5]
1 Form B; (5-30) [1.4]; {5}
280; (130) [18]; { /10}
5000; (109) [0.3/1]
1 Form A; (12) [0.1]; {5}
min 450; (15) [360]; { /max0.4} min 3750; (1014) [max0.2/max0.35]
1 Form A; (0.8) [0.4]; {min5}
60; (100) [2.5]; { /0.002}
3750; (min109] [0.052/0.036]
2x1A; (0.25) [0.15]; {5}
400; (140) [22]; {5.1012/0.006}
5300; (min1012) [0.13/0.05]
1
F
o
r
m
A
с
в
ъ
р
з
в
а
н
е
4
0
0
;
(
1
4
0
/
1
5
0
/
2
1
0
)
Min 4000; (min1012)
Infineon
"A"/"B"/"C" (3-25); [0.4]; {max6}
[max27/14/7]; {min1010/ }
[max0.5/max0.2]
1
F
o
r
m
A
с
в
ъ
р
з
в
а
н
е
1
5
0
0
;
(
2
0
/
2
5
/
4
0
)
[
3
4
5
/
3
4
5
/
1
6
0
]
;
Panasonic Electric Works "A"/"B"/"C" (0.9-3); [0.4-0.8]; {5}
1500; (min109) [0.35/0.04]
{ /max10}

Работен темп.
обхват,oС (размери,mm)

1
ASSR-601J
Avago Technologies
2
KAQY214
Cosmo Electronics
3 EPR412B408X00 Excel Cell Electronic ECE
4
EL860A
Everlight
5
CPC1010N
IXYS
6
LCC120
IXYS
7
AQY410EH
Panasonic Electric Works
8
TLX9175J
Toshiba
9
VO1400AEF
Vishay Semiconductors
10 VOR2142B8
Vishay Semiconductors

TA=-40 +110 (10.4x7.49x3.5)
TA=-40 +85 (7.62x4.6x3.5)
TA=-40 +85 (9.3x4.4x2)
TA=-40 +85 (9.76x6.6x4.5)
TA=-40 +85 (4.1x3.81x2.11)
TA=-40 +85 (9.65x6.35x3.3)
TA=-40 +85 (6.4x4.78x2.9)
TA=-40 +85 (4.55x3.7x2.1)
TA=-40 +85 (4.92x4.57x2.12)
TA=-40 +100 (9.77x6.65x3.55)

11

PVU414SPbF

TA=-40 +85 (8.63x6.47x3.42)

12

AQV258

него най-голямо препоръчително работно напрежение (Recommended
Operating Voltage).
Максималният ток на товара
(Maximum Load Current) IL е в сила до
определена околна температура,
след която намалява в съответствие с дадена в техническата документация графика. На съпротивлението на отпушените транзистори
обикновено се дава максималната
стойност (Maximum On-State Resistance) RONmax, като за свързване „A“
тя е на последователно съединените транзистори, в свързване „В“ е
на единия, а за свързване „С“ е на
успоредната им комбинация. Съпротивлението на транзисторите нараства с температурата, като изменението в рамките на работния
температурен обхват обикновено е
2-3 пъти. Важната като параметър
максимална доставяна на товара
мощност не присъства в каталозите, тъй като е VLIL.
За оценка на поведението на запушените транзистори се използва
минималната стойност на съпротивлението им (Minimum Off-State
Resistance) ROFFmin или токът на утечка (Output Leakage Current) ILeak при
дадено напрежение върху тях. С повишаване на околната температура
ROFFmin намалява. Галваничната изолация между товара и управлението
се оценява чрез минималните средноквадратични стойности на допустимото напрежение (Minimum Dielectric Strength, Input-Output) VI/O и на
изолационното съпротивление (Minimum Insulation Resistance) RI/O.
За определяне на бързодействието на SSR се ползват максималните
времена на тяхното включване
(Maximum Turn-On Time) tON и изключ-

22

TA=-40 +85 (8.8x6.4x3.6)

товари е в сила фиг. 3б с класическата верига (R-C Snubber) за потискане
на преходните процеси. При товари
с резистивен характер тази верига
и диодът на фиг. 3а не се поставят.
а

б
Фиг. 3. Свързване на индуктивен товар: а - към постоянно напрежение; б към променливо напрежение.

ване (Maximum Turn-Off Time) tOFF ,
измервани съответно от подаване
на IC до достигане на 0,9IL и от нулиране на IС до 0,1IL или IL=0 в зависимост от модела. При това трябва
да се имат предвид силната обратнопропорционална зависимост на tON
от IC и важността на двете времена за много приложения, като последното е причина често в каталозите да се посочват схеми за експерименталното им измерване.
Типичните схеми на свързване на
индуктивен товар към SSR са дадени на фиг. 3, като задействането се
прави по класическия за светодиодите начин – от постоянно напрежение U през резистор R се осигурява
токът IC=(U-UF)/R, където UF е напрежението им в права посока. Обикновено то е зададено в каталога на
SSR, а когато не е, се избира около
1,4 V, тъй като стойностите му са
между 1,1 и 1,6 V. Схемата на фиг.
3а е за постояннотоков индуктивен
товар, като диодът дава накъсо
отрицателните отскоци на напрежението при прекъсване на веригата на тока. За променливотокови

SSR с мощни MOS
транзистори с IL<200mA
Тази първа група SSR със сравнително малък IL се използват за управление на електродвигатели, в индустриалната автоматизация, при реализацията на сензорни системи, измервателни прибори в енергетиката, в телекомуникациите, в постояннотокови захранвания и електронни комутатори (Electronic Switching),
в автомобилостроенето, системите за охрана и др.
В табл. 1 са дадени примери за
SSR, като тези на редове 1, 2, 5, 8 и
9 са единични тип А. Релето на ред
8 е в съответствие със стандарта
AEC-Q101 и е предвидено за автомобили, което обяснява сравнително
малките му размери. Необходимостта от повече от едно реле в даден
прибор прави уместно ползването на
ИС на SSR, съдържащи няколко от
един или различни типове. На фиг. 4а
е структурата на двойно SSR тип А
(Dual 1 Form A SSR, 2-channel Form
SSR), чиито две половини могат да
се използват самостоятелно. Първият пример за него е на ред 4 от табл.
1, което реле образува серия с
EL840A със същите параметри освен
VL=400 V, IL=120 mA и по-малко tON.
Друг пример е на ред 10 със специфичните особености на намаления до
100 mA ток IL на всяка от половините при едновременното им използване и вградената максималнотокова защита, която не позволява
токът да надхвърли 300 mA (типич-
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Таблица 2. SSR с мощни MOS транзистори с IL=0,2A-2А
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Модел

Производител

Тип; (IC,mA) [ICOFF,mA]; {VR,V}

VL,V; (IL,A) [RON, ];
{ROFF, /ILeak, A}

VI/O,V; (RI/O, ) [tON/tOFF,ms]

2x1A; (3-20) {max5}
60; (1) [0.35]; { /0.0005}
min3750; (1012) [0.5/0.03]
1 Form A; (10-50) {5}
20; (1.5) [max0.5]; { /1}
1500; (5.109) [5/2]
1 Form A; (2.9-5) [0.4-2.7]; {5}
60; (0.55) [0.7]; { /max1}
5000; (min5.1010) [1.4/0.05]
1 Form A свързване
60; (0.55/0.65/0.8)
EL606A
Everlight
5000; (min5.1010] [1.3/0.1]
"A"/"B"/"C" (1.38-10); [1.22]; {5}
[0.75/0.4/0.2]; { /max1}
RDHA701FP10A8QK
Infineon
8x1A; (10-25)
100; (1.3) [0.45]; { /max1}
1000 [4.5/35]
LCA717
IXYS
1 Form A; (0.115-2) [0.1]; {5} 30; (max2) [0.083/0.023];{ /max1}
3750 [0.92/0.44]
LCB710
IXYS
1 Form B; (0.22-2) [0.21]; {5}
60; (1) [0.39]; { /max1}
3750 [0.63/1.5]
G3VM-61G1
OMRON
1 Form A; (5-25) {5}
48; (0.4) [1]; { /max1}
1500; (min109) [0.8/0.1]
AQW612S
Panasonic Electric Works
1A+1B; (5-30) [0.4;0.8]; {5}
60; (0.45) [1]; { /1}
1500; (109) [0.65;0.9/0.08;0.2]
1
F
o
r
m
A
с
в
ъ
р
з
в
а
н
е
"
A
"
/
"
B
"
/
"
C
"
4
0
;
(
1
.
5
/
0
.
7
/
1
)
[
0
.
6
/
0
.
3
/
0
.
1
5
]
{
AQV251
Panasonic Electric Works (0.9-3); [0.6/0.3/0.15] { /max1}
1500; (min109) [1.7/0.07]
/max1}
VN330SP-E
ST Microelectronics
4x1A; (max0.6)
10-36; (0.7) [max0.32]
[0.03/0.02]
VNI8200XP
ST Microelectronics
8x1A
10.5-36; (0.7) [0.11]; { /max2}
[0.005/0.01]
MS14-1Y
TE Connectivity
1 Form A; (max1)
100; (0.35) [max4]; { /max1}
1000; (min109) [0.7/1]
1
F
o
r
m
A
с
в
ъ
р
з
в
а
н
е
TLP3825
Toshiba
160; (1.5) [0.25/0.13/max0.25]
min2500; (1014) [0.25/0.1]
"A"/"B"/"C" (0.3-5); [0.01]; {5}
VO14642AT
Vishay Semiconductors
1 Form A; (0.5-2) [0.05]; {5} 60;(1) [0.18/0.05]; {min1012/max1}
5300 [0.37/0.88]
ASSR-1520
EPR411A024X05
EL406A

Avago Technologies
Excel Cell Electronic ECE
Everlight

Работен темп.
обхват,oС (размери,mm)

TA=-40 +85 (9.65x6.35x3.56)
TA=-40 +85 (4.7x4.4x2)
TA=-40 +85 (6.5x64.458x3.5)
TA=-40 +85 (7.12x6.5x3.5)
TJ=-55 +125 (43.9x17.9x5.33)
TA=-40 +85 (8.38x6.35x3.3)
TA=-40 +85 (8.38x6.35x3.3)
TA=-20 +65 (4.4x3.9x2.1)
TA=-40 +85 (9.37x4.4x2.1)
TA=-40 +85 (8.8x6.4x3.9)
TJ=-40 +125 (9.4x7.45x3.5)
TCmax=+130 (10.3x7.5x2.35)
TA=-55 +105 (8.51x8.51x6.99)
TA=-40 +85 (9.66x6.4x3.65)
TA=-55 +85 (7.6x6.65x3.55)

на стойност). Релето на ред
зва и като VL, което обясня7 е единичното тип В и има
ва наличието на минимална
разновидност AQY414EH за
и максимална негова стой320V/120mA при същите
ност. Специфична и важна
останали параметри.
практическа особеност е, че
Съществуват двойни
след изключването на товаSSR, включващи едно тип А
ра му се подава напрежение
и друго тип В със структуVL -55 V за ускоряване на размагнитването.
ра на фиг. 4в и възможност
а
Сравнително малко са
част от параметрите на
SSR с 8 независими релета,
двете им части да са разкаквото е даденото на ред
лични. Пример за SSR тип С
5, предвидено за работа в
е LCC120 с основни параусловия на повишена радиометри на ред 6, еднакви за
активност със сравнително
двете му половини. Послерядко давания експлоатацидните две SSR от тази груонен срок (MTBF) от 48.106
па са тип 1 А в свързвания
б
в
часа. Подобно е SSR на ред
„А“, „В“ и „С“ и основни пара12 със същите изисквания за
метри на редове 11 и 12 в
Фиг. 4. Комбинирани SSR: а - двойно тип А; б - четворно тип
свързване на 8-те товара и
табл. 1, като AQV258 е
А; в - двойно тип 1А+1В
защити, но с управление на
част от две серии - едната
от три релета с VL=400, 1000 и 1а и това са SSR на редове 2, 3, 8 и работата чрез интерфейса SPI или
1500 V и IL за тип А съответно 150 13 от табл. 2, а примери за комбини- паралелен (избор чрез логическо ниво
mA, 30 mA и 20 mA и другата от две рани SSR с две и повече SSR в корпу- на един от изводите). Една от предрелета с VI/O=5000 V.
са са на редове 1, 5, 11 и 15. Двойно- видените възможности за управленито реле на ред 1 има структурата ето е подаване на 8-битово число,
SSR с мощни MOS
от фиг. 4а и е част от серия с други чрез лог. 1, в чиито разреди се включтранзистори с IL=0,2A-2А
разновидности от този тип. Чет- ват съответните товари.
Относителният дял на SSR от
ворното реле на ред 11 е предвидеСпецифични са SSR тип А с предтази група е практически същият но за управление на постояннотоко- видени възможности за работа в
както на първата, но значително ви товари със замасен един от изво- съответствие със свързвания „А“ и
преобладават разновидностите тип дите. Всяка от неговите части пол- „С“ на фиг. 2, каквито са дадените на
А. Приложенията са подобни, но по- зва по един мощен MOS транзистор редове 6 и 15 в табл.2 (стойностиголям е делът им в индустриалните и има вградени защити от превиша- те на IL са за свързване „А“). Подобсистеми за управление, системи за ване на максималната температура на е спецификата на релетата на
охрана, измервателни прибори и др. (с извод на ИС за индикация на това редове 7 и 9, които са примери за
Характерна особеност на SSR от състояние) и късо съединение на то- сравнително рядко използваните от
групата е, че по-големият им IL ло- вара. Освен това вграденият управ- тази група. Релето на ред 7 е тип В
гично налага да са с по-малко RON.
ляващ блок прекратява работата и е предвидено за работа в свързваНай-простата разновидност е в
при VL над определена стойност. нията „А“ и „С“ от фиг. 2, като стойсъответствие със схемата на фиг. Захранващото напрежение се изпол- ностите на IL и RON в таблицата са
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Таблица 3. SSR с мощни MOS транзистори с IL>2A.
№

Модел

Производител

1 RDHB710SE20A2SX
Infineon
2
TS13101M
Semtech
3
VN610SP-E
ST Microelecronics
4
DS11-1000
TE Connectivity
5

TLP3823

Toshiba

Тип; (IC,mA) [ICOFF,mA]; {VR,V}

2x1A; (max 0.003) {7}
1 Form A
1 Form A
1 Form A; (max15) {32}
1 Form A свързване
"А"/"В"/"С" (5-25); [0.01]; {5}

за „А“. Това на ред 9 съдържа самостоятелни релета тип А и тип В,
като различията в част от техните параметри са означени тип А;
тип В. Дадената максимална стойност на IL е при едновременната
работа на двете релета, докато при
задействане само на едното тя е
0,55 А.
Последната разновидност са SSR
тип А с допълнителен извод, ползващи трите свързвания от фиг. 2 и
съответно имащи 6 или повече извода. Те са дадените на редове 4, 10
и 14, като стойностите на IL и RON
са последователно за свързвания „А“,
„В“ и „С“. Релето на ред 10 е част от
серия с още четири с VL и IL 60V/0,4A,
100V/0,35A, 200V/0,25A и 250V/
0,2А и още едно с 250V/0,2А, но
VI/O=5000V.

SSR с мощни MOS
транзистори с IL>2A

Технологичните затруднения при
производството на SSR от тази
група логично ги прави по-малко разпространени в сравнение с първите
две. Техни практически особености
са и реалното наличие само на тип А
и често използваната максималнотокова защита за предпазването им
от недопустимо големи IL. По принцип областите на приложение на
тази група SSR не се различават от
тези на предните две, но към тях се
прибавят включването на товари
към захранващи мрежи, мощни изходи на програмируеми логически контролери (PLC) и др.
В табл. 3 са основните параметри на характерни представители на
тази група SSR, като ТС е температурата на корпуса им. Двойното
реле на ред 1 е предвидено за работа в условия на повишена радиация,
има MTBF=6.106 часа и входен блок
преди светодиода, който осигурява
управление с 3,3V-ови логически нива.
Вграденият блок за цифрово управление в SSR на ред 2 позволява управление от микроконтролер и прави
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VL,V; (IL,A) [RON, ];
{ROFF, /ILeak, A}

VI/O,V; (RI/O, ) [tON/tOFF,ms]

Работен темп. обхват,oС
(размери,mm)

200; (10) [max0.29]
60; (4) [0.11]; { /0.1}
5.5-36; (45) [max0.035]; { /max50}
60; (2.1) [0.15max]; { /100max}

1000 [max1.5/max10]
[ /4-10]
[0.05/0.05]
1000; (min109) [3max/1max]

TJ=-55 +150 (35x13.8x6.86)
TJ=-55 +125 (4x4x0.9)
TC=-40 +150 (9.5x7.6x3.6)
TA=-55 +105 (22.6x13.5x4.82)

80; (3/3/6) [0.06/0.03/max0.075]

Min 2500; (1014) [1.5/0.1]

TA=-40 +110 (9.66x6.4x3.64)

излишни параметрите IC, ICOFF и VR .
За товара е предвидена максималнотокова защита със специфични
възможности, например автоматичното му включване определено време след задействането й. За приложения главно в автомобилостроенето е SSR на ред 3, което е с една от
най-големите предлагани стойности
на тока IL и отново вграден входен
блок, позволяващ управление с CMOS
логически нива. Блокът се захранва
от VL, което определя необходимостта от неговата минимална стойност. Освен вече споменатите в
други SSR максималнотокова защита и такава от надхвърляне на определено VL са вградени и защита от
превишена температура на кристала (изключва товара при 175°С и
отново го включва при 135°С) и
такава за изключване на товара при
прекъсване на масата. Други „екстри“ са извод CURRENT SENSE, чрез
свързване на резистор между който
и маса се получава напрежение, пропорционално на тока през товара, и
размагнитване при изключването му.
Също с максималнотокова защита,
задействаща се при IL=4,25 A за 0,4
ms, е SSR на ред 4.

SSR с тиристори
Тази категория SSR са предназначени на първо място за електродомакински уреди, работещи с променливотоковата електрическа мрежа
– климатици, перални, хладилници,
микровълнови печки, овлажнители на
въздуха, готварски печки с индуктивно нагряване. Не по-малка област на
приложение е индустриалната,
включваща управление на електродвигатели, нагреватели, контактори
и соленоиди, и други мощни товари.
Сред популярните термини за тази
категория SSR са AC Power Switch и
SSR with SCR Output, а основната им
структура е представена на фиг. 5а.
Тук светодиодът е от същия тип,
както в разгледаните SSR и неговият лъч се преобразува от схемата

а

б

Фиг. 5. SSR с тиристори: а - схема с
обикновени тиристори; б - схема със
симетричен фототиристор.

за управление ZC в електрически сигнал за задействане на тиристорите.
Всеки от тях осигурява тока на
товара през един от полупериодите
на променливото напрежение. Симетричният фототиристор (Photo
Triac) на фиг. 5б се задейства непосредствено от светодиода и схемата ZC не е необходима. За простота
в двете основни схеми не е отбелязана защитата за предпазване на
товара от недопустимо големи напрежения, реализирана чрез успоредно свързване към тиристорите на
варистор VDR или на последователна RС група.
В зависимост от начина на задействане на тиристорите и съответно включване и изключване на товара след подаване на управляващ сигнал съществуват два вида SSR. Наименованието на тези с включване и
изключване в нулата (Zero-Cross TurnOn SSR, Zero-Crossing Output SSR) се
дължи на отпушването и запушването на тиристорите при първото
преминаване през нулата на променливото напрежение след подаване на
управляващ сигнал. Такива са SSR на
редове 2, 4 и 5 в табл. 4 (отбелязани
с ZC) и този на ред 3 при работа с
резистивен товар. Вторият вид са
релетата с моментално задействане (Non Zero Crossing SSR, NZC
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Таблица 4. SSR c тиристори.
№

Модел

Производител

Тип; (IC,mA/VC,V) [VCOFF,V];
{VR,V}

1
2
3
4
5
6

SLA03220
SKA10440
SDV2415
CPC1976
AQH3213
TLP3073

Celduc Relais
Celduc Relais
Crydom (Sensata)
IXYS
Panasonic Electric Works
Toshiba

(5.6-10.2/18-32) [1]
ZC; (4-27/2.5-10) [0.8min]
ZC/NZC; ( /3.5-10) [1]
ZC [max5/ ]; {5}
ZC [20/1.21]; [6}
NZC; (7.5-20) {5}

Functionary SSR, Random-Fire SSR), в
които тиристорите се отпушват
и запушват веднага при подаване на
управляващ сигнал - даденото на ред
6 и отбелязано с NZC и това на ред
3 при индуктивен товар.
Основни параметри. Съществуват малки разлики от тези при SSR
с мощни MOS транзистори, първата от които е входното постоянно напрежение (DC Control Input) VC
за задействане на релето, често давано заедно с IC. Аналогично, вместо ICOFF може да се задава напрежението за изключване на тиристорите (Turn Off Voltage) VCOFF . Подобно
на някои SSR с MOS транзистори,
но тук задължително, захранването
се осигурява от V L и като параметър могат да се задават границите на неговата средноквадратич-
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VL,V; (IL,mA) [VON,V]; {ILeak,mA}

VI/O,V; (RI/O, ) [tON/tOFF,ms]

12-275; (2) [1.2]
4000 [0.1/10]
TA=-20 +80 (28x15x5)
12-460; (4) [100max]
4000; (109) [10max/10max]
TA=-40 +100 (43.2x25.4x10.2)
12-280; (0.025-1.5) [max1.2]; {max10} 3750; (min108) [max0.5T/max0.5T] TA=-30 +80 (21.6x6.7x4.8)
600; (0.07-2) [1.1]; {max10}
3750 [max0.5T/max0.5T]
TA=-40 +85 (21.1x10.2x3.3)
600; (1.2) [max2.5]; {max100}
5000; (min5.1010) [max0.1/ ]
TA=-30 +85 (9.78x6.4x3.4)
480; (0.1)
5000; (1014)
TA=-25 +85 (7.12x6.4x3.65)

на стойност или максимално допустимата му стойност. Също средноквадратични са минималната и
максималната стойност на IL. Нов
параметър е напрежението върху
отпушените тиристори (On-State
Voltage Drop) VON, което е важен
фактор за определяне на разсейваната мощност върху SSR. И накрая,
поради принципа на действие на SSR
тип ZC, за tON и tOFF се дават максималните им стойности, равни на
половин период 0,5Т на променливото напрежение.
Типични SSR. Дадените на редове
1 и 2 в табл. 4 са с 4 извода и са
предвидени за монтаж върху платки
с отвори, а това на ред 1 е част от
серия с различни VC. Релето на ред 3
запазва своя IL до околна температура 40°С, след което той намалява с
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Работен темп. обхват,oС
(размери, mm)

16,7mA/°C (във всички SSR има подобна зависимост, отразявана обикновено чрез графика). Даденото на
ред 5 е част от две серии с по 4
модела с IL=0,3А, 0,6А, 0,9А и 1,2А,
като едната е тип ZC, другата –
тип NZC.

SSR с биполярен
транзистор
Биполярният мощен транзистор
определя възможността за захранване само на нисковолтови постояннотокови товари и сравнително ограничените приложения на ползващите
го SSR. Типичен представител е
SLD01205 на производителя Celduc
за VL=0-32 V и IL=4 A и управление чрез
IC=5,5-27 mA и VC=3-10 V. Корпусът
на релето е с 4 извода и размери
28x15x5 mm.
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Енергоефективна
пневматика
Н

амаляването на енергийното
потребление е водещ приоритет
във все повече промишлени предприятия. Машините и процесите, които
консумират прекалено много електроенергия, постепенно се извеждат
от експлоатация, тъй като в дългосрочен план финансовите щети за
предприятията вследствие на енергийни загуби са твърде високи. Тъй
като пневматичните системи са изключително широко използвани в
индустрията, техният дял от общата консумация на промишлените
съоръжения обикновено е доста голям. Ето защо е от критично значение енергийната им ефективност да
се оптимизира с всички възможни
средства.
За съжаление, в някои технически
среди все още битува схващането,
че пневматичната техника поначало е неефективна и вследствие на
тази заблуда се пренебрегват сериозни възможности за повишаване на
коефициента й на полезно действие.
В миналото предприятията се интересуваха единствено от това дали
пневматичните механизми работят. Твърде малко усилия се влагаха
в правилното оразмеряване на компонентите и регулиране на налягането в системата. В модерните съвременни производства обаче подобни
практики са недопустими, тъй като
енергията е един от най-ценените
ресурси. С правилната стратегия за
повишаване на енергийната ефективност на пневматичните компоненти и механизми обаче предприятията могат да постигнат не само
подобрена енергийна, но и ресурсна и
икономическа ефективност, както и
повишена производителност. Голяма
част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енер-
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гия в пневматичните механизми,
могат да бъдат отстранени още във
фазата на проектиране.

Потенциал за повишаване
на енергийната
ефективност
Някои производители на оригинално оборудване (OEM), които доставят индустриални машини и роботи
на промишлените предприятия, се
фокусират главно върху функционалността на своите решения, но не и
върху оперативните разходи на клиентите си. Тези клиенти обаче все
повече се интересуват от общата
цена на притежание (TCO) на съответния продукт, а не само от необходимата първоначална инвестиция
за закупуването му. Енергийното
потребление на пневматичните устройства е основен компонент от
тази обща цена и може да достигне
до 75% от нея. Бизнес моделите,
базирани на производителност, но
без да се отчита енергийната ефективност на индустриалните систе-

ми, машини и роботи, постепенно
отмират, за да направят място на
партньорските програми между производители и доставчици, фокусирани върху повишаване на енергийната
ефективност на пневматиката. Тя
може да бъде оптимизирана както
от производителите на оригинално
оборудване, така и от техните клиенти – от фазата на проектиране
до внасянето на подобрения в реални работещи системи. В пневматичните механизми могат да са налице
множество причини за неефективна
работа, но с прилагането на подходящи мерки за отстраняването им
енергийната ефективност на системата може да бъде повишена с до
35%.

Минимизиране на
утечките на сгъстен
въздух
Утечките са често срещано явление в пневматичните системи и в
системите за сгъстен въздух (или
друг работен флуид под налягане).
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Много от тях могат да бъдат не
само отстранени, но и предотвратени с правилна експлоатация на
системата.
По данни на Енергийния департамент на САЩ, едно средно статистическо производствено съоръжение
търпи загуби на сгъстен въздух в
размер на 30 до 35% от общото
количество, утилизирано в един работен цикъл на системата. Има много точки между компресора и товара, в които утечките могат да
бъдат коригирани или отстранени
посредством уплътнители или вентили. Остарелите и повредени уплътнения и някои модели вентили със
специфичен дизайн и метални уплътнители водят до възникването на
постоянни вътрешни утечки при
подаване на въздух в системата.
Смяната на уплътненията с меки
може значително да намали този
тип утечки.
Важно е да се отбележи обаче, че
консумацията на въздух на вентилите с метално уплътнение не се изменя по време на работа, както и че
загубите от присъщите за твърдите уплътнители утечки са постоянни. Меките уплътнения, от друга
стана, стават причина за много поголеми моментни утечки при превключване на вентила. Вземайки
това предвид, общият обем на загу-
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бите на сгъстен въздух може да бъде
значително намален с избор на правилната комбинация от вентили и
уплътнения за съответното приложение.
Еднакво важно е да се отчетат
факторите на работната среда
(температура, влажност, вид на
смазочно-охлаждащата течност или
липсата на такава), тъй като те
значително повлияват интензитета
на изтичане на сгъстен въздух през
дадено уплътнение.

Компресори и
оразмеряване на
компонентите
След утечките на сгъстен въздух,
компресорите са следващата по важност област, която крие огромен
потенциал за намаляване загубите на
енергия и повишаване на ефективността. С целенасочени мероприятия
за намаляване на енергийните загуби, причинени от неефективна работа на компресорите, може да се
постигне значително повишаване на
енергийната си ефективност и редуциране на общите разходи за електроенергия.
Правилното оразмеряване на компонентите на пневматичната система също е ключов подход за намаляване на разходите и оптимизиране на
ефективността по множество начи-

ни, тъй като размерът на всеки компонент може да повлияе на други части на системата. Регулиращите
вентили с по-малък от необходимия
размер може първоначално да излязат
по-евтини, но изискват въздушният
компресор да работи с по-голяма мощност, за да подаде нужното налягане
към задвижванията. Макар известно
преоразмеряване да се прилага с цел
компенсиране на колебанията в налягането и въздушните утечки, прекалено преоразмерените компоненти се
явяват един от най-значителните
причинители на енергийни загуби в
пневматичните системи.
Предприятията спокойно можеха
да си позволят подобни загуби преди
години, когато цените на електроенергията бяха сравнително ниски.
Излишното преоразмеряване в наши
дни се избягва, особено при едромащабни промишлени системи, тъй
като повишава не само експлоатационните, но и първоначалните разходи за закупуване на пневматичните компоненти. Тези компоненти са
по-големи и тежки, което създава
проблеми в системи, в които теглото или монтажното пространство
са критични.
Намаляването на диаметъра на
един пневматичен цилиндър например редуцира обема на консумирания
въздух при всеки цикъл, при условие
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че все още генерира необходимата
сила. В средностатистическите промишлени инсталации поне 15% от
обема на въздуха могат да бъдат
икономисани чрез компактни и икономични пневматични системи с
правилно оразмерени цилиндри и клапани и оптимизирани номинални
въздушни потоци. Това би позволило
реализиране на енергийни икономии
в размер на 15%. За да улеснят и
подпомогнат процеса по адекватно
оразмеряване на пневматичните
компоненти, много производители
предлагат различни онлайн инструменти и конфигуратори, както и
калкулатори за съхранение на енергия, с чиято помощ проектантите
могат прецизно да оразмерят компонентите спрямо изискванията на
работното приложение.

Някои съображения при
проектиране
Ако проектантът излишно преоразмери цилиндъра и вместо с диаметър 5 см избере такъв със 7,5 см,
ще е необходим много по-голям от
първоначалния обем въздух. Коректното оразмеряване на пневматичните цилиндри е изключително важно
и поради факта, че са предназначени
да сработват хиляди пъти в рамките на жизнения си цикъл. В общия
случай повечето товари изискват
само 25% допълнителен капацитет,
за да се осигурят непрекъсната и
безпроблемна работа при всякакви
работни обстоятелства.
Правилното оразмеряване на компонентите в пневматичните транспортни системи е свързано с множество изчисления и съображения, например дали товарът в системата
бива избутван, търкалян или повдиган и т. н. На пазара се предлагат
специализирани софтуерни продукти, онлайн калкулатори и дори приложения за смартфон, с чиято помощ
проектантите лесно могат да изчислят типоразмерите на необходимите компоненти.
Отделяйки повече време на етапа по проектиране на пневматичните механизми, производителите на
оригинално оборудване могат значително да оптимизират енергийните
разходи на клиентите си. Коректното оразмеряване на пневматичните
компоненти в нови и съществуващи
системи води не само до по-добри
резултати за тях, но и до оптимизиране на операциите на самите производители. По-големите и тежки
изделия с излишна презастраховка
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при размера изискват повече енергия
и ресурси за производство и заемат
повече място, а струват и повече на
машиностроителните компании.

Оптимизиране на
налягането
Пневматичните инсталации често работят с по-нисък КПД от електрическите, тъй като подават към
задвижванията по-високо от необходимото налягане, което води до загуби на енергия. В повечето практически приложения на пневматична транспортна техника например цилиндрите или избутват, или теглят товара, но рядко са налице и двете действия. Повечето пневматични машини обаче често подават налягане с
една и съща големина както за генериране на прав, така и на обратен ход,
което е изключително неефективно.
Работата на пневматичните системи, влагани в индустриални машини и роботи, може да бъде оптимизирана посредством регулиране на
въздушното налягане. Произвеждането на подходящото налягане за всяка отделна задача в пневматиката
с помощта на регулатори на налягане може да намали потреблението
на енергия на системата с повече от
25%, а в някои случаи – и до 40%. Т.
нар. интелигентни регулатори например комбинират цифрова контролна електроника с пропорционални вентили. Тези устройства непрекъснато сравняват предварително зададените стойности за налягането в системата с моментните
стойности, за да гарантират постоянно съответствие.
Интересен пример са пневматичните цилиндри, използвани в пресови машини за сглобяване. За пресоване на детайлите един към друг например се използват около 85 бара
налягане на цилиндъра, като същото
налягане се прилага и за изтегляне на
незаредения цилиндър, макар самото
действие да изисква не повече от 8
бара или около една десета от налягането за сглобяване. Добавянето на
регулатор на налягане в системата
между вентила и цилиндъра спомага
за редуциране на налягането, използвано за прибиране на празния цилиндър до минимално необходимото.
Така машината консумира до 40% помалко енергия на работен цикъл, а
необходимото време за възвръщане
на инвестицията в новите компоненти е не повече от 2000 цикъла.
Част от налягането в пневматичната система се губи и от колебани-

ята в потреблението на сгъстен
въздух, хидродинамичното съпротивление на тръбните елементи, маркучите и вентилите и други експлоатационни фактори. Много от загубите
обаче възникват само поради излишно голямото разстояние от въздушния компресор или точката, в която
се подава въздух, до задвижването или
крайния елемент на пневматичната
система. Проектирането на инсталации с минимална възможна дължина
на тръбната система спомага за намаляване както на потреблението на
енергия на пневматичната инсталация, така и на времената за цикъл.
Обикновено маркучите и тръбите
между контролните вентили и цилиндрите трябва да са дълги не повече
от 3 м. Ако разстоянието между
тези две точки на системата е подълго, се изисква повече налягане, за
да не се компрометира правилното
позициониране на товара.

Допълнителни
съображения, свързани с
обратния ход
Използването само на необходимото налягане за генериране на
възвратен ход на пневматичните
цилиндри е основен проблем, свързан
с оптимизирането на енергийната
ефективност на пневматичните
инсталации. Системи, при които са
налице по-кратки ходове, могат да
използват пружинни задвижващи елементи за еднодействащите цилиндри. Контролният вентил при пружинните задвижвания подава налягане
(използвайки сгъстен въздух) за работния такт (работната фаза на
хода) и след това изпуска въздуха. По
време на обратния ход пружината,
или понякога само теглото на механизма, връща цилиндъра обратно в
стартова позиция. Така механичните
сили спомагат за икономия на енергия за генериране на налягане в пневматичната техника.
Интересно приложение, в което
пружинно задвижване на еднодействащ пневматичен цилиндър може
да повиши енергийната ефективност, са именно пресовите операции,
особено при сглобяване на машинни
елементи във възли. Такова приложение е асемблирането на лагери, при
което се изисква сравнително голяма сила за пресоване на лагера в корпуса, но значително по-малка за
връщане на буталото на пресата в
изходна позиция. В такива системи
оптимизирането на енергийната
ефективност чрез намаляване на
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силата, използвана за генериране на
възвратен ход, е основна мярка за
намаляване на потреблението на
електроенергия на пневматичната
индустриална техника.
Важна, но често пренебрегвана
полза от инициирането на мероприятия за регулиране на налягането в
пневматичните системи е намаляването на износването на пневматичните и свързаните с тях компоненти. Когато даден ход на буталото на
пневматичен цилиндър не се изпълнява с прекалено голямо за целта налягане например, вибрациите и шокът
за механичното оборудване са значително по-малки. Това удължава експлоатационния живот на машините с
пневматични задвижвания, същевременно повишавайки ефективността
и производителността им. Последното може да се постигне и в по-голяма
степен с добавянето на клапани за
бързо изпускане на налягането, които
съдействат за сериозно съкращаване
на времената за цикъл. Този ефект
възниква вследствие на това, че скоростта на цилиндъра пряко зависи от
това колко бързо се осъществява
възвратният ход на машината, за да
приключи настоящият работен цикъл
и да започне следващият.
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Автоматично
ограничаване подаването
на въздух
Основен метод за елиминиране на
излишното потребление на енергия,
свързано с подаване на по-голямо от
необходимото налягане, е именно регулирането на налягането в пневматичната система. Практика при
много производители на пневматична техника е да проектират системите така, че да подават излишно
голямо налягане към задвижващите
механизми. Друг път причината за
използване на по-голямо от необходимото налягане възниква локално в
полевото приложение на пневматичната система. Някои оператори
съзнателно увеличават подаването
към задвижванията налягане, погрешно смятайки, че това повишава производителността на системата.
Единственият резултат от това
действие обаче са загубите на енергия и средства.
Съвременно решение на този проблем е внедряването на сензори за
мониторинг на налягането в пневматичната система в комбинация с регулатори на налягане, които да поддържат необходимите стойности
на налягането в инсталацията. Регу-
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латорите на налягане за пневматични цилиндри регулират нивото на подаваното към цилиндъра налягане,
като така повишават енергийната
ефективност на системата.
Друг подход към намаляване на
енергийното потребление на индустриалната пневматична техника е
логичното изключване на машините,
когато не се използват. За тази цел
се използват автоматизирани системи за спиране на подаването на
въздух към оборудването, което не
е необходимо да работи в момента.
Намаляването на персонала в много
предприятия за сметка на повишаването на степента на автоматизация означава, че служителите, доскоро отговорни за ръчното спиране
на тези машини, могат да се заемат
с по-отговорни дейности и да оставят тази задача на средствата за
автоматизация.
Макар някои елементи на пневматичните системи да изискват налягане дори при спряна машина, това
налягане обикновено е много по-малко от работното. В такива случаи
се използват автоматизирани системи за ограничаване, а не за спиране изцяло на подаването на налягане
в системата.
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Електроинсталации
в хранителновкусовата
промишленост
С

ред факторите, които повишават степента на различните видове риск в хранително-вкусовата промишленост (ХВП), включително
тези, отнасящи се до използването
на електроинсталации, са мократа
и понякога прашна среда, високият
темп на производство и непрекъснатият режим на работа. Високорисковите зони в преработвателните
заводи за хранителни продукти
трябва да се управляват по подходящ начин, така че да се намали
възможността за възникване на опасни ситуации и да се осигури съответствие с изискванията за работа с
електрическо оборудване. Въпреки че
хигиенният дизайн е важен във всички сектори на едно предприятие, в
хранителната индустрия се обособяват високорискови зони, в които
следва да се обърне особено внимание на разпределението на електроенергия и употребата на електроапаратура.
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Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП
са мокри. Абсолютно задължително е електрическото оборудване да
бъде водонепропускливо, тъй като
проникването на вода е не само
опасно и уврежда електрокомпонентите, но може да благоприятства
и развитието на микроорганизми.
В много от случаите това води до
заразяване и на зоните извън електрическите табла например. При
определени процеси, като производството на мляко на прах, нишесте
или брашно, преобладават рисковете от проникване на прахови частици в оборудването и взрив. Управляващите устройства, които
встъпват в контакт с хранителните продукти, трябва да са с хигиенен дизайн.

Конструкционни
материали
Най-често използваният материал в инсталациите за преработка на

храни е неръждаемата стомана. Тя
осигурява издръжлива, гладка и лесна за почистване повърхност. В повечето случаи контактните части
са изработени от класовете аустенитна стомана 304 и 316. За неконтактни зони могат да бъдат използвани други класове като 3Cr12. Приложението на други конструкционни метали в предприятията от ХВП
по принцип е ограничено. Алуминият например се уврежда от повечето от широко разпространените
дезинфектанти. Като защитна мярка може да се приложи галванизация
или боядисване, но съществува риск
от напукване и обелване на покритията.

Табла за управление и
разпределителни кутии
Както вече бе споменато,
неръждаемата стомана е предпочитаният конструкционен материал,
особено за съоръжения в мокри зони.
Таблата за управление трябва да
бъдат водонепропускливи. Горната
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им повърхност следва да не е равнинна, а наклонена под ъгъл от 30°, за да
се предотврати, доколкото е
възможно, акумулирането на влага и
прах. За съжаление, предлаганите на
пазара стандартни и готови за монтаж табла, които обикновено са поевтиният вариант, са с равнинни
горни части. Когато таблата са
фиксирани към стена, те трябва или
да са монтирани плътно до повърхността й и уплътнени със силикон или
друг подобен материал, или да са на
достатъчно разстояние от стената, което да позволи почистване на
пространството зад таблото. Според основното правило за инсталация на оборудване или около него
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трябва да бъде осигурено достатъчно място, за да може да се почисти,
или пространството около апаратурата да е напълно уплътнено. Ако в
таблата за управление се монтират
бутони или други прибори, то те
трябва да са с хигиенен дизайн. На
пазара се предлагат и специални антимикробни бутони.

Електродвигатели
Използваните в ХВП електрически двигатели следва да са с минимална класификация IP55. Широко разпространена практика в сектора е покриването на електрическите двигатели, особено тези, използвани за
помпи, с предпазен капак от неръжда-

ема стомана. При прилагането на
тази мярка трябва да се има предвид, че капаците е препоръчително
да бъдат лесно отстраняеми с цел
осигуряване на достъп за почистване на двигателя. Това е изключително важно, тъй като загряващата се
зона около двигателя създава предпоставка за развитието на микроорганизми.
Днес на пазара се предлагат изпълнени от неръждаема стомана
електромотори, които могат да се
използват и в мокра среда, но те са
с по-високи цени. При употребата на
електродвигатели и задвижвания с
предавки е важно да се предприемат
мерки за предотвратяване на замърсяването на продукцията с кондензат от повърхността на мотора или
масло от предавателния механизъм.
Това важи предимно за задвижвания
на разположени в горната част на
резервоари разбъркващи съоръжения,
както и такива на лентови транспортьори.

Разпределение
На къси разстояния захранващите кабели могат да бъдат прокарани през изолационна тръба. Общоприета практика в сектора е пренасянето на проводниците по тръба
от неръждаема стомана, която
следва да е уплътнена в двата края,
за да се предотврати проникването на вредители. За по-дълги разстояния трябва да се използват
телени кабелни скари. Кабелите не
трябва да бъдат струпани близо
един до друг, а всеки от тях да бъде
положен самостоятелно, така че да
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се осигури възможност за почистване. Скарите се монтират вертикално, за да се избегне натрупването на
прах. Ако пространството не позволява вертикална инсталация, кабелните скари трябва да се монтират под
ъгъл от 45°. Когато се прилага монтаж на стена, между нея и кабелната скара се оставя свободно пространство, за да може да се почиства. В случай че е практично, се препоръчва кабелите да преминават извън зоната за преработка на хранителните продукти. Това е
валидно в значителна степен за високорискови участъци, в които преработвателната зона е обособена като
самостоятелно помещение с помощта на хигиенни
панели.
Ако кабелите преминават по таванската повърхност,
отделните захранващи проводници и кабели на контролно-измервателни уреди следва да се спуснат вертикално по тръби от неръждаема стомана. Те трябва да бъдат
уплътнени откъм тавана, за да не се допусне проникване
на прах в помещението за преработка.
В предприятия, в които преобладава термичната
обработка на храната, при прокарването на кабелните
трасета е важно да се отчете и рискът от кондензиране на водните пари.

Осветление
Добре проектираното осветление е еднакво важно
за всички индустриални сектори, като ХВП не прави
изключение. Зоните, в които се осъществява визуалната инспекция на хранителните продукти, са с особена
степен на значимост в това отношение. За общи дейности се препоръчва осветеност 220 lux, а за места-

та, където се провежда инспекция на продукцията – 550
lux. Важно е осветлението да не променя съществено
цвета на инспектираните хранителни продукти.
Експертите от ХВП са разделени относно използването на естествена светлина при преработката на
храни. От една страна, поставянето на прозорци носи
със себе си риск от счупване и замърсяване на продукцията със стъклени трошки. Всеки завод от хранителния
сектор трябва да има програма за инспекция на стъклените повърхности, като липсата на прозорци значително може да опрости процедурата. От друга страна, някои
специалисти смятат, че стъклото може да бъде защитено по подходящ начин и че ползването на естествена
светлина спестява енергия. Много от заводите все пак
разчитат на изкуствена светлина. В тези случаи е добре да се осигури арматура с предпазни пластмасови
капаци, които да предотвратят замърсяването на продукцията при счупване на осветител. При разполагането на фитингите за осветлението, трябва да се вземе
предвид фактът, че ще са необходими почистване и
поддръжка. Позиционирането на оборудването в линиите за преработка на храни може да затрудни достъпа
до арматурните елементи.

Контролно-измервателна апаратура
Устройствата за управление в зоните, в които има
контакт с храните и риск от изпръскване, трябва да
са с хигиенен дизайн. Това важи за устройства за измерване на налягане и температура и нивомери, монтирани в покривите на резервоари. Т-образните участъци на тръбите създават мъртви пространства,
които са трудни за почистване, особено ако са с голяма дълбочина. Най-добри са свързванията, при които
джобът или т-образният детайл на прибора са на една
равнина с тръбопровода. В зоните с контакт с про-
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дукцията и тези, в които може да
се стигне до изпръскване, следва да
не се правят свързвания посредством резба или фланец, тъй като
поддържането им чисти е
невъзможно. Хигиенните тръбни
свързвания, използвани в хранителната индустрия, могат да бъдат
модифицирани по такъв начин, че да
отговарят на контролно-измервателната техника. За целта електротехникът трябва да разбере от
инженера на завода кой вид свързване е стандартен за конкретната
инсталация.

Осигуряване на
безопасност
Стандартите за хигиена и тези
за безопасност на електроинсталациите могат понякога да са в противоречие. Необходимостта от гаранция, че производственото оборудване е чисто, обуславя регулярното прилагане на агресивни техники за почистване с водоструйки
и химикали, които често водят до
проникване на вода в електроапаратурата. Нуждата от гъвкавост
на производствената линия също
поражда конфликт със стандарти-
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те за безопасност на електроинсталациите. Това може да се прояви под формата на временна употреба на захранващи кабели с голяма
дължина, което в един момент се
превръща в постоянно решение,
както и прекомерно използване на
контакти и недостатъчно внимание при заземяване и свързване на
оборудването.
Голяма част от съоръженията в
линиите за опаковане например са
изолирани от земята и благодарение на пластмасови крачета или колелца. Появата на неизправности
може да доведе до възникването на
опасни напрежения при контакт с
разположено в близост друго оборудване и открити проводими части. Преобладаващите условия на
средата в предприятията от ХВП
определят необходимостта от
най-стриктно спазване на стандартите относно проникването на
вода, заземяването и свързването
на оборудването.
Първият въпрос, на който е добре да си отговори всеки проектант
е дали електрооборудването (например таблата за управление) трябва
да са разположени във високориско-
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вата производствена среда.
Опитът показва, че експлоатационните параметри на електрооборудването (като ел. табла и контакти)
от отделните производители са
различни във влажна или суха работна среда, дори ако спецификациите
на оборудването по отношение на
степента на защита от проникване са идентични. Проектантите
следва да специфицират оборудването много внимателно, а не да се
съобразяват с това какво предлагат
изпълнителите и доставчиците.
Трябва винаги да се има предвид, че
проникването на вода в електроапаратурата създава не само риск от
нарушаване на безопасността, но и
от възникването на съществени
повреди. Разходите, свързани с поддръжката в отговор на вече появила се неизправност и с производствените загуби, определят значимостта на този проблем. Изключително важно е внимателно да се специфицират и входовете за кабели в
оборудването. Понякога се пренебрегва фактът, че за табло с висок
клас на защита са необходими уплътнения и други компоненти със
същата или по-добра спецификация.
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Фиксираната електроинсталация
трябва да е разположена възможно в
най-голяма близост до точката на
използване. Допълнителните гъвкави
кабели добавят импеданс в заземителния контур и повишават напрежението на допир на откритите
проводими части.

Аварийни процедури
Тези мерки могат да бъдат подкрепени от процедури за безопасна
експлоатация и поддръжка на електроинсталацията и оборудването. В
допълнение на това са необходими и
подходящи ясни насоки за провеждането на процедурите, за да се избегне всякаква двузначност.
Съгласно изискванията апаратурата в производствените зони се поддържа по възможно най-високия постижим стандарт. Изпитването на
оборудването в много влажни и
прашни работни среди много често
се извършва при същата честота
както при тестването в сухи среди,
които са с по-нисък риск. В някои случаи целостта на заземяването изобщо не се проверява.
Най-важната поддръжка може би
включва най-лесната процедура –
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извършването на специфични проверки от потребителя, което може да
е под формата на инспекция преди
стартиране на работа. За откриването на потенциално опасни условия
като повредени кабели или оборудване е необходимо много малко обучение на персонала.
Поддръжката на електрическата
инсталация следва да се преразглежда, за да се гарантира, че се провеждат нужните изпитвания и инспекция на рисковете, като тази процедура трябва да включва и проверка
на заземяването.
В много случаи проникването на
вода в оборудването се дължи на
недобра поддръжка на уплътненията
на вратите. Тези от тях, които са с
нарушена цялост, трябва да бъдат
сменяни веднага, като може да се
въведе и програма за периодичната
им подмяна. Уплътненията следва да
бъдат и почиствани, тъй като по
тях може да остане продукт, по
който да премине вода.

Високо напрежение за
експлоатация и
управление
Повечето големи заводи от ХВП

се нуждаят от значителни количества електроенергия – или поради
наличието на огромни хладилни инсталации, или просто поради мащабността на производството. В резултат на това обикновено е необходимо доставянето на високо напрежение, което налага необходимостта
от частна мрежа, включваща комутационна апаратура и трансформатори. В такива случаи е нужно и управление, експлоатация и поддръжка
на високоволтовата мрежа, което
изисква висококвалифицирани инженери, работещи при стриктно спазване на правилата и работните процедури.
Вариантите за експлоатация и
поддръжка на мрежа високо напрежение са няколко:
l Вътрешни правила и оторизирани
компетентни инженери.
l Наемане на подизпълнител, разполагащ с ресурса да реагира на аварийни ситуации.
l Някои специализирани компании
предлагат закупуването на частни
мрежи високо напрежение и отдаването им под наем, което включва
всички свързани разходи по експлоатация и поддръжка.
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Вентилация при
заваряване
П

ри някои производствени процеси като заваряване се образуват
вредни изпарения и дим, съдържащи
опасни частици – в частност манган и хексавалентен хром. Тези частици могат да окажат много сериозно влияние върху здравето на работниците в краткосрочен и дългосрочен план, както и да намалят тяхната продуктивност.
За да се избегнат тези неблагоприятни последици, в много предприятия се инсталират обикновени смукателни вентилатори и въздушни
камери, които изтеглят въздуха от
помещението и вкарват свеж
отвън. Този подход обаче може да
има различна успеваемост – включително и съоръженията изобщо да не
работят ефективно, или да са прекалено сложни за поддръжка. Вместо
това системите за цялостна вентилация на въздуха в помещението,
съчетани с оборудване за локална
вентилация директно от източника на дим, създават благоприятни
работни условия с чист въздух за
производствените съоръжения. Оборудването за вентилация на въздуха създава подходящ въздушен поток, като ефективно улавя и филтрира опасните частици. Извлеченият въздух може да бъде охладен и
обработен чрез филтрация, след
което да бъде повторно въведен в
заводската среда, за да се постигне максимална ефективност.

Избор на подходяща
индустриална
вентилационна система
за заваряване
Улавянето на дима в процесите
на заваряване още при източника,
т. е. преди да се е разпространил в
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помещението, е най-ефективният
начин за ограничаване на вредните
частици във въздуха, който диша
заварчикът. Това е изключително
важна задача, имайки предвид опасната природа на изпаренията от
заваряване. Локалната вентилация
също е предпочитано решение за
поддържане на конкретно качество
на въздуха в затворени помещения
(IAQ). В някои производствени
съоръжения се инсталират само
такива вентилационни системи,
докато в други се прилага и допълнителен асортимент от решения
за цялостен контрол на качеството на въздуха.
Правилното разбиране на самия
въздушен поток, който се измерва в
кубични метра за час, е от ключово
значение при проектирането и избора на решения за цялостна вентилация.

Разбиране на въздушния
поток
Необходимата стойност кубични
метра за час не означава просто
колко въздушен поток е нужен, за да
циркулира въздухът в помещението.
Важно е да се предвиди и влиянието
на външните фактори, които оказват влияние на въздушния поток.
Например едно умерено течение движи въздуха със скорост около 200
метра в минута, което може лесно
да попречи на работата на система
за улавяне на заваръчен дим, предназначена за въздушен поток от 24 до
25 метра в минута в затворена
среда.
Освен това, технологии като автоматизираните заваръчни апарати
създават много по-голямо количество дим от ръчните такива, което се дължи отчасти на по-голямата им производителност. В предпри-
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ятията, където се използват автоматизирани заваръчни апарати,
външните фактори трябва да се
вземат под специално внимание, за
да се гарантира, че всяка инсталирана вентилационна система ще бъде
достатъчно ефективна.
За да се предскаже правилно ефективността на дадена величина кубични метра за час, е добре да се
използва професионален калкулатор
на въздушния поток. С помощта на
такъв способ се гарантира, че системите ще работят на пълен капацитет възможно най-скоро след инсталирането.

Особености при избора на
филтър
Важен фактор е и съотношението между филтърната площ и въздуха, като идеалната величина тук е
различна за всяка среда. Стандартното правило за количеството филтърен материал е, че колкото помалко е съотношението филтърна
площ-въздух, толкова по-дълъг е експлоатационния живот на филтъра.
Следователно увеличаването на филтърната площ може да удължи експлоатационният живот до два пъти
в някои случаи.
След като се изчисли необходимото количество филтърен материал
съществуват и други предизвикателства, които трябва да се
превъзмогнат, например образуването на искри и мъгла. С натрупването на филтрирани замърсители
като прах се увеличава и рискът от
пожар – въпреки че самите филтри
са огнезащитени, замърсителите са
запалими. За да се предотврати
появата на повече опасни искри, вентилационната система трябва да
притежава механизъм, който блокира искрите при навлизането им във
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въздуховода преди те да стигнат до
филтъра.
Ако във въздуха на дадено производствено съоръжение е налична
маслена мъгла, това също трябва да
се вземе предвид при избора на подходящи филтри. Хартиените филтри могат бързо да се пренатоварят
от маслена мъгла, което ще доведе
до по-кратък експлоатационен живот от предвидения. Налични са специални филтърни процеси, които
могат да се използват за борба с
наличието на мъгла, както и за поддържане на приемлив живот на филтъра.

Разположение на
системите и
заварчиците
Във фабрики, където се извършва
ръчно заваряване, е важно да се има
предвид позицията на заварчиците
при планирането на локацията на
вентилационните системи. Причината за това е, че здравето и безопасността на служителите са основен
фактор, който се разглежда при инвестирането в промишлени вентилационни системи.
Неправилното разположение на
устройствата, които изкарват или
вкарват въздух в помещенията,
може да изведе дима през респираторната зона на заварчика, като
това води до намаляване на цялостната ефективност на системата и
по-скоро усложняване на процеса,
отколкото неговата оптимизация.
Най-сигурният начин за уверяване, че
новите посоки на движение на
въздушния поток не застрашават
здравето на заварчиците, е да се
работи в тясно сътрудничество с
експерт по индустриална вентилация, който да състави симулационна
картина на работата на системата
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с подробни модели на движение на
въздуха.
За да се избегнат постоянните
разходи за поддръжка, повечето предприятия инвестират в предварително добре изградена система. Трайните високопроизводителни системи
имат плътно затворени шкафове,
изработени от издръжливи материали, които предпазват вътрешните
компоненти от потенциални опасности. Най-добрите партньори в областта на индустриалната вентилация инсталират тези решения, готови са и могат да се справят с всяка
наложила се поддръжка, както и осигуряват доживотна гаранция за срока на договора за всички доставени
части.

Вентилация при лазерно
заваряване
При лазерното заваряване серия
от интензивни, концентрирани
светлинни импулси бързо загряват и
разтапят заваряваните материали.
Предвид факта, че лазерният лъч е
силно фокусиран, топлопредаването
е минимално – единствено при самото място на заваряване, т. е. частите могат да преминат към последваща обработка почти веднага.
Тъй като системите за лазерно
заваряване са автоматизирани, те
могат да постигнат по-висока производителност, докато консумират
по-малко ресурси, отколкото изцяло
ръчното заваряване. Единственият
недостатък е, че поради тази повишена ефективност се генерира повече заваръчен дим и следователно
се създава по-голяма нужда от специализирано оборудване за неговата
екстракция. Освен това за оптимална работа на лазерите се изисква
много чиста среда, тъй като димът
може да причини пречупване на лъча.

За екстракцията на дим от лазерно заваряване се изисква малко поразличен подход. Целта е да се избегне пречупване, което може да изкриви фокуса на светлинния лъч върху
заваръчния шев и да намали качеството на изработката. Вентилационната система за лазерно заваряване трябва да осигурява по-интензивен въздухообмен при точката на
заваряване, за да се осигури достатъчно чиста околна среда.
Праховите частици, образувани
при лазерно заваряване, имат различни характеристики. В сравнение с
другите видове заваряване получените частици са много по-фини. Затова системата за вентилация трябва да има филтри, проектирани специално за улавяне на тези ултрафини частици и отстраняването им
от въздуха, преди да се върнат във
въздуха на завода.

Вентилация при
роботизирано заваряване
Предимствата на роботизираното заваряване включват по-голяма
равномерност на заваръчните шевове, подобрено време за изпълнение и
по-ниски експлоатационни разходи.
Това е възможно поради по-малката
загуба на пълнеж и защитен газ и пократкото време за производство,
което е присъщо на тези системи.
Благодарение на модерните интуитивни технологии, работата на
роботизираните системи може да
се следи и без програмист, а най-добрите заварчици могат да прекарват
времето си в оптимизиране на процесите на много машини, вместо да
работят с една-единствена заваръчна горелка. Въпреки че така пряко в
автоматизираните заваръчни процеси участват по-малко хора, остава
от жизненоважно значение да се следи качеството на въздуха в полза на
операторите.
Вентилацията за роботизирано и
автоматизирано заваряване трябва
да може да функционира ефективно
колкото робота и без да пречи на
процеса. Затова стандартните методи за локална екстракция, които
обикновено се нуждаят от ръчно
преместване, не са приложими. Вместо това се изграждат т. нар. „клетки“, които задържат всичкия дим,
пушек и искри, създадени от работата на робота. Най-често се инсталират аспирационни системи, които
изтеглят дим и пушек от клетките
и го пренасочват извън тях за филтриране.
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Технологични
особености
на прецизното
лазерно рязане
Н

есъвършенства като грапави
мустаци или шлака в обработващите процеси може да изглеждат като
нещо нормално, но в много случаи
операторите могат да ги избегнат,
като направят правилни настройки
на параметрите на рязане. Получаването на чист срез наистина се
свежда до параметрите на лазерния
лъч и газовата динамика. Някои лъчи
могат да изискват различна динамика на газа. Например фиброоптичните и някои твърдотелни лазери са
силно фокусирани и осигуряват малки точки, които създават тесен
срез; по-тесните срезове изискват
по-високи скорости на газовия поток,
като по този начин се осигурява
натиск за правилно отстраняване на
разтопения материал (въпреки че
при модерните версии на технологията има по-дълги фокусни разстояния
и характеристики на снопа, подходящи за по-дебел материал). Въпреки че
дължината на вълната на лъча и про-
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филът й могат да бъдат различни,
фиброоптичните лазери и асистиращият газ пак работят в синхрон.
Постигането на равномерен срез
е свързано с осигуряване на съвместимост на параметрите на лъча и
динамиката на газа, което гаранти-

ра, че точното количество стопен
метал ще напусне среза в точното
време и по правилния начин.

Промяна на параметрите
В по-голямата си част съвременните машини контролират характе-
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ристиките на лазерния лъч, по-специално неговата мощност (обикновено
в максимална степен) и профилът му.
Фокусът на лъча, базиран на използваната оптика за фокусиране, е подбран за конкретни категории материали и дебелини.
Техниците (при съвременните автоматизирани системи - самите
машини) могат да проверят безброй
параметри, от центровката на лъча
през системата за подаване на лъчи
(в CO2 лазери) до позицията на дюзата за калибриране на фокусното разстояние, както и да проверяват дали
разположението на фокуса, зададено
от CNC управлението, съответства
на реалния фокус на лазерния лъч
върху детайла.
За някои приложения, ако фокусната точка е прекалено високо в среза,
може да се появи игловидна шлака;
твърде ниското фокусиране в среза
предизвиква по-ниски скорости на
рязане и може да остави след себе
си т. нар. „зрънца“.
Фокусното разстояние (позиция)
обикновено се запазва като част от
таблицата на програмата за рязане.
Останалите параметри включват
налягането на газа, отстоянието на
дюзите от материала, честотата
на лазерната мощност и скоростта
на рязане за различни контури.
При съвременните системи много от настройките на параметрите
са автоматизирани, включително
смяната на дюза с по-малък или поголям диаметър. Това означава, че
операторът, стоящ зад машината,
обикновено регулира налягането на
газа, фокусната позиция и скоростта на рязане. Все пак параметрите
не винаги биват коригирани по посочения начин за сметка на качество-

46

то на среза или ръчното отстраняване на шлаката.

Динамика на газа
В идеалния случай операторите
трябва да правят промени в настройките, взимайки предвид качеството, ефективността и разходите, особено при употребата за азот
като асистиращ газ. Той може да
състави между 35 и 50% от променливите разходи при лазерното рязане, така че е важно да се контролира потреблението му. Следователно
едно от първите съображения при настройката на параметрите на рязане е да се минимизира диаметърът
на дюзата, т. е. да се избере наймалкият диаметър на дюзата, който
може да се използва за получаване на
желаното качество и производителност. Когато става въпрос за скорост на потока на асистиращия газ,
диаметърът на дюзата има огромно
значение - ако операторът увеличи
диаметъра на дюзата с коефициент
2, дебитът на газа се увеличава с
коефициент 4.
След като се определи най-малкият диаметър на дюзата, се определя
и най-ниското възможно налягане,
необходимо за получаване на добро
качество на рязане с добро отделяне на разтопения метал и без неравности на среза. Налягането не трябва да бъде прекалено високо, тъй
като увеличава пропорционално дебита.
Налягането на азота при рязане
обикновено се настройва над 10,3
бара и до 25,9 бара за дебели детайли - много по-високо от сравнително
ниското налягане на кислородно рязане (1,9 бара или по-ниско, в зависимост от операцията и дебелината

на материала). Налягането трябва да
е достатъчно високо, но за да се
спестят разходи, не по-голямо от
необходимото.
След като избере най-малък предпочитан диаметър на дюзата, операторът задава отстоянието от
обработвания детайл да е равно на
диаметъра на дюзата. Причината за
това не е изцяло интуитивна.
Вярно е, че настройването на прекалено голямо отстояние води до
това, че асистиращият газ има проблеми при отстраняване на разтопения метал чисто и ефективно от
среза. Ако операторът не знае, че би
трябвало да намали отстоянието,
то той увеличава налягането на газа
за компенсация, като по този начин
увеличава употребата му и променливите разходи.
Има обаче и

друга причина за
настройването на
специфично отстояние на
дюзите
която е доста ключова, поради преминаване на звуковата бариера, особено при азотното рязане. Газовият
поток става свръхзвуков и по този
начин предизвиква ударна вълна. Когато дюзата не е на правилната
височина, тези ударни вълни взаимодействат с повърхността на детайла и среза по негативен начин. Това
също се отнася и за прилепването
на пръски разтопен материал по
дюзата или вътрешната стена. Изпъкналите пръски прекъсват динамиката на газовия поток и насочват
свръхзвуковата ударна вълна към
среза. Ударната вълна прави отстраняването на разтопения метал нестабилно, а някои метали се охлаждат, преди да излязат от зоната за
рязане, като се втвърдят, докато
все още висят върху долния режещ
ръб. С други думи, образуват се грапави мустаци. Това е ключова причина за рязане с чиста дюза. Това също
е една от причините модерните
лазерни машини да имат сензори за
откриване на обструкции по дюзите
и автоматично да ги почистват и
отстраняват.
От вътрешната страна повечето дюзи са цилиндрични и много пригодни за различни дебелини на листа.
Някои дюзи, подходящи за тесен кръг
от (обикновено по-дебели) материали, имат стесняваща се или разширяваща се форма, предназначена да
придаде на газовия поток, обгръщащ
режещия лъч, подобна форма, или
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Съображения при
кислородно рязане

такава на пясъчен часовник. Формата тип пясъчен часовник на лъча при
входа и изхода му от фокусната
точка, заедно с местоположението
и естеството на екзотермичната
реакция по време на кислородно рязане, създава характерен срез, отчетливо видим на по-дебела плоча. Колкото по-дебел е материалът, толкова по-голяма е разликата в газовата
динамика и лазерния лъч между горната и долната повърхност на среза. Следите от рязането са гладки
отгоре и стават по-груби надолу в
среза, като в крайна сметка се превръщат в груби грапавини най-отдолу. Асистиращият газ също взаимодейства с околния въздух.
Молекулите на горещия газ се
движат по-бързо от по-студените,
и тези молекули бомбардират бързо
движещите се молекули на асистиращия газ. Влажният въздух също има
различно поведение от сухия въздух.
Всичко това се отразява на динамиката на газовия поток. Диаметърът
на дюзите и налягането на газа могат да бъдат настроени по един
начин през януарска сутрин и по друг
значително по-различен начин през
юлски следобед, всичко това заради
промените в температурата на
околния въздух. Така че когато се
определят оптималните настройки
за икономична работа, най-малкият
диаметър на дюзите и най-ниското
налягане за добро рязане, операторът трябва да е наясно с ефекта
на температурата на околния въздух
от самото начало.
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Скорост на рязане
По-ниските стойности, предпочитани за диаметъра на дюзите и налягането на газа, не се прилагат за
скоростта на рязане. Ако операторът забави скоростта на рязане,
за да избегне грапавините при рязането, то това ще доведе до инжектиране в среза на повече топлина,
отколкото е необходимо. Температурата ще се увеличи до екстремно
ниво, което причинява изпаряване,
нарушаващо газовия поток. Това нарушаване на свой ред създава повече
грапавини, а не по-малко, така че
операторът всъщност може да намали качеството на рязане, като
забави скоростта на подаване.
В този случай погрешно се тълкува това, което се случва в среза.
Лазерният лъч при пробиването на
материала се задържа прекалено
дълго във всяка точка на среза и затова индуцира излишна топлина и
причинява лошо отстраняване на
материал (аблация). Нарушава се динамиката на газовия поток, който
от своя страна не отстранява достатъчно количество стопен метал
в точното време. Остатъчни количества стопилка се втвърдяват в
дъното на среза.
Знаейки това, грапавините могат
да се предотвратят, като леко се
увеличи скоростта на рязане. Това
увеличение на скоростта ще намали
входящата топлина и аблация и ще
възстанови динамиката на газовия
поток до нейното правилно състояние.

При преминаване към кислородно
рязане на въглеродна стомана трябва да се обмисли екзотермичната
реакция, в която нивото на чистота
на газа играе важна роля.
Многократно е доказано, че както
при CO2, така и при оптичните лазери, увеличаването на кислорода с
глобална чистота до 99,95% или повече - до 99,98% или 99,99%, води до
значително увеличаване скоростта
на рязане при производството, понякога между 30 и 40%.
Ако в кислородния съд или цилиндър има спад в нивото на чистота, то примесът обикновено е аргон.
Това е така, защото когато кислородният газ се произвежда криогенно в агрегат за разделяне на въздуха
както кислородът, така и аргонът
се втечняват при много сходни температури.
Примесът на аргон не променя
газовата динамика или това как асистиращия газ протича през среза. Но
аргонът е по-тежък от кислородните молекули и има много различни
характеристики на топлопроводимост. Така че когато се добави аргон към сместа, химическото взаимодействие между съставения основно от кислород газ и стопения
метал се променя.
Това променя екзотермичната
реакция, която, от своя страна,
може да повлияе на ефективността
на рязане. Екзотермичната реакция
работи в тясна връзка с дебита на
газа (отново, много по-ниска, отколкото при азотното рязане), за да
изгори и да евакуира разтопения
материал и шлаката. Ако този разтопен материал и окислената шлака не се отстраняват ефективно,
то те остават като мустаци по
среза.
Повечето монтажници на лазерни
режещи системи знаят, че трябва да
избягват употребата на колена в газопроводните инсталации (които
могат да предизвикат падове на
налягане) или да увеличат диаметъра на тръбите, за да компенсират
пада на налягане, ако те са неизбежни.
По време на престой, когато
газът не изтича към лазера, въздухът
прониква и запълва тръбите, което
може да доведе до проблеми при следващото включване за работа. Ако
атмосферата в тръбите не бъде
прочистена, асистиращият газ ще е
замърсен.
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Хидростатични
направляващи за
металорежещи
машини с ЦПУ
Р

азделянето на работните повърхнини на направляващи чрез маслен слой позволява да се избегне механичният контакт между тях. Това
от своя страна им дава редица много важни предимства, най-значимите
от които са значително редуцираният коефициент на триене, отсъствието на стик-слип ефект, практическата липса на износване и др.

Принцип на работа и
схеми на хидростатични
направляващи
За реализиране на идеята за разделяне се използват два принципни
подхода, които дават названията на
двете големи групи направляващи хидродинамични и хидростатични.
Хидродинамичните направляващи
се характеризират с това, че при
достатъчно висока скорост на взаимно преместване между подвижния
орган и неподвижните направляващи
възниква хидродинамична подемна
сила. Между работните повърхнини
се образува маслен филм, който
напълно ги разделя и триенето става хидродинамично. За увеличаване
на хидродинамичната сила и възникването й при по-ниска скорост на
движение, работните повърхнини на
подвижния орган се профилират във
вид на сегменти с определена криви-
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на, разделени един от друг с напречни канали Между сегментите и равнината на неподвижната направляваща се образува клин; оказалият се в
клина маслен филм придобива същата клиновидна форма, която при движение спомага за възникването на
подемната хидродинамична сила. С
нарастването на скоростта хидродинамичната сила става по-голяма и
дебелината на масления филм се
увеличава; обратно - с намаляването
на скоростта дебелината намалява.
Тези направляващи имат приложение предимно в тежките голямогабаритни металорежещи машини с
ръчно управление, например при надлъжно-стъргателните машини. При
съвременните металорежещи машини с цифрово-програмно управление
(ЦПУ) те нямат практическо приложение поради следните недостатъци: дебелината на масления слой е
непостоянна, влияе се съществено
от натоварването и скоростта на
движение.
Хидростатичните направляващи
са освободени от тези недостатъци. При тях носещият маслен филм
се създава принудително чрез подаване на маслото под налягане. Образуването на носещия маслен филм
става преди стартиране на движението и дебелината му може да се
поддържа сравнително постоянна
при различни режими на работа на

машината, осигурявайки непрекъснато течно триене. Това предопределя широкото използване на хидростатичните направляващи при точните
металорежещи машини с ЦПУ и дава
големи предимства. Съществуват
три основни схеми на хидростатични направляващи - отворени, затворени и отворени с принудително
уравновесяване.
При отворените хидростатични
направляващи (фиг. 1а) носещият
филм между подвижния орган 3 и
неподвижната направляваща 1 се
осигурява чрез подаване на масло под
налягане рД в джоба 2, при което се
създава подемна хидростатична сила
FХС, повдигаща подвижния орган и
осигуряваща непрекъснато течно
триене. Между работните повърхнини се образува маслен филм с дебелина h; обикновено h = 0,030 - 0,050 mm.
Маслото изтича извън джоба с определена скорост, която се ограничава
от хидравличното съпротивление,
създавано от малката междина, определяна от h. Стойността на h се
запазва постоянна при постоянни
стойности на налягането рД и радиалния товар F. Радиалният товар F
включва в себе си теглото G на подвижния орган и технологичното натоварване FТЕХН, обусловено от силите на рязане. Тъй като F и FХС са с
противоположни посоки, при равни
големини те се уравновесяват вза-
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а
в
б
Фиг. 1. Принцип на работа и схеми на хидростатични направляващи: а - отворени направляващи; б - затворени направляващи;
в - отворени направляващи с принудително уравновесяване.

имно. Тъй като в повечето случаи
определяща е тегловната компонента, това уравновесяване може да се
определи като естествено.
Джобът е особено важен елемент
от направляващата. Най-често използваната геометрична форма за
него е правоъгълната. Налягането рД
е разпределено равномерно по дължина и широчина на джоба и намалява
приблизително по линеен закон с излизане извън границите на джоба. За
осигуряване на необходимата носеща
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способност по дължина на направляващата се разполагат няколко джоба.
Схемата на затворените хидростатични направляващи представлява два срещуположно разположени
джоба (фиг. 1б), в които се създават
две противоположно насочени хидростатични сили FХС1 и FХС2, под действието на които се образуват два
маслени филма с дебелини h1 и h2.
Чрез правилно подбиране на налягането на маслото рД1 и рД2, подавано
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във всеки от джобовете, се постига
уравновесяване на система от товари, включващи радиалната и откъсващата сила F и прекатурващия
момент М. Възможността за възприемане на сили и моменти превръща
затворените хидравлични направляващи в най-широко използваната схема за изграждане на хидростатичните направляващи при металорежещите машини с ЦПУ. Предимствата
на тази схема се състоят в интегриране на позитивните характерис-
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тики на отворената и затворената
схеми. Налице е възможността за
възприемане на товари, характерни
за затворената схема, и намаляване
на габарита, подобно на отворената схема, чрез елиминиране на конструкцията, свързана с насрещния
джоб. Уравновесяването при отворените хидростатични направляващи
с принудително уравновесяване се
извършва чрез принудително създавани сили. Това са обикновено електромагнитни сили, насочени противоположно на хидростатичната сила.
За възникването на такава сила в
подвижния орган 3 се разполагат
електромагнитните намотки 2 и 4
(фиг. 1в). При подаване на напрежение и при наличие на феромагнитен
материал в неподвижните направляващи 1 възникват електромагнитните сили FМ1 и FМ2 . Така формираната система сили FМ1, FМ2 и FХС (хидростатичната сила) противодейства на радиалната R и откъсващата сила S и момента М.

Предимства на
хидростатичните
направляващи
Хидростатичните направляващи
се характеризират с редица предимства:
l нисък коефициент на триене - облекчава работата на подавателния
превод, тъй като не е необходимо
преодоляването на голяма сила на
триене. Осигурява се възможност за
движение при високи скорости например 40 - 60 m/min.
l висока носеща способност - осигурява движението.
l отсъствие на стик-слип ефект отсъствието на механичен контакт
освобождава направляващите от
автотрептения при движение, което се отразява положително върху
точността на обработката.
l равномерно движение при малки
скорости - обусловено е от отсъствието на разлика между коефициентите на триене при покой µ0 и
при плъзгане µ.
l отработване на малки премествания - ниските стойности на коефициентите на триене при покой µ0 и
при плъзгане µ позволяват да се изпълняват премествания с инкремент
0,1 µm.

52

l висока статична и динамична стабилност - позволява работа при тежки режими на рязане при съчетаване
на високи нива на точност и производителност.
l високо демпфиране - благодарение
на него се осигурява работоспособност на направляващите при големи
ударни натоварвания и други неблагоприятни условия на работа на машините.
l редуциране на грешките на профила на работните повърхнини - масленият филм потиска влиянието на
грапавостта на работните повърхнини не позволява определени отклонения от макро- и микропрофила на
работните повърхнини да се отразят върху плавността и праволинейността на движението. По този
начин при машина с хидростатични
направляващи точността на движението може да бъде неколкократно
по-висока, отколкото точността на
самите работни повърхнини.
l практически неограничен експлоатационен ресурс - отсъствието на
механичен контакт (при всички режими на работа) не позволява възникването на износване. Изключения са
възможни при неправилна експлоатация.

Видове хидростатични
направляващи
Призматичните хидростатичните направляващи с правоъгълна форма на напречното сечение са се утвърдили в практиката като традиционни. При тях от резервоара, маслото се поема от помпата и се подава по магистралата. За прекратяване на подаването на масло служи
предпазно-преливният в момента на
възникване на авариен режим,
свързан с повишаване на налягането
над допустимата стойност - запушване на тръбопровод или хидравличен елемент, а също така за настройване на допустимото налягане. Маслото преминава последователно през филтрите за грубо и
фино очистване, дроселите и постъпва в съответните джобове.
Чрез манометър се следи визуално за
налягането в магистралата. Релето
за налягане формира разрешаващ
сигнал към системата за ЦПУ - движението на подвижния орган може да

Фиг. 2. Кръгла хидростатична направляваща - принципна схема.

се извърши само тогава, когато налягането е достигнало да определената стойност; движението се прекратява веднага след като налягането отпадне.
При аварийна ситуация – спиране
на помпата, скъсване на тръбопровод, спукване на маркуч и др. - носещият маслен филм изчезва и задвижването от страна на подавателния
превод следва незабавно да се прекрати, за което се използва блокиращият сигнал на релето за налягане.
Но под действие на инерционните
сили движението на подвижния орган
продължава, което е свързано с риск
от механичен контакт между работните повърхнини и необратимото
им повреждане. За избягване на това
се използва хидравличният акумулатор, който изстрелва към джобовете определен обем масло под високо
налягане. Обемът и бързодействието на акумулатора се подбират
така, че да се осигури своевременно
наличие на маслен филм в направляващите до пълното спиране на подвижния орган. Обратният клапан
препятства изтичането на масло
от неповредената част от магистралата. Отработеното масло отива на слив към резервоара, като
първоначално се охлажда от хладилния агрегат и преминава през клапана-термостат.
Кръглите хидростатични направяващи са предназначени за праволинейно движение на подвижния
орган, при които направляващите са
вградени в машините с ЦПУ
Неподвижната направляваща
представлява плътен правилен цилиндър от закалена стомана с кръгло
напречно сечение 1, установен в
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Фиг. 3. Релсова хидростатична направляваща с Т-образни релсови шини - общ вид
и захранване.

тялото на струговата машина (фиг.
2). Върху нея се движи втулката 2,
конструктивно обединена със супорта, осъществяващ движение по оста
Z. Във втулката са развити два реда
джобове, чието захранване се извършва по схемата с един хидроагрегат и дросели. Левият ред джобове се захранва от един комплект
дросели, десният - от друг. Във всеки ред има 4 джоба, разположени
равномерно по периметъра на напречното сечение на направляващата. Номиналната дебелина на масления филм е 0,015 mm.
Хидростатични направляващи за
кръгово движение се използват при
въртящите маси на тежките голямогабаритни металорежещи машини. Вграждат се също така и в планшайбите на каруселните машини,
където работят в широк обхват от
скорости и последователно изпълняват главно (при стругови операции,
при висока честота на въртене) и
подавателно (при шлифовъчни операции, при ниска честота на въртене)
движение.
Релсовите хидростатични направляващи са покупни елементи,
състоящи се от две релсови шини с
определен профил, по които се движат 4 (по 2 на всяка релсова шина)
или повече шейнички, върху които се
монтира подвижният орган. Разнообразието от конструкции може да се
сведе до два вида - с Т-образни релсови шини и с профилни релсови шини.
Хидростатични направляващи с Тобразни релсови шини. Общото устройство на тези направляващи е
показано на фиг. 3. Върху релсовите
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шини с Т-образен профил 1 са разположени шейничките 2, които имат
присъединителни повърхнини и скрепителни отвори за базиране и закрепване на подвижния орган. От хидроагрегата 3 маслото постъпва в
магистралата за високо налягане и
се насочва към всяка от шейничките. Херметизацията е изпълнена
така, че отработеното масло не
напуска шейничките, а по магистралата за ниско налягане отива на слив
обратно в хидроагрегата. Така се
осигурява пълна циркулация на маслото и обемните загуби са сведени до
минимум. Всяка шейничка съдържа 6
джоба. Системата работи без дросели, вероятно с автоматичен регулатор на налягането в джобовете,
осигуряващ постоянна настроечна
дебелина на масления филм при различни големини на натоварването.
При хидростатичните направляващи с профилни релсови шини върху
релсовата направляваща е разположена шейничка. Шейничката има необходимите присъединителни
повърхнини и скрепителни отвори за
базиране и закрепване на подвижния
орган. Постъпващото от хидроагрегата масло с високо работно налягане се насочва към входящия щуцер,
присъединен към блока дросели. Дроселите са настроени така, че да се
поддържа маслен филм с дебелина
0,015 mm. Отработеното масло
отива на слив в хидроагрегата и се
подава отново за циркулация
Хидростатичната направляваща
има четири джоба - два от тях са
разположени от дясната страна на
релсовата шина; а джобовете от
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лявата страна са разположени симетрично. Шейничката има защита
от външно замърсяване, която играе
и ролята на херметизиращо уплътнение. Състои се от челния чистачуплътнител, страничен чистач-уплътнител и вътрешните уплътнители. Носещата способност на шейничката зависи от налягането на маслото рП, което може да се променя
в интервала 5 - 10 MPa.
Статичната стабилност се гарантира при две релсови шини и четири шейнички, върху които е монтиран подвижният орган, като закрепването му към всяка шейничка се
извършва с 6 винта. В това положение хидростатичната направляваща
възприема всички сили и моменти,
характерни за подвижен орган, разположен върху релсови търкалящи
направляващи. Поради това тя може
да се монтира върху всички металорежещи машини с ЦПУ, които работят с релсови търкалящи направляващи. Триене между шейничката и
релсовата шина практически отсъства. Наличното съпротивление
при движение се дължи на триенето
между чистачите-уплътнения и релсовата шина; големината му е равна
приблизително на 20 N. Максимално
допустимата скорост на движение
на шейничката е 120 m/min, а максималното ускорение – 10 g.
Релсовата шина трябва да бъде
монолитна; не се допуска съставянето й от няколко елемента. Максималната дължина LРЕЛ на релсовата
шина е 5900 mm. Отворите за винтовете съвпадат със стандарта за
аналогичните типоразмери релсови
търкалящи направляващи. Това облекчава преминаването върху една машина от един вид направляващи към
други.
Повърхнините на базовия детайл,
върху които се базират релсовите
шини, трябва да се шлифоват или да
се фрезоват фино до грапавост Ra =
1,6. Всички изисквания към монтажните повърхнини се посочват в брошурите на съответната фирма.
Неспазването на монтажните изисквания влошава общата точност на
направляващите и може да доведе до
дефектирането им.
Статията е разработена по материали
на доц. д-р инж. Пламен Угринов
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LED осветление за
автомобилното
производство
С

все по-широкото навлизане на
светодиодната технология в автомобилите, светлините в тях
претърпяха значително развитие и
от основно функционално средство
се превърнаха в отличителна характеристика със значителен потенциал. Наистина, светодиодната технология даде на производителите
възможността да внесат голямо
разнообразие в дизайна на светлините и в предлаганите допълнителни
функции. Това се отнася в най-голяма
степен до външните светлини, а все
повече и до осветлението вътре в
автомобила. Промените оказват
съществено влияние върху производствените процеси – появяват се
нови доставчици и нови вериги на
добавена стойност.
Понастоящем, нарастващото
търсене на технически средства за
светлините в автомобила се определя от няколко фактора. Сред тях
са: все по-широкото навлизане на
светодиодите в различни светлинни или осветителни системи на автомобила; необходимостта да се
осветяват все повече обекти във, по
и около него; потенциалното внедряване на нови светлинни източници
като органичните светодиоди
(OLED) и лазерите; разработката на
усъвършенствани системи за предни светлини (УСПС) и на други функции за безопасност; както и редица
още оригинални разработки, включващи осветлението като нова кон-
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структивна особеност.
Внедряването на нови светлинни
източници води до преобразувания в
системите за предните светлини на
автомобила и в начина на използването им. Това е свързано с по-гъвкави възможности при конструирането на тези системи, по-добра ефективност и нови функции. Светодиодите бързо набират популярност,
като се има предвид, че цените им
спадат, а качеството им се подобрява (т. е. висок КПД и голяма яркост
в корпуси с все по-малки размери).
Лазерите и органичните светодиоди са все още технологии в процес
на усвояване и поради това и цените им са по-високи, а имат и някои
технологични проблеми, които трябва да бъдат решени, за да се отгово-

ри на изискванията на големите производители в автомобилостроенето по отношение на надеждността
и експлоатационния живот.

Температурни проблеми
Сериозен проблем при осветлението на основа на LED технологията
по принцип, а в частност и при светлините в автомобила, е поддържането на температурната стабилност
при съблюдаване на изискванията по
отношение на експлоатационни характеристики, експлоатационен живот и себестойност. Има широк
набор от възможности за идентифициране и решаване на температурните проблеми. Предлагат се модерни тестови установки за изследване на температурните изменения, а
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така също и софтуерни средства за симулиране на флуидния поток (най-често това е въздушният поток), от
който зависи доброто отвеждане на топлината. Чрез
тях разработчиците могат да установят наличието и
източника на температурните проблеми, да генерират
и оценят различни конструктивни решения и бързо да
намерят оптималното. След като се уточни окончателният вид на съответния модул, следва изработване на
прототипа му. Последният се подлага на всички възможни измервания, за да се установи доколко производствените толеранси на различните компоненти не водят до отклонения от изискванията за температурна
стабилност, а така също и за да се идентифицират
евентуалните проблеми в началния етап на производството. Придобитите знания и опит се използват за
изработването на по-добри конструктивни решения за
предните и задните светлини, за мигачите, за дневните светлини, а също и за осветлението в купето на автомобила.

Сегменти в производството на LED
светлини за автомобили
LED светлините за автомобили могат да се разделят на три групи: предни (фарове), задни (габарити) и за
осветление вътре в купето. От тях най-енергоемки са
фаровете, а често те са и с висока степен на сложност.
Има много иновации в тази област. За захранването на
LED светлините специалистите обикновено предпочитат многоканални DC-DC повишаващи или понижаващи
преобразуватели. За габаритите се изисква захранваща
мощност на средно ниво, а в сравнение с фаровете те
са и с не толкова сложна конструкция. Що се отнася до
вътрешното LED осветление в купето, там водещи са
изискванията за функционалност и естетика. Обикновено то употребява малка мощност и изискванията за управлението му са съвсем стандартни.
Фарове. Захранването за фаровете със светодиоди
често се реализира по схемата на 3-канален повишаващпонижаващ преобразувател. Като ключов елемент се
ползва полупроводниково реле, образувано от два n-канални полеви транзистора, свързани противоположно
един спрямо друг. Тези два n-канални полеви транзистора и всеки от ключовете на изходната страна се захранват от напрежение, което е по-високо от подаваното
по компенсиращата обратна връзка VBAT. От функционална гледна точка, системата се състои от два DC-DC
преобразувателя: един повишаващ и един понижаващ,
които могат да работят синхронно (посредством два
полеви транзистора) или асинхронно. В последния случай
за превключване се ползват един полеви транзистор и
един шотки диод. Преобразувателите се управляват от
микроконтролер, който се захранва от линеен стабилизатор (LDO), като изходният ток се подава през биполярен PNP транзистор.
Повишаващият преобразувател обикновено е многофазов и е свързан с две независими фази/изхода с повишена мощност и по-малки пулсации. Понижаващият преобразува повишеното напрежение и го намалява до нива
подходящи за захранването на всяка редица светодиоди.
Интензитетът на светлината се управлява от два
контролера, които могат да регулират изходното на-
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прежение до желаната стойност.
Изходните светодиоди могат да
бъдат димирани посредством комбинация от маломощни биполярни
транзистори и един преместващ
регистър.
За димирането на светодиодите
на фаровете трябва да има верига,
която да окъсява всеки един светодиод, така че токът да не протича
през него. Това може да стане като
паралелно на всеки светодиод се
монтира биполярен транзистор.
Поредицата биполярни транзистори
се управлява – т. е. те се отпушват
и запушват, от изходите на един или
няколко последователно свързани
преместващи регистъра.
Накратко, фаровете със светодиоди имат следните предимства: голяма яркост; висок КПД; специална
функция с цифрово управление за
адаптиране на светлините, така че
да не заслепяват водачите в насрещното движение; индивидуално димиране на всеки светодиод; точно
отмерване на тока през светодиодите; компактни конструктивни
размери; драйвер с висок КПД; ниска
обща цена; малогабаритен корпус с
висока степен на интеграция и оттам висока устойчивост на електромагнитни смущения.
Габарити. Що се отнася до габаритите отзад, комуникацията между управляващия ги електронен модул и локалното управление на светлинното тяло се осъществява по-
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средством едночипова базова система (ЕБС) по LIN/CAN комуникационна
линия през съответните защитни
диоди. ЕБС поддържа комуникационния протокол и подава захранването
на микроконтролера. За да се предпази ЕБС от прегряване на захранващия изход се монтира биполярен PNP
транзистор. Микроконтролерът
регулира до каква стойност да се
повиши изходното напрежение, управлява ключовият елемент, а така
също и ШИМ изхода към редиците от
светодиоди.
Изходните редици от светодиоди се захранват от повишаващ преобразувател, чието изходно напрежение се задава достатъчно точно,
така че да няма нужда да се променя/донастройва. В случай че токът
през редиците светодиоди трябва
да е различен, може последователно да се свърже допълнителен резистор. Освен това чрез ШИМ управление може да се регулира интензитетът на светенето им. За целта
последователно на светодиодите
се свързват полеви транзистори
(мощни, ако токът е голям, или маломощни, в случаите на малки токове). Полевите транзистори се управляват директно от микроконтролера. Ако той няма достатъчно
свободни входно-изходни изводи,
полевите транзистори могат да се
управляват и през преместващ регистър (като един вид разширение
на изходите).

Наложените от пазара изисквания
към габаритите включват: управление на яркостта, което да не зависи
от VBAT (напрежението на акумулатора); висок КПД; поддържане на постоянна яркост чрез точно задаване на тока; компактни размери; преобразуване на енергията при висок
КПД; ниска обща цена; малогабаритен корпус с висока степен на интеграция и оттам висока устойчивост
на електромагнитни смущения; висока устойчивост при температурни
изменения.
Вътрешно осветление. В последната категория LED светлини за
автомобила – за осветлението
вътре в купето – предлаганите конструктивни решения наподобяват
много тези, които се ползват за
габаритите. Една от големите разлики е липсата на DC-DC (повишаващ)
преобразувател. Причината за това
е, че обикновено за вътрешното осветление е необходима по-малка
мощност. И затова за захранването
на светодиодите може да се използва направо напрежението на акумулатора (12 V). При това положение е
възможен един страничен ефект: при
стартиране на двигателя, без DC-DC
преобразувател и стабилно напрежение, хората в колата ще усетят леки
колебания в яркостта. Един начин да
се реши този проблем е като микроконтролерът следи напрежението на
акумулатора и съответно коригира
коефициента на запълване на ШИМ,
а от него и зависи яркостта на светодиодите.
По отношение на функционалността: в случай че токът през светодиодите е твърде голям, те трябва
да се включват/изключват чрез полеви транзистор. И обратно, ако
този ток не е толкова голям, той
може да се комутира директно от
преместващ регистър или от контролера, стига той да има достатъчен брой входно/изходни пинове. Защита от обратно включване на акумулатора може да се реализира чрез
n-канален полеви транзистор,
свързан директно на входа откъм
акумулатора. Между сорса и гейта
на транзистора има обратна връзка,
състояща се от обикновен диод и
кондензатор, през който към гейта
се подават управляващите превключването импулси от изходен
извод на контролера.
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Вътре в купето на автомобила, не
само с естетическа цел, но и за да
изпълняват някаква функция, се монтират самостоятелно единични светодиоди. За предпочитане е те да
се управляват от генератор на постоянен ток за да светят с постоянна яркост.
Изискванията на пазара по отношение на вътрешното осветление в
автомобила налагат: едно-, дву- и
многоканални LED драйвери; LED драйвери с генератор на постоянен ток;
компактни размери; сериен интерфейс, при който се свежда до минимум броят на комуникационните линии (проводници); ниска обща цена на
системата; устойчивост на електромагнитни смущения и по-добра електромагнитна съвместимост чрез
използване на корпуси без изводи.

Налагане на LED за
външните светлини на
автомобила
В началото светодиодите са се
използвали само за част от габаритните светлини. На следващия етап
габаритите вече изцяло са се изработвали от светодиоди. С навлизането на светодиодите с бяла светлина и все по-големия им светлинен
поток, LED технологиите започват
да се използват и при фаровете.
Освен повишаването на тяхната
ефективност и удължаването на срока им на служба, има и други технологични предимства, които доведоха до
утвърждаването на светодиодите
при изработката на светлините на
автомобила. Сред тях са малката
площ и височина на светодиодите.
Благодарение на това те могат да се
разполагат свободно в осветителните тела (фарове, лампи), могат да формират дори и сложна тримерна структура вътре в тях. Често LED светлините се разполагат тримерно по корпуса на автомобила и в сравнение с
конвенционалните халогенни или ксенонови лампи му придават повече индивидуалност в дневни и нощни условия, както отпред, така и отзад. Светодиодите се използват най-редовно
за да се подчертае формата на корпуса на автомобила. По оформлението
на светодиодните светлини могат да
се различават моделите на даден производител. Нещо повече, те могат да
бъдат и специфична характеристика,
която да отличи една компания сред
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конкурентите.
Сложните тримерни конструкции
обаче се монтират трудно, а и за
свързването на много светодиоди в
пространството се изразходват
много компоненти. Освен това, традиционните системи за охлаждане
също трябва да се адаптират към
желаните тримерни форми.

Специфики на
захранването
Светодиодните системи за светлините на автомобила често са изградени от голям брой светодиоди,
които искат различно захранване и
светят в различен цвят съобразно
функцията си – стопове, дневни светлини или дори за късите и дългите
светлини. Тъй като напрежението на
входа на конвенционалната електрическа мрежа в автомобила варира, то
за да светят светодиодите с постоянна яркост, те трябва да се захранват от напрежение, което да е стабилно и независимо от колебанията
на входното. Обикновено за поддържане и управление на яркостта се ползват импулсни преобразуватели. Когато броят на използваните светодиоди е голям, трябва да се осигури
равномерно разпределение на яркостта сред всички тях, т.е. всички да
светят еднакво ярко – за да изглежда
хомогенен светлинният източник, а
така също и поради особеностите на
оптиката пред светлините.
Като цяло,
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управлението на
яркостта
е основно изискване за светлините
на автомобила. Чрез него се реализират основните им функции. Например светлините през деня се постигат чрез димиране на обичайните
нощни светлини. И накрая, високата
надеждност на светлините е задължителна, тъй като е свързана с безопасността. Заради всички тези
причини, LED драйверите трябва да
бъдат оптимизирани, така че да
отговарят на специфичните изисквания към автомобилните светлини.
Тежките експлоатационни условия
в превозните средства, с вибрациите и резките натоварвания, утежняват и изискванията към системата на LED светлините. Освен това,
светодиодите и компонентите на
драйверите им са изложени на температурни колебания в широк диапазон – от -40°C до +80°C (дори и до
+120°C в особени случаи), а това
изисква поддържането на оптимален
температурен режим, така че стойностите на компонентите да не
преминават критични граници. Топлината, която отделят мощните
светодиоди, повишава температурата в светлинните тела над околната. Затова компонентите на електрическата част на системата на
светлините трябва да са оразмерени и подбрани така, че да работят с
колкото се може по-малки загуби.
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измервателна техника

Технологии за
измерване на цвят
в индустрията
И

змерването на цветови характеристики е широко прилаган в редица индустриални сектори метод, който позволява на производителите да
осъществяват мониторинг и визуална инспекция, да разграничават и сортират различни типове цветни обекти. Сред най-често срещаните приложения на техниката са: производствените отрасли; автомобилостроенето; индустриалната автоматизация; машиностроенето; складовите
дейности; опаковъчната и пакетиращата промишленост; химическата,
целулозно-хартиената, фармацевтичната и козметичната индустрия; хранително-вкусовата и бутилиращата
промишленост; електрониката; различни медицински приложения и др.
Обектите на измерване могат да
бъдат твърди тела, прахообразни и
други насипни материали, както и
течности. Възможно е измерването
на цвят и при прозрачни или полупрозрачни повърхности, например покрития, етикети, пластмасови и найлонови изделия и филми, светодиодни осветителни тела, стъклени обекти и
т. н.
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Сензори за цвят, филтри
и лещи
Сензорите за цвят са често срещан компонент от различни индустриални системи за мониторинг на
позиция на палета, плочки, текстилни изделия и платове, гранулирани
продукти, лекарствени средства (основно таблетки), бои и лакове, хранителни продукти, течности с различно предназначение и т. н.
Има няколко ключови фактора,
които е добре да бъдат взети предвид при избора на сензори за цвят за
индустриални цели. За редица приложения най-предпочитани са безконтактните технологии, тъй като те
осигуряват множество предимства.
Определящи условия за избора им са:
тяхната точност, видът на обектите на измерване и техните
повърхности, условията на работната среда, експлоатационните им
възможности и др. Важно е да се
определи дали ще бъде необходимо
измерване на абсолютен цвят или
просто неговото разпознаване. За
измерване на абсолютен цвят са
необходими сензори с висока точност от порядъка на 0 до 1,0 ∆E.
Лещите играят важна роля за пре-

цизното измерване на цвят в индустрията. Лещи от чисто стъкло найчесто се използват за измерване характеристиките на обекти на голямо разстояние и на изделия с матови
повърхности, докато сензорите с
дифузни (разсейвателни) лещи са поподходящи за нехомогенни, лъскави
повърхности и такива с текстура. В
случаите, в които обектите са със
силно отразяваща повърхност, обикновено се използват поляризиращи
филтри. За флуоресцентни обекти
традиционно решение са сензорите
с ултравиолетови светодиоди.

Особености при
различните изделия и
материали
При безконтактните сензори за
цвят идеалната повърхност на обекта на измерване е гладка, плоска и
позволява използването на една система от оптични прибори. С безконтактни прибори могат да бъдат измервани прецизно и цветовете на
повърхности с текстура или структура, като най-често се налага смяна
на измервателната глава на сензора
с такава за прецизни приложения, както и смяна на светлоизточника в

декември 2017

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

измервателна техника
системата. В някои индустрии, в зависимост от спецификата на произвежданите изделия, се използват системи от множество сензори, които
измерват цвета на даден продукт
или материал в различни точки, а
после стойностите се осредняват.
Сред предизвикателствата при
този тип сензори са извитите
повърхности, при които светлината
от светлоизточника се отразява
обратно към ресивъра (приемателното устройство) по различен начин в
сравнение с плоските повърхности.
Ако контролерът на сензора не е
настроен да взема предвид подобни
фактори, точността на измерването може да бъде компрометирана.
В много производствени процеси
се наблюдават температурни колебания. Ако работната температура на
сензора се повиши прекалено много,
това може да влоши точността му
на измерване. Наличието на замърсявания, прах и мазнини върху обектите на измерване също повлияват негативно прецизността на измерване.

Мрежова свързаност и
адаптивно обучение
Когато производствените приложения изискват извършване на измервания във високоскоростни индустриални линии, системите за измерване и разпознаване на цвят е
препоръчително да се интегрират в
други съществуващи системи и технологии за контрол на качеството.
За да е възможно това, съвременните решения в областта разполагат
с широк набор от възможности за
мрежова свързаност, включително
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цифрови интерфейси като Ethernet,
EtherCAT и RS422. Тези технологии
позволяват и отдалечен мониторинг
на измерванията.
За разлика от конвенционалните
вградени системи за измерване на
цвят, използвани в индустрията, найвисокотехнологичните решения от
ново поколение разпознават цветовете не само чрез сравняването им
с референтни стойности, но и чрез
използване на спектъра на отразяване, за да се гарантира разпознаване
на уникалните цветове.
Много производители на сензори
за цвят интегрират в продуктите
си технологии за самообучение. Те
позволяват на датчика да се адаптира към приложението и да го изучава, сравнявайки обектите на измерване с еталонни проби от съответния цвят. След приключване на процеса, сензорите могат самостоятелно да сравняват пробите, които са
изучили, с реалните обекти. Този тип
сензори работят независимо, като
излъчват сигнал с две възможни
стойности – обектът „преминава“
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или „не преминава“ проверката.

Новости при безконтактните сензори за цвят
Някои от най-новите разработки
при безконтактните технологии за
измерване на цвят в индустрията са
базирани на високоскоростни и високоефективни системи, които използват спектрофотометър за разпознаване на цвета. Някои от най-високоскоростните измервателни решения днес разполагат с възможности
за избор на скоростта на измерване
до 2 kHz, което им позволява да
бъдат интегрирани в различни производствени линии.
Технологичните подобрения при
съвременните безконтактни индустриални сензори за цвят разкриват
много нови възможности и приложения в сферата на автоматизираната инспекция, контрола на качеството и т. н., позволявайки същевременно оптимизиране на производствената ефективност и продуктовото
качество и намалявайки оперативните разходи и ресурсните загуби.
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Гравитачна
филтрация на
отпадъчни води
П

речистването на водите е процес на отстраняване на нежеланите
примеси, целящ да осигури води, отговарящи на нормативните изисквания за качество. Изграждането на системи за пречистване на водите
гарантира, че от тях ще бъдат премахнати веществата и елементите, които могат да предизвикат неблагоприятно въздействие върху
околната среда и човешкото здраве.
Традиционните пречиствателни
станции обикновено използват процеси като разбъркване, флокулация,
утаяване, филтрация и дезинфекция,
а в зависимост от качеството на
водата един или повече етапи могат
да бъдат пропуснати.

Филтрация на замърсени
води
В стандартните схеми за третиране на води филтрацията обикновено се прилага след процесите на коагулация, флокулация и утаяване. Понастоящем филтрацията невинаги
се използва в малките водни системи. С цел подобряване на качеството на третиране обаче филтрацията може да стане задължителна в
повечето пречиствателни станции
за води.
Филтрацията е физичен процес
на отделяне на суспендираните и колоидни частици от водата чрез пропускането й през гранулиран материал. Процесът включва филтриране, утаяване и адсорбция. Важна роля
за успешното филтриране на частиците играе адсорбцията им върху
повърхността на филтъра. Когато
утайката преминава през филтъра,
пространството между филтърни-
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те частици постепенно се запушва.
По този начин размерът на отворите се намалява, а това позволява
отстраняването и на по-фини частици. Филтрацията успешно се прилага за отделянето на наносни и
утаени частици, водорасли, ларви на
насекоми, както и допринася за отстраняването на бактерии и протозои като Giardia lamblia и Cryptosporidium. Процесът дава добри резултати и при отстраняването на желязо и манган.
Основните технологии за осъществяване на процеса на филтрация
са четири: бавно или бързо филтриране с пясък, филтриране под налягане, филтриране с инфузорна пръст
(диатомит) и директно филтриране. Разработват се и алтернативи,
каквито например са сменяемите
патронни филтри (cartridge filters).
Всички те, с изключение на бързото
филтриране с пясък, се прилагат в

малки пречиствателни системи. Независимо от избраната технология
процесът на филтрация протича в
три етапа: филтриране (преминаване и улавяне на примесите в порите
на филтъра), утаяване (отлагане на
частиците върху филтърния материал) и адсорбция (адсорбиране на
примесите върху повърхността на
материала). Всеки тип филтрираща
система има своите предимства и
недостатъци.

Дълбочинна
филтрация
Технологията на дълбочинно филтриране се прилага при пречистването на производствени и битови
отпадъчни води в комбинация с други единични операции като процес с
активна утайка, химична коагулация,
окисление, редукция, йонообмен и др.
Структурата на филтрите, използвани за пречистване на отпадъчни
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води, е практически същата като
тази на употребяваните за третиране на питейни води. Филтрите за
пречистване на битови и производствени отпадъчни води обикновено
се изработват от стомана вместо
от стоманобетон, за да се улесни
движението на агрегатите. Дълбочинното филтриране включва използването на бързи и директни филтри.

Бърза филтрация
Бързата филтрация е последна
стъпка в пречистването на отпадъчни води в градските пречиствателни станции. Ако водата се характеризира с 10-20 нефелометрични единици за мътност (NTU), то е необходимо тя да бъде третирана чрез
флокулация или утаяване преди процеса на филтриране, за да се осигури висока ефективност на последния етап. По време на филтрирането практически не протичат биологични процеси. При определени
условия (ниска скорост на филтрация, достатъчно количество кислород и наличие на хранителни вещества за нитрифициращите бактерии) е възможно протичането на
нитрификация. Има два вида бързи
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пясъчни филтри - гравитачни и под
налягане.

Гравитачна филтрация
Гравитачната филтрация е физичен процес на разделяне на твърди
частици от водата. Методът се
използва за третиране на питейни
или отпадъчни води в етапа на третично пречистване. В основата на
гравитачните филтри е дренажният
слой. Добре проектираният дренаж
осигурява възможност за непрекъсната експлоатация в продължение на
много години.
Бързите гравитачни филтри, поизвестни като бързи пясъчни филтри, са едни от най-широко използваните. Конструкцията им е подобна
на бавните пясъчни филтри. Основната разлика е в принципа на действие – скоростта на пропускане на
водния поток през филтриращата
среда. В хода на процеса водата преминава през пясъчно легло, където
суспендираните частици се задържат. Примесите на този етап се
състоят предимно от коагулирана
материя, останала във водата след
утаяването, както и малко количество некоагулирани суспендирани
вещества.
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Бързите гравитачни филтри работят обикновено 24-36 часа, преди да
се достигне до избистряне на водата. Когато филтърът е в режим на
филтриране, нахлуващата вода преминава през филтърната среда, опорния материал и дренажа, където
претърпява загуба на енергия, дължаща се на силите на триене, известна като загуба на напор. Когато загубата на напор стане прекомерна и
надвиши 1,5-2,5 m, филтърът трябва да се почисти. По време на почистването водата над филтриращия
слой се източва, докато останат
няколко сантиметра над горната
част на леглото, след което от компресор се вдухва сгъстен въздух в
противоток при налягане от 20-35
kN/m2 за около 2-3 минути. Въздухът
разбърква филтриращия материал,
отделя задържалите се частици, а
водата над леглото се насища с тях.
След това през слоя пясък се пропуска възходящ воден поток със скорост, достатъчно висока, за да се
разшири леглото с около 20-50% и да
предизвика разбъркване на пясъчните
частици. Този процес позволява да се
отмият отлаганията и задържалите
се частици. Скоростта обаче не
трябва да е прекалено висока, за да
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Двуслойните филтри с антрацит и
пясък често намират приложение за
намаляване на скоростта на пада на
налягането и подобряване на качеството на филтрата. Промиването
на филтъра се комбинира с повърхностно измиване и/или продухване с
въздух (air scouring).

Ефективност на
филтрацията

не се стигне до отнасяне на частиците на филтриращия материал от
възходящия воден поток. Целият процес на промиване на филтрите и
възстановяване на водоподаването
отнема около 15 минути. Определеното минимално време за промиване на бърз филтър е 5 минути. Количеството вода, необходимо за процедурата, варира между 3 и 6% от
общото количество филтрирана
вода. Дебитът на промивната вода
обикновено е от порядъка на 0,3-1,0
m/min.
В повечето случаи дебелината на
филтърния слой е до 1 m, а под него
се разполага слой чакъл от 60 cm. За
филтриращи материали могат да се
използват фин пясък (еднослойни
филтри) или комбинация от пясък,
антрацит и/или въглища (дву- или
многослойни филтри). Дву- и многослойните филтри осигуряват по-голяма повърхност за задържане на
твърдите частици и повишават
ефективността на процеса. Материалите трябва да са водонеразтворими, да не влизат в реакции с примесите в пречистваните води и да
притежават необходимата издръжливост. В зависимост от дебита на водата, преминаваща през слоя
филтърен материал, се различават
високо- и свръхскоростни филтри.
Тези филтри е необходимо да отговарят и на редица допълнителни условия, които осигуряват правилното
им функциониране.
Въпреки че често мътността на
постъпващата във филтъра вода не
е висока, при правилна експлоатация
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бързите гравитачни филтри могат
да осигурят избистряне до 0,5 NTU
дори на води с първоначална стойност 1000 NTU. Периодът, в който
филтърът работи между промивките, обикновено е с продължителност
от 12 до 72 часа в зависимост от
качеството на постъпващата вода.
За край на процеса се приема, когато загубата на напор достигне 1,52,5 m. Ако загубата е прекалено голяма, то е възможно част от филтърния материал да премине в потока
за пречистване. Загубата на напор
може да доведе и до свързване на
филтърните частици с въздушни
мехурчета, което води до блокиране
на филтъра.
Размерът на частиците на филтърния материал и дебелината на
слоя му зависят от качеството на
пречистваната вода, необходимия
капацитет и конструкцията на филтъра. По принцип, колкото по-еднородна е средата, толкова по-бавно
настъпва загубата на напор. Филтриращите материали с коефициент
на еднородност по-малък от 1,5 са
икономически по-изгодни в сравнение с тези с коефициент под 1,3,
които са считани за скъпи. Съотношението на дебелина на слоя/размер на частиците обикновено около 800:1000 при третирането на
питейни води. За отпадъчни води
съотношението е по-ниско –
500:700, което определя използването на филтриращи материали, изградени от по-груби частици, и поголяма дебелина на слоя в сравнение
с третирането на питейни води.

Ефективността на бързата гравитачна филтрация може грубо да
се измери чрез цялостното намаляване на мътността, но трябва да
се отбележи, че до 90% от избистрянето може да се постигне още в
етапите на предварително третиране. При оптимални условия ефективността на филтрация може да
достигне 99,5%. Лошо експлоатираната система или неадекватната
предварителна подготовка на водата (коагулация, флокулация и избистряне) водят до едва 50% ефективност на процеса. Най-добрият начин
да се осигури висока ефективност
на филтрация е предварително да се
зададе целево ниво на мътност и
стойността й винаги да се поддържа под него. Ефективността на
процеса зависи до голяма степен от
качеството на пречистваната
вода, предварителната й обработка и експлоатацията на съоръжението.

Предимства на бързите
пясъчни филтри
Бързите пясъчни филтри имат
редица предимства – заемат по-малко пространство, евтини са, лесни
за експлоатация, с лесна поддръжка
и предлагат висока ефективност на
избистряне дори при много мътни
води. Ниските разходи се обуславят
от факта, че за почистването на
филтрите се използва оборотна
вода, която се връща в системата в
обратна посока през филтриращата
среда и така я разбърква, в резултат
на което се отделят задържаните в
нея частици. Необходимостта от
промиване се определя в зависимост
от продължителността на филтриране (т. е. времето от последното
промиване), мътността на изходящия поток и загубата на напор във
филтъра. В зависимост от качеството на входящия поток вода, времето на експлоатация варира в различните инсталации. Промиването
обикновено изисква 3 до 7% от оборотната водата на съответната
пречиствателна система.
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