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накратко
ТУ-София строи нов научноизследователски лабораторен комплекс
Технически университет – София стартира изграждането на нов свръхмодерен научноизследователски комплекс с европейско финансиране. Бюджетът
за изграждането му е почти 30 млн. лв. и е осигурен по ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж“. Комплексът се изгражда по проект на Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото (УНИТе).
„Амбициите на ТУ-София са да изгради международно призната, значима за
регионалното развитие научна инфраструктура, която да е част от националната и европейската пътна карта. В условията на икономика, основана на
знанието и дигиталната трансформация на обществото, лабораторният
комплекс се очаква да бъде и движеща сила за устойчивостта и възстановяването след кризата, свързана с COVID-19“, се казва в съобщението на ТУ-София
за новия проект.
Проектът предвижда изграждане и развитие на център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура УНИТе, отговаряща
на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната
област „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г.

Microchip обяви първата фамилия 8-битови микроконтролери за CAN FD мрежи
Microchip обяви новата продуктова фамилия PIC18 Q84 – първите PIC18
микроконтролери, които могат да бъдат използвани за приемане и предаване на данни чрез CAN FD (Flexible Data-Rate) шина. Те са снабдени с широк набор
от независими от ядрото периферни модули, ускоряващи значително развойния процес на високоскоростни CAN FD мрежови приложения като интелигентни автомобилни системи. Новите микроконтролери предоставят ефективно решение за пренос на данни от сензори към CAN FD шина без използване
на гейтуеи или сложни средства за мрежова комутация. Допълнителните
конфигурируеми модули улесняват разработката на хардуерно базирани потребителски функции за автомобилни и индустриални приложения с почти
нулева латентност. Наличните периферни модули включват 32-битов CRC/
SCAN (проверка за грешки въз основа на цикличен контрол по четност), WWDT
(таймер за наблюдение) за функционална безопасност, както и специален интерфейс за прилагане на стандартни тестове и отстраняване на грешки.

Иновационният фонд на ЕС търси проекти за нисковъглеродни технологии
Иновационният фонд на ЕС публикува първата покана за подаване на проекти за нисковъглеродни технологии, включително екологосъобразно улавяне и
съхранение на въглероден диоксид, продукти, заместващи такива с голям въглероден отпечатък, както и иновативни технологии за получаване и съхранение
на възобновяема енергия. Програмата на фонда е за малки по мащаб проекти,
като бюджетът му е 100 млн. евро за проекти с капиталови разходи между
2,5 и 7,5 млн. евро.
Целта на програмата е модернизиране на икономиката, повишаване на конкурентоспособността й и постигане на целите на ЕС за климатичен неутралитет до 2050 г. Иновационният фонд на ЕС може да окаже подкрепа на проекти, демонстриращи високо иновативни технологии, процеси и продукти,
които имат значителен потенциал да допринесат за намаляване на емисиите
на парникови газове. Към финансирането от фонда ще се привличат и допълнителни публични и частни ресурси. Крайният срок за подаване на проектите
е 10 март 2021 г.
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5G и IoT ще променят сферата
на производството
Брендън Роули, директор
„
„Взаимосвързаност в EMEA

Свързваме ползите от 5G с потребителите, но новият стандарт
може да има по-голямо влияние върху бизнеса.
Петото поколение" на мобилните
"
мрежи е първата безжична комуникационна мрежа, способна да ускори
бизнес процеси, свързани с AI, автономните автомобили, роботиката,
индустриалния Интернет на нещата (IIoT) и умните градове. Технологията обещава да промени производството, където нуждата от прозрачност и проследимост ще расте.
Това може да се постигне чрез събиране и анализ на данни чрез IoT устройства, а и с бързата скорост на
5G. Мрежови сензори позволяват да
се изведе информация от взаимодействията в реално време между машини, системи, активи и др. Очаква се,
че до 2025 г. пазарът на IoT за производството ще нарасне до 575 млрд.
долара, а броят на свързаните устройства в сектора на автоматизацията ще се увеличи с 50 пъти. Те ще
бъдат динамично интегрирани с мрежи, облачни решения и дигитални
екосистеми чрез бърза и защитена
взаимосвързаност без забавяния. Така ще взаимодействат и осигуряват
по-качествена информация. Equinix
има важна роля в това.
5G ще увеличи данните. Според
Четвъртото издание на Глобалния
индекс за взаимосвързаност (GXI)
инсталираният капацитет на частната взаимосвързаност в производството ще нарасне с 36% годишно между 2019 и 2023 г. и ще достигне 1 310 терабита. Производството
ще заема 8% от планирания глобален общ капацитет за взаимосвързаност до 2023 г.
Пример - производител на лазерни системи във Великобритания разчита на 5G за дигитализиран дизайн, включващ видео и добавена/
виртуална реалност. 5G помага на
компанията да си сътрудничи в реално време с партньорите във веригите на доставки, както и да следи
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продуктите си. В схемата средният правоъгълник е кампусът на
Equinix, осигуряващ директни и сигурни връзки без забавяния към екосистемата от партньори чрез
Equinix FabricTM. Услугата позволява
да се установят софтуерно дефинирани виртуални връзки към доставчици, включително на облачни услуги, клиенти, а и към собствената
инфраструктура по света. Компанията използва ECX Fabric и за взаимосвързаност към приложенията и
данните в различни облаци: Microsoft
Azure, Oracle Cloud и Amazon Web
Services (AWS).
Диаграмата показва как компанията поддържа структурите на
един от своите клиенти в чужбина.
Чрез добавяне на малък ИТ възел в
най-близката локация на Equinix и
използване на Equinix FabricTM за частна свързаност към централата й
във Вeликобритания, тя може да
следи резултатите и статуса на
платформата си в тази локация в
реално време.

Други примери:
- Поддръжката на производствените активи може да намали оперативните разходи. Чрез сензори, камери и анализ на данни компаниите
могат да прогнозират кога дадено
оборудване ще се повреди. Системите, поддържащи IoT, могат да усещат предупредителни знаци, да използват данни, за да създават графици за поддръжка и предварително
да обслужват оборудването.
- IoT улеснява управлението на запасите като следи веригата на доставки и дава поглед върху всички
променливи. Сензорите и мобилните

устройства с RFID и GPS могат да
следят инвентара и да предупреждават за изчерпани наличности. 5G
ще свърже допълнително веригата
на доставки като осигури скорост
и капацитет - нужни на AI за наблюдение на източници на данни и защита срещу прекъсвания, чрез автоматично пренасочване към алтернативни доставчици.
- Роботиката и автоматизираните системи са познати на всеки, гледал как автомобил излиза от модерна поточна линия, но кабелната
свързаност ограничава техния потенциал. С 5G процесите могат да
бъдат контролирани по-точно. Според Verizon във фабриките, използващи 5G, хиляди сензори в работните
пространства могат да изпращат
постоянен поток от данни към облака. Целта е подпомагане на мениджърите за по-добро проследяване на
качеството, увеличаване на скоростта, отговаряне на колебанията в
доставките и улесняване на работните процеси.

Чрез частната взаимосвързаност производителите ще се доближат до партньорите от веригата
на доставки, дигиталните екосистеми, клиентите и IoT устройствата в производствата си. Така ще
улеснят обмена на данни между различни страни чрез високоскоростни
комуникации с минимум забавяния.
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Надеждно пресевно оборудване за
хранително-вкусовата индустрия
от Vibrowest
Решенията за пресяване и обезпрашаване на широка гама продукти,
предлагани от Vibrowest, намират
успешно приложение в хранителновкусовата индустрия. Секторът се
характеризира с динамично изменящи се тенденции и предизвикателства, както и с редица възможности.
В тази конкурентна пазарна среда
успехът често зависи от способността за справяне с трудностите
и готовността за следващия потенциален проблем, а надеждното и гъвкаво оборудване може да има съществено значение за това.

Кръгло вибрационно
сито MR
Вибрационното сито се използва
за сепариране, класифициране, отсяване на едрите фракции, обезпрашаване и селектиране на прахове и течности. Ситата от серия MR предлагат възможност за отделяне на 5
различни гранулометрични фракции
и се отличават с изключително стабилна и лесна за разглобяване конструкция.
Вибрацията се осигурява чрез небалансиран двигател с двойно удължен вал с ексцентрични тежести в
двата му края. Горната тежест на
вала се върти в равнина близко до
центъра на тежестта на ситото.
Това създава вибрации в хоризонтално направление, което кара материала да се движи от центъра към периферията на ситото и позволява
по-бързото отделяне на едрата
фракция. Долната тежест на вала се
върти под центъра на тежестта на
ситото, създавайки наклон и предизвиквайки вибрации във вертикално и

тангенциално направление. Увеличаването на вертикалния компонент
на движение спомага за преобръщането на материала върху ситото,
спомагайки за отделянето на максимално количество от фината фракция. Това допринася също за минимизиране на риска от запушване на отворите на ситото с частици с диаметър, близък до този на отворите.
Скоростта и направлението на
движение на материала върху ситото могат да бъдат настроени от
оператора за постигане на максимална производителност и ефективност за всички видове подлежащи на
пресяване продукти - влажни или сухи, с едри или фини частици, тежки
или леки, горещи или студени.
Вибрационното сито MR се отличава с ниска енергоконсумация, широка приложимост, модулен дизайн и
безшумна експлоатация. Предлага се
с ATEX сертификация, както и със
специални фитинги и покрития за
хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия.

Система за контролно
пресяване MSC
Компактният кръгъл вибросепаратор с малка височина се използва
за безопасно и контролно пресяване
на прахове и течности чрез отстраняване на по-едрите примеси. Централно разположените входен и изходен отвор на ситото са предназначени да осигурят висока производителност в хранително-вкусовата,
химическата, фармацевтичната и
други индустрия.
Машината е лесна за разглобяване и почистване. Лесно може да бъде
внедрена във функциониращи инсталации и приложения с ограничена наличност на пространство. Нивото
на шум по време на експлоатация
обикновено е около 70 dBA. MSC също
се предлага с ATEX сертификация,
както и със специални фитинги и
покрития за хранително-вкусовата
и фармацевтичната индустрия.

в центъра на най-горното сито, откъдето се разпределя към периферията по цялата пресевна повърхност.
По-фините частици преминават
през ситото близо до центъра му, а
по-едрите - към периферията. Цялото количество материал се движи
спираловидно, като ускорението на
частиците нараства с отдалечаването им от центъра на ситото. Това позволява дори частиците с диаметър, близък до този на отворите

на ситото, да бъдат пресети. Сепарираните фракции се отделят чрез
предназначени за целта странични
отвори. Отчетените данни могат
да бъдат подавани за допълнителна
проверка във всеки един момент . По
този начин оптималните настройки са винаги налични и възпроизводими за в бъдеще. Модулният дизайн
дава възможност за различни варианти, като продуктът може да бъде
пресят повторно 2 - 3 пъти с цел повишаване на ефективността. Барабанната пресевна машина VAN се
отличава с изключителна ефективност до 99%, ниски нива на шум
(<78dB) и намалени разходи за поддръжка.

Барабанна пресевна
машина VAN
Подлежащият на пресяване продукт се подава в непрекъснат режим
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Доставяме върхови технологии и продукти за
успешния бизнес на производителите в България
д-р Красимир Христов,
CEO на Хофман Консулт България,
пред сп. Инженеринг ревю
Хофман Консулт вече има
близо 30-годишна история.
Как започна пътят на компанията?
Хофман Консулт е основана през 1992
г. от инж. Диана Хофман в Кьолн, с
търговско представителство в България. Първоначално дейността е насочена към консултантските услуги за немски фирми от областта на машиностроенето и леярството, имащи за цел
производство или закупуване на продукти, произведени в България.

Днес фирмата представлява за България над 35 предимно немски компании,
лидери в световен мащаб, произвеждащи
машини и консумативи за различни индустриални сектори, и разполага със
складова база и модерно оборудван
център за услуги в София.
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фирмата ни е целенасоченото проучване на световните тенденции в развитието на нови, иновативни технологии и
продукти с цел внедряването им на
българския пазар. Клиентите ни залагат на професионалния ни опит при подбора на най-подходящото съотношение
качество/цена на предлаганите от нас
продукти. Разполагаме с богат асортимент складови наличности на консумативи и инструменти с различно приложение в индустрията.

От какви преимущества се
възползват клиентите, избрали Вашите услуги?

Предлагате богата гама от
инструменти. Кои продукти
се радват на най-голям интерес на пазара у нас?

Едно от основните предимства на

Предлагаме режещи ленти за метал

на немския производител ARNTZ
(www.arntz.de), доказали предимствата
си в редица водещи български индуст риални предприятия. С помощта на
ARNTZ и благодарение на професионалния им опит, базиран на 225-годишна
фирмена история, създадохме технология за разкрой и заварка на отрезни ленти в центъра ни за услуги в София. Това
ни позволи да откликнем още по-бързо
на търсенето на пазара. Срокът за доставка на лента по размер на клиента
от склада ни в София е от 1 до 3 дни.
Независимо от тежката ситуация по
време на пандемията от COVID-19, ние
успяхме без сътресения да поддържаме
регулярни доставки в кратки срокове с
познатото на клиентите ни високо ка чество.
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Индустриални
отрезни ленти
Л

ентоотрезната машина има обхватно приложение в металообработването. Поради своята гъвкавост, прецизност и достъпност отрезната лента е предпочитано средство за индустриално рязане. Степента, в която тя би била от полза на
потребителя, обаче зависи от коректния избор на лента според конкретното приложение. Ако бъде избран
неподходящ инструмент, зъбите могат да се притъпят преждевременно,
да повредят обработвания материал
или да се счупят.
Тъй като една лента не може да
служи за универсално рязане на всеки
вид материал, практиката в металообработващите цехове е да се
поддържа наличност от няколко вида.
Ефективността, устойчивостта и
цената обаче също са важни фактори, които стесняват избора и карат
производителите все пак да търсят
решение с широк диапазон на приложение. Оптималното решение за
осигуряване на устойчива производителност и доходност на едно металообработващо предприятие се крие
в постигането на най-нисък разход
за отрез, като същевременно се под-
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държа изискваното ниво на качество
в процеса. Включването на тези фактори в избора на отрезни ленти е
важна стъпка в оптимизацията на
едно производство.

Работно натоварване на
лентата
В процеса на рязане на твърд материал с голяма непрекъсната площ
напреженията върху зъбите след

декември 2020

първоначалното ударно взаимодействие се запазват постоянни по
отношение на интензитета и посоката. Зъбите преминават през целия
разрез, като поддържат непрекъснат
контакт с метала. Тъй като не
възникват допълнителни ударни взаимодействия след първоначалния контакт, няма прекомерно напрежение
върху зъбите при срязването през
материала. Продължителността на
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Причини за бързо
износване на отрезни
ленти

експлоатация и непрекъснатата производителност на режещия инструмент при този тип приложение се
определят от износоустойчивостта му, която до голяма степен зависи от твърдостта на материала и
геометрията на зъбите или ъгъла на
наклона на режещата повърхност.
При рязане на конструкционни
стомани или снопове материал
върху зъбите на лентата действат
множество сили в различни посоки.
Например когато се реже парче стоманена тръба, острието трябва да
премине през две стени, като по
този начин се прилага разрушаващо
натоварване, при което зъбът се
освобождава при движението напред както от скоростта на движение на лентата, така и от натиска надолу. Подобни ударни натоварвания се получават при рязане на Lобразни и I-образни профили например.
В случаите когато се режат снопове или елементи с неправилни форми, броят на ударите при преминаването на лентата се увеличава значително. Тези повтарящи се удари и
напреженията, генерирани от рязането на метал с висока твърдост,
могат да доведат до напукване на
зъбите. Най-честата причина, която
налага подмяната на отрезна лента
в цеховете, са именно повтарящите
се ударни напрежения при преминаване на острието през стена, а не
прекомерната употреба.
На практика е невъзможно да се
създаде лента, която да служи за
универсално рязане на всякакъв вид
материал и форма. Необходимо е
добре да се оцени какъв тип отрезна
лента ще притежава необходимата
издръжливост, за да се справи с рязането при наличието на описаните
натоварвания, като същевременно
осигури плавен разрез, без да са необходими вторични операции като
пилене и шлайфане.
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Неправилно е схващането, че времето за смяна и настройка на лентите трябва да се отчита като
престой на машината. Експлоатационният живот на една лента трябва да се измерва в квадратната
площ отрязан материал, преди да се
наложи смяната й, а не в броя смени
или дни, през които тя стои на машината. Постоянното използване на
една и съща лента за рязане не според предназначението й бързо ще
доведе до разреждане на зъбите й и
неминуемо ще наложи преждевременната й подмяна.
Продължителността на експлоатация на една отрезна лента е пряко обвързана с редица условия, като
някои от най-значимите са правилната манипулация от страна на оператора, правилният избор на материал на лентата, на геометрията и
стъпката на зъбите, качеството на
лентоотрезната машина и др. Някои
от честите причини за износване,
от своя страна, включват прегряване на горния ръб на отрезната лента, прекалено голям или прекалено
малък размер на зъбите, износване на
задните и странични водачи, напукване на лентата и други.
Когато една нова лента предстои
да бъде пусната в експлоатация за
пръв път, е необходимо стриктно да
се спазват препоръките на експертите. Важно е да бъде избрана скорост на рязане, която е най-подходяща предвид обработвания материал.
Скоростта на подаване трябва да
бъде намалена с 50%. При така зададените настройки следва лентата
да работи минимум 30 минути или
да отреже площ от 300 см2. След
три часа непрекъсната работа в
този режим, лентата може да бъде
натоварена на 100% от нейния капацитет.

Стомана за отрезни
ленти
Трите основни типа стомана,
които се използват за производството на металорежещи отрезни
ленти са въглеродна стомана, биметална и карбидна сплав. Изборът на
тип острие винаги трябва да се
основава на вида и количеството
материал, който се предвижда да се
реже с него. Отрезните ленти от
въглеродна стомана са подходящи за
рязане на въглеродни стомани и алу-

миний. Те са много рентабилна първа
стъпка в едно стартиращо производство с все още ниска натовареност. Този тип ленти могат да послужат за различни приложения.
Биметалните ленти са изработени със зъбна конструкция от бързорезна стомана, прикрепена към гъвкава основа от легирана стомана. Те
са най-често срещаните режещи ленти, използвани в приложенията за
рязане на метал, поради свойството
им да режат различни материали.
Лентите с карбиден връх отскоро навлизат на пазара на режещи
инструменти. Те имат стоманена
основа и зъби, изработени от карбидни съединения. Използват се за рязане на много твърди материали. Лентите с карбиден връх стават все попопулярни за рязане на предварително закалени инструментални стомани и редки сплави. Материали с високо съдържание на никел или кобалт
генерират много топлина в процеса
на рязане и по тази причина често
за този процес се използват именно
карбидни ленти.
Инструменталната стомана е
въглеродна стомана, която се използва в производството на инструменти. Ключови качества на инструменталните стомани като висока
твърдост, износоустойчивост и способност да запазят формата си при
повишена температура ги правят
подходящ материал за изработка на
отрезни ленти. Инструменталната
стомана претърпява предварителна
термообработка, което повишава
твърдостта на метала, а към някои
разновидности се добавят елементи
като ванадий, които усилват устойчивостта на материала към ръжда.
В някои видове стомана количеството магнезий се свежда до минимални стойности, което предотвратява риска от напукване при водна закалка. При избора на инструментална стомана за изработката на отрезни ленти и други режещи инструменти е важно да се съблюдават
следните фактори: изискванията за
острота на среза, необходима устойчивост при ударно натоварване, при
абразивно износване, вид термична
обработка.
Бързорезната стомана (от англ.
High Speed Steel – HSS) е подгрупа на
инструменталните стомани, която
най-често се използва за производство на режещи работни инструменти, в това число и на отрезни ленти. Бързорезните стомани имат по-
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здравина биметалните компоненти
се подлагат и на термично закаляване.
За рязане на големи обеми стомана с високо съдържание на никел
трябва да се използва лента с карбиден връх или волфрамов карбид с
твърдост 78 – 80 HRC. Обработката на толкова твърди материали
изисква по-голяма сила на срязване,
като в процеса се генерира значително количество топлина по страната
на зъба. За бързорезна стомана се
препоръчват карбидни зъби, тъй
като това ще придаде по-голяма устойчивост на нагряване, а и зъбите
с карбидни върхове проявяват изключителна издръжливост при рязане на
много твърди материали.

Характеристики на
лентите
добри качества от високовъглеродните стомани, тъй като могат да
бъдат подлагани на условия на високи температури без да загубят
твърдостта си. Тази характеристика позволява на HSS стоманата да
реже по-бързо от високовъглеродната стомана. Стоманата с клас HSS
обикновено притежава висока
твърдост (над HRC60) и износоустойчивост, тъй като често в състава й се добавя волфрам и ванадий.
Не е необходимо отрезната лента да е изцяло изработена от бързорезна стомана. В промишленото рязане често се използват биметалните ленти. Те се състоят от режеща
част от бързорезна стомана и носеща част, произведена от легирана
подобрена (пружинна) стомана.
Пружинните стомани допускат
промяна на формата на изделието
при подлагане на натоварване и
възвръщане на първоначалната форма след прекратяване на натоварването. Натоварването може да е под
формата на сила на натиск, издърпване или усукване. Като легиращи елементи в производството на пружинна стомана се използват силиций (Si),
хром (Cr), манган (Mn) и ванадий (V).
При титаниевите ленти върховете на зъбите са от твърда сплав.
Предназначени са за рязане на инструментални стомани, високоякостни
стомани, алуминий, материали, които са трудни за рязане, силикатни
материали, пенобетон, чугун, закалени сплави и стомани до 62 HRC.
От разгледаните най-често из-
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ползваните ленти са биметалните.
Те демонстрират добра издръжливост при рязане на профили и снопове, но притежават и висока
твърдост при продължителна употреба върху твърди и дебелостенни
тръби както и при рязане на високолегирани стомани. Зъбите на биметалните ленти, изработени от
бързорезна стомана, могат да бъдат
закрепени по различни методи към
високоякостната основа от въглеродна стомана. Комбинацията от
бърза скорост на рязане и издръжливост на натоварване превъзхожда
характеристиките на небиметалните ленти при определени приложения.
Последните технологии за производство на биметални ленти прилагат дифузен процес на свързване на
двата метала, който измества традиционното електронно-лъчево заваряване. Зъбите на лентите, които
се произвеждат чрез тази технология, са по-устойчиви на счупване и
също така могат да издържат на работни температури до 593°С. Такива биметални ленти могат да режат
материали с твърдост 40/45 HRC.
Някои биметални ленти имат покрития от титанов нитрид, често
използван върху компонентите за
подобряване на повърхностните
свойства, което ги прави по-подходящи за приложения, с които нито
конвенционалните биметални, нито
карбидните ленти могат да се справят добре. За осигуряване на правилната комбинация от твърдост и

Характеристиките на лентата
също трябва да са съобразени с типа
рязане и материала, подлежащ на
обработка. Широчината на лентата
е важен фактор. Тя се измерва от
върховете на зъбите до долния ръб
на основата на лентата. Препоръките на специалистите са да се използва възможно най-широкият размер
лента, която пасва на лентоотрезната машина, освен при контурно
рязане.
Предният ъгъл на зъба, т.е. този,
който се сключва между плоската
страна на зъба и перпендикуляра към
основата на лентата, трябва също
да бъде избран въз основа на материала и профилите, които се предвижда да се режат. Положителният
ъгъл увеличава наклона на зъба. Такъв
ъгъл е подходящ за рязане на дебели
компоненти с голяма твърдост и
дебелостенни тръби. Правите (0°)
или по-малки положителни ъгли на
зъбите са препоръчителни при рязане на снопове например.
Един от най-често срещаните
проблеми при лентоотрезните машини е отчупването на зъбите от
лентата. Обикновено това се дължи
на въздействието на прекомерно
големи сили, натоварващи острието, причинени от многократни удари с материала, особено при рязане
на структурни профили и снопове.
Коректното определяне на скоростта на рязане, с която ще работи
лентата, е от голямо значение както за качествените резултати от
рязането на материала, така и за
експлоатационния й живот. Определянето на необходимата скорост на
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рязане става в зависимост от обработвания материал. Освен това профилът на зъбите, типът стомана,
от която е изработена лентата, и
концентрацията на охлаждащата
течност също имат отношение към
скоростта на рязане.

Стъпка на зъбите
Стъпката на зъбите на лентите
за рязане на метал се изразява в броя
на зъбите в 1 инч (ZpZ). На пазара се
предлагат ленти с два вида стъпки:
постоянни (стандартно назъбване)
(2; 3; 4 и т.н. в 1 инч) и променливи
(комбинирано назъбване) (2-3; 3-4; 46; 5-8;8-12 и т.н. зъби в 1 инч). Комбинираното назъбване се характеризира с различното разстояние между
върховете на зъбите в отделни групи. Този профил позволява рязането
на по-големи сечения. При стандартното назъбване разстоянието между отделните зъби е едно и също.
Използва се главно за рязане на материали с ниско съдържание на примеси и имащи малки и средни сечения, както и тънкостенни тръби и
профили. Основното предимство на
променливите стъпки спрямо постоянните стъпки е, че лентите с тези
стъпки работят при много по-ниски
нива на вибрации, имат по-голяма
износоустойчивост и по-дълъг живот.
За правилния избор на стъпката
на зъбите влияние оказват видът на
обработваемия материал и неговият размер. Например за рязане на
плътен стоманен профил с размер 15
– 30 mm отрезната лента ще има
постоянна стъпка на зъбите 10 зъба
на 1 инч, докато за същия материал
с размер под 30 mm променливата
стъпка ще бъде 10/14 зъба на 1 инч.
За рязане на тръби и кухи профили се
взема предвид външният диаметър
и дебелината на стената.

Геометрия на зъба
Формата (геометрията) на зъба
зависи от вида и размера на обработвания материал. Основно това
има влияние върху избора на предния
ъгъл на зъбите. Също така профилът
на зъбите има голямо значение и за
скоростта на рязане.
Стандартен зъб – предният ъгъл
на зъба е 0° за рязане на образуващи
къса стружка материали, стомани с
високо въглеродно съдържание, инструментална стомана и чугунени
отливки, по-малки напречни сечения,
тънкостенни профили и тръби. Този
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вид зъби са пригодени главно за рязане на материали с ниско съдържание
на примеси.
Зъб тип кука – тази геометрия на
зъба се характеризира с положителен преден ъгъл (10°) за рязане на
образуващи дълга стружка материали, цветни метали и стомани с въглеродно съдържание <0,8%, подобрени,
неръждаеми и киселиноустойчиви
стомани, големи напречни сечения.
Използват се най-често за материали от желязо и стомана с ниско
съдържание на въглерод, Cr-Ni сплави.
Специално назъбване – този вид
зъби се характеризират с ъгъл от
16°, което придава агресивност на
режещата лента. Използват се за
рязане на неръждаема и киселиноустойчива стомана. 16 градусовият
наклон на зъбите създава по-чиста и
гладка повърхност на среза.

Подредба на зъбите
За да се получи качествен срeз и
да се удължи животът на лентата,
зъбите на острието се закривяват
встрани чрез т.нар. чапразене. То
осигурява свободното движение на
острието в процеса на рязане и представлява придаване на наклон на
отделните зъби вляво или вдясно от
равнината на лентата. При рязане
благодарение на това отклонение се
образува канал, който е по-широк от
дебелината на режещата лента,
като така лентата се предпазва от
засядане в материала. Съвременните
специализирани машини за чапраз са
изцяло автоматизирани, притежа-
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ват висока производителност и
напълно елиминират риска от грешка, тъй като разполагат с модул за
оптично следене и контрол на геометрията на зъба и отклонението в
чапраза, работещ с точност
0,02 mm.
При стандартен профил на
назъбване обикновено се използва
стандартна подредба на зъбите
спрямо равнината на лентата без
отклонение встрани. Чапразът с
наклон вляво и вдясно е ефективен
при рязане на материали, които се
режат лесно, като например пластмаса и цветни метали. При вълнообразна подредба на чапраза отклонението на зъбите оформя вълна. Също
така моделът на чапразене може да
е с подредба в групи от зъби. При
тази подредба два последователни
зъба са наклонени надясно, следвани
от два зъба, наклонени наляво, следвани от един зъб без наклон. Този вид
чапраз се използва при рязане без
вибрации на материали с тънко сечение, като тръби и профили.
За определени нужди може да се
приложи комбинирана подредба. При
този модел на подредба зъбите са
наклонени вляво и вдясно, а само няколко зъба остават без наклон (например всеки 5-ти, 7-ми или 9-ти зъб).
Така се образуват повече режещи
ръбове и по-малко зъби, отстраняващи стружките от материала. Комбинираната подредба намалява вибрациите, които се появяват при рязане с неизменяща се подредба на
чапраза.
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Мощни прибори,
базирани на SiC
И

Стефан Куцаров

зискванията към съвременната силова електроника налагат използването на полупроводникови прибори за сравнително високи напрежения, големи токове и съответно голяма разсейвана мощност, както и
по-висока максимална температура.
Това все по-трудно може да бъде
постигнато чрез силициеви прибори.
Проблемът засега е решен чрез използването на полупроводникови
компоненти от SiC, благодарение на
неговата около 3 пъти по-широка
забранена зона (Wide Bandgap, WBG),
приблизително 10 пъти по-голямата
електрическа якост (Electrical Breakdown Field) и малко над 3 пъти подобрата топлопроводност. Трябва
да споменем, че вече е в ход изследователска работа за създаване на
прибори на основата на диамант с
около 70% по-широка забранена зона
от SiC, над 300 пъти по-голяма електрическа якост и 4 пъти по-висока
топлопроводност.
С най-голям относителен дял сред
SiC приборите са MOS транзисторите (SiC MOSFET), постепенно нараства този на диодите на Шотки (SiC
Schottky Barrier Diode, SiC SBD, SiC
Juction Barrier Diode, SiC JBD) и сравнително малко са IGBT (SiC IGBT).
Производителят UnitedSiC предлага
полеви транзистори (SiC JFET), а
реализацията на SiC базирани тиристори (SiC Thyristor) е на етап изследователска работа.
В статията са разгледани прибори, пуснати на пазара след
01.01.2017 г.

SiC диоди на Шотки
Предимствата им спрямо силициевите Шотки диоди са по-малката
необходимост от охлаждане и съответно по-голяма разсейвана мощност при определени размери, пови-
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шената надеждност (гарантирана
работа над 1012 часа) и к.п.д., по-високата честота на превключване,
значително по-слабите преходни
процеси при изключване и съответно намалени електромагнитни смущения, липсата на неконтролируемо
повишаване на температурата
(Thermal Runway) при паралелно
свързване на диоди и по-ниската производствена цена на ползващите ги
устройства. Характерни техни приложения са токоизправители, ключови стабилизатори, мощни токозахранвания, телекомуникационни системи, бързи зарядни за електромобили (EV Fast Charger), драйвери за
електромотори, светодиодно осветление, инвертори за фотоволтаици.
Един от основните параметри на
SiC диодите на Шотки е максималното повтарящо се обратно напрежение (Repetitive Peak Reverse Voltage)
VRRM или даваното вместо него (DC
Blocking Voltage) VDC. Двете напрежения могат да имат стойности 600,

650, 700, 900, 1200 и 1700 V, а напрежението в права посока (Forward
Voltage) VF нараства с температурата. Друг параметър е максималният
ток в права посока IF, който намалява значително с увеличаването на
температурата. Аналогична е зависимостта от температурата и на
третия основен параметър – максималната разсейвана мощност PD. В
документацията стойностите на
тези параметри се дават за две
температури или графично.
Основен параметър са минималната и максималната температура на
прехода Tj, но вместо тях може да
се ползва температурата на корпуса Тс. Специфичен е параметърът
капацитивен товар (Total Capacitive
Charge) QС, чиято стойност е правопропорционална на максималната
честота на превключване. Този товар представлява количеството
електричество, необходимо за зареждане на PN прехода след запушване на диода. Намаляването на QС води
до по-бързо запушване на диода и
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следователно до увеличаване на максималната честота
на превключване и намаляване на енергийните загуби при
превключване (Switching Losses). Полезно е да се има предвид, че диодите от типа MPS (Merged PiN Schottky) са с
повишена надежност.
Предназначеният основно за токоизправители диод
C3D03060A на компанията Cree е с VRRM и VDC по 600 V,
стойности на IF от 11 А при Тс=+25°С и 3 А при +158°С,
мощности PD от 47 W при Тс=+25°С и 20 W при +110°С
и QС=7,6 nC. На същия производител е C4D20120H с
VRRM=1200 V, IF=54 A при Тс=+25°С и 20 А при +156°С,
като мощностите са PD=246 W при Tc=+25°C и 106,5 W
при +110°С. Количеството електричество е QC=99 nC.
Предимствата на SiC диодите проличават от размерите на последния прибор – те са едва 21,5x16,3x5,31 mm
при неговата висока PD.
За масово разпространените схеми с повече от един
диод съществуват двойни диоди (два в един корпус).
Стойностите на техните IF и PD се дават за един диод
и за двата едновременно. Такъв с отделни изводи на
диодите е GD2X75MPS17N на компанията GeneSiC
Semiconductor c VRRM=1700 V, IF=115/230 A при Тс=+75°С
и 75/150 А при +127°С, P D=556/1112 W и QC=1048 nC.
Сред малкото диоди с V RRM=3300 V e GAP3SLT33-220FP
на същия производител. Той е с IF=0,3 A при температура на изводите му TL до +125°С и PD=89 W при TL=+25°С.
Специфични приложения на двойните диоди са високоволтови ключове, умножители на напрежение, медицински
апарати и др.
Дадените дотук диоди са с изводи за платки с отвори. Съществуват модели за повърхностен монтаж, какъвто е IDK02G120C5 на Infineon c VRRM=1200 V, IF=11,8 A
при Tc=+25°C и 2 A при +168°C, PD=75 W при Tc=+25°C и
QC=14 nC. Според графиката P D(Tc) при Tc=+150°C мощността намалява на 12 W.
Също за повърхностен монтаж е MSC030SDA120S на
Microsemi (част от Microchip). Диодът е с VRRM=1200 V,
ток IF=65 A при Tc=+25°С и 24 А при +145°С, мощност
PD=259 W при Tc=+25°C и QC=130 nC. Независимо от
големите PD корпусът е с размери 16,2x14x5,1 mm.
Диодът BD20060T на Mitsubishi Electric e c VRRM=600 V и
IF=20 A.
Сред най-новите диоди е
FFSM2065B
на
ON Semiconductor, предлаган от юли 2020 г. Той е с
VRRM=650 V, IF=20 A при TC<+143°, мощности PD=160 W
при TC=+25°C и QС=51 nC. Диодът SCS302AH на ROHM е
сред тези с много малък QС, чиято стойност определя
малкото време на превключване (Switching Time) tC от
11 ns. Останалите му базови параметри са V RRM=650 V,
ток IF=2,15 A при Tc=+145°C и PD=22 W при Tc=+25°С.
Предназначеният основно за автомобилна електроника диод STPSC20H12-Y на STMicroelectronics отговаря на
изискванията на стандарта AEC-Q101. Освен за зарядни
устройства се препоръчва и за схеми за корекция на
фактора на мощността (PFC). Диодът е с VRRM=1200 V,
IF=20 A при Tc=+155°C и има QC=129 nC. Сред последните новости е и двойният диод TRS24N65FB на Toshiba
Electronic Devices с общ извод за двата катода и охлаждащата пластинка. Основните му параметри са
V RRM=650 V, I F=2x12 A, P D=2x115 W при Tc=+25°С и
QC=30 nC.
Сравнително малко са предлаганите като чипове диоди, като типичен техен представител е CPW5-1700Z025A на Cree, който има V RRM=1700 V, I F=25 A и
QC=255 nC.
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Тази категория SiC полупроводникови прибори вече се наложиха като
единствените мощни транзисторни
ключове и реално изместиха от производство тези, реализирани с биполярни транзистори. Сред причините
за това са:
l Ниското съпротивление в затворено състояние (Drain-Source ON
Resistance) RDSon, което определя малкия пад на напрежение дрейн-сорс при
големи постоянни токове на дрейна,
намалената поради него разсейвана
мощност и съответно малките
енергийни загуби в проводящо състояние (Conduction Losses). Тази мощност, заедно с добрата топлопроводност на SiC, и тук позволява максималната температура Tj обикновено да достига +175°С.
l Улесненото охлаждане на транзисторите и още повече липсата на
необходимост от радиатори в някои
случаи, която помага за намаляване
на размерите, теглото и цената на
модулите.
l Работата при сравнително високи честоти поради малките паразитни капацитети с резултат намаляване размерите на външите елементи на транзисторите.
l Малките отскоци на обратното
напрежение дрейн-сорс при запушване и съответно намаляване на енергийните загуби при превключване.
Основните параметри на SiC
MOSFET са максималните напрежение дрейн-сорс (Drain-Source Voltage)
V DSS (или V DS ), ток на дрейна
(Continuous Drain Current) ID и разсейвана мощност (Power Dissipation) PD.
Към тях се прибавя RDSon, което на-
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Източник: Cree

SiC MOSFET

а

б

Фиг. 1. Изводи на SiC MOSFET (показаната номерация е за конкретни модели):
а - основни; б - прибавен допълнителен
извод.

раства с температурата. Практически всички мощни SiC MOSFET са с
N-канал и обогатяване (N-Channel
Enhancement Mode) заради отпушването им с положително напрежение
гейт-сорс (VGS).
На фиг.1а са показани основните
изводи на SiC MOSFET, а на фиг.1б е
подобрената разновидност с допълнителен извод Driver Source, към който се подава VGS. Класическите диоди, поставяни в MOSFET за ограничаване на обратното V DSS, също са SiC.
Полезно е да се има предвид, че вградената в корпуса на мощните SiC
MOSFET охлаждаща пластинка е и
извод на дрейна им.
Транзисторът C3M0015065K на
Cree е от разновидността, показана
на фиг.1б с VDSS=650 V, ID=120 A при
Tс=+25°C и 96 А при +100°С, има
PD=416 W при Тс=+25°С (когато Tj
достига +175°С) и R DSon=15 mΩ.
Стойността на PD е осигурена с
корпус 23,6x16,1x5,21 mm. За
VDSS=1700 V е C2M004517P на същия
производител с типично приложение
в инверторите за фотоволтаици.
Този транзистор също е от разновидността на фиг.1б, има ID=72 А
при T c =+25°С, PD=520 W при

Tc=+25°C, когато Tj достига +175°С,
и RDSon=45 mΩ.
Необходимостта от голяма надеждност на електронните компоненти за автомобилостроенето
налага мощните MOSFET да отговарят освен на изискванията на AECQ101, да са и "РРАР Capable", т.е. производството им да спазва условията на Production Part Approval Process.
Изискванията на РРАР са параметрите на приборите да са измервани
не в лабораторни условия, а на произведени екземпляри. Такъв е
E3M0280090D на Cree от разновидността на фиг.1а с VDSS =900 V,
ID=11,5 A при Тс=+25°С, PD=54 W при
Тс=+25°С и RDSon=280 mΩ.
Пример за по-рядко използваното
VDSS=700 V е MSC015SMA070B на
Microchip (Microsemi). Изводите му са
според фиг.1а, има I D=140 A при
Т с =+25°С и 99 А при +100°С,
при
Т с =+25°С
и
PD =455 W
RDSon=15 mΩ. На същия производител и от същата разновидност е
MSC035SMA170B с V DSS =1700 V,
ID=68 A при Т с=+25°С, PD=370 W при
Тс=+25°С и RDSon=35 mΩ. Отново за
AEC-Q 101 е BM080N120SJ на
Mitsubishi Electric c V DSS=1200 V,
ID=38 A при Тс=+25°С и RDSon=80 mW.
Транзисторът е част от серия от 3
модела с ID на другите два 68 А и
102 А. Също за по-рядкото
VDSS=900 V e NTBG020N090SC1 на
ON Semiconductor от разновидността на фиг.1б, който има ID=112 A при
Тс =+25°С, PD=477 W при същата
температура и RDSon=20 mΩ. Корпусът му е със 7 извода за повърхностен монтаж, от които 5 са на сорса.
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За сравнително маломощни товари е SCT3160KW7 на ROHM от разновидността
на
фиг.1б
с
VDSS=1200 V, ID=17 A при Тс=+25°С и
12 А при +100°С, P D=100 W и
RDSon=160 mΩ. Сред все още малкото транзистори с максимална
T j =+200°С е SCT1000N170AG на
STMicroelectronics от разновидността на фиг.1а и съответстващ на
стандарта AEC-Q101. Той е с
VDSS=1700 V, ID=7 A при Тс=+25°С,
PD=96 W при Тс=+25°С и RDSon=1 Ω.
Главно за високоволтови ключови
стабилизатори е TW070J120B на
Toshiba Electronic Devices от разновидността на фиг.1а c VDSS=1200 V,
ID=36 A при Тс=+25°С и 25,5 А при
+100°С, PD=272 W при Тс=+25°С и
RDSon=70 mΩ.
Транзисторите SiC Trench MOSFET
са с гейт, перпендикулярен на успоредните плоскости на сорса и дрейна, като принципно тяхно предимство е малкото RDSon. Типичен пример е IMBG120R045M1H на Infineon
от разновидността на фиг.1б с
VDSS=1200 V, ID=47 A при Тс=+25°С и
33 А при +100°С, PD=227 W при
Тс=+25°С и 113 W при +100°С и
R DSon =45 mΩ. Корпусът му е за
повърхностен монтаж със 7 извода,
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пет от които са на сорса. За помаломощни товари е транзисторът
IMBG120R220M1H на същия производител от разновидността на фиг.1б
и със същия корпус, който има
VDSS =1200 V, ID=13 A при Тс=+25°С,
при
Тс =+25°С
и
P D=83 W
RDSon=220 mΩ.
Транзисторите с наименование SiC
Power MOSFET bare die са чипове за
вграждане в модули. Техният сорс е
разделен на 2 или 3 островчета за
намаляване на RDSon, съответно увеличаване на PD и захранване на мощни
товари. Едно от приложенията им е
в инвертори за фотоволтаици. Такъв
е транзисторът NTC080N120SC1 на
ON Semiconductor от разновидността на фиг.1а и основни параметри
VDSS=1200 V, ID=31 A при Тс=+25°С и
22 А при +100°С, P D=178 W при
Тс=+25°С и RDSon=80 mΩ. Компанията
ROHM Semiconductor произвежда
S4003 от разновидността на фиг.1а
с VDSS=650 V, ID=118 A при Тс=+25°С
и RDSon=17 mΩ.

SiC модули
Основното им предназначение,
подобно на други видове модули, е
захранване на по-мощни товари в
сравнение с дискретните прибори,
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като често използваното им означение е SiC Diodes Power Module.
Диодни модули (SiC Diode
Module). Реализират се с диоди на
Шотки и се използват в ключови
стабилизатори (SMPS), непрекъсваеми захранвания (UPS), инвертори,
конвертори, токоизправители за
повишени честоти, индукционни нагреватели, заваръчно оборудване и
др. Основните им параметри са
максималното обратно напрежение
V R и максималният постоянен ток
в права посока I F.
Най-простата им разновидност е
с два самостоятелни диода (Dual SiC
SBD), какъвто е MSC2X31SDA120J на
Microsemi с VR=1200 V и IC=30 A. Друг
тип са два диода със свързани катоди (фиг. 2а) с типичен представител
MSCDC100KK170D1PAG на същия производител с VR=1700 V и IF=100 A.
Полумостовите модули (SiC Diode
Phase Leg) със схема на фиг.2б се използват за реализация на мостови
(SiC Diode Full Bridge) и трифазни (SiC
Diode 3 phase Bridge) токоизправители. Такъв е MSCDC300A120AG на
Microsemi c V R=1200 V и IF=300 A.
Модул на мостов токоизправител е
MSCDC200H170AG на същия производител с VR=1700 V и IF=200 A. Трифаз-
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Източник: Microsemi

Източник: Fuji Electric

електроника
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Източник: Infineon

а

г

Фиг.3. Структура на
хибриден модул на
инвертор

д

Фиг.2. SiC модули: а - диоди със свързани катоди; б - диоден
полумост; в - корпус на трифазен токоизправител; г - транзисторен полумост; д - повишаващ модул.

зен модул е MSCDC50X1201AG отново на Microsemi c
VR=1200 V и IF=50 A, корпус с 16 извода (фиг.1в) и размери 51,6x42.5x17,8 mm.
MOSFET модули. За предпазването им от повреда,
когато температурата в тяхната вътрешност надхвърли определена стойност, те често са с вграден
термистор с отделни изводи за свързване към външна
схема за контрол.
Най-масово разпространени са полумостовите модули (същността на схемата им е на фиг. 2г) с приложения
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в UPS, DC/DC преобразуватели, инвертори, индукционни
нагреватели, захранване на електродвигатели, фотоволтаици, ветрогенератори, електромобили и зарядни станции. Основните им параметри са максималните напрежение дрейн-сорс VDS на транзисторите и техен ток на
дрейна ID.
Модулът CA876M12HM3 на Cree e c VDS=1200 V и
ID=1015 A при Тс=+25°С и 765 А при +90°С, когато максималната температура на транзистора е +175°С. За същото VDS и ID=150 A e предназначеният основно за електромобили FF08MR12W1MA_B11A на Infineon Technologies. От
производителя ROHM Semiconductor е BSM600D12P3G001
с обратно свързани на транзисторите диоди на Шотки.
Параметрите му са VDS=1200 V и ID=600 A при Тс=+50°С.
С диоди на Шотки е и SKM350MB120SCH17 на Semikron
със същото VDS, стойност на IF от 187 А при Тс=+25°С и
143 А при Тс=+80°С. Специфична за модула е възможността за работа при повишена влажност в съответствие с
HV-H3TRB. С VDS =1200 V, I D=478 A при Т с=+25°С е
SKM350MB120SCH15 на същия производител. Два самостоятелни полумоста съдържа FMF400BX-24A на
Mitsubishi Electric с VDS=1200 V и ID=400 А на всеки от тях.
При размери на модула 121,7x92,3x17 mm той може да
разсейва 1485 W при Тс=+25°С.
В повишаващите модули (Boost Power Module) се използват последователно свързани MOSFET и SiC диод на
Шотки, а самите модули съдържат две самостоятелни
такива части. Такъв е NXH40B120MNQ0SMG на
ON Semiconductor c VDS=1200 V и ID=38 A при Тс=+80°С.
Неговата P D=118 W определя размери на корпуса
55,2x32,8x11,9 mm. Друг типичен модул е
SK35MLLE120SCp на Semikron със същото VDS и ID=36 A.
Хибридните модули (Hybrid SiC Module) са реализирани
с класически IGBT и SiC диоди на Шотки. Характерните
им приложения са в електрозадвижвания, UPS, сервоусилватели. Основните параметри са максималните напрежения колектор-емитер VCE на IGBT и колекторен ток IC.
Същността на хибридните модули се изяснява чрез
структурата на полумостовия инвертор на фиг.3.
Типичен техен представител е 2MSI600VAN-120-53
на Fuji Electric с VСЕ=1200 V, IC=750 A при Тс=+25°С и
600 А при +100°С. За същото VСЕ и токове IC=312 A при
Тс=+25°С и 236 А при 80°С е SKM200GB12F4SiC3 на
Semikron.
Трифазните хибридни модули се реализират с 3 схеми
като тази на фиг.3 и едно от характерните им приложения е в инвертори за фотоволтаици. Пример е
SKiiP25AC12F4V19 на Semikron с VСЕ=1200 V и IС на всеки от трите клона от 72 А при Тс=+25°С и 58 А при
+70°С.
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Кабеловодене
в индустрията
М

ножество индустриални кабели и маркучи пренасят енергия, данни и флуиди от неподвижни източници към движещи се механизми. Обикновено те трябва да бъдат направлявани и защитени от външните натоварвания, характерни за производствената среда. Тези функции се
изпълняват от системите за водене на кабели и маркучи.
Носещата структура обхваща
кабелите и маркучите и улеснява
воденето им, същевременно удължавайки експлоатационния им живот.
Тези системи могат да бъдат под
различна форма – от отворени вериги до напълно затворени тръби, и се
предлагат в изпълнение от разнообразни материали. Отделните производители използват няколко термина за този тип продукти, сред които кабелни носачи, кабеловодещи
вериги, енергийни вериги, кабелни
водачи и др. Независимо от използваното наименование, носачите предоставят лесен начин за поддържане на електрически, хидравлични,
пневматични и други линии в правилна позиция върху оборудването, както и за предпазването им от износване, закачане, оплитане и прекомерно огъване при движение на машината. Кабеловодещите вериги осигуряват допълнителна защита срещу
заваръчни пръски, горещи метални
стружки от процеси на механична
обработка и други отломки с износващо действие. Ползите включват
повишено ниво на безопасност за
операторите, по-малко производствени прекъсвания и поддръжка, пониски оперативни разходи и по-дълъг
експлоатационен живот.
Кабелните носачи намират изключително широко приложение – използват се както за принтери, така и
на нефтени платформи. Често се
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случва полагането на кабелите да е
на по-заден план за производителите на оборудване и то да се разглежда на по-късен етап от цикъла на
разработване на продукта. Понякога основни критерии при избора на
кабеловодеща верига са цената и
доставката. Използването на неподходящ кабелен носач обаче бързо
може да се окаже по-скъпо от първоначалната му цена, в случай че продуктът се повреди неочаквано или се
износи преждевременно.

Конструкция и материали
Кабелните водачи се предлагат в
различни конструкционни варианти,
като най-простият модел включва
успоредни странични елементи,
свързани с напречни сегменти. Някои
конструкции са напълно затворени,
докато други са отворени между
отделните звена. Друга разновидност са напълно затворените кабелни канали с премахващи се капаци,
осигуряващи достъп до кабелите.
Повечето кабелни носачи на пазара са или изцяло пластмасови, изцяло

метални, или хибридни, които комбинират предимствата на двата материала (обикновено полимерни
странични пластини със стоманени
или алуминиеви напречни сегменти).
Все по-важно значение в много приложения придобива теглото на кабеловодещата верига, тъй като за
придвижването на по-тежките системи е необходима по-висока мощност. Често, от съображения, свързани с енергийната ефективност, найпредпочитани са носачите, изработени от олекотена пластмаса.
Продуктите с относително пониска цена са изработени от найлон
или подсилен със стъклени влакна
найлон, като те са подходящи за
средни натоварвания и скорости.
Тези материали обаче стават ронливи при ниски температури, а много от тях поглъщат вода, което ги
прави нестабилни в среди с висока
влажност.
Друга част от кабелните носачи
се произвеждат от инженерни полимери като свръхвисокомолекулен
полиетилен, политетрафлуоретилен
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структура. Обикновено външната
им повърхност е изключително гладка, което позволява плъзгането на
кабелния носач по оборудването без
риск от закачане или оплитане.

Избор на подходящо
решение

(PTFE), полиоксиметилен и други подобни материали. Комбинирането на
тези по-издръжливи материали с повисока якост с нови конструкции
позволява замяната на хибридните и
металните носачи с такива, изработени само от полимер. Други ползи,
освен по-ниското тегло, са ниски
нива на шум при експлоатация, корозионна устойчивост и липса на необходимост от смазване.
Изцяло пластмасовите отворени
кабелни водачи, които се предлагат
в широка гама от размери и конструкции, са предпочитаното решение
за повечето приложения с леки до
средни натоварвания, при които скоростта и дългите ходове са фактори от ключово значение. Иновативните конструкции опростяват инсталацията и поддръжката, а отварящите се варианти осигуряват
бърз достъп до кабелите.
Размерите варират от решения
за кабели с диаметър около 1,3 см2
до кабеловодещи вериги за кабели и
маркучи с диаметри над 10 см.
Дължините на ходовете могат да
бъдат над 400 м. Типичните приложения включват металообработващи машини, pick-and-place индустриални роботи и по-леки промишлени
процеси.
Изцяло затворените пластмасови
кабеловодещи вериги с конструкция
на звена са затворени в горния и
долния си край, за да предпазят кабелите и маркучите от увреждащите
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условия на средата. Те функционират
добре при високи скорости и с подходящо направление могат да бъдат
използвани за ходове с дължина от
няколкостотин метра. Методът на
затваряне може да е различен, но
няколко конструкции позволяват лесен достъп до кабелите или маркучите посредством отстраняващи се
ленти или пластини.
Стоманата обикновено се избира
за конструкционен материал при
тежки приложения с екстремни натоварвания, силни удари и вибрации
или горещи, агресивни среди, например в леярни. Тези кабелни носачи се
предлагат с отворена и затворена
конструкция, както и под формата
на защитни тръби с малки извивки,
предназначени за предпазване на кабелите и маркучите от стружки,
заваръчни пръски, смазочно-охлаждащи течности и други замърсители.
Повечето кабелни носачи предлагат линейни ходове, но някои видове
оборудване, например 6-осен робот,
изисква поддръжка и водене на кабелите в няколко направления. Многоосните кабелни носачи представляват модулни тръби със сферични
шарнирни съединения между пластмасовите сегменти, които осигуряват възможност за свободно движение по няколко оси. Тръбата може да
се огъва и предоставя необходимата
опора за съвременните кабели и маркучи, без да е нужно използването на
вътрешна стоманена поддържаща

Кабеловодещите вериги са неразделна част от една машина и трябва да бъдат взети предвид на ранен
етап от процеса на проектиране.
Инженерите трябва да съберат необходимите данни за инсталацията,
включително дължина на хода, размер
и тегло на кабелите или маркучите,
работната среда (замърсеност, екстремни температури и химикали),
както и за скоростта и ускорението на машината.
Два от най-важните фактори са
размерът и якостта. Добър подход е
при оразмеряване на кабелния носач
да се остави 10% луфт около кабелите (20% около маркучи), за да се предотврати слепването им. Резултатът представлява минималният
вътрешен размер на кабеловодещата верига. Като цяло, експертите
препоръчват кухината на носача да
се запълва на не повече от 60% с цел
да се избегнат увреждания на кабелите.
Често обаче се случва кабелните
носачи да се избират само по размер.
Макар да е факт, че е нужно кабелите да могат да се движат във
вътрешността на веригата, нейната здравина е не по-маловажен фактор. Кабелният носач трябва да
може да издържи на силите на ускорение в резултат на движението на
механизма.
Сред свързаните с якостта фактори са общото тегло на кабелите,
дължината на хода, максималното
ускорение и др. Доставчиците на
кабеловодещи вериги могат да помогнат при определянето на граничното натоварване и избора на подходящото решение. Някои производители предлагат и онлайн инструменти, които допълнително улесняват
процеса. Потребителите въвеждат
данни за пространствени ограничения, диаметри на кабелите, предпочитана конструкция, необходими сертификати и други специални съображения, след което програмата генерира списък с подходящи продукти за
конкретното приложение. Други онлайн инструменти дават насоки за
конфигурирането и разделянето на
кабелите и прогнозират експлоатационния живот на кабеловодещата
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система въз основа на работните
условия.
Някои производители предлагат
няколко класа кабелни носачи в даден
диапазон на размери. Изборът на
кабеловодеща верига, предназначена
за по-леки приложения, за приложение
с високо ускорение може да доведе
до повреди и престой на машината.
От друга страна, изборът на предназначен за тежки работни условия
носач за приложения, при които натоварването е малко, е загуба на
финансови средства.

Други фактори
Кабеловодещите вериги се предлагат и с различна възможност за
огъване, която се дефинира чрез минималния радиус на огъване. Неговата стойност трябва да е равна или
да надвишава препоръчителния минимален радиус на огъване на кабела с
най-малка гъвкавост, който ще бъде
воден от веригата. Ако радиусът на
огъване е по-голям, натоварването
върху кабелите е по-малко, което
удължава експлоатационния им живот. Експертите препоръчват радиусът на огъване да е поне 8 до 10
пъти външния диаметър на кабела с
най-голямо напречно сечение.
Кабелите с различно напречно сечение имат различни характеристики на огъване. Ако кабелите се разположат във веригата на случаен принцип, е почти сигурно, че ще се стигне до взаимодействие между тях,
което в крайна сметка ще доведе до
пречупване на проводниците, ускорено износване на обшивката им или и
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двете. Решението в този случай е
инсталирането на сепаратори, разделящи кабелите с различно напречно сечение в кабеловодещата верига. Някои производители предлагат
гъвкави системи от вертикални и
хоризонтални сепаратори, позволяващи на потребителя да адаптира
вътрешната конфигурация на кабелния носач според спецификациите му.
Дължината на кабеловодещата
верига зависи от монтажа и конфигурацията на машината, но типично
е приблизително колкото половината от общия ход плюс дължината на
извивката. Обикновено единият край
на кабелното трасе е подвижен, а
другият е фиксиран. Съществуват
две основни монтажни конфигурации
– централна или изместена. В първия
случай кабелното трасе се движи
наполовина наляво и наполовина надясно спрямо фиксираната точка, т.
е. фиксираната точка е в средата.
При тази конфигурация се използва
верига с възможно най-малка дължина. При изместения монтаж движението не се извършва на еднакви
разстояния от фиксираната точка.
Понякога трасето не може да бъде
монтирано централно поради ограничения на машината.
Често срещан проблем е несполучливото поддържане и направляване
на веригата в приложения с големи
дължини на хода. Повечето кабеловодещи вериги не се нуждаят от допълнителни опори, когато дължината
на хода и натоварванията са малки.
Производителите предоставят данни за възможната непридържана

дължина на веригата като функция
на хода и теглото. При превишаване
на тази дължина веригата провисва.
В някои приложения провисването в
малка степен е допустимо, но в други последствията от това могат да
са катастрофални. Това налага използването на опорна система, която
да предотврати прекомерното триене, износване и увреждане. Тези системи включват ролки, конвейерни
опори и подвижна рамка, която поддържа носача по продължение на целия му ход. Пластмасовите кабеловодещи вериги имат много по-нисък
коефициент на триене, което позволява плъзгането им върху собствената им повърхност. Независимо от
конструкцията, когато веригата се
използва в позиция, различна от хоризонтален фланцов монтаж, следва
да се направи консултация с производителя, тъй като често в такива
случаи има нужда от специални опори.
За всяко взискателно приложение
кабеловодещата верига трябва да е
устойчива на външните напрежения,
характерни за работната среда.
Повечето електрически кабели например не са проектирани да издържат на непрекъснатите напрежения на опън, натиск и срязващи сили,
на които са подложени кабеловодещите вериги. Продължителното огъване на повечето кабели води до
спираловидното им навиване – основна причина за пречупването на проводниците, а самата спирала може
да закачи и увреди и други кабели.
Вътрешната структура на кабела
трябва да бъде специално проектирана с изолирани проводници, за да
се избегне този ефект. В допълнение
материалът за обшивката на кабела трябва да бъде устойчив на износване и достатъчно гладък, за да се
плъзга лесно по другите кабели и
самата кабеловодеща верига. Кабелите, проектирани специално за кабелни носачи, не са много, но изборът
на такъв се изплаща многократно
чрез по-дълъг експлоатационен живот.
Независимо от приложението,
винаги трябва да се прилага облекчаване на силата на опън на кабелите
в движещия се край, а когато е
възможно – и в двата края. Неправилното облекчаване на силата на опън
или липсата му са разпространена
причина за повреда на кабелите. За
целта се предлагат специализирани
аксесоари като профилни шини, фиксатори, кабелни връзки и др.
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Система за наблюдение на
производствения процес,
визуализация и анализ на
данните чрез бизнес анализ
Успешен инженерингов проект на Ехнатон
в Монбат АД, гр. Монтана
Заводът на Монбат АД в гр. Монтана цели да постигне сигурно и надеждно наблюдение на всички машини, участващи в
производствения процес при смилане, окомплектоване, зареждане и тестване на акумулаторни батерии. В периода 2018-2019
г. инженерен екип на водещата у нас компания за индустриален
инженеринг Ехнатон успешно реализира проект в завода, за да
осигури постигането на тази цел. В резултат са създадени удобна и лесна визуализация на параметрите и процесите, увеличени са възможностите за събиране и анализ на данни, ефективността на производството и отчетността се повишават, като се намаляват периодите на престой.

Решение и технологии
За изпълнение на предизвикателствата при изграждане на
сървър за наблюдение на производствения процес в Монбат АД
инженерите от Ехнатон влагат дългогодишния си експертен
опит и най-съвременни технологии и продукти на водещи производители. Използваното оборудване включва:
• контролери от серия M241 от Schneider Electric;
• контролери от Siemens;
• контролери от Allen Bradley;
• контролери от Mitsubishi Electric;
• gateway за други производители и HMI панели;
• Citect SCADA 2016;
• SQL база данни;
• бизнес анализ (Bi) продукт за отчетност.

Обхват на проекта
Проектът, изпълнен в Монбат, е обхватен и предизвикателен за инженерите в Ехнатон. След параметрите му са: около
1000 контролни точки; комуникация с над 30 различни програмируеми контролера; адресиране и конфигуриране на 100 мрежови инструмента; изграждане на многослоен информационен
център с множество екрани.

Предимства и ползи при експлоатация
Изградената система позволява визуално представяне на
процесите, с което се гарантира бързодействие и ефективност
при възникване на аварийни събития и оптимизиране на процеси в отделни точки. Осигурен е лесен достъп за наблюдение на
работните параметри от всички точки на територията на
завода, с опция за дистанционна връзка и наблюдение на отчетите от външна локация. Клиентът получава достъп до множество инструменти за следене на трендове, анализ и отчети
на основни технологични параметри. Всички данни се събират
в база данни за последваща обработка за създаване на всякакви
отчети. Повишава се ефективността на производството,
отчетността и се намаляват периодите за престой.

Основно оборудване
SCADA софтуер за управление на индустриални процеси; програмируем логически контролер M241 на Schneider Electric; програмируеми контролери на други производители; бизнес анализ
(Bi) приложение за анализ, моделиране, статистика и визуализация на данни от всяка точка и във всеки момент.

www.akhnaton.biz
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Светлинни
(оптоелектронни)
завеси и бариери
за роботизирани
клетки
И

ндустриалните роботи са
фактор, гарантиращ гъвкавост и
ефективност на производствените
процеси в множество съвременни
високотехнологични отрасли. Но наред с рекордна прецизност и производителност роботизираните системи налагат и редица критични
изисквания по отношение на работната среда. Сред тях е безкомпромисното обезпечаване на безопасността както за хората, така и за
оборудването в цеха. Все по-търсени в модерната промишленост стават т. нар. роботизирани клетки –
цялостни системи от роботи, периферни устройства и предпазни средства, специализирани в извършването на дадена дейност (например заваряване). Някои от разработените
в областта международни стандарти са ISO10218 „Роботи за промишлени условия. Изисквания за безопасност“ и по-специално „Част 2. Роботизирани системи, приложения и интеграция на роботизирани клетки“,
както и ANSI/RIA15.06, който
въвежда насоки за безопасен дизайн
и експлоатация на индустриални
роботи.
Високи изисквания по отношение
на безопасността са зададени в IEC/
EN 61 496 и EN 999 – норми, касаещи т. нар. светлинни, оптоелектронни или електрочувствителни
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защитни устройства. В тази категория попадат три основни групи
предпазни средства – светлинни
бариери, скенери и завеси, като ключови разлики в принципа на действие на трите вида системи няма.
Отличават се основно по гъстотата на светлинната защитна решетка, която генерират. Светлинните бариери и завеси са сред найпопулярните решения за обезпечаване безопасността на индустриалните роботи и роботизираните клетки в съвременните производства.
Тяхна основна характеристики е
функцията за стопиране, която се
изразява в необходимото време за
спиране на опасното движение на
робота от момента, в който сензора на оптоелектронното устройство е задействан. Критерий за
задействането на тази функция
обикновено е наличието на непрозрачен обект в зоната на защитната решетка, например ръка или
пръст.

Специфики на
роботизираните клетки
Роботизираните клетки представляват система от машини, интегрирани в автоматизирани работни станции заедно с един или
повече програмируеми роботи. Освен робот, клетката включва контролер и други периферни устройства като системи за позиционира-

не на детайли и предпазни средства.
Основна цел на роботизираните
конфигурации е да опростят работния цикъл, да го съкратят и да оптимизират производителността
на оборудването, повторяемостта
на операциите и/ли качеството.
Работните клетки се отличават с
високо ниво на автономност, като
обикновено са в състояние да функционират напълно самостоятелно
(без нужда от намеса на оператор)
в режим на нощни смени, през уикендите и т. н. И макар обикновено да
изискват сравнително по-висока
първоначална инвестиция, роботизираните станции позволяват кратък
период на възвръщаемост (в някои
случаи по-малък от година), който е
особено важен в малките и средните производствени предприятия.
Сред дейностите, които подлежат на автоматизиране и оптимизиране посредством роботизирани
клетки, са: обслужване на металорежещи и металообработващи машини с ЦПУ, асемблиране, палетизира-
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в обработваща машина.

Решения за безопасност

не, заваряване и др. Те намират приложение в множество отрасли, сред
които: машиностроене, автомобилостроене, космическа промишленост
и т. н.
Освен подобрена прецизност и
надеждност на работа, роботизираните клетки гарантират още висока ефективност и изключителна
гъвкавост – една конфигурация в експлоатация обикновено трябва да
бъде просто препрограмирана, за да
се адаптира към ново приложение,
без нужда от сериозни структурни
промени. Предимство е и фактът, че
един робот може да обслужва повече от една работна станция. Ролята на системния интегратор тук е
да проектира клетка с оптимален
дизайн, така че не само безопасността на оператора да е гарантирана
напълно, но и пространството да
бъде максимално добре оползотворено.
В зависимост от приложението
на клетката в нея се интегрират
различни типове роботи. Антропоморфните системи са най-популярни,
тъй като (подобно на човешката
ръка) имат висока степен на свобода и гъвкавост при движение. Те са
способни да манипулират с тежки
обекти, както и да извършват сложни действия, включително такива с
голям обхват на досег. В приложения,
при които ключова е не свободата
на движение, а скоростта, често се
залага на SCARA роботи, чиято то-
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вароносимост обаче е ограничена до
по-леки и компактни изделия. Такива
са монтажните етапи на автоматизираните производства.
В някои роботизирани клетки изборът попада върху т. нар. делта
роботи, които са отличен избор за
pick-and-place операции, високоскоростно манипулиране и прецизна работа с дребни и леки детайли. Популярно решение в много индустрии са и
работните клетки с интегрирани
коботи, понякога оборудвани с две
рамена, които могат да функционират наред с човек оператор. Поради
присъщия им колаборативен характер, те обикновено не налагат използването на предпазни средства
като оптоелектронни завеси и бариери, какъвто е случаят при конвенционалните индустриални роботи.
Част от оборудването на една
роботизирана клетка могат да
бъдат модерни 2D и 3D системи за
машинно зрение, както и високотехнологични решения за автоматизирана визуална инспекция с алгоритми за изкуствен интелект, които
помагат на робота освен да „вижда“
и да „мисли“ самостоятелно. С помощта на такива технологии роботът може автономно да борави с
изделия с различни размери, цвят,
форма и позиция, такива с баркодове
и други средства за визуална идентификация, да повдига детайли
(съхранявани насипно в плитки контейнери или колички) и да ги зарежда

В роботизираните клетки типично се извършват потенциално опасни за човека дейности, като високите скорости и натоварвания, постигнати с помощта на средствата за автоматизация, допълнително увеличават здравните рискове.
Ето защо неизменна част от проектирането на една роботизирана работна станция е обезпечаването на
нейната безопасност и сигурността на операторите при извършването на операции като зареждане/
разтоварване или поддръжка на машините и роботите. Сред най-популярните предпазни средства са конвенционалните стационарни огради
и подвижни заграждения, т. нар. активни подови покрития (safety mats),
вратите със специализирани системи за контрол на достъпа, лазерните скенери, видеокамерите, светлинните бариери и завеси и т. н.
Новости в сегмента са триизмерните радарни системи, проектирани специално за роботизирани клетки. Най-общо, предпазните средства
могат да бъдат подразделени на два
типа: физически бариери (метални
конструкции, които ограждат цялата работна зона и могат да бъдат
преминати само през специален
вход, свързан с функция за временно
деактивиране на робота и машините вътре) и светлинни устройства,
стратегически разположени в работната зона на клетката. Сензорите на последните регистрират
наличието на чужд обект в обхвата на действие и изпращат сигнал
към контролната система да забави или спре робота (и цялото оборудване в клетката) в зависимост
от това колко близо до опасната
зона се намира обектът. Обикновено тези системи разполагат и с
функция за автоматично рестартиране на работата при достатъчно
отдалечаване на обекта. Основни
предимства на оптоелектронните
устройства са удобството и изцяло автоматичното действие при
активиране и деактивиране на предпазната система и оборудването,
както и елиминираната необходимост от допълнителни физически
усилия за отваряне на врати, преместване на заграждения и т. н.
При физическите предпазни средства обикновено е необходимо цялостно спиране на робота и последващо рестартиране на работния цикъл.
Оптоелектронните защитни уст-
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ройства, от друга страна, могат да бъдат свързани с
контролера така, че при необходимост само да поставят робота в режим на изчакване докато операторът
взаимодейства с клетката и автоматично да подновят
работата му впоследствие. Различните режими на работа обикновено са комбинирани със съответната светлинна и звукова сигнализация. Оптоелектронните системи могат да включват единичен лъч или множество успоредни такива с различни разстояния помежду си, образуващи своеобразна преграда между работната зона на
робота и останалата част на помещението. Те могат
да бъдат използвани както самостоятелно, така и в комбинация с други физически и електронни средства за периметрова защита и контрол на достъпа.

Принцип на действие
Както светлинните бариери, така и светлинните
завеси използват оптични предаватели и приемници.
Предавателите излъчват инфрачервени лъчи към приемниците. Когато лъчът бъде прекъснат, се изпраща сигнал за задействане на стопиращата функция, преустановяваща работата на робота и другото оборудване в
автоматизираната клетка. Както вече стана ясно, принципна разлика в начина на действие на оптоелектронните завеси и бариери няма, те се отличават по гъстотата на генерираната решетка. Типично една светлинна
завеса се състои от множество успоредни лъчи, разположени в близост един до друг, докато светлинните
бариери са съставени от 1 до 4 лъча. Най-гъсти са решетките на завесите, проектирани за детекция на
пръсти, навлизащи в работната зона на роботизирана
клетка, като 14 mm е стандартна резолюция при такива системи. При завеси, предназначени за регистриране
наличието на ръце в опасната зона, резолюцията обикновено е от порядъка на 30 mm. Светлинните бариери
пък се отличават с отстояние между лъчите от 20 до
50 cm. Типични приложения на светлинните завеси, използвани за защита на пръстите и ръцете на оператора при работа с различни машини, са електромеханични
и хидравлични преси, формовъчни преси, щамповъчно
оборудване, автоматизирана монтажна техника и т. н.
Изборът между оптоелектронни завеси или бариери
за дадено приложение се свежда до наличното безопасно
пространство около роботизираната клетка, обсега на
робота, цената и т. н. При малка площ на опасната зона
и необходимост от монтаж на оптоелектронното устройство на по-малко разстояние от източника на риск
обикновено се залага на светлинна завеса. При зони с
голяма площ и голям обхват на роботизираната система пък типичният избор е светлинна бариера.
И двата типа решения обикновено се характеризират като „проходима“ защита, тъй като (за разлика от
физическите ограждения) могат да бъдат преминати при
изключване на защитния режим. Популярни приложения
на електрочувствителните предпазни устройства са и
роботизирани клетки, в които са организирани входноизходни точки за въвеждане на материали и извеждане
на поток от готови изделия посредством транспортни
ленти.
Основна характеристика, по която се отличават
различните системи на пазара, е времето им за отговор или за задействане на функцията за стопиране на
оборудването при засичане на обект в работния обхват.
Колкото по-бързо реагира една оптоелектронна завеса
или бариера при прекъсване на инфрачервения лъч, толко-
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ва по-адекватна защита осигурява. Има и друг фактор,
определящ функционалността на различните типове
системи и той е свързан с дълбочината, на която трябва да навлезе даден обект в опасната зона (т. нар. Depth
Penetration Factor), за да се задейства стопиращата функция на системата. При конфигурирането на оптоелектронното устройство се задават различни стойности
на минимална защитна дистанция в зависимост от приложението.

Насоки при проектиране
При проектирането на електрочувствителни защитни устройства за роботизирани клетки е необходимо да
се спазват някои общи принципи за безопасност, както
и изискванията на приложимите в областта стандарти
и директиви. Важно е решението за обезопасяване на
клетката да отчита всички аспекти по отношение на
машинната безопасност на отделните й елементи, както и номиналните му характеристики (обхват, площ,
размери и други специфики) да бъдат съобразени с конкретното приложение. Ключова задача е идентифицирането на работната зона според обхвата на робота и
основните рискове за персонала според наличното оборудване, например от сблъсък с робота, удар и т. н.
Необходимо е още да бъдат отчетени разстоянията,
които се считат за безопасни при преминаване около
оптоелектронната завеса или бариера, както и оптималните точки за позициониране на чувствителните
елементи на системата. Най-общо, чувствителното
поле на бариерата не бива да е на разстояние, по-малко
от 10 cm от опасната зона, а най-често се предвиждат
поне 30 cm.
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автоматизация
Допълнителни
съображения за
сигурност

Ако до зоната на риск може да
бъде достигнато чрез протягане
над, под, около или през светлинната завеса, типично се предвижда поголяма гъстота на решетката и/ли
допълнителни предпазни средства.
Друго задължително условие за безпроблемна работа на системата при
ръчно рестартиране на клетката е
превключвателят, чрез който се извършва то, да бъде позициониран
извън периметъра на предпазната
система, както и да разполага със
защита от неоторизирано или случайно задействане.
Роботизираните клетки осигуряват висока гъвкавост и голям обхват на движение за приложения,
които стандартно изискват допълнителни средства за периметрова
защита. Основните съображения
при проектирането на една такава
клетка са свързани генерално с избора на тип и модел робот, който
осигурява достатъчен обхват и
товароносимост според задачите,
които предстои да изпълнява. Традиционно се залага на комбинация от
физически ограждения и светлинни
бариери и/или завеси, които се монтират извън работната зона на
робота. Ако който и да елемент от
рамото или манипулатора на робота може да напусне организираната
зона на безопасност, е налице непосредствен риск за персонала и оборудването. При ограничено пространство е популярна практика да
се монтират механични ограничители на робота, които лимитират
движенията му.
Оптоелектронните системи за
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защита обикновено се състоят от
три основни компонента – чувствително устройство (сензор),
средство за управление и мониторинг и превключвател (например
контролно реле). Защитната
„стоп“ функция на бариерата или
завесата се задейства тогава, когато светлинният лъч или решетка биват прекъснати от навлизането на обект в зоната им на обхват.
При такъв сценарий контролерът
най-често прекъсва подаването на
енергия към робота и останалото
оборудване в клетката, а условие
за възобновяване на работата им е
ръчна команда чрез задействане на
съответния „reset/restart“ бутон
или превключвател. Възможно е задаването и на режим на изчакване
с автоматично подновяване на работата на роботизираната клетка при съответните предварително зададени разстояния на отдалечаване на оператора или съответната част от тялото му (ръка,
пръст), която е навлязла в опасната зона. Допълнителна степен на
сигурност може да бъде реализирана чрез организирането на независими вериги на безопасност посредством успоредно свързване на отделните устройства, което предотвратява рисковете за цялата
система при неизправност на единичен компонент. За оптимални
резултати при свързване на оптоелектронната завеса към веригите
на съответната роботизирана
клетка е препоръчително да се отчетат инструкциите на производителите на отделните машини.

Голяма част от инцидентите,
свързани с роботизирани клетки в
производството, възникват при неволно рестартиране на работата на
оборудването по време на регулярна
поддръжка или отстраняване на текущ проблем. Т. нар. „реенергизиране“
на клетката или възобновяване на
подаването на енергия към робота и
машините е препоръчително да бъде
извършвано ръчно от оператор посредством контролен панел, снабден
със съответната защитна система
(ключ, код и т. н.), за да се предотврати нежеланото или неоторизирано задействане на „рестарт“ командата. Важно изискване е контролният панел да бъде монтиран извън
работната зона на клетката на място, което позволява пълна видимост към цялата клетка и всички
входно-изходни точки. Допълнително
средство за сигурност, често използвано в комбинация със светлинните
завеси и бариери за роботизирани
клетки, са т. нар. активни или чувствителни подови подложки, които
реагират (изпращат сигнал към контролера за задействане на „стоп“
функцията) при регистриране на човек, стъпил върху тях.
Оптоелектронните защитни устройства работят с инфрачервени
лъчи, невидими за човешкото око.
Ето защо е препоръчително тези
системи да бъдат съчетавани и с
визуална индикация за наличието на
бариера (например парапети или окачени вериги), както и с оцветяване
на опасната зона в ярък цвят според
приложимите цветови схеми (найчесто в жълто или оранжево). На
определените за целта места се
поставят информационни табели
или предупредителни знаци.
Самите електрочувствителни
бариери или завеси разполагат и със
светлинни индикатори за статус,
които показват в какъв работен
режим са, а често – и със звукови
аларми. Комбинацията от тези
средства гарантира, че дори при
влошаване на видимостта персоналът ще бъде навременно уведомен
за непосредствената опасност.
Важна препоръка е оптоелектронните бариери и завеси да бъдат използвани само в зони или помещения, в
които не са налице съществени рискове функционалността им да бъде
компрометирана от дим или запрашаване.
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Пробивноразстъргващи
машини
и инструменти
Р

азстъргването, наречено още
вътрешно струговане, е обработваща операция, прилагана за разширяване диаметъра на цилиндричен отвор в обработвания детайл. Самият
отвор се създава посредством пробивна машина (общо металорежещо
оборудване като фрези или стругове с ЦПУ, както и пробивни преси или
щанци) или като отвор за избиване
на сърце в отливка. Пробивно-разстъргващите операции изпълняват
най-общо три задачи – промяна на
размера на отвор, изправяне на отвора и осигуряване на концентричност с външния диаметър. Те се извършват посредством стационарни
или преносими разстъргващи машини (борверк машини).
При разстъргване цилиндричният
отвор добива желания диаметър и
финишно качество. Стандартното
пробиване и райбероването са достатъчни за пробиването на стандартни отвори или се прилагат със
специализирана инструментална екипировка, за да се получи желаният
диаметър. Инструментите за разстъргване навлизат аксиално в съществуващия отвор на обработвания
детайл и режат по вътрешната му
повърхност, за да увеличат диаметъра му. Посредством фина настройка
на скоростта и подаването на рязане и радиуса на върха на инструмента се постига и желаното крайно
качество на обработваната повърхност. Борщангата е инструмент,
който се състои от центриращо

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

свредло и закрепен успоредно на него
движещ се по направлението на рязане режещ елемент. С помощта на
специални борщанги с микронастройка могат да бъдат изработвани и
прецизни отвори.
Разстъргването служи и за изправяне на оригиналния пробит или отлят отвор. Свредлата, особено подългите, проявяват тенденция да се
отклоняват от центъра и да режат
под лек ъгъл поради ексцентрични
сили върху свредлото, случайни потвърди зони в материала или неравномерно заточване на инструмента.
Отворите в отливки пък почти никога не са напълно прави и центрира-
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ни. Движението на свредлото и режещият елемент на разстъргващия
нож в правилното направление на
рязане извършват корекция на тези
допуски и грешки.
Основно предимство на отворите, изработени чрез разстъргване,
е тяхната концентричност спрямо
външния диаметър в диапазона на
точност на патронника или съответното захващащо устройство. За
най-добра концентричност струговането на външния диаметър на изделието и разстъргването на
вътрешния се извършват в една установка, без междинно местене на
заготовката.
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Пробивно-разстъргващи
операции
Изборът на инструмент при
вътрешно струговане или разстъргване до голяма степен е ограничен от дълбочината и диаметъра
на съществуващия отвор. Общовалидно правило, което се отнася до
всички режещи и обработващи операции, е да се избегне т. нар. надвисване или прекомерно показване на
инструмента от отвора, тъй като
съществува риск от влошаване на
стабилността и точността на рязане. При разстъргването дълбочината на отвора и дължината на инструмента определят тази разлика.
Стабилността частично се подобрява при използването на инструмент
с по-голям диаметър, но дори тогава
възможностите са ограничени, тъй
като пространството, освободено
от диаметъра на отвора в детайла,
трябва да се вземе предвид по отношение на стружкоотвеждането и
радиалните движения.
Геометрията на режещите пластини при разстъргване е от решаващо значение за качеството на
обработка и крайния резултат. Положителните геометрии се характеризират и с положителни предни
ъгли (rake angle). Ъгълът на режещия
ръб (edge angle) и задният ъгъл
(clearance angle) на вложката заедно
се равняват на стойност, по-малка
от 90 градуса. Положителният преден ъгъл предполага по-ниска тангенциална сила на рязане. Такъв ъгъл обаче може да бъде постигнат за сметка на задния ъгъл или ъгъла на реже-

34

щия ръб. Ако задният ъгъл е малък,
възниква риск от абразивно износване между инструмента и детайла, а
триенето може да причини и вибрации. В случаите, когато предният
ъгъл е голям, а ъгълът на режещия ръб
– малък, се получава по-остър режещ
ръб. Острият режещ ръб прониква
по-лесно в материала, но също така
по-лесно се формоизменя или поврежда от неравномерно износване. Износването на ръбовете означава, че
геометрията на вложката се е променила, което води до намаляване на
задния ъгъл. Необходимото качество
на повърхностна обработка на детайла определя кога трябва да се
смени вложката.
Ъгълът между страничния режещ
ръб на вложката и равнина, перпендикулярна на повърхността на детайла (lead angle), влияе на аксиалната и радиалната посока на режещите сили. Ако този ъгъл е малък, се
създава голяма аксиална сила на рязане, докато, ако е голям, по-голяма е
силата на рязане в радиално направление. Аксиалната сила на рязане има
минимален отрицателен ефект
върху качеството на обработка, тъй
като силата е насочена по дължината на разстъргващия нож или борщангата. За да се избегнат вибрации, е препоръчително да се избере
малък ъгъл, но тъй като той влияе и
върху други фактори като дебелината на стружката и посоката на потока стружки, често е наложително с това да се направи компромис.
Основният недостатък на малкия
ъгъл между страничния режещ ръб на

вложката и равнина, перпендикулярна на повърхността на детайла, е,
че силите на рязане са разпределени
върху по-къс участък от режещия ръб,
отколкото при по-голям такъв ъгъл.
Освен това режещият ръб е изложен
на рязко натоварване и освобождаване от действащите сили при влизане и излизане от детайла. Тъй като
разстъргването се извършва в предварително обработен отвор и се
счита за лека обработка, малките
ъгли между страничния режещ ръб на
вложката и перпендикулярна на
повърхността на детайла равнина
обикновено не създават проблем.
Обикновено са допустими стойности от 15 градуса или дори по-малко.
Въпреки това, при ъгъл от 15 градуса радиалната сила на рязане ще бъде
почти двойно по-голяма от тази на
режещата сила при 0 градуса.
Важен параметър е и радиусът на
върха на вложката, тъй като той
също влияе върху разпределението на
режещите сили. Колкото по-голяма е
стойността му, толкова по-големи
са радиалните и тангенциални режещи сили и следователно – толкова
по-висок е рискът от възникване на
вибрации.

Стружкоотвеждане
Получаването на относително
къси спираловидни стружки е основна цел при вътрешното струговане.
Такъв тип стружки са лесни за отвеждане и не оказват толкова голямо напрежение върху режещия ръб
при стружкоотделяне. Т. нар. твърдо
стружкочупене, при което се оформят къси стружки, изисква голяма
мощност и може да породи вибрации
в разстъргващия инструмент. Все
пак този метод е предпочитан пред
отнемането на материал на дълги
стружки, които биха затруднили
стружкоотвеждането. Процесът на
стружкочупене се повлиява от голям
брой фактори, включително геометрията на режещата вложка, радиуса
на върха й, ъгъла между страничния
режещ ръб на инструмента и перпендикулярна на повърхността на детайла равнина, дълбочината на рязане, подаването и скоростта. Найобщо, по-малко подаване или по-голяма скорост на рязане способстват
за по-дълги стружки. Формата на
стружкочупещия инструмент играе
водеща роля при определяне радиуса
на стружката, като всяко наслояване по ръба или вдлъбнатина върху
предната повърхнина може също да
окаже влияние върху процеса. Посока-
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та на отвеждане на стружките и
спираловидното им движение се повлияват от ъгъла между страничния
режещ ръб на вложката и перпендикулярна на повърхността на детайла равнина или от комбинацията на
дълбочината на рязане и радиуса на
върха на инструмента. Параметрите, които имат значение при управлението на стружкоотделянето, са
важни и по отношение на посоката
и големината на режещата сила. В
този смисъл е препоръчително да се
избере режещ инструмент от подходящ материал и с правилна геометрия, за да е възможно (в комбинация с правилните параметри на механична обработка) ефективно управление на стружкоотвеждането.
Същевременно е необходимо пробивно-разстъргващата машина, борщангата и приспособлението за закрепване на инструменталната екипировка да осигуряват достатъчна
стабилност, която да балансира прилаганите сили на рязане.
По време на разстъргване стружкоотвеждането може да се окаже
критично за процеса, особено в случаи, когато се обработват дълбоки
отвори. Центробежната сила обикновено избутва стружките навън.
При разстъргването обаче стружките остават в заготовката. Новите
могат да набутат по-старите към
вече обработената повърхнина и да
влошат качеството й или да се сбият и да повредят режещия инструмент. Ето защо при разстъргващи
операции се препоръчва използването на инструменти с вътрешно
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подаване на смазочно-охлаждащ флуид, който ефективно да промива
отвора и да улесни стружкоотвеждането извън детайла. Вместо смазочно-охлаждаща течност може да
бъде използван и сгъстен въздух, насочен през отворите. Така стружките биват продухвани през шпиндела
и събирани в специални контейнери.

Специфики при
обработката
В зависимост от геометрията на
даден машинен детайл за изработката му може да се необходими както стругови, така и пробивно-разстъргващи операции. Вътрешното
едноточково струговане, познато в
практиката като разстъргване,
може да бъде прилагано както в качеството му на груба, така и на
финишна обработка. Едноточковите
борщанги обикновено се състоят от
обло свредло с режещ елемент, предназначен да отнема материал от
вътрешността на вече пробит отвор в една или повече стъпки.
Ключът към висока производителност при разстъргващите операции
е стабилността на разстъргващия
инструмент – нож, борщанга, дорник
и т. н. Тези инструменти обикновено се налага да работят на големи
дълбочини в детайлите, което обаче традиционно компрометира стабилността на обработката, тъй
като диаметърът на инструмента
е ограничен от размера на отвора и
необходимостта да се предвиди
допълнителна хлабина за стружкоотвеждане. Практически допустимото

надвисване на стоманените дорници е равно на четири пъти диаметъра на режещата им част. Когато
това съотношение се надвиши,
темпът на отнемане на материал
при разстъргване се повлиява негативно поради влошена стабилност
и повишен риск от вибрации.
Необходимо е да се отчете още
един негативен фактор и това е
потенциалното огъване на разстъргващия нож. То зависи от материала, от който е изработен, диаметъра на инструмента, надвисването и големината на радиалните и
тангенциални режещи сили. Увеличаването на диаметъра на инструмента с цел генериране на по-голям инерционен момент може ефективно да
балансира това огъване. Друг метод
за предотвратяване на този ефект
включва избора на дорник, изработен
от материал с по-висок коефициент
на еластичност. Стоманата например се отличава с по-нисък такъв
коефициент в сравнение с твърдите
сплави. Ето защо твърдите сплави
са по-подходящият избор при разстъргващите ножове, които се очаква да подлежат на по-големи надвисвания при обработка.
Важно е още да се вземе предвид,
че дори най-малкото движение във
фиксирания край на дорника ще доведе до изкривяване на инструмента.
Ето защо се търси оптимална стабилност чрез осигуряване на държач,
който изцяло обгръща ножа. Възможни са две конфигурации – стационарно приспособление с монолитен корпус и фланцово присъединяване или
разделен на две части захващащ блок,
който се затваря чрез пристягане.
При първия вариант частта на борщангата, която се захваща от патронника, е с предварително намален
диаметър и се поставя в държача или
пък директно се заварява към него.
Фланецът може да бъде и залепен
около свредлото на ножа на такова
разстояние, че да се осигури допустимата дължина на надвисване. В този
си вид ножът се захваща към държача
чрез винтова връзка или директно се
закрепя към револверната глава.
При стратегии за захващане,
включващи винтови скоби, които се
затягат върху разстъргващия нож,
рискът от възникване на вибрации е
по-висок. Затова този метод не
трябва да се прилага за твърдосплавни дорници, които са по-крехки от
стоманените и в резултат на вибрациите могат да се пропукат и
дори да се счупят.
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машини

Видове разстъргващи
инструменти
Пробивно-разстъргващите инструменти се предлагат в широко разнообразие от материали, дизайни и
изработки. Едноточковите ножове
са лесни за заточване, но трудно се
регулират при използването им на
револверни и автоматични стругове и обработващи центри, освен ако
не се захващат посредством регулируем държач.
По-ефективна алтернатива, традиционно и на по-висока цена, са ножовете с регулируеми вложки. Те са
достъпни в богат набор от стандартни размери. В много приложения се оказва рентабилно да се
поръчат специални дорници с два
или повече различни диаметъра на
вложките, които са на достатъчно
разстояние помежду си. Такива найчесто са производствени сценарии,
в които се произвеждат големи
партиди от дадено изделие и използването на специализирани поръчкови ножове на по-висока единична
цена е икономически обосновано.
Предимството на тези инструменти е, че гарантират постигането
на желаните допуски и концентричност на отворите.
Други специални инструменти са
т. нар. разстъргващи глави, които се
проектират със заменяеми вложки.
Те се произвеждат от стомана,
твърд карбид, както и от подсилена
с карбид стомана.
Способността на един инструмент да устои на деформация се
повишава с увеличаване на коефици-
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ента му на еластичност. Тъй като
коефициентът на еластичност на
карбида е три пъти по-голям от този
на стоманата, карбидните ножове
традиционно са предпочитани за
обработки с по-големи надвисвания.
Недостатък на карбида е неговата
по-ниска устойчивост на опън. При
усилените с карбид стоманени ножове карбидните втулки са предварително напрегнати, за да се предотвратят напрежения на опън.
Разстъргващите ножове могат
да бъдат проектирани с вътрешни
канали за смазочно-охлаждащ флуид,
което е препоръчително при вътрешно струговане. Подаването на
смазка през канала във вътрешността на инструмента осигурява ефективно охлаждане на режещия ръб,
като в допълнение благоприятства
стружкочупенето и стружкоотвеждането. По този начин се постига
по-дълъг живот на инструмента и
се предотвратяват различни проблеми с експлоатационните му характеристики вследствие на задръстване на обработвания отвор със
стружки.
Важно при разстъргването е да се
минимизират режещите сили и да се
осигури максимална стабилност, за
да успее режещият инструмент да
устои на механичното напрежение.

Пробивно-разстъргващи
машини
Пробивно-разстъргващи операции
могат да бъдат извършвани както
посредством специализирано оборудване, така и с помощта на ме-

талообработващи машини с общо
предназначение, включително стругове, фрези и обработващи центри.
Подобно на повечето металорежещи машини, и специализираните
пробивно-разстъргващи конфигурации могат да бъдат най-общо подразделени на хоризонтални и вертикални.
Хоризонталните разстъргващи
машини са предназначени за обработка на средно- и едрогабаритни
детайли. Предимно това са детайли
с правоъгълна форма, но са допустими за обработка и асиметрични или
нестандартни изделия. Наличните
инструменти за такива машинни
конфигурации типично ограничават
размера на обработвания отвор,
стабилността на шпиндела и наличната мощност.
Хоризонталните борверк машини
с подвижна маса са конструирани на
подобен принцип като фрезовите машини с хоризонтален шпиндел. Основата и колоната са закрепени заедно, като колоната не се движи. Масите типично са тежки, оребрени
отливки, които могат да поемат
товари до над 9 тона.
Този тип машини се отличават
основно по диаметъра на шпиндела.
Конфигурациите с подвижна маса
обикновено са с диаметър на шпиндела от 70 до 150 мм. По-големите
установки са традиционно и по-мощни, а шпинделът не подлежи на риск
да увисне или да се отклони значително при закрепването на по-тежък
и удължен режещ инструмент. Приложенията на хоризонталната машина се определят и от размера на
масата. Макар всеки модел да се
предлага със стандартна маса, често се поръчват и такива с персонализирани размери на масите според
изискванията на клиента.
Захващането на инструментите
се извършва посредством фиксираща
скоба чрез затягане, закрепване с
болт или с друго специално закрепващо приспособление. Въртящите се
маси позволяват обработка на всички четири стени на стандартните
правоъгълни детайли, както и разстъргване под всякакъв ъгъл на всяка
част от нестандартните изделия.
При обработката на плоски едрогабаритни детайли се използват маси
с наклонени равнини. Заготовката се
завинтва или захваща към масата
така, че равнината на детайла да е
с лице към шпиндела.
Режещите инструменти при
тези машини се захващат във
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машини
въртящия се шпиндел посредством
конусен отвор и затягащ винт. За
да се ускори процесът по смяна на
инструмента, машините се проектират с механизирани и още по-добре – с автоматизирани захващащи
и изхвърлящи инструмента системи. При тях е възможна бърза, лесна
и удобна смяна на разстъргващия
нож с друг предварително подготвен инструмент за 10 до 30 секунди. При този тип машинни конфигурации са възможни широки диапазони от обработващи скорости (от
порядъка на 15 до 1500 об./мин.) и
подавания от 2 до над 1000 мм в
минута.
Така наречените подови (floor-type)
хоризонтални пробивно-разстъргващи машини се използват за изключително дълги или високи детайли.
Стандартният направляващ канал
от 182 см може да бъде удължен в
зависимост от приложението при
този тип конфигурации за нестандартни заготовки. На пазара се
предлагат модели с дължина на направляващия канал от порядъка на
6 м. Височината на колоната, която обикновено е 150-180 см, може
да бъде дори два пъти по-голяма, ако
приложението го изисква (като, раз-
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бира се, се осигури здравото й закрепяне към пода).
При тези модели работната маса
е отделен елемент от машината,
като също е монтирана към пода.
Често е закрепена с винтове към
водещия канал. Цялата колона и основа могат да се движат вляво и
вдясно (по оста Х) по специални приспособления на канала, който трябва да бъде добре подравнен и центриран при първоначалния монтаж,
както и в последствие да бъде подлаган на инспекция в течение на експлоатацията на машината.
Предното седло на хоризонталните борверк машини може да бъде
придвижвано аналогично надолу и нагоре по колоната (по оста Y). Шпинделът с диаметър 150-250 мм се
върти, за да извършва механичната
обработка. Той се подава навътре и
навън по оста Z на дълбочина до
1200 м м с цел пробиване, разстъргване, фиксиране на дълбочина
при фрезоване и т. н.
Подобно на хоризонталните машини с подвижна маса, и тук диаметърът на шпиндела и размерите
на масата определят типоразмера
и модела на конфигурацията. Режещите инструменти традиционно са
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същите като тези, използвани при
машините с подвижна маса, както и
стратегиите за захващане на инструменталната екипировка.
Вертикалните пробивно-разстъргващи машини са подобни на
стругове, при които предното седло е с подов монтаж. Използването
на такава конфигурация в практиката е необходимо, тъй като дори наймощните стругове не успяват да се
справят достатъчно надеждно с
детайли над 60 см в диаметър. Ето
защо използваното за целта оборудване е популярно като стругово-разстъгрващо. Често такива машинни
конфигурации са известни и като
средство за челна обработка. Подобно на всеки струг, те могат да извършват цилиндрична обработка,
челно струговане и контурно рязане.
Координатно-пробивните и координатно-разстъргващите машини,
също масово използвани в практиката, могат да бъдат най-общо определени като вертикални борверзи с
прецизно лагеруване. Те са достъпни
в широка гама от размери, като конвенционалните модели постепенно
биват изместени от усъвършенствани конфигурации с цифрово управление.

39

фирмена публикация

Опитът и познанията ни дават
възможност да предложим
оптималното решение на
клиента
Михаил и Станислав Михайлови,
управители на Делта Инструмент,
пред сп. Инженеринг ревю

Делта Инструмент отбеляза 30-ата си годишнина. Каква е формулата за успеха, с
която фирмата се утвърди като лидер в
производството и доставката на контролно-измервателна техника за българската индустрия?
Михаил Михайлов (М. М.): Създадена от колектив инженери от ТУ-София със знания и иноваторско мислене, с цената на неуморен труд и постоянство, фирмата ни още в началото се утвърждава в индустрията. За това свидетелстват редица лоялни клиенти с работещо оборудване още
от 90-те.
Формулата за успеха за нас звучи така: всеотдайност и стремеж към непрекъснато подобряване и развитие, висок професионализъм, без компромиси към качеството, коректност и лоялност
към клиентите, колегите и партньорите ни.
Станислав Михайлов (С. М.): Днес името Делта Инструмент се свързва с доказано качество и
надеждност, гъвкави решения и персонализации,
професионално обслужване и експертни консултации. Комбинирайки собствено производство и дистрибуция на качествено оборудване и обслужване, фирмата ни предлага разнообразие от подходящи решения за индустрията и енергетиката.
Бихте ли разказали повече за пътя, който
сте изминали, за да изградите трайни партньорски отношения с фирмите, които
представлявате на пазара, и какви са факторите, от които се водите, когато подбирате своите партньори?
М. М.: Партньорски отношения се изграждат
само при споделени ценности, визия за развитие
и взаимна коректност. Ние се водим от предизвикателството да предлагаме на българския пазар оборудване на водещи производители в своята област - фирми, които действат иновативно
и предлагат комплексни решения на конкурентни цени и без никакви компромиси с качеството.
Продуктовите гами на партньорите ни допълват
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нашата производствена гама, така че да можем
да предложим на клиентите различни и гъвкави
решения за всяко приложение. Партньорите ни
пък се доверяват на нашия опит и професионализъм, на нашия авторитет пред крайните клиенти, и се получава трайно и перспективно партньорство.

Как оценявате тенденциите на пазара на
измервателни и контролни устройства в
България и до каква степен контролно-измервателната автоматизация е приоритет за българските производители?
С. М.: Пазарът ни, в контекста на машиностроене, енергетика и тежка индустрия, все още е
свит. Цели отрасли продължават с техника отпреди 30-40 години, което автоматично прави собственото им производство нерентабилно. Неслучайно т.н. "производителност" на единица работещ в България е ниска. Това може рязко да се подобри само чрез инвестиции в съвременни технологии и автоматизирани системи за производство, високопроизводителни машини, компютъризирани системи за мониторинг и контрол. През последните години има развитие в тази посока, основно чрез финансиране по европейските програми, но има много за наваксване.
М. М.: Тенденция е навлизането в България на
големи фирми, търсещи евтина работна ръка, но
декември 2020
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фирмена публикация
докато софтуерни специалисти се намират, то
електроинженери и експерти в областта на механиката или електрониката почти не останаха. Проблемът с кадрите се превръща в основно
предизвикателство за нашето развитие и трябва спешно да се търсят решения.
Друг проблем е, че за много клиенти основен
критерий е "най-ниска цена". В нашия бранш считаме това за порочно. За нас най-важно е високото качество, съвкупността от производствени
и технологични предимства, които нашите продукти предоставят на клиентите.

Кои са ключовите приоритети в дейността на фирма Делта Инструмент към момента, как се промениха те през годините. Моля, също така споделете с читателите каква е стратегията, на която залагате, за да спечелите доверието на клиентите си и какво бихте им пожелали през
новата година?
С. М.: Изключително важен за нас е екипът от
специалисти, с които работим. Стараем се да имаме удобства при работа, спокойствие и партньорство, взаимно уважение. Създали сме творческа и
колегиална работна среда с ясното съзнание, че
това е основен фактор за успешното развитие на
фирмата.
Имаме нагласата и през следващите години да
бъдем сред основните доставчици на контролноизмервателна апаратура за модернизация на българската индустрия. С тази цел непрекъснато обновяваме производствената си и технологична
база, разработваме нови модели сензори, индикатори, трансмитери, преобразуватели и контролери, внедряваме нови технологии за комуникация,
привличаме специалисти. Наблягаме на повече онлайн присъствие и усилия за износ, и то за страни с високи критерии за качество. Ускорено развиваме и дейността си по дистрибуция на иновативно и високотехнологично оборудване за измерване, мониторинг, контрол и автоматизация,
включвайки професионални консултации и поддръжка. Постепенно разширяваме и обхвата на
акредитираната ни лаборатория за калибриране
на средства за измерване.
М. М.: Най-важното за доверието на клиентите
се крие в следното - имаме 30 години натрупан опит
и познания, и подход, така че лесно да разберем и
влезем в положението на клиента и да предложим
най-правилното за случая решение, стига да е в рамките на компетентността ни. Дългогодишните ни
клиенти знаят, че винаги могат да разчитат на
коректност, компетентност и ангажираност от
наша страна, макар и да не предлагаме официално
инженерингови услуги. Това специално отношение и
цялостен похват на обслужване, в комбинация с неоспоримото качество на оборудването ни, според
нас водят до доверие от страна на клиентите ни
и се надяваме то да се предава като препоръки от
уста на уста.
Благодарни сме на всички наши клиенти, колеги и
партньори, с които през годините заедно търсехме технически решения и намирахме пазарни ниши.
За новата година им желаем преди всичко здраве,
както и хармония, късмет и успехи!
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Новости в
роботизираното
заваряване
Р

оботиката трансформира заваряването в напълно автоматизиран
процес. Тази трансформация повишава консистентността на качеството и скоростта на заваряване и обработка на детайли, като същевременно рискът от допускане на грешки значително се намалява. Роботизираното заваряване най-често касае
електродъговото заваряване – МИГ/
МАГ и ВИГ заваряване, лазерно заваряване и точково заваряване. Широко прилаган метод е в промишлеността, строителството, автомобилостроенето и други отрасли.
По-високото качество, по-ниските
разходи, достъпът до данни относно
оборудването и процесите, получавани в реално време, са само част от
предимствата, които накланят везните в полза на роботизирането на
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заваръчните звена в едно съвременно производство. Главната причина,
която кара производителите да автоматизират процесите си, обаче е
високата възвръщаемост на инвестициите. Бързата възвръщаемост се реализира чрез минимизирането на разходите за внедряване и оптимизиране на производителността, което се
постига за кратко време благодарение на индустриалната автоматизация. Възможностите, които роботизираното заваряване открива, също
така разширяват потенциала за инженерно конструиране, тъй като то
позволява извършване на прецизни
операции, с ниво на качество, каквото не би могло да се постигне при
ръчно заваряване поради фактора
човешка грешка.
През последното десетилетие
технологиите за захранване на заваръчното оборудване се подобриха

значително, предлагайки по-високи
скорости на операциите и по-добро
качество, по-голяма производителност и придържане към заложените
изисквания. Тези постижения най-вече
дават тласък на компаниите, засегнати от недостиг на квалифицирана
работна ръка, тъй като много то тях
търсят начини за увеличаване на производителността с по-малък състав.
Технологичните новости също
така улесняват работата на персонала и в зависимост от степента
на автономност на оборудването,
те са проектирани да го подпомагат
в различни нива на опериране, като
така се спестяват разходи за обучение и време.

Конфигурации за
роботизирано заваряване
За предприятия, които се стремят да повишат производителност-
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та при изпълнение на заваръчните
операции, специалистите препоръчват внедряване на индустриални
заваръчни роботи. Те представляват
напълно окомплектовани заваръчни
системи, способни да извършват
различни видове автоматизирано заваряване с висока прецизност. Те са
способни при висока скорост да произведат качествени шевове с безупречен провар. Управляват се чрез
интуитивен и удобен интерфейс,
което допълнително улеснява процеса.
Интегрирането на колаборативен
робот за заваряване е резонен избор
при рутинни, повтарящи се и времеемки операции, които изискват различно пространствено положение на
детайла, за заваряване на най-вече
малки до средно големи изделия, без
да се допускат отклонения в показателите и нормите. Тенденциите при
заваръчните коботи предвиждат
шест степени на свобода и висока
повторяемост. Те могат да бъдат
проектирани с къса или дълга ръка в
зависимост от бъдещото приложение. Конструкциите с куха китка
позволяват маркучите за защитен
газ и електрическите кабели да
бъдат прокарани през вътрешност-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

та на ръката, като по този начин се
постига по-голяма свобода на движение, компактност на инсталацията
и висока ергономичност при работа.
Ако роботът разполага с функция за
автоматично компенсиране на промените в горелката и позицията,
това може значително да намали необходимостта от ремонт и повторно обучение за траекторията. Изключително лесното и бързо пренастройване на коботите ги прави отли-
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чен избор за автоматизация на заваръчните процеси в малки и средни
предприятия с честа смяна на режимите. Предимствата на колаборативния робот за заваряване включват широк обхват от заваръчни
процедури, лесно програмиране, висока мобилност благодарение на компактните размери. Обикновено за
оперирането на кобота не се изискват специализирани познания за програмирането на роботизирани и CNC
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машини, а смяната на различни детайли и операции отнема само минути.
Колаборативността на роботите се изразява във функционалната
възможност за безопасна съвместна
работа с персонала или с други роботи в споделено работно пространство. Вградените сензори за безопасност предотвратяват сблъсък и
автоматично преустановяват хода
на робота, а след премахване на препятствието, движението се активира отново чрез удобен интерфейс.
Въпреки че се счита, че работата
с коботи в обща работна среда е
достатъчно безопасна и не налага
използването на предпазни заграждения или ограничителни сензори, съществуват значителни разлики между
коботите и традиционните промишлени роботи и индустрията не
признава коботите като отделна
група. Коботите са обект на същите правила за безопасност като
роботите тип SCARA, шестосните
и декартовите модели.
Роботите, които се използват в
производството, са обект на два
различни стандарта, ISO 10218-1:
2011 Роботи и роботизирани устройства - Изисквания за безопасност
за индустриални роботи; и ISO
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10218-2: 2011 - Част 2: Роботизирани системи и интеграция. Понастоящем не е разработен стандарт,
чийто предмет да бъде изключително безопасността на коботите. За
щастие има разписани доста изчерпателни насоки и съветът на специалистите е преди въвеждането на
кобот в експлоатация да се направи
щателна оценка на риска за конкретното работно място, като стриктно се следват предписанията в наличните насоки.
Предприятията, експлоатиращи
коботи, следва да се придържат към
най-приложимите инструкции,
съдържащи се в стандартите ISO
10218, но освен тях през февруари
2016 г. бе публикувана техническа
спецификация ISO/TS 15066, която
предоставя насоки за безопасност
при използването на колаборативни
роботи и определя изисквания за ограничаване на силата, максимално
допустима мощност и скорост на
робота.
Роботизираната заваръчна клетка представлява автономна система, състояща се от заваръчен апарат, роботизирана система, манипулираща детайла, и съоръжения за
обезопасяване. Има възможност
клетката да е снабдена с въртяща

платформа с две работни станции.
Докато роботът заварява в обезопасеното пространство на клетката, върху външната работна станция могат да се подготвят и осигуряват следващите компоненти за
заваряване. Това гарантира оптимална ефективност на работа.
Клетките са конструирани и окомплектовани така, че единственото,
което операторът трябва да направи, е да позиционира и стабилизира
детайлите и да стартира заваръчния процес. Роботът осигурява постоянно високо качество на заваряване без разпръсване на искри, като
скоростта на заваряване е 3 – 4
пъти по-висока в сравнение с ръчното заваряване. Софтуерът осигурява бързо програмиране на заваръчните шевове и предоставя възможност за настройка на различните
параметри. От съществена важност за високата ефективност и
бърза възвръщаемост на инвестицията е да бъде избран подходящ вариант на заваръчна клетка, така че
конфигурацията да отговаря найточно на конкретното приложение.
Клетката отговаря на изискванията на стандартите за ефективна
защита от осветяване, газове и
искри. Също така разполага с интег-
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рирана система за безопасност,
включваща механични предпазни
прегради и сензори.

Софтуерни решения и
разширени възможности
на интерфейса
Напредъкът в заваръчните технологии налага производителите на
роботи непрекъснато да се адаптират към промените. Пример за такива нововъведения са преносът на
повърхностното напрежение, регулираното отлагане на метал и режимите за студено заваряване. Разработват се специални решения например в областта на електродъговото заваряване, лазерното заваряване, спояването и рязането. Конструкциите се реализират съобразно специфичен диапазон на полезния товар
и обсег на ръката така, че да се постигне оптимален баланс между прецизност и специализация на робота
и удовлетворяващ нуждите широк
спектър от приложения. Тези технологии предлагат различни предимства за постигане на правилно
свързване с ниско топлоотдаване, но
всяка използва различен подход за
задаване и контролиране на пара-
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метрите. Следователно усъвършенстваните роботизирани интерфейси трябва да могат да избират, задават и настройват прецизно различните режими, налични в заваръчните апарати, а понякога условията
на работа изискват да се определят
най-добрите настройки в хода на
самата работа.
Освен това инженерните специалисти, отговарящи за процесите по
подготовка и заваряване, се нуждаят от възможност за настройване
на параметрите за заваряване от
единен контролен терминал, независимо дали това ще е ръчен контролер, вграден контролен панел или
дистанционно устройство за управление. Добрият интерфейс трябва да
бъде лесен за ползване, интуитивен
и да притежава необходимата гъвкавост, за да се приспособи към всички
функционалности на оборудването.
Производителите на оригинално
оборудване за заваряване непрекъснато разработват нови режими на
заваряване в отговор на различните
нужди и видовете материали, използвани от металообработващите
предприятия и фабриките за заготовки. Те създават персонализирани
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режими въз основа на материала и
дебелината на детайлите, които
трябва да бъдат съединени, защитните газове, които ще се използват,
и други променливи на процеса на
заваряване. Например високоякостната борна стомана е материал, който не се е използвал интензивно в
автомобилната индустрия преди
десет години, но днес е широко разпространена, тъй като способства
за постигане на по-добри показатели за безопасност и икономия на гориво. За да се откликне на тези нужди, се разработват версии на интерфейси, които се приспособяват към
различните подходи, използвани от
компаниите, произвеждащи заваръчна апаратура. За някои производители например се налага да се прибегне
до по-традиционен интерфейс като
Ethernet I/O базиран такъв.
Водещите производители предлагат и софтуерни симулатори, които
моделират както движенията на
робота, така и командите за дадено
приложение, значително намалявайки
времето, необходимо за създаване на
нови настройки за траектория. За да
се гарантира минимално въздействие върху производството, клет-
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ките могат да бъдат проектирани, тествани и модифицирани изцяло офлайн. Друга оптимизация, която спестява време за триизмерно моделиране, е възможността
моделите да могат да бъдат импортирани от компютър
като CAD данни. Софтуерът за симулация разполага с
обширна библиотека, от която потребителите могат
да избират и модифицират компоненти и размери спо-
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ред нуждите. Симулаторите имат за цел да бъдат интуитивни и изключително лесни за използване, като за
по-специфични приложения в заваряването са предвидени специализирани инструменти.
Друга съвременна тенденция, върху която разработчиците съсредоточават усилията си, е оптимизиране
на софтуерните продукти за интеграция между робота
и най-често използваните заваръчни апарати, за да се
постигне максимално улеснено програмиране и комуникация. Обновени функционалности редуцират времето
за обучение по траектория и увеличават времето в експлоатация.
Оптичното проследяване на шевовете предоставя на
робота данни за действителната позиция на шева, които той използва, за да регулира програмираната траектория, така че да изпълни заваръчния шев там, където
трябва, а не там, където първоначално е програмиран.
Накратко, проследяването на шевовете елиминира грешки и позволява вариация съобразно детайла. Системата
за проследяване на шева може значително да подобри
качеството на компонентите. Тя изпълнява компенсации в двете хоризонтални посоки и по височина. Тази
прецизност в траекторията на шева значително намалява процента на скрап и нуждата от преработване.
Основната част на системата за проследяване на
шевовете е сензорен модул, състоящ се от сензор, комуникационни/захранващи кабели, въздушни линии за охлаждане и почистване и управление на системата (подобно
на малък компютър). Контролерът обикновено е интегриран в роботизираната система. Данните за положението се изпращат към модула за управление на движението и той връща команди за необходимото отклонение от програмираната пътека.
Системите за проследяване имат цифров или аналогов интерфейс, който може да се използва за задаване
на различни параметри на системата. Тези параметри
включват тип свързване, конфигурации за светлинния
сноп и блендата, както и за профила на шева (припокриване, изпъкване и т.н.), което позволява на системата
да формулира най-добрите условия за проследяване на
конкретния шев.
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Богата гама оборудване за повдигане
и преместване на товари от BLESTE
SIA Port Equipment
Пристанищното оборудване работи
при тежки условия - силно запрашена
среда, висока влажност, резки смени на
температурните режими, промяна на
вида товар и др. Това предполага и висока отговорност при проектирането и
производството на съоръженията, които трябва да съответстват на изискванията на средата и инвеститора,
както и да бъдат с висока надеждност,
отлична ремонтопригодност и дълъг експлоатационен живот. Само тогава
собственикът на оборудването може да
си гарантира бърза възвръщаемост на
вложените средства и висока норма на
печалба.

рудването на латвийската компания се
обуславя от факта, че при производството му се влага стомана от шведската група SSAB, а именно стомана, позната под марката Hardox ® 400 (HB 400)
и Hardox ® 500 (HB 500). В най-новите си
продукти BLESTE използва и стомана
Strenx ® 700.

100 млн. тона годишно. Съоръжения на
BLESTE SIA успешно се използват от
Пристанище БМФ Порт Бургас, Пристанище ПЧМВ (Варна) и Завод за профилни тръби (Стралджа).

Успешно внедряване в
БМФ Порт Бургас

Порто Франко е представител на
BLESTE SIA Port Equipment - водещ латвийски производител на отговарящи на
тези условия специализирани съоръжения за повдигане и преместване на насипни и извънгабаритни товари и контейнери в морски пристанища, товарни терминали, логистични центрове и
големи промишлени предприятия.

Високо качество на
достъпни цени
Основана през 1995 г., днес BLESTE
SIA Port Equipment заема лидерска позиция в производството на грайфери в
Прибалтийските републики и страните
от бившия СССР. Съпоставимото с това на немските аналози качество на обо-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

Портфолиото на компанията включва:
• Пълна гама грайферни кофи, в това число механични, хидравлични, електрохидравлични, моторни и радиоуправляеми грайфери и грайфери за корабни кранове;
• Грайфери, предназначени за всички видове насипни товари (зърно, каолин, въглища, метален скрап, дървен материал, руди и концентрати), кранове
(портални, мостови, козлови) и хидравлични багери (Sennebogen, Fusch, Atlas,
Mantisen и др.);
• Спредери за обработка на контейнери, специализирани контейнери, използвани в мобилните системи за претоварване на насипни товари
(Containerized Bulk Handling, CBH);
• Рол-трейлери за вътрешнопристанищен транспорт и товарене на кораби тип ро-ро;
• Товарни греди за повдигане на бигбегси, ламарина, тръби, сляби, както и
греди за специализирани товари с единично тегло до 300 тона.
Фирмата има производствен капацитет и за друга машиностроителна, корабна и кранова продукция, в това число рейки за портални кранове, люкови
трюмни капаци и др. Продуктите на
сертифицираната по ISO 9001 компания
непрекъснато се усъвършенстват, като се отчита опитът от експлоатацията и изискванията на клиентите. Оборудване на BLESTE SIA Port Equipment
работи на пристанищни терминали с
обем на обработваните товари от над

декември 2020

През изминалата 2020 г. Порто Франко достави за БМФ Порт Бургас оборудване за портални кранове от BLESTE SIA
Port Equipment, включващо:
• Два грайфера за 16-тонен ел. кран
Сокол, предназначени за разтоварване
на сол с обем 7 м 3. Грайферите са от типа грайферни кофи, при които челюстите влизат една в друга;
• Два грайфера за 16-тонен ел. кран
Сокол, предназначени за разтоварване
на меден концентрат с обем 4,2 м 3, с
монтирани протектори против полепване на товара по металните части;
• Рейка за механизъм "Изменение излета на стрелата" за ел. кран Сокол.
Грайферите с припокриващи се челюсти традиционно са се наложили при
корабите, превозващи насипни товари,
но в последните години масово навлизат
в пристанищата. Първото българско
пристанище, което ги внедри в практиката и ги експлоатира много успешно,
е екипът на БМФ Порт Бургас. Те притежават новаторска визия и едновременно с това затвърждават добрите
морски практики, с които е известно
пристанището на град Бургас.
Повече за предлаганите от Порто
Франко решения ще намерите в:
www.portofrancovarna.business.site
За контакт: инж. Людмил Димитров
тел.: 0878914615, 9000 Варна, ул."Дебър" 47
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Предлагаме иновативни опаковъчни
решения в подкрепа на клиентите
Мирослав Иванов и екипът на Ти Ви Ти Пак,
пред сп. Инженеринг ревю

Разкажете на читателите ни накратко за
дейността на компанията. Какво включва
подходът ви за поддържане и подобряване
на позицията ви на пазара у нас през годините?
Ти Ви Ти Пак е водеща българска компания за иновативни висококачествени опаковъчни решения, създадена през 1993 г. с много любов, хъс и вяра. Отдадени сме
на откриването и разбирането на мотивите, които
променят пазара, и предоставяме адекватни инструменти за адаптирането на всеки бизнес към тях.
Смисълът и силата зад логото на компанията е екипът, който изградихме. Подкрепяни от него, заставаме уверени и стабилни до своите партньори, с които
работим на основата на професионализъм, гъвкавост,
чистота и ефективност. Всеки наш успех е плод на проверени знания, силен дух и отношение, на човечност и
доброта.

Какви са последните технологични тенденции при машините и консумативите за опаковане с фолио? До каква степен се следят
от българските компании?
Пандемията от COVID-19 провокира всички сектори на световната икономика. Наред с това новото предизвикателство пред компаниите е да бъдат по-екологични, по-отговорни, по-приобщаващи и по-динамични. Всеки наш клиент има индивидуални нужди, бизнес
цели и готовност за инвестиции. Ние имаме опита и
професионалните компетенции да предложим и заедно
да изберем приложимите решения. Изготвихме и реализирахме над 800 индустриални проекта - индивидуални и универсални. Именно чрез тях постигнахме отлични резултати по отношение на оптимизация на ресурсите в посока на увеличаване на производителността, намаляване на количеството на използваните консумативи, редуциране на необходимото място за съхранение, по-ниски дължими екотакси, както и по-голяма сигурност и безопасност. Все повече расте броят
на клиентите ни, които търсят екологични материали и биопродукти.

а именно - опазване на околната среда, намаляване на
отпадъците и подобряване на качеството на живот.
Броят на нашите външни партньори от Европа, Азия
и Америка непрекъснато расте. Заедно с тях предоставяме на клиентите си широка гама специални по
структура и качества консумативи, част от които
са патентовани и единствени по вида си. Изключителен представител сме на световноизвестния производител на високотехнологични бариерни фолиа Sealed Air
и бранда Cryovac.

Какъв е профилът на клиентите ви? С кои
проекти от вашето портфолио се гордеете най-много и защо?
Ежедневно ни се доверяват над 2000 партньора от
различен мащаб и опериращи в различни индустрии.
Всеки един има своите предизвикателства, а ние заставаме неотлъчно до него в реализирането и на найсмелите му идеи в конкурентния пазар. Съвместно
постигнатите резултати са основа за съществуване на трайни бизнес отношения и изграждане на нови
такива. Тайната на нашия успех се нарича доверие и
професионализъм. Бъдещето принадлежи на тези, които са стъпили на здрава основа и умеят да се адаптират към днешната реалност. На тези, които разчитат на знанията си, придобити от опита и проверени от постоянния обмен на информация. На тези,
готови да извървят пътя от аз към ние.

С кои производители на решения за опаковане си сътрудничите? Планирате ли разширение на партньорската си мрежа в бъдеще?
Сътрудничим си с компании, ангажирани с устойчиво развитие в съответствие с директивите на ЕС,
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тел.: 0700 15 700, www.tvt.bg
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Опаковки
за тежки товари
Е

дно от водещите изисквания
при товарене, разтоварване и
транспортиране на тежки товари е
сигурността и безопасността както на самия товар, така и на обкръжаващата среда и работещия в
близост персонал. За изпълнението
на тази задача се използват различни специализирани средства за опаковане и обезопасяване на тежки
товари, които трябва да отговарят
на изискванията в приложимите
стандарти.

Екологични изисквания и
стандарти
Съгласно хармонизираното европейско законодателство опаковките,
които се произвеждат и оползотворяват, трябва да отговарят на определени критерии за екологичност.
Същевременно производителите
следва да предвидят мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки или, ако това не
е възможно, да се намали количеството отпадъци, генерирани от опаковки, да се предвиди възможност за повторна употреба, рециклиране и методи за оползотворяване.
Директива 94/62/ЕО относно
опаковките и отпадъците от опаковки е основният нормативен акт,
който хармонизира националните
мерки относно опаковките и отпадъците от опаковки и установява мерки, насочени към предотвратяване на
образуването на отпадъци от опаковки. Тя поставя редица специфични изисквания за производството и
състава на опаковките. Те трябва да
бъдат произведени така, че обемът
и теглото на опаковката да са ограничени до минималните адекватни
единици, за да се поддържа необходимото ниво на безопасност, хигиена
и приемливост както на опакования
продукт, така и за потребителя.
Още на етап проектиране и производство на една опаковка трябва да
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се заложи възможност за повторна
употреба или възстановяване, включително и рециклиране, и да се намали до минимум въздействието й
върху околната среда, когато се обезвреждат отпадъци от опаковки или
остатъчни вещества от операции с
такива отпадъци. Наличието на
вредни и други опасни вещества и
материали в състава на опаковъчния
материал трябва да е сведено до
минимум, за да се предотврати появата им в емисии, прах или утайка,
когато опаковките или отпадъците
от опаковки се изгарят или се депонират.
При производството на опаковката трябва да се предвиди методът
на нейното рециклиране на определен процент от теглото на материала. Определянето на този процент може да варира в зависимост
от вида на материала, от който е
направена опаковката.
Биоразградимите отпадъци от
опаковки трябва да позволяват преминаване през физично, химично,
термично или биологично разлагане,
при което по-голямата част от крайния получен материал да се разлага
на въглероден диоксид, биомаса и
вода.
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Планиране и съображения
при опаковането
Съвременните възможности, които специализираните фирми за консумативи, машини и услуги за опаковане предлагат, осигуряват защита
на продукта, оптимизирана така, че
да посрещне нуждите на веригата на
доставки. Инженерните екипи проектират и тестват решения с различни материали като дърво, шперплат,
велпапе с гофрирани слоеве, пластмаса, стомана и комбинации от тях,
според специализираните нужди, за
да се осигури оптимизираното решение във всеки сценарий.
Изборът на правилно решение за
опаковане и транспортиране на тежки и обемисти товари може да бъде
улеснен, като се следват няколко
основни стъпки и се вземат предвид
характеристиките и предназначението на различните типове опаковки. За да достигнат опакованите
продукти крайната си дестинация
без повреди, като същевременно се
спази необходимото ниво на безопасност на персонала и работниците,
от решаващо значение е да се отдели време за проучване на правилното решение за опаковане на големи
товари.
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Съществуват редица проблеми,
които могат да затруднят транспортирането на големи товари, на
които трябва да се обърне внимание
при избора на опаковка и да се вземат специални мерки. Съобразно
теглото на товара следва да се избере трайно решение, което да гарантира целостта на опаковката по
време на товарене, транспортиране и разтоварване. Опаковката трябва да елиминира риска от повреда в
процеса на доставка. Правилната
опаковка е особено важна за безопасното доставяне на големи артикули
с неправилни форми, които лесно
могат да бъдат повредени по време
на транспортиране.
По време на транспортните,
товарните и разтоварни дейности
товарите се манипулират от персонал с помощта на подходящо подемно или помощно оборудване. Независимо дали се използва мотокар,
за да се натовари в камион или се
повдига от екип от хора, методът
на манипулация трябва да бъде предвиден при вземането на решение за
опаковане, така че то да е устойчиво и да позволява безопасното извършване на тези дейности.
Превозът на тежки товари може
да включва различни видове транспорт (по суша, въздух и вода). Видът
транспорт, който се използва е фактор от значение за избора на опаковка, с която да се защити товарът, тъй като той ще бъде подложен на въздействието на различни
натоварвания, които създават опасност от повреда.
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Необходимо е да се тестват различни транспортни материали, за да
се гарантира, че е избран оптималният вариант, който ще защити
товара. Големите транспортни материали обаче не могат да бъдат
тествани в стандартни лаборатории. Пренебрегването на тестването на материалите може да изложи
товара на риск и е неприемливо по
отношение на осигуряването на безопасността на персонала, който
транспортира и премества товара.

Външна опаковка при
обемни и тежки товари
Съществуват различни решения
за външна (транспортна) опаковка,
които са специално проектирани за
големи и обемисти предмети. Едно
решение за опаковане и доставка на
тежки товари с почти универсално
приложение са палетите и скарите.
Разликата между двата типа платформи е, че при скарите отсъства
долна плоскост, а товарът лежи
върху дъсчена шейна или крака. Това
прави скарата по-рентабилен вариант, който напълно заменя палетата и улеснява плъзгането на товара
(поради намаленото триене). Разликата в конструкцията осигурява
много по-добра подвижност на скарата в сравнение с тази на палетата, което е още една причина за
производителите да се спрат на поикономичната и пестяща ресурси
възможност при транспортиране на
тежки товари. Скарите са много
подходящи и за статична основа,
тъй като притежават необходима-

та устойчивост и здравина, за да
издържат и стабилизират тежки
машини. Освен това скарата заема
по-малко място за съхранение, тъй
като липсата на долна плоскост дава
повече компактност и гъвкавост.
Палетите намират приложение в
най-различни области и имат най-различни форми, конструкции, размери и
състав в зависимост от конкретните изисквания на областта на приложение. Най-разпространени са дървените плоски палети. По света са приети различни стандартни размери за
палетите, с цел улесняване на обръщението им, по-добро запълване на
транспортните средства и други. В
Европа стандартната по размери
палета се нарича европалета (EURO
pallet), като нейните размери са
1200х800х144 mm. Палетите и скарите могат да бъдат и с други размери, кратни на тези по-горе (индустриални палети, скари) или на размерите на камионите, а може и да са
съвсем различни. Палетите с по-нестандартни размери заемат повече
място, тъй като по-трудно запълват
оптималното товарно помещение.
Независимо от това дали производителят или доставчикът ще се
спре на палети или скари и двете са
много добро решение за безопасния
превоз и стабилизиране на позицията на обемисти и тежки товари.
Съществуват няколко варианта, всеки от които има свои предимства.
Пластмасовите палети осигуряват
безопасна и стабилна основа, а също
така притежават висока товароносимост, почистват се лесно и са
устойчиви на корозия и влага. Дървените палети са издръжливи и могат
да бъдат изработени по индивидуални размери. Въпреки отсъствието на
долна основа те са в състояние да
издържат много тежки товари.
Пластмасовите опаковъчни контейнери се използват за материали
със средно или тежко тегло и са особено популярни в автомобилната индустрия. Предимството на този тип
опаковки е, че с тях се работи по-лесно и са по-достъпни. Пластмасовите
опаковъчни системи са доста здрави,
почистват се лесно, имат гладка
повърхност, която предотвратява
замърсяване, и улесняват манипулациите.
Сгъваемите стоманени контейнери са особено удобни за транспортиране на тежки товари, тъй като те
могат да бъдат персонализирани според конкретните нужди. Те притежават висока издръжливост на вибра-
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инструменти, материали
ции и други транспортни рискове. Тъй
като са сгъваеми, предлагат изключителна компактност при съхранение.
Дървените сандъци притежават
много здрава конструкция. Дървото
е един от най-трайните материали,
когато става въпрос за транспортиране. Някои дървени сандъци са сгъваеми, като осигуряват необходимата
структурна издръжливост, като поддържат товара във височина, освен
че осигуряват стабилната му основа. Същевременно с тях се минимизира изискваното място за съхранение.
Много фирми предлагат изработване на дървени сандъци по поръчка.
Велпапе или гофриран картон е
опаковъчен хартиен материал,
съставен от няколко слоя, които
придават добра издръжливост на
външни въздействия и същевременно запазват пластичността на материала. Трипластното велпапе е
съставено от външен и вътрешен
слой хартия, като междинният слой
е нагънат. Велпапето е еластичен и
лек материал. Опаковките от велпапе устояват на удари, влага или резки температурни промени, но все пак
тези им свойства са по-ограничени
в сравнение с дървените сандъци и
каси. При транспортната опаковка
в зависимост от вида на продукта,
който трябва да се опакова, се избира типът и здравината на велпапето. Транспортните опаковки могат
да бъдат изработени от микровелпапе, трипластно велпапе, петпластно и дори седемпластно велпапе. Според типа нагъване на средните пластове велпапето за транспортни опаковки може да бъде от тип
Е – вълна с дебелина до 1,6 mm, тип
В – вълна с дебелина до 3 mm и с
вълна тип C с дебелина 4,0 mm.

Уплътняващи опаковъчни
материали
Добрата опаковка на тежки товари освен външна здрава структура,
пригодена за улеснено транспортиране, включва също така защитни материали, които уплътняват, изолират и стабилизират продукта в пространството на външната опаковка.
Съществуват разнообразни опции за
вътрешното опаковане, които спомагат за безопасността на товара.
Според своите функции тези материали могат да служат за блокиране и фиксиране на артикулите,
като прихващат товара, закачат го
и запълват кухините във външната
опаковка. В зависимост от размера
и теглото на товара, това може да

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

бъде запълващ гофриран дунапрен,
подложки с въздух, аеропласт, както
и вложки от разпенен полиетилен.
Защитните блокиращи вложки спомагат да се елиминира въздействието на удари и вибрации, възникващи
при транспортиране. Гъвкавостта
на материала запазва формата му
след деформация.
Когато се транспортират артикули от метал, е необходима антикорозионна защита, която включва
материали, изолиращи артикула от
въздействието на корозията, влагоабсорбиращи агенти и др. Когато
опаковката ще бъде изложена на
въздействие на екстремни климатични условия, често се планират
персонализирани решения с оглед на
конкретните условия, уязвимостта
на транспортирания товар и начините на транспорт.
За запълване на празните пространства между изделията във
външната (транспортна) опаковка
се използват различни абсорбиращи
ударите материали, като например
различни видове разпенени гранули.
Експандиращите смеси са друг метод за уплътняване на изделията
вътре в опаковката, предпазващи
от ударни натоварвания. Тези химически смеси се разширяват в самата опаковка и образуват защитна
отливка около товара.
Експандираният полистирол (EPS)
се отлива във форми и служи за омекотяване. Той е лек и достъпен. Не е
толкова гъвкав както разпенения
полиетилен и полиуретан, но дава
много добри резултати при чупливи
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изделия. Разпененият полиуретан
(EPU) е гъвкав и мек материал, с
топлоизолиращи свойства, което го
прави подходящ за широка гама приложения, включително за удароомекотяване на чувствителни стоки.
Често за отделяне и фиксиране на
артикулите в транспортната опаковка се използват сепаратори, които могат да бъдат направени от
различни материали, включително
разпенени материали, пластмаса,
гума или велпапе.

Чембероване
Полипропиленовата лента (PP) за
чембероване намира широко приложение в областта на логистиката
при мебелното производство, производство на кашони, велпапе и др. Тя
е лека, гъвкава и устойчива на корозия, същевременно е един ефективен
и икономичен вариант за осигуряване на товари.
Полиестерният чембер (PET) се
използва, когато стандартният полипропиленов чембер не е достатъчно здраво средство за укрепване. PET
чемберът издържа до 25% по-високо
разрушаващо натоварване в сравнение с други неметални опаковъчни
ленти. Качеството на полиестерната лента остава непроменено с времето и не се влияе от ултравиолетовите лъчи.
Металните чембер ленти са необходими при особено отговорни
приложения, за опаковане на много
тежки товари, стоки с остри ръбове или за опаковане на затоплени
продукти.
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SCHIEBEL - комплексен доставчик на
електрически изпълнителни механизми
за сектор питейни води
Електрическите изпълнителни
механизми на SCHIEBEL за сектор
водоснабдяване се характеризират с изключителна издръжливост, гъвкавост и надеждност.
Австрийският
производител
предлага модерни общи и трайни
решения за автоматизация на арматура. Компанията внедрява цялостно управление на клапани посредством електрически изпълнителни механизми и гъвкави системи за дистанционен контрол и архивиране на данни. Продуктите са
сертифицирани и са в съответствие с основните стандарти. Освен доказалата се в годините серия АВ, така и компактната серия СМ с интегрирано управление
и значително ниско тегло, са получили одобрението на големи
крайни потребители и инженерингови компании.

Разпределение на
питейни води
За сект ор водоснабдяване,
респ. разпределение на питейни
води, изпълнителните механизми
от серията AB (за големи номинални диаметри или високи въртящи моменти), както и изпълнителните механизми от серия CM
са изключително удачни.
СМ серията покрива почти 80%
от приложенията. Изпълнителните механизми от тази серия комбинират компактен дизайн с голям обхват, като скоростта може да се регулира в самия ход на
движение. Те са програмирани
предварително, така че движението за затваряне на спирателния
клапан първоначално се извършва
относително бързо и без придърпвания, но в последната третина,
преди пълното затваряне, това
става много бавно. Финото регулиране се осъществява от безчетков постояннотоков двигател в
комбинация с честотен преобразувател, при което се постига съотношение на оборотите 1:50. Това ефективно предотвратява
опасни хидравлични удари в тръбопроводите. Изпълнителните
52

механизми от серията АВ предотвратяват такива хидравлични
удари поради способността си да
извършват много бавни движения
с голямо усилие.

Дезинфекция с UV
светлина
Тук трябва да се вземат надеждни предпазни мерки при инциденти: ако системата с UV светлина
се повреди, замърсената вода може да достигне до потребителя.
Поради тази причина, пред UV лъчението трябва да се предвиди
спирателен вентил, който затваря водопровода възможно най-бързо в случай на повреда. Това е почти идеалното приложение за CM
серията на SCHIEBEL в комбинация с Fail-Safe технологията.
Всички размери от серията CM
могат по избор да бъдат оборудвани с механична пружина. Тази
функция гарантира безопасно
затваряне (или отваряне) в случай
на повреда - дори ако електрозахранването откаже.

Електроцентрали на
питейни води
Колелото на използваните турбини PELTON се задвижва от питейна вода, която през дюзи достига до лопатките. Тази водна
струя трябва да се регулира контролирано с помощта на реактивни игли, за да се гарантира, че до
турбинното колело достига непрекъсната водна струя. Електрическите изпълнителни механизми
поемат настройката на реактивните игли, което изисква изключително прецизно регулиране. Тук
има съществени изисквания: за
задвижването обикновено се изисква захранване от 24 V, тъй като
често се свързва аварийно захранване, за да се гарантира безупречно функциониране. Това е важно,
доколкото едно неуспешно настройване на реактивните дюзи може да доведе до експлозия, поради
рязък спад на налягането. От това следва: от една страна, задвижката трябва да може да реагира

много бързо, а от друга - трябва
да има прецизна точност на регулиране. Следователно, тези изисквания далеч надхвърлят обикновената функционалност "отворено/затворено". Освен това, както
бе споменато, задвижката трябва да може да се захранва с 24 V.
CM изпълнителните механизми на
SCHIEBEL отговарят на това
изискване, тъй като имат всички
необходими свойства. Това вече е
потвърдено от успешни референтни проекти с клиенти като
MA31 - WIENER WASSER или
VORALBERG ILLWERKE.

Предимства пред
хидравликата
Хидравличните изпълнителни
механизми не могат да отговорят
на всички високи изисквания за
скорост и прецизност на управление. Електрическите изпълнителни механизми от серията CM
напълно ги покриват и слагат
своя малък "екологичен отпечатък" именно с ниската консумация на енергия и елиминирането
на хидравличното масло, което
носи риск от замърсяване на питейната вода. Последният аспект не се ограничава само за
електроцентралите, а е предимство, което SCHIEBEL предлага за
отрасъл водоснабдяване.
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ВиК

Big data във
водния сектор
Д

игиталната трансформация във
водния сектор неизменно се свързва
с концепциите за обработка на големи обеми данни (big data) и извличане
на данни (data mining). В действителност значимостта на данните за
бранша е огромна, но за да се оцени
ключовата им роля, трябва първо да
се придобие представа за вида на наличните данни и възможностите за
използването им.
Водният сектор буквално е залят
от данни от множество източници, които се събират по редица причини и с различна продължителност.
По данни на Международната асоциация по водите (IWA) водната индустрия в Обединеното кралство
ежедневно събира приблизително
300 млн. единици информация чрез
телеметрични системи. Когато се
прибавят и данните от активи,
които непрекъснато се подменят, и
данните за потреблението на клиентите, обемът нараства значително. Масовото внедряване на интелигентни водомери, събиращи почасови данни, се очаква да добави
още около 230 млрд. единици информация.
Ново поколение от иновативни
аналитични инструменти предлага
на ВиК операторите възможност да
използват максимално тези данни,
превръщайки ги в информация, въз
основа на която могат да се предприемат действия както на тактическо, така и на стратегическо
ниво. С помощта на тези инструменти може да се открие увредена
инфраструктура, да се редуцират
загубите на вода, да се предотврати преливане на канализацията и да
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се определи състоянието на активите. В допълнение, данните могат
да допринесат за подобряване на
оперативната ефективност, идентифициране на възможностите за
проактивна поддръжка и изготвяне
на дългосрочни инвестиционни
стратегии.

Видове данни
Може би един от най-ценните
видове данни във водния сектор са
тези за потреблението на клиентите. Чрез тях водоснабдителните
дружества разбират какви водни
количества трябва да бъдат осигурени в съответната част на денонощието, което позволява постигането на оптимално ефективно управление на мрежата. От индивидуална гледна точка, тези данни могат да покажат дали при даден клиент има теч. Събраната информация може да се използва също за откриването на водомерни зони с уп-
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равление на налягането, в които има
тенденции за необичайно висока консумация, както и за изпълнение на
сложни алгоритми, изчисляващи къде
са най-големите количества неносеща приходи вода. Данните за потреблението на вода от клиентите имат безброй приложения особено когато се използват интелигентни водомери. Обикновено те се
събират на един или няколко месеца
и не се използват за друго, освен за
оформянето на сметки. Чрез увеличената честота на събиране на
тези данни посредством смарт
водомери обаче стойността на
тази информация нараства с един
порядък. Временният характер на
данните е от особено значение, тъй
като средносрочната информация е
жизненоважна за ежедневните дейности, а дългосрочните данни са понеобходими за управлението на активи. Тоест приложенията на данните също са с временен характер.
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Анализирането на оперативни
данни е областта от водния сектор с най-голям потенциал за big
data, като основната полза е осигуряване на осведоменост за актуалната ситуация. За работещите в
центровете за управление на водоснабдителните дружества тази осведоменост е ключова за бързото
реагиране на събития, възникващи
в рамките на ежедневната дейност. Оперативните данни могат
да допринесат за идентифициране
на рискове за конкретен потребител или на потенциални зони, в
които ефективността е ниска и
оптимизирането на процесите би
довело до реализиране на спестявания както за компанията, така и за
клиента. Обикновено оперативните данни се използват в рамките
на дни или седмици.
В по-дългосрочен план данните за
експлоатационните параметри на
активите могат да са показателни
за изискванията за честота на
дейностите по поддръжка на отделните съоръжения и за необходимостта от инвестиции за подобряване на инфраструктурата. С помощта на този вид данни могат да се
изготвят стратегиите за поддръжка и подмяна на активите.
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Мониторинг и ефективност
Дружествата за водоснабдяване и
канализация все по-често използват
дистанционни сензорни технологии
за мониторинг на помпени станции
и съоръжения за съхранение на вода.
По-големият обем данни, които се
предоставят от тези сензори, може
да се използва за подобряване на експлоатационните параметри, засичане на проблеми и оптимизиране на
ресурсната ефективност на пречиствателните станции.
Един ВиК оператор например успява да оптимизира потреблението си
на гранулиран активен въглен именно
посредством анализ на големи обеми
данни. Чрез проследяване и анализиране на нивата на органичен въглерод за
определен период от време дружеството открива взаимовръзка между
образуването на трихалометани
(общо, TTHM) и концентрацията на
разтворен органичен водород. Компанията използва тази информация, за да
определи кога е необходимо да се подмени филтърът с гранулиран активен
въглен така, че да се запази съответствието със стандартите. В резултат на промените в графика за поддръжка, направени въз основа на тези
нови данни, ВиК дружеството намалява годишните разходи за подмяна на

филтъра със 100 000 щатски долара
за всяка пречиствателна станция, благодарение на факта, че гранулираният
активен въглен се подменя точно навреме, преди концентрацията на трихалометани в изходящия поток да превиши вътрешния стандарт на компанията за този показател.
В допълнение, подобрената ефективност може да доведе и до удължаване на експлоатационния живот
на оборудване от критично значение.
С помощта на по-качествени данни
е възможно пречиствателните
станции да третират водата, като
използват по-малки количества химични добавки и ефективно управляват водните показатели, например
стойността на pH. Благодарение на
редуцираното потребление на тези
химикали може да се ограничи или
забави влошаването на състоянието
на ключовото за пречиствателния
процес оборудване. По този начин
ВиК операторите могат да реализират двойни спестявания – веднъж от
закупуването на химичните добавки,
и втори път – от ремонтни дейности на съоръженията.

Прогнозни аналитични
стратегии
Друга значителна полза за друже-
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ВиК
ствата от големите обеми от данни е възможността
за подобряване на техниките за прогнозиране. Увеличаването на количеството налични данни и извеждането
на взаимовръзки между набори от данни позволяват
създаването на прогнозни модели, които предоставят
по-точни и по-подробни резултати.
Едно от приложенията на big data, което придобива
все по-голяма популярност във водния сектор, е изготвянето на стратегии за прогнозна поддръжка. IoТ сензори,
свързани към оборудването от ключово значение, проследяват показатели, като работна температура, времево разпределение и вибрации. Впоследствие с помощта на инструменти за анализ на големите обеми от данни се откриват корелации, които дават възможност за
прогнозиране на момента, в който едно съоръжение е
възможно да се повреди, работи в режим, който може да
причини значителна степен на износване, или се нуждае
от поддръжка.
С помощта на стратегия за прогнозна поддръжка
може да се удължи експлоатационният живот на оборудването, както и да се повиши ефективността на
програмите за поддръжка, което позволява да се предотвратят скъпоструващи престои чрез навременно
сигнализиране за потенциален отказ на дадено съоръжение. Някои усъвършенствани системи могат дори да
изключат съоръжението, което е на ръба да се повреди.
Big data може също да комбинира вътрешни за дружеството данни с информация от източници на трети
страни с цел подобряване на качеството на прогнозните модели. Възможно е например няколко пречиствателни станции за отпадъчни води да обединят данните си
и информация от различни правителствени агенции в
един общ масив. Това позволява задълбочен анализ за
откриване на тенденции и прогнозиране на дебита на
входящите потоци, което от своя страна дава възможност на операторите да взимат по-информирани решения.
Големите обеми от данни могат скоро да започнат
да подпомагат ВиК дружествата и в автоматизацията
на критични функции на пречиствателните станции,
въпреки че цялостната технология за това все още не е
разработена. В бъдеще може да е широко разпространена практика системи, поддържащи big data, да вземат
решения автоматично въз основа на събития (като наводнения например), които могат да възникнат след
редовното работно време.

ция. С ускореното навлизане на усъвършенствани изчислителни устройства, по-евтини сензори, събиращи и
предаващи данни, нови аналитични инструменти и рентабилни варианти за съхранение на данните, ВиК дружествата вече могат да получават повече информация в
реално време при по-ниски разходи, а в някои случаи и от
недостъпни досега зони.
В допълнение, интелигентните технологии като big
data могат да осигурят възможност на ВиК операторите да оптимизират клиентското си обслужване. Например една аналитична система за самообслужване, използваща усъвършенствана технология за отчитане и данни
за качеството на водата, може да позволи на даден
търговски клиент да проследи и оптимизира потреблението си на вода.
Според анализаторите, въпреки че пътят е дълъг,
водният сектор е поел в правилната посока. За да се
оправдаят максимално инвестициите в смарт технологии обаче, ВиК операторите трябва да имат ясна визия
за организационните и стратегическите си цели. Дружествата за водоснабдяване и канализация трябва да
съобразят целите си с най-добрите налични технологии,
като същевременно дадат приоритет на внедряването
и адаптирането на бизнес процесите.
Крайната цел на инструментите за анализ на данни
е да предоставят повече и по-качествена информация
на ВиК дружествата в подкрепа на бъдещи действия.
Използването на тези инструменти променя позицията на ВиК операторите към проактивна, като помага
на мениджърите да развият нови възможности за контрол на разходите, управление на риска и подобряване
на нивата на обслужване.

Ползите за водния сектор
Подобрените процедури по събиране и използване на
данните могат да предоставят огромни ползи за ВиК
индустрията. Пречиствателните станции често имат
проблеми с амортизирано или трудно за поддръжка оборудване, което трябва да работи при тежки експлоатационни условия, или със значително потребление на ресурси. Големите обеми данни могат да помогнат за справяне и с двете предизвикателства.
Водният сектор започва бавно да се възползва от
предимствата на big data и широкото им поле на приложение за създаване на нова стойност на информацията
за елементи, които управляват функциониращи активи,
с цел повишаване на надеждността и оптимизиране на
веригите на доставка и взаимоотношенията с клиентите. Някои от big data решенията, предлагани на пазара,
позволяват интеграция със сензорни и комуникационни
технологии, SCADA, системи за моделиране и визуализа-
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